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سرمقاله
اول :آیا میخواهید در مورد زندگی خصوصی ســتارهها بدانید؟ در مورد پشــت پردهی زندگی بچهپولدارها؟ آیا میخواهید
عکسهای خفن و عجیب ببینید یا از آخرین قیمت لباسهای مارکدار و جراحی زیبایی مطلع شــوید؟ تا همینجای کار را

اشــتباه آمدهاید .اما ما از شما میخواهیم اگر اشتباهی این مجله را باز کردهاید یک بار الاقل عکسهایش را نگاه کنید شاید

چیزی برایتان آشنا بود.

دوم :این روزها همهی سایتها و رسانههای خارج از ایران ،که با بودجههای دولتها و نهادهای وابسته به ارگانهای سیاسی حامی گسترش
توأمان بازار آزاد و دموکراسی در همه جا ،کار میکنند ،در مورد سبک زندگی حرف میزنند .از مغازههای پولسازی مانند «کارگاه آموزشی

شهروندیار» و «توانا؛ آموزشگاه جامعهی مدنی ایران» و «تقاطع» تا سایتهای رسمی/دولتیای نظیر «دویچهوله» و «بیبیسی فارسی» و
«رادیو فردا» تا رسانههای زرد و مبتذلی مانند «من و تو» و «جم تیوی» و «ایران وایر» .آنها با هم برای جذب مخاطبانی که به سمت ابتذال
هجوم میآورند رقابت میکنند و البته کارمندانشان در صفحههای شخصی و توئیتر و محفلهای خصوصی خودشان از ابتذال مردم عامه ناله

سر میدهند .مروجان ابتذال از چیزی که خودشان آن را ترویج کردهاند ،اعالم انزجار و برائت میکنند .مسئله اما این است که آنها به منطق

برسازندهی خودشان وفادارند .آنها رسانههای جهان آزادی هستند که «بازار» آن عمدن جا افتاده است .رسانههای جهان بازار آزاد که برای

به دست آوردن مشتری باید رقابت کنند .موضوع خیلی روشن و خیلی صریح بر سر پول است .هر کلیکی که روی این سایتها میشود و
هر بینندهای که به بینندگان این رسانهها افزوده میشود ،بودجهی آنان را افزایش میدهد و بازار آنان را برای جذب تبلیغات و ایجاد روابط
پولساز گرم میکند .آنهایی که بودجه میگیرند تعداد کلیکها و الیکها و به اشتراک گذاشته شدنها را نزد کارفرما میبرند و آنهایی که

تبلیغات جذب میکنند و به پشتوانهی رسانه روابطی ایجاد میکنند که سرانجام به تجارتهای پر رونق ختم میشود ،با تعداد بینندگانشان
به عنوان سرمایه وارد معامله میشوند .بله آنها پول درمیآورند.

سوم :دورترین این رســانهها از دولت اعتدال هنوز رسانههای عصر اعتدالند .مروجان مصرف کردن و لذت بردن .درست همان چیزی که
ســرمایهداری معاصر که دولت اعتدال به اتکای یک تیم قدرتمند امنیتی/اقتصادی سیاستهای آن را پیش میبرد ،به آن نیاز دارد .آنها
ارزشهایی را جا میاندازند که ارزشهای وضعیت جدید است و شکلی از زندگی را ترویج میکنند که هر ایرانی در عصر جدید باید آن شکلی

زندگی کند .آنها آرزوهای مردم فقیر را میربایند و ارزشهای زندگی مصرفی را جایگزین آن میکنند .چنین است که سرمایهداری ،آرزوهای

خودش را تبدیل به آرزوهای طبقهی کارگر و فرودستان میکند و امکان رستگاری جمعی و برابری را با امکان رستگاری فردی و خوشبختی
در چند دقیقه تاخت میزند .این البته مالزم سرکوب بیرحمانه و دهشتناک طبقهی کارگر چه در عرصهی سیاسی و چه در زندگی شخصی
اســت و به دست گرفتن هژمونی گفتاری طبقهی متوسط .بنابراین چنین رسانههایی بدون اینکه به نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری

اسالمی وابسته باشند ،به ارگان مطبوعاتی آن تبدیل شدهاند .سیاستهای دولت اعتدال بدون هژمونی گفتاریای که رسانههای جهان بازار
آزاد میسازند ،نمیتواند قدم از قدم بردارد.

چهارم :این بازنمایی رسانهای اما همواره با اشکالی از حذف و نادیدهانگاشتن همراه است .چه کسی حوصله دارد در مورد زندگی روزمرهی
کارگران ،دستفروشها ،مردمان ساکن در روستا و حاشیهی شهرها ،مردمان فقیر جنوب شهر ،افغانستانیها و مهاجران و پناهندهها چیزی

بخواند؟ کارکرد رسانههای جهان بازار آزاد دستکاری در سلیقهی عمومی و از ریخت انداختن آن است .زندگی فرودستان کسالتبارتر از آن

است که خواندن از آن لذتی داشته باشد .در زندگی فرودستان خبری از آن ماجراهای عجیب و باورنکردنی نیست و فرودستان زمانی برای
سفر به نقاط توریستی هیجانانگیز و خوردن غذاهای نامتعارف ندارند ،آن دستهی عظیم از فرودستانی که در کنار دریا زندگی نمیکنند،
هرگز دریا را نمیبینند و در کنار دریا لخت نمیشــوند تا «پاپاراتزی»ها از لخت آنها عکس بگیرند و ما آنها را در نشریهی خودمان به شما

بفروشیم .ما شما را به یک کسالت طوالنی دعوت میکنیم.

پنجم :بعد از وقفهای طوالنی و پنج ســاله دوباره انتشار گاهنامهی منجنیق را از سر گرفتهایم که منجنیق با آن آغاز شد و بعد از انتشار دو

شماره ،به حالت تعلیق درآمد تا همین امروز .در این مدت اتفاقات بسیاری برای ما افتاد و منجنیق از یک نشریه به چیزی تبدیل شد که
مخاطبان ما به اندازهی کافی با آن آشنایی دارند .انتشار گاهنامه اما همواره در دستور کار ما بوده است و حاال که توان و امکان آن را داریم،
دوباره بازگشتهایم ،با همان آرزوهای قدیمی و در وفاداری به پیمانی که بسته بودیم .گاهنامهی منجنیق در دور جدید همچنان تالش خواهد

کرد نظم عمومی را مغشــوش و امنیت ملی را مختل کند و محلی برای اجتماع و تبانی کسانی باشد که اعتقاد دارند جهان دیگری نه تنها

ممکن بلکه ضروری است.

زیرزمین
در زیرزمین با ســبک زندگیای آشنا خواهید
شد که وجود دارد اما وجود آن در مراجع رسمی
انکار میشود .در زیرزمین از زندگی آقازادهها
خواهید خواند ،عکــس بچهپولدارهای تهران
را خواهید دید ،سر میز بفرمایید شام خواهید
نشست و به اتاق خواب جوانهای ایرانی سرک
خواهید کشید .از درونیترین روابط حوزههای
علمیه خبردار خواهید شد ،از راه و رسم دی جی
شــدن اطالع خواهید یافت ،از جشن هالووین
در ایــران خواهید خوانــد و در کافه با توئیتر
و فیسبوک و تلگرام محشــور خواهید شد و
سرانجام در زیرزمین خواهید خواند که ثروت در
ایران در دست چه کسانی است ،حکومت ایران
چه چیزی را به تساوی توزیع میکند و آمارها
چه دروغهایی به شما میگویند.

روزگار آقازادگــی؛
زندگی با طعم رانت
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«خانوادهی آقای هاشــمی» برای بســیاری از ما که
دههی شــصت ،دورهی کودکیمان بوده ،یادآور میز و
نیمکتهای چوبی بدشــکل و قواره و معلمی است که
وقت روخوانی این داستان که قرار بود مقدمهای باشد برای تزریق
تاریخ به روایت حاکمان در سالهای بعد ،اخم میکرد و شاید هم
سری تکان میداد.
راســت یا دروغ ،دو دهــه بعد روایت کردند که این داســتان از
کتابهای درسی حذف شده است .همان زمانی که قرار بود «آقای
هاشمی» اصلی که در دههی شصت «استوانهی نظام و انقالب» هم
بود ،از ساختار قدرت حذف شود.
شاید آنروزها بسیاری از ما نمیدانســتیم که این آقای هاشمی
کتاب علوم اجتماعی ،بیجهت نامگذاری نشــده است ،قرار است
به ما بگوید خانوادهی آقای هاشــمی زندگی سادهای دارند ،شاید
البته .اما همان سالهایی که آقای هاشمی کتاب تعلیمات اجتماعی
سوم دبستان پستچی بود و با اتوبوس سفر میکرد و فرزندانشان
برای اولین بار رسیده بودند تهران« ،خانوادهی آقای هاشمی» در
عالم سیاســت و جامعه معنا و تعبیر دیگری بودند از «آقازادگی».
واژهای که این سالها در گفتار سیاسی و اجتماعی ایران کاربردش
زیاد شده و آرام آرام بار منفیاش را هم برای دارندگان این عنوان
از دست داده است.
اگر خانوادهی آقای هاشــمی کتاب زندگی ســادهای داشــتند،
خانوادهی هاشمی و هاشــمیها در بیرون از کتاب و عالم واقعیت
اما شیوهای دیگر برای زیستن داشتند که هیچ یک از ما چیزی از

آن نمیدانستیم .سالهای خاکستری و سیاه ،سالهای سرخ پنهان
شده در گوشه گوشهی شهرهایی که حاال روز به روز قد میکشند و
بدقوارهتر ،خاطره و گذشتهی ما در ازدحام بی معنایشان غریبهتر
میشود.
خانوادهی آقای هاشــمی در عالم واقعیت ،دو دختر داشتند و سه
پسر .پدر صاحب قدرت بود و هست و مادر هم از خانوادهای مالک
در کرمان که ســالهای رنج ،اکبر را به آغوش گرفته بودند .فرزند
اول خانواده ،محسن در شــهرداری بود و مدیرعامل شرکت قطار
شهری .دومین پسر ،مهدی هم در وزارت نفت و ستاد بهینهسازی
مصرف سوخت .فاطمه در امور خیریه و البته دارو دست به کار بود
و فائزه هم زودتر از دیگران سودای سیاستورزی به سرش زد .هم
نمایندهی مجلس شد و هم مدیرمسئول روزنامه و در سالهای آخر
هم «زندانی سیاسی» برای چند ماه.
در میان خانوادهی آقای هاشــمی البته یاسر ،کوچکترین عضو،
ســرگرم اموری دیگر بود .اگرچه پدرش روایت کرده که پسر در
سالهای جنگ ،صنعت لبنیات را خودکفا کرده است ،اما واقعیت
این اســت که یاســر آن روزها نوجوانی میکرد و بعد هم نقش
رئیسدفتر پدر را البته بدون عنوان رسمی به دست آورد ،در هیات
امنای دانشگاه آزاد اسالمی.
یاسر عاشق اسب است .به روایت رسانهها پرورشگاهی  30هکتاری
تهران پر از
دارد در لواســان ،منطقهای خوشآبوهوا بیــرون از
ِ
دود .میگوید مزرعه از داشــتههای پدری اســت« .بعد از انقالب
زمینهایشــان را میان فرزندان تقسیم کرد ،به هر کدام از ما پنج

قطعه رسید».
او کمتر از ســایر اعضای خانواده رسانهای میشود .اما تصاویر زیادی
از او را میتوان در مســابقههای اســبدوانی داخلی و خارجی دید.
رابطهی نزدیکی با فدراسیون اسبدوانی و البته ورزشهای زمستانی
دارد و بدون داشتن عنوان رســمی در دومی ،در مسابقات المپیک
زمســتانی ،میهمان ویژهی فدراســیون بود در روسیه .همان روزها
رسانههای حامی پدرش روایت کرده بودند که مسئوالن مسابقات او
را با هلیکوپتر ویژه به محل برگزاری مسابقه انتقال دادهاند تا ویژگی
آقازاده بودن یاسر را به رخ دیگران بکشند.
خود یاســر در یکی از معدود گفتوگوهایش به ایســنا گفته بود:
«آقازادگی اصال بد نیست ،نشــانهی اصالت آدمها است .خانوادهی
هاشــمی از قبل از انقالب هم وضعش از متوسط روحانیت باالتر بود.
بعد هم پدر و خانواده فعالیت میکردند».
یک سال پیش و همزمان با تقویت احتمال توافق ایران و غرب و رفع
تحریمها ،رسانههای خبری از انتقال  150راس اسب با هواپیما به ایران
خبر دادند .اگرچه مشخص نشــد که این اسبها به چه کسی تعلق
دارد ،اما به استناد گزارش فوربس ،یاسر هاشمی حداقل  22میلیون
یورو در آلمان سرمایه دارد.

هنرهای فرزند والی خراسان

«خانوادهی آقای هاشمی» کتاب تعلیمات اجتماعی در مسیر انتقال از
نیشــابور به کازرون ،سری هم به مشهد میزنند تا در آنجا به زیارت
هشتمین امام شیعیان بروند .زیارتگاهی که سالیانی است در اختیار
خانوادهی آقای واعظ طبســی قرار دارد و محلی اســت برای امور
اقتصادی و البته فرهنگی و هنری آقازادهها و وابســتگان ســببی و
نسبی.
واعظ طبســی مالک اموال بنیاد آستان قدس رضوی ،موسسهای که
ادارهی زیارتگاه هشتمین امام شیعیان را برعهده دارد ،است .بنیادی
که حتی توانســته است ادارهی مدارس حوزههای علمیهی خود را از
نهاد والیت فقیه مســتقل کند .فربه شــدن این بنیاد را میتوان در
گسترش فضای بارگاه امام هشتم شیعیان دید؛ وسعت آن  180برابر
شده است .آســتان قدس تولید  10درصد شکر 11 ،درصد سنگهای
تزئینی و  15درصد نــان صنعتی ایران را در اختیار دارد و زمینهای
تحت تملکش در سراسر ایران ارزشی بیش از  100میلیارد دالر دارند.

شــاید اگر ناصر و مصطفی نبودند« ،حاج عباس واعظ طبســی» هم
دردســر کمتری داشت و در ســایهی زیارتگاه امام هشتم شیعیان،
امورات اقتصادی و سیاسی خود را پیش میبرد و حکومتش در یکی
از مذهبیترین شهرهای ایران حاشیهای نمیساخت .اما «حاج ناصر»
و پروندهی «المکاســب» و «واردات شکر» و البته رفاقت با «شهرام
جزایری» تا مدتها آرامش والی خراسان را به هم ریخت تا سرانجام
او با نفوذی که در قدرت داشــت ،حکم به برائت فرزند ارشد خانواده
گرفت.
ماجرای ناصر که تمام شد ،نوبت به «حاج آقا مصطفی» رسید .فرزند
کوچک والی خراســان که عشق به هنر داشت .هم خطاطی میکرد و
هم در کار سنگهای قیمتی بود و روزگاری هم به یادگیری رنگرزی
فرش و نخ وقت گذرانده بود و از یک دورهای به بعد مســئولیت امور
فرهنگی آستان قدس رضوی ،همان بنگاه بزرگ پدر را عهده دار شد.
ماجرای آقا مصطفی آنجا رسانهای شد که یک بازیگر جوان تلویزیون
با قراردادی یک و نیم میلیارد تومانی عهدهدار تولید مستندی برای
آستان شد .خودش میگفت این پاداشی است که برای اهدای مدالش
به آستان قدس به او دادهاند .اما این خبر دروغی آشکار بود و نامی از
او در فهرست اهداکنندگان مدال یافت نشد.
کمی که گذشــت ،دوستان مصطفی فاش کردند که این معاملهی یک
و نیم میلیارد تومانی در ســفری به کرهی جنوبی جوش خورده است
و آنجا سحر ریحانی آرزویش را به حاج آقا گفته و «آقازادهی واعظ»
هم دلش نیامده است که دل جوانی را بشکند .مصطفی واعظ طبسی
هم به ســان ناصر کمتر رسانهای میشود ،اما در مصاحبهای گفته بود
که این پول را برای تولید یک مستند از آستان قدس گرفته و بعد هم
قرار است فیلم را به آستان قدس بفروشد.
خانــم ریحانی هم کامال از حمایتهای حاج مصطفی راضی بود؛ «یک
روزه دفتر را مجهز کردند .هرچه خواستیم تهیه کردند .برایمان یک
استودیو ساختند همانجا»....
البته که ســحر ریحانی تنها هنرمندی نبود که حاج مصطفی جذب
کرد .او در این سالها با مجید محمدی ،فرهاد اصالنی و بسیاری دیگر
از فیلمسازان و بازیگران از در دوستی درآمده و یک جشنوارهی فیلم
هم راه انداخته است .به روایت دوستان وبالگنویس و روزنامهنگارش،
حاج مصطفی گوشه گیر است و عاشق هنر خطاطی و حکاکی بر روی
سنگهای گرانبها!
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شهریهی میلیونی پسر احمدینژاد

شاید اگر دوران معجزهی هزاره ســوم ،محمود احمدینژاد کمی
زودتر میرسید ما به جای داستان خانوادهی هاشمی باید داستان
سادهزیستیهای نمایشی احمدینژاد را میخواندیم .رییس دولتی
که در نمایش سادهزیســتی گوی ســبقت را از دیگران ربود و در
جایگاه صاحب قدرت و هنگامی که همراهانش خزانهی عمومی را
میان خود تقسیم میکردند ،شوی سادهزیستی و مردمداری ترتیب
میداد و نمادش شده بود کاپشــنی که نداشتن و محروم بودن را
نمایش میداد.
اما در عالم واقعیت همهی آنچــه که احمدینژاد و حامیانش به ما
نشان میدانند شــکل دیگری داشت و شبیه بود به رفتار مدیران
و روســای پیش و پس از او .پسر محمود احمدینژاد که ازدواجش
با دختر رحیممشایی رسانهای شد ،در سال  90دانشچوی پردیس
دانشگاه شریف در کیش شــد .این خبر را در ابتدا هم خانوادهی
رییس دولت وقت و هم دانشــگاه تکذیب کردنــد ،اما کمی بعد
مشخص شــد که او برای هر ترم تحصیلی حداقل بیست میلیون
تومان شهریه میپردازد.
شهریهی ثابت پردیس دانشگاهی شریف جزیرهی کیش  1980یورو
و شهریهی واحدهای نظری و عملی از  132یورو تا  300یورو اعالم
شده است .برآورد رسانهها از هزینهی یک ترم تحصیل با دستکم
 12واحد نزدیک به  27میلیون تومان بود .عالوه بر این دانشــگاه
تعهدی در برابر هزینهی اقامت ،خوراک و رفتوآمد دانشــجویان
ندارد .با این حساب فرزند رییس دولت سادهزیست ماهیانه رقمی
بیــش از  10میلیون تومان برای ادامــهی تحصیل در کیش هزینه
میکرد .البته این تنها یکی از الیههای پنهان خانوادهی احمدینژاد
بود و ســفرهای خانوادگی او و همراهانش به نیویورک و هزینهی
اقامت تیم همراهی که تنها به قصد سیاحت به قلب شیطان بزرگ
رفته بود هم بخش دیگری از مانور ساده زیستی خانوادهی محمود
به حساب میآمد.

پایتخت آقازادهها
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آدمهای داســتان تعلیمات اجتماعی در میانــهی راه به قم هم
رسیدند و از اصفهان هم گذشــتند .دو شهری که جایگاهی ویژه
در ســاختار حاکمیت ایران دارند .قم پایگاه روحانیتی است که در
این ســالها دین و سیاست و ثروت را به هم آمیخته است و به نام
نهادهای مذهبی و خیریه راه تجارت و ثروتاندوزی در پیش گرفته
و اصفهان زادگاه و پلهی پرتاب بســیاری از مدیران نظام جمهوری
اسالمی است .از کرباسچی در شهرداری تهران تا خانوادهی اخوان
در مجلس.
ســال  87عباس پالیزدار با حمایت دولت و گروهی از نمایندگان
وقت مجلس بخشهایی از پروندهی فساد اقتصادی مقامات ارشد
نظام جمهوری اسالمی را افشا کرد .او مدعی شد که مکارم شیرازی
سلطان شکر ایران است و فرزندش نقش اول را در واردات شکر به
ایران دارد.
به روایت او امامی کاشــانی ،امام جمعــهی تهران و عضو مجلس
خبرگان رهبری هم با عنوان یک موسســهی توانبخشی بهترین

معادن سنگهای تزیینی را به تصرف خود درآورده و محمد یزدی
به بهانهی تاسیس دانشکدهی علوم قضایی بانوان ،شرکت الستیک
دنای شیراز و داراییهای متعلق به آن را تملک کرده است.
محمد یزدی در دورهای که ریاست قوهی قضائیه را برعهده داشت،
پسر و دخترش را در این دستگاه به کار گرفت و به روایت رسانهها،
حمیــد یزدی که همزمان مدیرکل دفتــر قضایی قوهی قضاییه را
بر عهده داشت ،ســلطان قاچاق چوب از جنگلهای شمال هم نام
گرفت.
کمتر آیتاللهی را در قم میتوان ســراغ گرفت که جایگاهی در
قدرت داشته باشد و فرزندانش دســتی در رانت و برخورداری از
مزیتهای آقازادگی نداشته باشند .از مصباح یزدی که با موسسهی
آموزشیاش ساالنه بخشــی از بودجهی عمومی و درآمد نفتی را
میبلعد تا خزعلی و فالحیان که بــا انجمنهای مذهبی و خیریه
به شــراکت اقتصادی روی آوردهاند و مالک بخشی از داراییهای
عمومی شدهاند.

آقازادهها با هم بزرگ میشوند

تفاوتــی ندارد که آقازادهها اصولگرا باشــند یــا اصالحطلب و
دوم خردادی .نقطهی مشــترک همهشــان این اســت که با هم
بزرگ میشــوند ،با هم مدرســه میروند و میهمانیها و محافل
خانوادگیشان هم مشترک است .مثال عجیب نیست اگر بدانیم که
مصطفی تاجزاده خواهرزادهی صفارهرندی است و باجناق مرتضی
ِ
رفیقدوســت بنیاد مستضعفان .یا مســعود خامنهای ،فرزند علی
خامنهای ،به واســطهی خانوادهی خرازی با خاتمیها پیوند دارد.
همچنین تاجزاده با عالءالدین بروجردی نیز وصلت خانوادگی دارد.
مطهری و الریجانیها ،ناطق و محالتی و آخوندی ،توکلی و مطهری
و شــاید مهمتر از همهی اینها حدادعادل و خامنهای که هنوز هم
با همهی گفتهها و شــنیدهها چیزی از نقش مجتبی خامنهای در
هزارتوی اقتصادی بیت رهبری و نهادهای وابســته به آن به دست
نمیآید.
خانوادهای بزرگ از مقامهای جمهوری اسالمی که فرزندانشان با
هم بزرگ میشوند ،مدرسه میروند و چند سال بعد هم آرام آرام پا
جای پای پدر و مادر خود میگذارند .آقازادهها در مدرسههای ویژه
درس میخوانند ،در جمعی کامال خودی و با رعایت همهی تدابیر.
عماد خاتمی ،پســر محمد خاتمی در گفتوگویی که دو سال پیش
وبســایت تاریخ ایرانی منتشر کرده ،میگوید«:ما برای خرید هم
بیرون نمیرفتیم ،محافظ داشــتیم .آنها خرید میکردند»« .وقت
مدرسه رفتن محافظ داشــتیم ،آنها در مدرسه نمیماندند چون
مدرســه امن بود اما تابستانها که به اردوگاه باهنر میرفتیم ،یک
معلم کمکی با من بود که البته محافظ بود».
به گفتهی او ،این شرایط بعد از اینکه خاتمی رییس جمهور شد ،به
وجود آمد اما «همان زمان هم که پدرم رییس کتابخانهی ملی بود
من راننده داشتم ».عماد که در زمان ریاستجمهوری پدرش کودک
و نوجوان بوده ،این روزها بیشتر مورد توجه رسانههای نزدیک به
اصالحطلبان و اصولگرایان قرار گرفته است .او اگرچه در گفتوگو
با رســانهها میگوید که عالقهای به سیاســت ندارد و نمیخواهد

سیاستورزی کند ،اما در زمان دانشجویی کمیتهی دانشجویی بنیاد
باران وابسته به پدرش را تشکیل داد.

آقازادهها خارج را دوست دارند

یکسال قبل که پروندهی بورسیهی آقازادهها در دولت احمدینژاد به
سوژهی اول رسانههای ایران تبدیل شد ،کمیسیون امنیت ملی مجلس
گزارش داد که بســیاری از فرزندان مســئوالن ارشد نظام در خارج
از کشور تحصیل کرده و بازنگشــتهاند .در سال  89مجلس شورای
اسالمی با تصویب طرحی ،دولت را موظف به بازگرداندن دانشجویان
بورسیه کرد .اما سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در بهار  92گفت
که سه هزار دانشجوی بورســیهای که به ایران بازنگشتهاند ،فرزند
مقامات و مسئوالن دولتی هستند.
«آقازاده» بودن امکان تحصیل در خارج از کشــور و برخورداری از
مواهب سفارت و بورسیه را آســانتر میکند .برای همین بسیاری از
آقازادهها بعد از پایان تحصیالت هم میلی به بازگشت ندارند.
براساس گزارش مجلس شورای اسالمی  400آقازاده تنها در انگلیس
از مواهب بورسیهی تحصیلی برخوردارند .بورسیههایی که هم شامل
حال پسر جالییپور شده و هم به نزدیکان مصباح و خانوادهی قالیباف
رسیده است.
در این ســالها تصاویر متعددی از فرزندان و وابســتگان سببی و
نسبی مسئوالن حکومتی در خارج از کشــور منتشر شده است .از
وابستگان به مصباح یزدی که در کانادا در حال تحصیلند تا فرزندان
خاتمی و مسئوالن دولت یازدهم .دختر حسن روحانی سالیان زیادی
اســت که در اروپا – اتریش -زندگی میکند .همسر والیتی ،مشاور
سیاستخارجی رهبر جمهوری اسالمی یک پا در لندن داشت و یک پا
در تهران .همسر وزیر بهداشت دولت احمدینژاد برای خریدهایش به
دبی میرفت و بازمیگشت .پسر آقای عارف سالیان درازی در آمریکا
درس میخواند .همین حاال هم برادرزادهی رییس دولت بورســیهی
دویچهبانک آلمان است ،پسران آقای وزیر امور خارجه و معاون او در
آمریکا و اتریش از مواهب بورسیه برخوردارند و بسیاری از آنها دو
تابعیتی هم شدهاند تا هم دل در گرو نظام داشته باشند و هم به وقت
الزم و نیاز ،لذت گرینکارت و تابعیت دوم را ببرند.

آقازادهها سیاسی میشوند

حسن خمینی و فائزه هاشــمی نمونههای خوبی برای سیاستورزی
آقازادهها در ایران به شمار میآیند .هر دو البته تصویری متفاوتتر
از آنچه که پدرانشان داشتهاند ،ارائه داده و میدهند .حسن خمینی،
خوشخنده است و شیکپوش برخالف چهرهی عبوس پدربزرگش در
مقام نخستین رهبر جمهوری اسالمی .فائزه هاشمی هم در سالهای
پیش با دوچرخهســواری و پوششــی متفاوت از با پوشش رسمی به
عرصهی سیاســت آمد و البته در ســایهی امن مصونیت پدر در آن
دوران.
در دههی سوم استقرار نظام جمهوری اســامی ،ورود آقازادهها به
سیاست هم شتاب گرفته است .چه در انتخابات اتاق بازرگانی تهران

تعداد زیادی از فرزندان مســئوالن دولتی ثبتنام کردند و آنطور
که رســانههای ایران گزارش میدهند بــرای انتخابات مجلس هم
آقازادههای تازه به سی سالگی رسیده به صف شدهاند.
برای پی بردن بــه حضور آقازادهها به فهرســت نامزدهای آخرین
انتخابات اتــاق بازرگانی نگاهی بیاندازید؛ برادر ســعید حجاریان،
تئوریســین جبههی دوم خرداد ،برادر محمــود عراقچی عضو تیم
مذاکرهکننده ،فرزنــد محمدرضا عارف معــاون اول خاتمی ،برادر
اســحاق جهانگیری معاون اول روحانی و داماد محمد شریعتمداری
وزیر بازرگانی دولت خاتمی و معاون اجرایی حسن روحانی و البته از
مدیران ارشد وزارت اطالعات در دورهی فالحیان و ریشهری.
به این جمع اضافه کنید اعضای موتلفه را که ســالیان بلندی اســت
همهی اتاقهای تجارت خارجی ایران را تصرف کرده و از نســلی به
نسل دیگر منتقلشان میکنند.

حلقهی بسته آقازادهها

بررسی پروندهی یکایک آقازادهها کتابی است که شاید به دوران پسا
جمهوری اسالمی و نمایان شــدن همهی الیههای پنهان اندرونیها
ممکن شود .آقازادهها از آنچه که ما تصور میکنیم به هم نزدیکترند.
با هم فامیلاند .همهی رقابتهای انتخاباتی و کشاکشهای سیاسی را
کنــار بگذارید و به این فکر کنید که با یک خانوادهی بزرگ روبروید.
خانوادهی در هم تنیدهی جمهوری اســامی با آقازادههایی که با هم
مدرسه میروند ،بزرگ میشوند و پیوند میخورند.
برای همین هم حلقهی آقازادهها بسته است ،معدود افرادی به واسطهی
دوستی و نزدیکی به یکی از آنها توانسته است به جمعشان راه پیدا
کند .قرار استخر دارند ،مهمانیهای دورهمی که کمتر تصویری از آن
به نمایش درمیآید.
بهناز به واسطهی خالهاش که یکی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی
اســت ،چندباری به حلقهی زنان و دختران آقازادهها راه یافته است.
او میگویــد« :فرقی با بقیهی مهمانیها ندارد ،بعضیوقتها ســاده
میگیرند ،دلیلش هم برای من روشن اســت .نمیخواهند به چشم
بیاید .یک مسابقهی سادهزیستی نمایشی دارند».
«اما وقتی که بیرون میرفتیم داستان فرق میکرد .یکبار رفته بودیم
مشــهد ،مهمان وزارت نیرو بودیم در مهمانسرای ویژه .آنجا دیگر
سادهزیستی تعریف ندارد .جمع که محدودتر باشد ،راحتترند ،مثال
میز شام ده نفره باالی دو میلیون تومان».
او میگوید« :آقازادهها معموال رانندهی شــخصی دارند ،ماشینهای
دولتی هم در اختیارشان است .البته بستگی دارد که پدرشان در چه
سلسلهمراتبی باشد .نه اینکه خودشان هیچوقت رانندگی نکنند ،اما
معموال بعد از استخر یا مهمانی راننده داشتند».
«در دورهمیهایشــان هم َکل َکل سیاســی دارند اما کمتر ،بیشتر
دربارهی پروژههای که دارند یا قرار اســت بگیرند ،حرف میزنند و
روابط اقتصادی در هم پیچیدهای هم دارند که کمتر میشــود از آن
ســردرآورد .خب این دورهمیها محلی برای بده بستان هم هست»،
این را بهناز میگوید و ادامه میدهد« :خالهی من خودش همیشه کلی
فرصت شغلی دارد که هدیه میدهد به این و آن».
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مهران هم به واســطهی شــغلی که دارد ،چندباری با آقازادهها
همنشین شده است .او میگوید« :البته من با آقای آقازادهها بیشتر
دمخور بودم .چندباری قســمت شد که سفر داخل و خارج رفتم با
آنها».
«در سفرهای خارجی ،عشــق خرید دارند و عکس گرفتن .خیلی
از ممنوعهها هم آنجا آزاد است .شوخیهایشان هم که منحصر به
فرد است»« ،در سفرهای داخلی که همهی هزینه و محل اقامت را
میدادند .تازه روزهایی که سفر بودیم هم ساعت کاری و ماموریت
ت هم بهترین هتل ممکن بود البته به
حساب میشــد .محل اقام 
حساب یکی از وزارتخانهها .وقتی هم سفر خارجی بود که سفارت
همه چیز را قبول میکرد».
مهران با آقازادهها اســتخر هم میرود؛ «البته اینهایی که من با
آنها اســتخر میروم خیلی محدودند ،اما استخر را رزرو میکنند
برای چهار ساعت .گاهیوقتها شاید  10نفر هم نشویم .خوبیاش
این اســت که نه پول استخر میدهی و نه کرایهی راه .من که رویم
نمیشــود با پژو بروم .بعد از اســتخر هم حتمن باید شام را با هم
بخورند .وقتی مینشــینند دور میز از کارهایی که آقاجانشان قرار
است برایشان انجام بدهد ،حرف میزنند .باالخره با ما فرق دارند».

آقازادههای حاشیهساز
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چند ســال قبل بود که خبرگزاریها بدون این که نامی را افشــاء
کنند ،از شلیک رانندهی یکی از نمایندگان مجلس به یک عابر خبر
دادند .کمی بعد مشــخص شد که راننده ،برادر نمایندهی خرم آباد
در مجلس است که همزمان نقش راننده و محافظ او را هم برعهده
دارد.
از این روایتها کم نیست .همین چند وقت پیش جدایی یک مجری
تلویزیون از همسرش کلی حاشــیه به بار آورد و بعد هم مشخص
شــد که همسر آزاده نامداری ،فرزند یکی از مدیران دولت خاتمی
اســت .یا حاشیههای بیشمار نعیمه اشــراقی در فضای مجازی و
جنجالهایی که پیرامون ازادواج و جدایی و مهاجرت فرزند یکی از
فرزندان مصطفی تاجزاده به پا شد.
البته که همســر آقازادهها هم از این حاشــیهآفرینیها بینصیب
نیســتند ،مثل داماد وزیر صنعت ،معدن و تجارت که به واسطهی
رانت پدر همســر یک پا در ایران دارد و یــک پا هم در خارج از
ایران .هرگاه هم که مورد پرسش قرار میگیرد ،به واسطهی همان
مصونیت تهدید میکند .چندی قبل یک سایت خبری فایل صوتی
تهدیدهای او را منتشــر کرد .یا داماد والی خراسان حکم دست
راست و معتمد واعظ طبسی را دارد.
البته آقازادهها ورزشدوست هم هستند .جدای از اینکه دو دختر
هاشمی رفسنجانی سالیان درازی است که در فدراسیون ورزشهای
بانوان حضور دارند ،یاســر که عاشق اسب و اسبسواری است ،در
دوران محمد دادکان مشاور اقتصادی فدراسیون فوتبال هم بود.
همینطور محســن ،پســر علیآبــادی که بعدهــا در صفحهی

بچهپولدارهای تهران نمایش عمومیتــری از زندگی آقازادگی و
رانتپروری را نمایش داد ،در دوران ریاســت پدرش در سازمان
تربیت بدنی ،هم عضو هیات رییســهی فدراسیون شنا شد و هم
تصمیمگیر برای کفاشــیان در عرصهی فوتبــال .او رفیق گرمابه
و گلســتان امیر قلعهنویی اســت و میگویند که نقش ویژهای در
رسیدن این مربی به تیم ملی داشته است.
فرزندان آخوندی ،وزیر کنونی راه و شهرسازی که البته با خانوادهی
ناطق نوری پیوند خانوادگی دارند هم بــه ورزش عالقهی زیادی
دارند و در هیات رییسهی فدراســیونهای ورزشی میتوان ردی
از آنها به دســت آورد .همانطور که برادر ناطق سالهاست رییس
فدراسیون مشتزنی اســت و یزدانیخرم از فدراسیون والیبال به
کشتی اسبابکشی کرد تا زمانهی بازنشستگی.
داســتان خانوادهی آقای هاشمی سال ســوم دبستان را فراموش
کنید و به این فکر کنید که آقازادهها هســتند ،نه سایه به سایهی
ما که زیر سایهی مصیبتهای آوار شــده بر ما و نزدیک به ما اما
محصور شده در الیههای حفاظتی .کنار هم بزرگ میشوند و فربه
با رانتها و موقعیت ویژهای که دارند و چند سال بعد هم در قامت
سیاستمدار و چهرهی جوان خودساخته به ما معرفی میشوند .با
خندهای بر لب و کنایهای به ما که نوش جانتان.

آنچه خواستند شام نبینید

چندی پیش راه افتادن صفحهای در اینستاگرام توجه افکار عمومی
را به خود جلب کرد و نه تنها اغلب رســانههای فارســیزبان به آن
پرداختند بلکه رســانههای غربی نیز با شگفتی و حیرت عکسهای
آن را بازانتشــار دادند و در مورد آن نوشــتند .عکسهای صفحهی
«بچهپولدارهای تهران» البته زندگی جدیدی را به تصویر نمیکشید،
این سبک از زندگی ســالها بود که پشت پردههای پایتخت جریان
داشــت .ویژگی صفحهی بچهپولدارهای تهران در این بود که برای
نخستین بار این تصویرها در معرض نگاه عمومی قرار گرفت .ارتشی
از بچهپولدارهــا که پولدار بودن را حق خودشــان میدانســتند و
میخواســتند چشم «حسود»ها را از کاسه درآورند .کسانی که زبان
ستمگر طبقاتیشان را بارها علیه کسانی که به صفحههای آنها هجوم
«جنوب شــهری»« ،دهاتی»،
میآوردند به کار میانداختند و آنها را
ِ

«شهرســتانی» و «ندید بدید» میخواندند .اوباش خوشگذرانی که
تنها شغل شریفشان این بود که فرزند خانوادههای رانتخوار بودند.
به زودی آشکار شد پشــت این صفحه کسی نیست غیر از محسن
علیآبادی ،فرزند رییس ســابق ســازمان تربیت بدنی ،سرپرست
وزارت نفت در دولت احمدینژاد و رییس ســابق ســازمان شیالت.
هیاهو در مورد این صفحه موجب شــد بیسر و صدا ابتدا دسترسی
به آن محدود شد و تنها بچهپولدارها اجازهی ورود به آن را داشتند.
محیطــی خصوصی برای نمایش ثروت بدون حضــور مزاحم فقرا .و
بعد صفحه کاملن حذف شــد .البته هرگز با کسانی که این صفحه را
راه انداخته بودند برخوردی نشــد .مقامات ترجیح دادند مردم این
عکسها را نبینند و همچنان از تریبونهای عمومی در مورد عدالت
سخن گفتند.
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مناسک رسمی شام
در مهاجرت
هژیر پالسچی
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شــبکهی تلویزیونــی «مــن و تو» شــاید یکی از
پرمخاطبترین رسانههای تصویری در ایران باشد .یکی
از معدود رسانههایی که توان رقابت با تلویزیون دولتی
ایران را دارد ،در حالی که نه از منابع سرشــار دولتی
سیمای جمهوری اسالمی ،بیبیســی فارسی و تلویزیون صدای
آمریکا برخوردار اســت و نه مانند اغلب شــبکههای تلویزیونی
فارسیزبان با فروش تبلیغات درآمد کسب میکند .شاید به همین
دلیل است که شایعههای زیادی در مورد منابع تامینکنندهی مالی
شــبکهی «من و تو» وجود دارد .شــایعههایی که به نظر میرسد
سرمایهگذاران این شــبکه نه تنها در پی رد آنها نیستند بلکه با
سکوت خود و اجتناب از حضور در رسانهها به آن دامن میزنند .در
واقع تنها اطالعات موجود در مورد سرمایهگذاران «من و تو» این
است که کیوان عباسی و مرجان اسکندری ،یک زوج ایرانی مقیم
بریتانیا که شبکهی تلویزیونی مرجان ،یعنی شبکهی مادر «من و
تو» را در تملک دارند ،سرمایهگذاران اصلی این شبکه هستند .و
البته بنا به گزارش اتاق فکر فارین پالیسی« ،تعدادی سرمایهگذار
خطرپذیر» نیز بدون ذکر نام در این سرمایهگذاری مشارکت دارند.
بدون شــک «من و تو» از منابع مالیای بهــره میگیرد که ما نام
آنها را نمیدانیم و هرگز هم نخواهیم دانست ،این اما همهی ماجرا
نیست .حقیقت این است که ســرمایهگذاران خطرپذیری که در
حوزهی مطبوعات و رســانههای دیگر سرمایهگذاری میکنند ،نه
سرمایهداران دلسوزیاند و نه عاشقان میلیاردر فرهنگ .سرمایه
منطق خودش را دارد و اصلیترین منطق آن انباشــت سود است.
پس چه چیزی یک سرمایهگذار را مجاب میکند در چنین حوزهیی
سرمایهگذاری کند؟ در واقع جذب و فروش تبلیغات یکی از پیش

پا افتادهترین منابع کســب درآمد از یک رسانه است .سود اصلی
«صاحب» یک رســانه بودن ایجاد شــبکهی ارتباطی عظیمی با
صاحبان ثروت و قدرت است که «معامله» با آنها در رسانه بازنمایی
گذاران اغلب
نمیشود .تصادفی نیســت که مدیران و ســرمایه
ِ
نشریاتی که در ایران منتشر میشــوند در زمینههایی به تجارت
و داد و ســتد مشغولند که هیچ ربطی به رســانه و «رکن چهارم
دموکراسی» و این دســت ترهات ندارد .چنین است که با توقیف
هر نشریه در ایران آنچه که واقعن به «خطر» میافتد نه سرمایهی
سرمایهگذار «خطرپذیر» بلکه حقوق عقبماندهی روزنامهنگاران
و خبرنگاران استخدامی و حقالتحریری نشریه است که اغلب به
دلیل توقیف نشریه هرگز پرداخت نمیشود.
سرمایهگذاران «من و تو» اما دستکم این هوشمندی را داشتهاند
که وقتی میخواهند یک شــبکهی تلویزیونی خصوصی راهاندازی
کنند نه یک شــبکه به شــبکههای فکاهی /سیاسی دلقکهای
لوسآنجلسی اضافه کنند و نه به اندازهی گروه تلویزیونی «جم» و
«فارسی وان» زرد و سخیف و مبتذل باشند .آنها به خوبی میدانند
که دوران اثرگذاری هر دوی اینها گذشته است .هرچند در نهایت
هر شبکهی تلویزیونی مخاطبان خودش را خواهد داشت اما هرگز
کســی هیچکدام از این دو نمونهی موجود را جدی نمیگیرد« .من
و تو» اما به واســطهی تولید برنامههای سرگرمی در کنار دوبلهی
مســتندهای مختلف ،پخش فیلم و سریال و فیلم کوتاه و ساختن
انواع برنامههای متنوع در زمینههای گوناگون به یکی از مفرحترین
و جدیترین شبکههای ایرانی تبدیل شده است.
شبکهی «من و تو» اولین شــبکهی تلویزیونی در خارج از کشور
اســت که برای ایرانیها در داخل و خارج برنامه پخش میکند اما

سمتگیری اصلی آن از این قرار است که میخواهد تبدیل به رسانهی
ایرانیان خارج از کشور شود .آنها دریافتهاند که در چند دههی اخیر و
به ویژه بعد از فروکش کردن موج مهاجرت سیاسی مخالفان جمهوری
اسالمی به واســطهی ســرکوب خونین انقالب  ،57موج مهاجرت
جدیدی آغاز شده که عوامل آن گسترش فقر و گرانی و نابسامانیهای
اقتصادی و محدودیتهای اجتماعی بوده اســت و درست به همین
دلیل برای اولین بار در تاریخ مهاجرت ایرانی از شکل گرفتن چیزی
شبیه به یک «دیاسپورای ایرانی» در خارج از کشور میتوان حرف زد.
جامعهیی که البته تاکنون و پیش از راهاندازی شبکهی «من و تو» در
هیچ یک از رسانههای ایرانی بازنمایی نشده است و رسانهی خودش
را ندارد .مدیران «من و تو» به خوبی تشــخیص دادهاند که اشــکال
جدید جامعهی ایرانی در خارج از کشور ،سبک زندگیاش ،تمایالتش
و هژمونی فرهنگی غالب بر آن دیگر تفاوت آشــکاری با امرای سابق
ارتش و ساواکیهای بازنشســتهی مقیم لوسآنجلس دارد .و از این
گذشته آنها در هر صورت رسانههای خودشان را دارند.
اصلیترین برنامهیی که تاکنون در «من و تو» برای بازنمایی ســبک
زندگی ایــن جامعهی ایرانی جدید تولید شــده ،برنامهی دنبالهدار
«بفرمایید شام» است .برنامهیی که در آن هر هفته چهار شرکتکننده
برای هم شــام میپزند و به همدیگر امتیاز میدهند و البته در خالل
آن فرصتی برای تماشــاگر فراهم میشــود تا نه تنها به خانههای
شــرکتکنندهگان ،بلکه به زندگی آنها سرک بکشد .شاید به همین
دلیل اســت که این برنامه در دوران اوج خودش یکی از محبوبترین
برنامههای «من و تو» در داخل و خارج از ایران بود .ایرانیهای داخل
کشور که خیل عظیمی از آنها امکان مسافرت به خارج را نداشتهاند
برای اولین بار بدون واسطه در جریان زندگی افسانهیی خارجنشینها
قرار میگرفتند و ایرانیهای خارج از کشــور برای اولین بار تصویری
را در تلویزیون میدیدند که ســالها در تالش بودند زندگیهایشان
شبیه آن به نظر برسد .مهمترین دلیل موفقیت «بفرمایید شام» شاید
همین ســرمایهگذاری روی ابژهی میل بود .میل ایرانیهای داخل و
خارج کشور ،برای اینکه چنان زندگی کنند که حاال صفحهی جادویی
تلویزیون نمایش میداد.

به همین دلیل است که وقتی نمونهی داخل کشوری برنامهی «بفرمایید
شام» با نام «شام ایرانی» ساخته شد ،هرگز کارکرد برنامهی اصلی را
نیافت و به اندازهی آن موفق نشــد .در شام ایرانی بر خالف بفرمایید
شام ،تماشاگر همچنان به تماشای چیزی دعوت میشد که پیشاپیش
از دســترس او دور بوده اســت و این فاصلهی ایمنی همچنان حفظ
میشد .زندگی ستارههای ســینما و ورزش و موسیقی هر چقدر هم
که برای عادی جلوه دادن آن تالش میشــد ،ولی هنوز خیلی دورتر
از زندگی مردم عادیای بود که عادت نداشــتند خودشــان را روی
صفحهی تلویزیون ببینند.
بنابراین پروژهی بفرمایید شام شــباهت گریزناپذیری به پروژههای
ملتسازی داشت .تالش برای صدادار کردن و ایجاد و تقویت هویتی
جمعی و البته جعلی در درون یک جمعیت پراکنده .دوربین بفرمایید
شام تنها در لندن و بریتانیا نماند و مدیران شبکه و برنامه تشخیص
دادند که اکتفا کردن به یک جغرافیای خاص ،شــبکه را به زودی به
شــبکهیی محلی تبدیل خواهد کرد .این بود که تیم تولید بفرمایید
شام در سرتاســر اروپا و کانادا حرکت کردند و به خانههای مردمی
رفتند که بنا بود در پیوند با هم «ملت ایران در مهاجرت» را ســر و
شکل ببخشند.
با این حال پروژهی سیاســی «من و تو» و بفرمایید شــام ،مانند هر
پروژهی ملتسازی دیگری حاوی جعل و پنهانکاری ،بیرون گذاشتن
عناصر همگونناشدنی و الپوشانی شکافهای واقعن موجود است.
این جعل و پنهانکاری حتا پیش از تولید برنامه آغاز میشود ،یعنی
در مرحلهی انتخاب میان کســانی که داوطلب شرکت در این برنامه
شــدهاند .یکی از پیشنیازهای پذیرفته شدن در این برنامه داشتن
خانهیی با حداقل دو اتاق است .پیشنیازی که البته توجیه فنی قابل
قبولی هم دارد اما مشــکل آنجاســت که در واقع دو اتاق هم برای
گنجاندن تمام بســاط تولید برنامه کافی نیست و کسانی که واقعن
تنها دو اتاق دارند پیشتر از دور رقابت حذف شــدهاند .اما آیا تمام
کسانی که در برنامه شــرکت کردهاند صاحبان همین خانههای چند
اتاقه و مجهزند؟ چنین نیست .هســتند کسانی که برای شرکت در
برنامه و رقابت بر ســر تصاحب جایزهی آن ،یا فقط برای چهار شب
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جلوی دوربین قرار گرفتن و ایســتادن بر صجنهی نمایش ،خانهی
دوستان و خویشان پولدارشــان را قرض میکنند .به این موضوع
البته در برنامه اشــاره نمیشود و اگر بشود توجیه دیگری ،غیر از
کوچک بودن خانهی شرکتکننده برای آن آورده میشود .با همین
دستکاری کوچک و «فنی» اما تمام ساختار پوشالی آن ملت مفروض
فرو میریزد .تمام صحنه فیک و جعلی است .آنهایی که چهار شب
«برای هم شــام میپزند و به همدیگر امتیاز میدهند» نمایندهی
هیچ چیز نیســتند .آنها در موقعیتی متناقضنما با قرار گرفتن در
مقابل دوربین چیزی را به تصویر نمیکشــند ،بلکه تصویرهایی را
پنهان میکنند .تصویری که پشــت سیمای شیک و مرفه و موفق
شرکتکنندهگان بفرمایید شــام پنهان میشود ،سیمای حقیقی
مهاجر اســت .مهاجرانی که در خانههــای تکاتاقه و کمپهای
پناهندگــی و خانههای جمعی زندگی میکنند و وســایل الزم را
برای حضور در مناسک رسمی شام ندارند .همان اکثریت بی صدا
شدهیی که صدای آنها از تمامی ساختار نمادین به شکل نظاممندی
حذف میشــود؛ چه در داخل ایران باشند و چه خارج از ایران ،چه
توسط رسانههای وابســته به دولت جمهوری اسالمی یا وابسته به
بخش خصوصی نولیبرال ایرانی و چه وابســته به دولتهای جهان
آزاد یا «سرمایهگذاران خطرپذیر» مقیم خارج از کشور.
برنامه با معرفی شــرکتکنندگان آغاز میشود .ما هرگز در معرفی
شــرکتکنندگان بفرمایید شــام واژهی آشــنای فرهنگ لغات
مهاجرت ،یعنی «پناهنده» را نمیشــنویم .هیچ «پناهنده»یی در
بفرمایید شــام حضور ندارد .هرچند حتمن پناهندهها هم در میان
شرکتکنندهگان وجود دارند اما هرگز به نام واقعی خودشان خوانده
نمیشوند .بفرمایید شام به شکل نظاممند و جهتداری نام پناهنده
را مسکوت میگذارد .چنین است که در معرفی شرکتکنندهگان
ما با کسانی آشنا میشویم که برای ادامهی تحصیل از ایران خارج
شدهاند ،کســانی که ازدواج کردهاند و به خارج از کشور آمدهاند،
کسانی که با ویزای کار و برای «بیزینس» از ایران آمدهاند و کسانی
که از هیچ کجا نیامدهاند و فقط هســتند .این البته تنها به تمایل
تولیدکنندهگان بفرمایید شام مربوط نیست بلکه احتمالن خواست
و تمایل اغلب پناهندههای شرکتکننده در برنامه هم بوده است.

در بفرمایید شام «مهاجران قانونی» ،در تمامی اشکال گوناگون آن
نام دارند و پناهندهها طرد و حذف میشوند ،حتا اگر این حذف تنها
در ساحت نمادین اتفاق افتاده باشد.
اولین صحنههای هر قسمت از بفرمایید شام به شرح موفقیتهای
شــرکتکنندهگان اختصاص دارد .شرکتکنندهگان بفرمایید شام
همگی موفق و خوشبختند .کسب و کار پر رونق خودشان را دارند،
در جامعهی مقصد پذیرفته شدهاند و دوستان خوبی از میان اهالی
جامعــهی مقصد دارند .آنها دقیقن همان کســانیاند که در نقاط
مختلفی از «ســرزمین فرصتها» فــرود آمدهاند و آنقدر هوش و
پشتکار داشتهاند که از فرصتهای به دست آمده نهایت استفاده
را ببرند .آنها نه تنها ربطی به آن خیل عظیم مهاجرانی که به طور
نظاممند بیرون گذاشته و به حاشیه رانده میشوند ندارند بلکه در
بســیاری از برنامههای بفرمایید شام این مضمون را کوک میکنند
که اگر هم کسی رفتار بدی را تجربه کرده حاصل عملکرد خودش
بوده اســت .این بخش دیگری از همان تصویر دروغینی است که
شبکهی من و تو و بفرمایید شام به بینندگانش نشان میدهد .البته
که در میان مهاجران نمونههای موفقی هم وجود دارند .اما در هیچ
کدام از برنامههای بفرمایید شام از کارگران روزمزد ،کارگرانی که
مجبورند بدون قرارداد و غیرقانونی به انجام مشاغل سخت و ناامن
تن دهند ،کارگران ارزانی که بخش اعظم حقوقشان را شرکتهای
کاریابی به عنوان حقالزحمه دریافــت میکنند ،از آنهایی که هر
لحظــه در معرض اخراج و بیکاری قرار دارنــد ،آنهایی که تنها با
کمکهزینههای دولتی روزگار میگذرانند ،آنهایی که از محلههای
میانی شهرهای بزرگ به لطف سیاست شرکتهای داللی امالک به
محلههای حاشیهی شــهر و خارجینشین رانده میشوند ،از تمام
آن به بندکشیدهشــدگان در بوروکراسی استبدادی ادارات دولتی
خبری نیست.
شرکتکنندهگان بفرمایید شام «سیاسی» نیستند .آنها از سیاست
در هر ســطحی میگریزند بــه ویژه که حــاال در مقابل دوربین
تلویزیون هم نشســتهاند و قرار اســت بینندهگان هم از نظرات
مشعشــع آنان بهرهمند شوند .آنها اما همگی کسانیاند که به طور
مرتب به ایران سفر میکنند ،پس ترجیح میدهند حرفی نزنند تا

سفر نوروزی و تابســتانی خودشان به مام میهن را به خطر نیندازند.
ایران قدیم و سلطنت پهلوی
موجودات متناقضی که عاشق نوستالژی
ِ
و پدر تاجدارش هستند .کســانی که از یک سو وطن را میپرستند،
خانههایشــان را با تصاویر بزرگ از تخت جمشید و پاسارگاد تزئین
میکنند و گردنیهای َف َر َوهرشــان را طوری آویــزان میکنند که
حتمن در قاب دوربین دیده شود و از سوی دیگر از هموطنان «عقب
مانده»ی خودشــان متنفرند و عاشق سرزمینیاند که در آن زندگی
میکنند .برای شرکتکنندهگان بفرمایید شام نوستالژی وطن داشتن
بی خطر است و بخشی از دستگاه تمایز و تفاخر جمعی آنها محسوب
میشــود اما هرگز نمیتوانند این را پنهان کنند که چقدر از اینکه
در ایران زندگی نمیکنند شــادمانند .این است که شرکتکنندهگان
بفرمایید شام نه تنها عاشق کشور مقصدند بلکه از تمامی خارجیها،
و در درجهی اول از خودشــان متنفرند هرچند تمام تالششــان را
میکنند که خارجیهای خوبی باشند .فاشیستهای بی تاج و تختی
که به محض اینکه فرصت پیدا میکنند ،در مقابل همان دوربینهای
تلویزیونی نفرت راسیستی خودشان را از افغانستانیها و اعراب ابراز
میکنند و البته که همهی اینها بخشــی از همان خصوصیتهای ملی
پر افتخار است.
شــرکتکنندهگان بفرمایید شام انسانها را دوســت دارند ،برای
رقابت نیامدهاند و بردن برایشــان مهم نیســت .ســر میز شــام
انساندوستیهایشــان قلمبه میشــود ،به ویژه اگر چند پیکی هم
مشروب زده باشند ،ممکن است به یاد آخرین تصویرهای دردآوردی
که چند ماه پیش در ســفر به ایران دیدهاند ،اشکی هم بریزند ،بغض
دوســتی مد روز اما فقط تــا زمانی پایدار
کنند و ای وای .این نوع
ِ
میماند که شرکتکنندهگان به اتاق بغلی بروند تا در مورد دستپخت
و زندگی میزبان نظر بدهند و به ویژه تمامی آن نوعدوستی وقتی که
پای امتیازها به میان میآید ،دود میشود و به هوا میرود .میشهای
ِ
بشردوســت دو ِر میز به گرگهایی تبدیل میشــوند که به راحتی
میتوانند دروغ بگویند ،دیگران را به کثافت بکشند و گلوی همدیگر
را بدرند.
با این همه شــبکهی تلویزیونی من و تو اگر تالش نمیکرد شبکهی
تلویزیونی دیاســپورای ایرانی در غرب باشد ،پدیدهی جدیدی نبود.
در بسیاری از کشــورهای جهان شبکههای سرگرمیای وجود دارند
به همین انــدازه مبتذل و به همین اندازه بازتولیدکنندهی ارزشهای
هنجارین جامعهی مســلط که اتفاقن پربینندهترین برنامههای «من
و تو» مانند بفرمایید شــام و اکادمی گوگوش ،کپیهای باکیفیتی از
برنامههای آنها اســت .مشکل اصلی شــبکهی تلویزیونی من و تو و
برنامههای آن از جمله بفرمایید شام سیاستزدایی از موقعیتی است
که بالقوه سیاسیست.
شبکهی من و تو البته نه میتواند و نه میخواهد شبکهیی صرفن برای
سرگرمی باشد .آن بخشــی از جامعهی ایرانی خارج از کشور که در
این شــبکه بازنمایی میشود ،و از جمله احتمالن آن «سرمایهگذاران
خطرپذیر» من و تو ،مشتری شکل مشخصی از برنامههای سیاسیاند.
چیزی که بــه آن خو کردهاند و به ابتذال خوانده شــدن ســرود
شاهنشاهی در برنامهی «شعر یادت نره» و کمدی عروسکی سخیف و

سطحیای در حد «شبکهی نیم» باشد .من و تو هم اینها را در بساط
دارد تا مشتریهای قدیمیاش را حفظ کند و هم با تولید مستندهای
خوشساختی که از دسترسی به آرشیوهایی نامعلوم بهره میبرد ،به
سلیقهی سیاســی مخاطبین جدید پاسخ میدهد ،چنان که خبرنگار
ِ
مارکسیســت طرفدار دولت روحانی هم برای اتاق خبر اســتخدام
میکند و چپهای سابق و فعلی را هم در برنامههای مختلف ،از جمله
در برنامهی «رو در رو» و «این هفته» به استودیوی شبکه میبرد تا در
نمایش پلورالیسم از رقبای بزرگش در بیبیسی فارسی و تلویزیون
صدای آمریکا عقب نماند اما هرگز فراموش نمیکند در مستندهایی
که خودش تولید میکند یادی از دوران پر شکوه سلطنت و مصیبت
انقالب  57هم بکند ،چنان کــه مجریهای برنامههای مختلف آن از
«شعر یادت نره» تا «بفرمایید شام» از هر فرصتی استفاده میکنند تا
ژارگون ارتجاعیترین محافل ســلطنتطلب را به کار ببرند و توضیح
بدهند که نام درســت انقالب « ،57شورش  »57بوده است .در یکی
از مســتندهای تولید شــده در من و تو یعنی «رویای آزادی» که به
کشتارهای دههی شصت میپردازد و بیشتر کسانی که در این مستند
با آنها گفتوگو میشود اعضا و هواداران سازمانهای چپ هستند ،و
ظاهرن باید بیربطترین مستند این شبکه به دوران پر شکوه سلطنت
باشــد ،کارگردان فراموش نمیکند که در تقابل با تصویر سیاه دههی
شــصت ،بالفاصله تصویر زنان بیحجاب دوران پهلوی در خیابان و
دانشــگاه را بر متن یک موسیقی محزون از تهران قدیم پخش کند،
یعنی همان تصویر مقدســی که هواداران بازگشت سلطنت را تا سر
حد ارگاسم شاد میکند.
این نوع پرداختن به سیاســت البته دســتهی دومی را هم از شمول
جامعهی ایرانی من و تو بیرون میگذارد .خیل عظیم مبارزان سیاسی
تبعیدی که در سرنگون کردن نظم سلطانی شرکت داشتند و پس از
سرکوب انقالب توســط ضدانقالب خمینیستی مجبور به ترک ایران
شدند و آغازگر سلســلهی آوارگانی بودند که تا همین امروز پایان
نگرفته است .آنها را هم هرگز دور میزهای بفرمایید شام نخواهید دید.
دوربینی که تا فیها خالدون زندگی ایرانیهای خارج از کشور میرود و
در مورد پناهندههای سوری مستند میسازد ،هرگز به جلسات علنی
و عمومی این افراد نزدیک هم نمیشــود .آنها جذامیهای وضعیتند،
همان مطرودانی که باید بیرون گذاشــته شوند تا شکافهای درون
جامعهی ایرانی بیرون نزند.
بفرمایید شــام با به تصویر کشــیدن زندگی روزمرهی ایرانیهای
خارج از کشــور ،زندگیهای روزمرهی دیگــری را پنهان میکند.
زندگیهای روزمــرهی پناهجویان و پناهندهها ،مهاجران غیرقانونی،
مبارزان سیاسی در خارج از کشور ،نیروی کار ارزان و غیرمتخصص،
دانشــجویان آمده از خانوادههای کمدرآمد ،آوارهها ،آنهایی که نه
ِ
چیزی در گذشــته دارند و نه چیزی در آینده ،آنهایی که چمدانشان
را بر دوش میکشند ،همه و همه در الیههای زیرین زندگی به سبک
ایرانیهای بفرمایید شام پنهان میشود ،زندگی واقعی ایرانیهایی که
در خارج از کشور زندگی میکنند و صدایشان توسط رسانههای بزرگ
نوش جان.
مصادره میشود .حاال بفرمایید شام و ِ
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آخرین بار عکسهای یک توریست لیتوانیایی خبرساز
شد« .تئودوروس گریگالیونوس» که در سفری به ایران
شــنیده بود جوانان ایرانی در یک ساحل دورافتادهی
جنوبی به صورت مختلط شــنا میکنند ،یک بار دیگر رنج سفر را
بر خود همــوار کرد تا از این جوانها عکس بگیرد ،عکسهایی که
بنا به خبر صدای فارســی آمریکا «بسیاری به عنوان اوج عصیان
جوانان در ساحل ،آنها را به یاد خواهند داشت ».با این همه تالش
گریگالیونوس نه برای اهمیت ثبت لحظات «عصیان» جوانان ایرانی،
بلکه به این دلیل انجام گرفت که پیشاپیش معلوم بود این عکسها
خوب میفروشند.
اگر زمانی سیاست جشنوارههای هنری و سینمایی در غرب حمایت
از فیلمهایی بود که فقر و تیرهروزی مردم در خاورمیانه را تصویر
میکردند و از این رهگذر یکی دو جشنوارهساز حرفهیی هم ساخته
شــدند که با دوربین در روســتاها و بیابانها راه افتادند تا جوایز
جشــنوارهها را درو کنند ،در ســالهای اخیر کسانی توانستهاند
موفق شــوند که با دوربینهایشان وارد زندگی خصوصی ایرانیها
شدهاند .عکاسی از دخترهای ایرانی که لباسهای تنگ یا «لختی»
میپوشند ،پسران ایرانی که آرایش میکنند ،شلوارک میپوشند
یا موهایشــان را بلند میکنند ،دخترها و پســرها در اتاقهای
سربسته در کنار هم در حال تماشــای فیلم ،در حال پاسوربازی
کردن ،در حال عرق خوردن و دراگ کشیدن ،هر نمایی که شرت و
سوتینی در آن معلوم باشد ،و به ویژه در آن میان حتمن جوانی که

تیشرتی با پرچم آمریکا پوشیده است .این البته تنها عکاسهای
اروپایی و آمریکایی نیســتند که با عکاســی از اتاقخوابهای
ایرانی به نان و نوایی میرســند ،عکاسهای ایرانی هم به خوبی
فهمیدهاند غرب میخواهد از آنها چه ببیند .برای نمونه نگاه کنید
به مجموعه عکسهای کاوه رستمخانی ،عکاس ایرانی مقیم آلمان
جوانان ایران» که جایزهی طالی مسابقهی
از «پشت پردهی زندگی
ِ
مطبوعاتی چین را هم برده است .کاوه رستمخانی کار خاصی نکرده
اســت .او به دلیل بزرگ شدن در آلمان و سرمایهی نمادینی که به
واسطهی فرزند خلیل رستمخانی و روشنک داریوش بودن دارد به
اندازهی کافی جذاب است تا وقتی به ایران سفر میکند به راحتی
وارد زندگی خصوصی جوانان طبقه متوسطی شود .حاال کافی است
کلیک کند تا ذائقهی غربی را در جریان خوشگذرانیهای روزمرهی
خودش بگذارد و چنان که پیداســت جایزه هم ببرد .غرب که از
دیدن تصویر فقر پساانقالبی و جامعهی سرکوب شدهی ایرانی به
تنگ آمده ،حاال اتفاقن مشتاق است ببیند که دست نامرئی بازار و
فرهنگ مالزم آن چگونه وارد ایران شده و همه چیز را فتح کرده
است.
براندن شــاید در این میان از معدود نمونههایی است که بیش از
عکاسی از خانهها ،از خیابانها عکس گرفته است« .براندن» عکاس
و بالگر آمریکایی که گردانندهی صفحــهی معروفی به نام آدمها
در نیویورک اســت ،تقریبن بالفاصله بعد از اولین دور توافقات در
مذاکرات هســتهیی ،عکسهایی را که از ایران گرفته بود منتشر

نوستالژی آینده

امیرساسان

کرد .روایت دوربین او از خیابانهای ایران شــامل فقیرهای خوشحال ،پلیسهای
مهربان ،زنان خوشپوش و مهاجران شاد میشود .اتفاقن درست «اجتماعیترین»
عکسهایی که عکاس/توریستهای غربی از ایران منتشر کردهاند به خوبی نشان
میدهد به واسطهی انتشار این تصاویر ،به طور همزمان چه تصاویری نادیده گرفته
میشوند و روی چه تصاویری سرپوش گذاشته میشود .برای مثال براندن با انتشار
افغانســتانی مهاجر در توضیح عکس مینویسد« :یک
تصویری از یک خانوادهی
ِ
خانوادهی افغانی با چهرههای شاد در بازار شیراز» .تصویری که به واسطهی انتشار
همین یک عکس حذف و الپوشانی میشود کدام است؟ عکاس ذوقزدهی آمریکایی
که از مردم ساکن در سرزمین عجایب عکاسی میکند هرگز به ما نمیگوید سکونت
افغانستانیها در چند شهر و استان ممنوع است ،ورود افغانستانیها به چند پارک و
استخر و دیگر اماکن عمومی ممنوع است ،او هرگز چیزی در مورد وضعیت تحصیل
و کار و اقامت مهاجران افغانســتانی به ما نمیگوید .هرگــز حرفی از اردوگاههای
نگهداری از پناهجویان افغانســتانی و برخورد نهادهــای امنیتی و انتظامی با آنها
نمیزند ،از تصویری که رسانههای جریان اصلی و صفحههای حوادثشان از مهاجران
افغانستانی میسازند ،از چندین سکونتگاه جمعی آنها که در سالهای گذشته به
آتش کشیده شدهاند ،از روزهای وحشت «افغانیبگیری» و از تحقیر روزمرهی آنها
چیزی نمیگوید .از دریچهی دوربین براندن افغانستانیها در ایران همان خانوادهی
شــادیاند که وسط بازار شــیراز ایســتادهاند .چنان که پلیسها آن پلیسهای
«عجیبی»اند که وقتی جلــوی براندن را میگیرند به جای اینکه بر خالف تصور او
پرسوجو کنند که یک عکاس آمریکایی چرا در خیابانهای ایران عکاسی میکند
از براندن میخواهند که از آنها هم عکس بگیرد .ایرانیها البته در عکس ،دو پاسبان
وظیفهی ســر چهارراه را تشخیص خواهند داد اما براندن و مخاطبان آمریکاییاش
با تجمیع همین دو پاسبان زیر نام «پلیس» آن چهرهیی از پلیس را میپوشانند که
پیش از این از ایران شناخته میشــد .همان پلیسی که شغل روزمرهاش احضار و
سرکوب و بازداشتهای بدون حکم است ،همان پلیسی که با ونهای گشت ارشاد
در خیابانها به دنبال شکار چهرههای غیررسمی است .این منطق را در تمامی این
عکسها میتوان دنبال و برمال کرد .بیش از همه اما در عکسهایی که توریستهای
غربــی از ایران مخابره میکنند یا عکاســان ایرانی با کشــف ذائقهی غربی آنها
را میگیرند تصویر فرودستان است که پیشــاپیش حذف شده است .دیگر کسی
عالقهیی به دیدن چهرهی فقر در ایران ندارد .در کنار جوانان خوشــحال و «کول»
باالشهری ،دختران و پسران مدرنی که بر خالف انتظار مخاطب غربی با هم سکس
میکنند ،دراگ مصرف میکنند ،مشروب میخورند و عاشق آمریکا هستند ،در کنار
مردمــی که در خیابانها میخندند ،در کنار ایرانیهایی که در ویال و اتاقخواب آن
ِ
اگزوتیک جذاب را برای مخاطب غربی میسازند ،جایی برای تصویر دردناک
تصویر
فقر و گرسنگی وجود ندارد .عیش مخاطب را نباید منقص کرد.

رابطهی جامعهی ایرانــی با تمدنی که بنام تمدن غرب
مزین شده اســت همواره محل مناقشهی تاریخنگاران،
فالســفه و جامعهشناسان متعددی بوده است .رابطهای
که از آن بنام مواجهات تودهی مردم و روشــنفکران با
مظاهر تجدد و مدرنیته در غرب و خاصه اروپا و آمریکا
نام برده شــده اســت .فراز و فرود این مواجهه ترمهای
فکــری و مکتبی خاصی را مرتب تولید و بازتولید کرده
اســت .واژگانی چــون “خودباختگــی”“ ،غربزدگی”،
“عقبافتــاده”“ ،فقر فرهنگــی” و” هویتی “ بنام جهان
ســومی بودن! در این نوشــتار کوتاه سعی خواهم کرد
خطوط اساســی نگرشهای موجود در ساحت اجتماع
مــردم و یا بــه بیان دقیقتر ســپهر جامعهی مدنی در
دنیای ســرمایهداری ،را در رابطه با چیزی که بنام غرب
در اذهان مردم رایج است ،مورد نظر قرار دهم.
دریافــت مــردم از خــود و دیگری در دنیــای معاصر
بطور مســتقیم و غیرمســتقیم پیوندهایی بــا دنیای
نولیبرالیســم ســرمایهداری دارد .جلوههای اجتماعی
دنیای نولیبرالیســتی معرف دنیایی شناور و دریافت از
پدیدارهای گوناگون دنیای سرمایهداریست که سوژهی
جمعی تا پیــش از آن حداقل بصورت ناخودآگاه مرزی
را بین خود و آنها حس میکرد .مثالهای فراوانی برای
نشــان دادن مرزهایی که تاریخ آن بــه قدمت جوامع
طبقاتی و تثبیت پررنگشان نشــانهی حکمرانی مدرن
ســرمایه است را میتوان به دست داد .مرز بین دولت و
جامعهی مدنی ،مرز بین نخبهگان آگاه و تودههای کثیر،
و ....اینجا بحث را در رابطه با آنچه که جوامع عقبمانده
نامیده میشــود و جوامع توســعهیافتهی سرمایهداری
متمرکز میکنیم .که مرادمان از مرکز نیز کشــورهای
اروپای غربی و آمریکاست.
ترم دوگانهی استعمارگر-استعمارزده نیز شاید دوگانهی
معروف آن در عصر کالسیک استعمار امپریالیستی باشد
که شتاب کوبنده و اشــتهای زایدالوصف سرمایه برای
بلعیدن ،جوامعی را هدف خود قرار داد که بطور خودکار
مبارزات درونی آنها منجر بــه برآمدن طبقهی نوظهور
ســرمایهدار از دل مناســبات خودپو و درونی آن نشده
بود .مکان احراز شــده توسط این جوامع برای سهمبری
از ارزش انحصــاری و اضافــی بینالمللی و مازاد قدرت
انباشتهشدهی ناشی از آن در نهادها و ارگانهای سیاسی
و بینالمللی و عقب مانــدن از بازار انحصاری حاصل از
تقســیم کار جهان ،نیاز هیئت حاکمهی دستنشاندهی
مستعمرات کشورهای مرکز برای ارزان نگه داشتن بهای
کلی نیروی کار و راندن هر چه بیشتر تودههای مردم به
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«سیاسی»ترین فریم عکاسی براندن از ایران ،عکسی است از چهرهی روحانی
مهربانی که طرفدار حکومت ایران اســت و به عکاس گفته اســت ما با مردم
آمریکا مشــکلی نداریم ،بلکه با دولت آمریکا مشکل داریم .درست به همین
دلیل است که حکومت ایران نه تنها مشکلی با مخابرهی این تصویرها از ایران
ندارد بلکه نهادهای امنیتی که هر تحرکی ازجمله ورود و خروج غربیها را ،به
ویژه که عکاس و وبنگار و خبرنگار هم باشند ،با دقت تحت نظر دارند ،هرگز با
هیچکدام از این توریستهای فرهنگی که از خصوصیترین لحظههای زندگی
ایرانیان عکاســی میکنند ،برخوردی نمیکنند و حتا براندن بعد از انتشــار
جنجالی عکسهایش دوباره به ایران بازمیگردد تا عکسهای بیشتری بگیرد.
حکومت ایران که در موضعگیریهای رســمیاش تالش میکند وجود انواع
دیگری از ســبک زندگی در ایران را نفی کند ،با هزینهی بودجههای هنگفت
دهها فیلم و ســریال و برنامهی تلویزیونی و انواع محصوالت فرهنگی دیگر
علیه آن بســازد و گاهی با گسیل کردن نیروهای حافظ «امنیت اجتماعی» به
خیابانها آن را سرکوب کند ،به شکل متناقضی نه تنها مانعی در برابر بازتاب
گستردهی این سبک زندگی در رسانههای غربی ایجاد نمیکند ،بلکه با نادیده
گرفتن روند تهیهی این گزارشهای تصویری عملن از چنین بازتابی شادمان
است .فهم این تناقض البته نیاز به فهم تناقضهای پیچیدهی جمهوری اسالمی
بعد از سه دهه حکمرانی دارد.

لخت ما قشنگ است
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این اما تنها نگاه خیرهی غربی نیســت که در ایران به اتاقخوابها ســرک
باالشهری تهران و شهرهای
میکشد ،این همان تصویری است که ایرانیهای
ِ
بزرگ و طبقهی متوسط سرگردان آرزو دارند از آنها دیده شود .چنین است که
انتشار این تصاویر در دنیای غرب بیش از اینکه از سوی مخاطب غربی مورد
توجه قرار بگیرد ،از سوی ایرانیها با هیاهو و هلهله روبهرو میشود.
بخشی از ایرانیهایی که از انتشار این تصاویر غرق لذت میشوند ،دانشجویان
و مهاجران ایرانی مقیم غرب هســتند که با عالقه «تصویر دیگری» را که از
کشورشان منتشر شده است به دوســتان غربی خودشان نشان میدهند یا
ایرانیهایی که به لحاظ طبقاتی در موقعیتی قرار دارند که با غربیها مراودهی
دوســتانهیی داشــته باشــند .آنها میخواهند تحقیری را که طی سالها از
ســوی غرب به دلیل حکمرانی جمهوری اسالمی و تبعات آن متحمل شدهاند
جبران کنند .به همین دلیل است که اغلب اشتراکگذاریهای این تصاویر در
فیسبوک با توضیحاتی به زبان انگلیسی همراه میشود که از «مای کانتری»
و «مای نوستالوژیا» حرف میزند .تناقض ماجرا اما اینجاست که همین دسته
وقتی فیلمی ایرانــی به دلیل بازتاب فقر و بدویــت در ایران برندهی جوایز

ســرکوب و فالکت و بیحقوقی و گرسنگی ماورای تصور
انســانی نمای کلیای بود که کاپیتالیســم امپریالیستی
در بدو امر برای این جوامع به ارمغان آورد .ســوق دادن
و فراینــد ادغام جهان ســوم در ســرمایهداری جهانی و
ملزومات ســرکوب ناشــی از اقتضائات انباشت هیچگاه
منجر به تولد ســاحت خصوصی و بقول مارکس تجرید
آن از دولت در چنین کشورهایی نشد.
طغیان و شورش و انقالبات ضداستعماری فراوان در این
کشورها همراه با همراهی بلوک شرق توام با رشادتهای
فراوانی بود اما نطفههای ساخت یک خو ِد بومی را در برابر
دیگری ســتمگر تبدیل به هویت همگانی این کشــورها
کرد .ناسیونالیسمی که فرآیند همگنسازی این جوامع را
با رشادت خلق در برابر “غرب امپریالیست و تنزیلخوار”
تکمیل کرد .شــرح وظایفی که در اقتصاد با خودکفایی و
تولید ملی و در سیاســت با استقاللطلبی همراه بود در
ســطوح معرفتی و اجتماعی مردم ،با یک خودفرورفتگی
و حالت انزجار و کینه و بازگشــت به ارزشهای خودی
تداعی میشد.
همزمــان با بروز قیامهــا و مبارزات ضداســتعماری در
خاورمیانــه و آفریقا و ظهور دور دیگری از بحران ادواری
ســرمایهداری در مرکز ،ســرمایهی انحصاری متروپل با
پذیرفتن ظاهری اســتقالل این جوامع شیفت دیگری را
برای خروج از بحران انباشــت به مرحلهی اجرا گذاشت.
تولد نولیبرالیسم و گذر از عهد تولید فوردیستی همزمان
با تدوین گام به گام یک کالناستراتژی سیاسی بینالمللی
برای خریداری حجم زیادی از خشم فروخفتهی ناراضی
در این جوامع و دمیدن در یک صورتمسالهی کاذب که
سوخت خود را این بار غیرمستقیم میتوانست از کینهی
انباشتهشدهی همان ارزشمداریهای خودی تامین کند.
کمربند اســامی در منطقهی خاورمیانه و به جلو راندن
مســالهی مذهب این بار توسط سرمایهداری غرب جنین
تئوری آخرالزمانی دعوای اســام -سکوالریسم و تمدن-
بربریت بود.
ناسیونالیســتی پیرامون که
و
طلبانه
ل
اســتقال
مبارزات
ِ
تحت زعامت بلوک شــرق هیــچگاه نه نظری و نه عملی
نتوانسته بود دست به خشکاندن ریشههای سرمایهداری
بزند با فروپاشــی اتحاد شوروی بزرگترین حامی سیاسی
و پشــتوانهی نظری خود را از دســت رفتــه دید .انکار
کینتوزانه و توســل به ارزشهای بومی هرچند ضرباتی
را به هژمونی ســرمایهی انحصــاری وارد کرد اما مرگ و
نفی دومی ،یعنی نابودی اســاس ســرمایهداری را برای
آن رقــم نزد .ذهنیت تودههای این کشــورها که این بار
ســیر حوادث پرشــتاب حاصل از نواخته شدن پیروزی
نهایی لیبرالدموکراســی و انباشــت حاصل از سازوکار
نولیبرالیســتی را با دهانی بــاز و جیبهایی پر از خالی
نظارهگــر بودند تبعاتــی را رهآورد آورده بود .موج عظیم

جشنوارههای جهانی شده است ،باز هم مفتخر میشوند.
آنها اساسن میخواهند به هر چیز ایرانی افتخار کنند.
چنین است که هم عباس کیارستمی قهرمان آنها است
و هــم براندن آمریکایی .آنها در هر لحظه با میل غربی
به فرهنگ شرقی همراه میشوند و خودشان را بخشی
از آن فرهنــگ اگزوتیک و جــذاب معرفی میکنند،
و درست به همین دلیل اســت که آنچه مایهی افتخار
قرار میگیرد ،مانند همان حس افتخار خصلتی جعلی و
کاذب دارد .آنها در واقع به چیزی افتخار نمیکنند بلکه
از قرار گرفتن در جایگاه ابژهی میل لذت میبرند .آنها
عالقه دارند به دوستان غربی خودشان ثابت کنند لخت
ایرانیها قشنگ ،و بلکه قشنگترین است.
آنها مصداق آن توصیف هگل از مصریان باســتانند که
در موردشان گفته بود« :رازهای مصریان باستان برای
خود مصریان باســتان نیز راز بودند ».به این معنا که
تمامی آنها پیشــاپیش میداننــد تصویری که در این
عکسها از «ایران و ایرانی» نشان داده میشود تا چه
اندازه دروغین اســت .آنها به خوبی با انواع دیگری از
زندگی آشنایی دارند که هرگز در این عکسها بازتابی
ندارد .با این وجود طبقهی متوسط فربه شده در دوران
پساانقالبی و اعمال سیاســتهای نولیبرالی اقتصادی
در دولتهای جمهوری اســامی بعد از روی کار آمدن
هاشمی رفسنجانی عالقه دارد تنها تصویر خودش را در
این عکسها ببیند .ویژگی عکاسی از «زندگی ایرانی»
توسط عکاسهای غربی اتفاقن این است که کمتر سراغ
زندگی خصوصی «ریچکیدزها» و سبک زندگی رازآمیز
آنها میرود .طبقهی متوســط این روزها جذابترین
ابژهی میل غربی است چنان که سیاست جشنوارهیی
نیز از فیلمهای روستایی کیارستمی به سمت سینمای
جعفر پناهی و اصغر فرهادی میل کرده است که دربارهی
طبقهی متوسط فیلم میسازند .این همان طبقهیی است
که نمایندگان سیاسی چپ و راست آن از به یاد آوردن
شرایط کارگران در برابر شادی آنان از توافق و «برجام»
خشمگین میشوند چرا که به خوبی میدانند بقای آنها
به تقویت دولتی بستگی دارد که هرچند استخوانهای
کارگران را له میکند اما پوپولیسم طبقه متوسطی آن
از سقوط آنان به دهان هیوالی فقر و فالکت جلوگیری
میکند یا الاقل چنین وعدهیی میدهد .چنین است که
نه تنها در عرصهی سیاســت رسمی همدست طبقات
فرادســت و دولت نولیبرال /امنیتی مستقر میشوند
بلکه حتا در بازنمایی چهرهی ایــران هم به راحتی از
کنار حــذف نمادین فرودســتان از تصویر یکپارچه و
خللناپذیری که در غرب ارائه میشود ،میگذرند .آنها
تشنهی دیده شدنند ،عاشقان نگاه خیرهیی که از غرب
به سمت آنان دوخته شده است.

شــرمندگی و این بار آویختن و شو ِر احســاس کردن غرب حاصل از یک نفی
کینتوزانه .ســایه و آوار پدری که بســان ادیپ نفی شــده بود در وجدانهای
معذب روز به روز آشکار شد .هر چقدر فالکت نولیبرالی گستردهتر میشد میل
و تمنای این پدر ،پر رنگتر میشــد .فالکت و بیحقوقی منجر به همآغوشی با
مسبب این وضع شد .این خدشه وارد آمدن پسامدرن بر مرزهای هویتی ماقبل
نولیبرالیسم در این کشورها بود.
هویتهایی که زمانی تجلی برون بودن از سرمایهداری انحصاری بودند ،بالفاصله
منضبط و در درون به بازی گرفته شــدند .بشرستیزترین هویتهای مذهبی در
قالب فاندامنتالیســم اسالمی آفریده شــدند تا خردههویتهای قومی ،نژادی و
زبانی .هویت چهلتکهی سرمایه و آمریکاییزه کردن سراسر کرهی زمین تبدیل
به تقدیری شــد که راه گریزی از آن متصور نبود! یــک پیکرهی تکه تکه و نه
متکثر ،یک ســامانهی یکدست اما نه متحد .همانطور که سایهی پدر نفی شده
در پیرامون ،این بار به ســرعت بازگشت و تودهها ان را بلعیدند ،نولیبرالیسم که
روزنه و نقطهی بیرونی برای ســرمایه باقی نگذاشــته بود شبح یک پدر دیگر را
ِ
بربریت بیرون از آن ،ســناریوی
آفرید :بنیادگرایی اســامی و نزاع بین تمدن و
شوم و دروغین برای پوشــاندن حفرهها و کمبودهای ذاتی درونی خود .اما این
ســایهی دهشتناک را چه کســانی قرار بود ببلعند؟ همان سوژههای ناراضیای
که نمیخواســتند به راحتی مصرف شــوند .اینچنین بود که افق هر آلترناتیو
رهاییبخش دود شــد و به هوا رفت .فرهنگ پســامدرن نولیبرالی ،استحالهی
افقــی و انضباط خود برای فریز نگه داشــتن اذهان و سترونســازی هر کنش
ضدکاپیتالیستی را به سرحدات خود گسترش داده است .سبعیت و تمامیتی که
میتواند نمادهای جهانشمول حقوقبشری و سمبلهای تمدن را حتی به شکل
بومی و محلی و خرد عرضه کند.
تودههایی که با دهان کف کرده خواســتار به رســمیت شــناخته شدن از آن
سوی دیوارهای سرمایهداری متمدن هستند .دیوارهایی که در واقعیت همانقدر
اســتوار هستند که بیمرزی و مخدوش شدن آن در عرصهی وانمودههای مدیا.
یک بیمرزی ســختافزاری است برای ادغام و همآغوشی با معشوقهی “غرب”.
تودههایــی که در لذت بیمرزی دیده میشــوند اما در میل خــود ،دیوارها را
حــس میکنند .تودههایی که آنقدر لعن و نفرین علیه بربریت و عقبافتادگی و
مسلمان بودن میکنند که طلبیده شوند و آنگاه که این نفی به جایی نمیرسد
بختک همان ارزشهای نفی شده است که بازمیگردد.ارزشهایی که این بار در
“درون” ریلگذاری شده است .قومیت ،نژادپرستی و بنیادگرایی.
بنابرایــن هیچ تعجبی نباید کرد از ســکوالری که به شــیعه بــودن خود فخر
میفروشــد .هیچ نباید انگشتمان را بگزیم اگر خود را مواجه با کسانی میبینیم
که هم “این” را درســت میدانند و هم “آن” را و سر آخر میگویند ما قضاوتی
نداریــم ،ما مرزی نمیبینیم! آن عاشــقان فرهنگ آنگلوساکســون با محوریت
زبان فارســی! آن پروتزیهای هیئتهای ســینهزن و دوستدا ِراحترام به عقاید.
ِ
بزرگ حقوق
عربستیزی و مسلمانهراسی و همزمان ادعای تمکین به دیگریِ
بشر جهانشمول! آن کسانی که خود را در زندگی و آیندهی غرب شریک میدانند
و همزمان نیمنگاهی به گذشــتهی “آن دو خدا بیامرز” هم میاندازند.آنهایی که
مرتب گذشته را احضار میکنند چه آن زمانی که با بزک کردن خود برای مرکز
به هویت قومی و زبانی و ملی خود افتخار میکنند وبازگشت به خویشتن را هم
ســرلوحهی خود قرار میدهند چه زمانی که در سلطنت پهلویها ،آیندهای را
نصبالعین خود میســازند .تاریخ بسان فرهنگ گینس ،تاریخ پر شکوه ابلهان،
یک تاریخ پر از نوستالژی ،اما این بار نوستالژیِ آینده.
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ماندن در اندرونی روحانیت
حمید مافی

ماندن در اندرونی ،شیشههای مات ،پردههایی ضخیم
و پوششی یکسان ،همهی آنان که در حوزههای علمیه
درس خواندهاند را شــبیه یکدیگر کرده است .زندگی
روحانیــون پیر و جوان کمتر از دیگران برهنه شــده و به نمایش
عمومی گذاشته شده است« .رضا مارمولک» اولین تصویر غیرقدسی
از یک نفر در پوشش لباس روحانیت بود .اگرچه کارگردان در پایان
حکم به این داد که این لباس خواه و ناخواه ،قدسیتی میبخشد به
فرد ،اما همان شروعی بود برای نمایش تصویر دیگری از حوزویها
و به نمایش درآمدن ناهمسانی آنان به سان دیگران.
زبان گفتار هم یکسان باشند،
همهی آنان اگر در ظاهر و پوشش و
ِ
در زندگی روزمره برابر نیستند .نابرابری اقتصادی و اجتماعی آنان
را از هم جدا میکند .یکی برخــوردار از همهی مواهب و دیگری
در نقش سیمکش ســاختمان برای گذران امور زندگی .یکی فربه
شده از استراحتهای مداوم و نشستن در مسند و دیگری همبازی
بچهها در زمین خاکی و سرگرم کشاورزی در فصل تابستان و درس
خواندن در زمستان.
وبالگ زیر پوســت حوزه را یک طلبهی زنجانی مینویســد .او
همزمان از خوشیها و ناخوشیهای زندگی طلبگی روایت میکند.
«زیست دشــوار اقتصادی در سالهای نخست طلبگی» ،وقتی که
هنوز طلبهها تخصصی ندارند و کاری هم نمیتوانند انجام بدهند،
ناچارند که با شهریهی حوزههای علمیه روزگار بگذرانند.
«این شــهریهی ناچیز» البته وابسته اســت به حوزهای که در آن
هستی ،برخی از حوزهها که وابسته به حکومتند و بودجه دارند،
شهریهاشان هم خوب است و امکان جذب شدن در بازار کار برای
طلبهها در همان سالهای نخست باال ،اما آنهایی که در حوزههای
مستقل و بدون بودجه هستند ،شهریهاشان کفاف مخارج زندگی
را نمیدهد.
محمدطاهر در یک خانوادهی هنرمند زاده شــده است ،به سینما،
تئاتر و موسیقی عالقه دارد ،اما پس از پایان تحصیالت دانشگاهی
راهی حوزهی علمیه شــده اســت .میگوید « :حــوزهی علمیه
مســتقل از حکومت» .به گفتهی او ،طلبهها در همان ســالهای
اول دشواریهای زیادی دارند« .من کار داشتم که رفتم حوزه ،اما
آنهایی که مستقیم آمدهاند حوزه ،برای امرارمعاش مشکل دارند».
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هر آخوندی آخوند نیست

«نان در لباس روحانیت اســت ،خیالت راحت با این لباس راحتتر
از مهندسها کار پیدا میکنی» .عیســا میگوید با این توصیهی
پدربزرگش بعد از دورهی دبیرســتان راهی حوزهی علمیه شده
است ،اما در میانهی راه به قول خودش بریده است« .خسته شدم
از زندگی یک شکل با همهی محدودیتها و محذوریتها».

«من معتاد فوتبال بودم ،ســالهای مدرســه هم دروازهبان تیم
مدرسهامان بودم ،میخواستم فوتبالیست شوم .کاش همان سالی
که رفتم حوزه رفته بودم فوتبال .اما در حوزه نه وقت زیادی داشتم
حتی برای فوتبال دیدن ،چه برسد به بازی کردن .نه امکانش بود،
وقتی از فوتبال حرف میزدم بقیه نگاهشان به من یکجوری بود».
عیسا فقط دو سال در حوزهی علمیه دوام آورد« .روزها کالس درس
بود و شبها هم مباحثه ،داخل یکی از حجرهها .مسابقه بود انگار،
بحث دربارهی چیزهایی که خیلی به زندگی من ربط نداشت .برای
من خستهکننده بود ،همهاش کنایه میشنیدم که سستام ،بودم،
برای همین هم آخرین باری که آمدم برنگشتم .یک تاکسی خریدم
و مسافرکش شدم .پدربزرگم هنوز که هنوز است هم روحانیت را
فحش میدهد و هم به من میگویــد؛ بیعرضه بودی که نماندی،
نانات توی روغن بود».
فیسبوک و شبکههای اجتماعی دیگر این روزها فضایی است برای
نمایش .نمایش داشتهها و نداشتهها ،آرزوها و از پرده بیرون افتادن
آنچه که شــاید تا به حال پنهان مانده بــود .حوزویها هم از این
نمایش بینصیب نماندهاند .اگر روزگاری محمدعلی ابطحی ،به مدد
حضــورش در دولت خاتمی ،تنها معمی بود که در عرصهی مجازی
حضور داشــت ،حاال میتوان تصاویر بسیاری از طلبههای جوان را
دید که از اندرونی خود گزارش میدهند.
طلبهها در حال بازی با پلیاستیشــن ،طلبهای در سالن موسیقی،
طلبــهای در کنار کودکانش و طلبهای کــه رانندگی میکند یا در
حال خیاطی اســت .تصویری دیگر و خالف آنچه که تا به حال در
ساختههای سینمایی و روایت رسمی از زندگی حوزویها به چشم
آمده است.
محمدطاهر میگوید« :طلبهها هم مثل مردم عادی ،همه یک شکل
نیستند و زندگی شبیه به هم ندارند .زندگی طلبهها بستگی دارد
به اینکه در کدام حوزه درس میخوانند .چقدر شــهریه میگیرند
و چه کارهاند».
او میگوید« :طلبهها هم پولدار و فقیر دارند .البته اکثر طلبهها از
یک زندگی متوسط رو به پائینی برخوردارند ،اما طلبههای پولدار
هم کم نداریم .حوزهها این سالها تغییر کردهاند».
ساختار حوزهها در ایران یکدست نیســت .حوزههای علمیهی
مســتقل و حکومتی هر یک وضعیتی جداگانه دارند .بخش زیادی
از حوزههای علمیه در ایران وابسته به حکومتاند و زیر نظر مرکز
مدیریت حوزهی علمیه .این دسته از حوزهها زیر نظر حکومتاند و
کسانی که در اینجا تحصیل میکنند شهریهی ثابت دارند.
براساس آمارهای رســمی 480 ،حوزهی علمیه در ایران مشغول
فعالیت هستند و  150هزار طلبه در این حوزهها تحصیل میکنند.
کادر اداری حوزههای علمیه  100هزار نفر و تعداد مدرسان حوزوی

هفت هزار نفر اعالم شــده اســت .همچنین  170حوزه نیز در دست
ساخت است.
طلبههایی کــه در حوزههای علمیهی تحت نظــارت مرکز مدیریت
حوزههای علیمه تحصیل میکنند ،بســته به ســطح تحصیالت و
مجرد و متاهل بودن از شــهریهی ثابتی میان  180تا  300هزار تومان
برخوردارند .در کنار این شهریهی ثابت که با پرداختهای مناسبتی
افزایش مییابد ،آنها این امکان را دارند که در مســاجد ،ادارههای
دولتی و پایگاههای بســیج در نقش پیشنمــاز و مبلغ دینی درآمد
داشته باشند.
اما بخشی از طالب هم هستند که راه امرارمعاش دیگری دارند« .بعضی
از طلبهها از پول نماز و روزهی استیجاری ارتزاق میکنند .همینطور
بعضیها که پدرانشان کشاورزی دارند ،با فروش محصوالت آنها در
حوزهها پول در میآورند» .محمد با روایت زندگی این بخش از طلبهها
میگوید« :آنطرف هم طلبههایی هســتند که از همان اول ورود به
حوزه میدانند که فردا وزیر و وکیلاند .مثل افرادی که در مدرسهی
مصباح یزدی و یا دانشگاه امام صادق درس میخوانند .اینها مشکل
معیشت که ندارند هیچ ،آیندهاشان هم تضمین شده است».

همین لباس زیباست نشان روحانیت

«روحانیت دیگر مثل گذشته سادهزیست نیست ،تجمل و اشرافیگری
به حوزههای علیمه و خانهی روحانیت راه پیدا کرده است» .این روایت
را در یک دههی گذشته بسیاری از منتقدان ساختار فعلی حوزههای
علمیه در ایران گفتهاند .روحانیونی که بیرون و درونشان یکی نیست
و در منبر کار دیگر میکنند و به خلوت آن کار دیگر.
محمد میگوید« :بعد از مرگ خمینی ،شما میتوانید این پوستاندازی
را ببینید .آن زمان در تصاویری که از دیدارها و زندگی خمینی پخش
میشد ،یک سادهزیســتی وجود داشت اما االن بیت رهبری اینطور
نیست .این به بدنهی حوزههای علمیه و طالب هم رسیده است».
او ادامه میدهد« :خب فضای اجتماعی ســنگین است برای اینکه
روحانیت همهی داراییهایش را بــه نمایش بگذارد .یک زمانی یک
مدل از پژو معرف بود به پژو آخوندی ،اما االن روحانیت ماشــینهای
آخرینمدل را سوار میشود .اگرچه در مالءعام اکثریت آنها با سمند
یا ماشینی در همین سطح دیده میشوند ،اما داراییهایشان به خاطر

همین لباس و پستهایی که گرفتهاند ،حکایت دیگری دارد».
به گفتهی او ،آنهایی که در حوزه هســتند ،از روی لباسی که از نظر
بقیهی مردم یکسان است ،میتوانند تشخیص بدهند که وضع مالی
طلبه چطور است؛ «لباس بعضی از روحانیون باالی ده میلیون تومان
قیمت دارد .پارچهی مخصوص و خیاط مخصوص دارند ،برای طلبهها
این لباسها خیلی زود به چشم میآید».
او میگوید« :روحانیــت در تاریخ ایران به یک معنا سادهزیســت
بوده ،روحانی پولدار بین مــردم جایگاهی ندارد ،بقیه فکر میکنند
که نان در دین و لباســش است اما متاســفانه این سالها این اتفاق
افتاده و خیلی از روحانیون را میتوان سراغ گرفت که به مدد همین
لباس و جایگاهی که دارد ،صاحب مال و ُملکت شــدهاند ،ولی نمایش
سادهزیستی میدهند».

رضا مارمولک

پیوند روحانیت با قدرت سیاســی در ایران ،هرچه که وضعیت معاش
بسیاری از روحانیون را بهبود بخشیده و آنان را در مسند قدرت قرار
داده ،اما در این سو شــکاف میان مردم و روحانیت را گسترش داده
است .به باور عموم ،همهی روحانیت شبیه یکدیگرند و برخوردار از
یک رفاه اقتصادی.
محمد در اینباره میگوید« :اتفاق بدی است ،نسل قدیمی و سنتیتر
بهتر وضعیت را درک میکند و یک تمایزی میان روحانیت قائل است
اما برای نســل جوان ،همهی حوزویها شــبیه هماند .آخوند آخوند
اســت ،پول مفت نفت را دارد و نانش در روغن است .همین قضاوت
عمومی ســبب شده است که سخن گفتن به کنایه با کسانی که لباس
روحانیت به تن دارند ،زیاد شــود .خیلی از دوستان معمم با لباس در
انظار عمومی ظاهر نمیشوند».
او میگوید« :البته خود لباس هم یک مانع اســت .مثال شــما کمتر
روحانیای را میبینید که با لباس به ســینما یا کنســرت موسیقی
برود یا ورزش کند و حتی در خیابــان بچهاش را بغل کند .در حالی
که خیلی از روحانیون هســتند که فیلمباز به معنای فیلمباز هستند،
ورزش حرفهای میکنند اما خب این لباس دست و پایشان را بسته و
از طرف دیگر برای مردم هم عجیب است که یک روحانی با لباس در
سینما باشد».
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همیشه دوست داشتم دی جی شوم
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رها  22سالهســت و در یکی از شهرستانهای مرکزی
زندگی میکند .او  6ســال است که حرفهی دی جی را
برای زندگی انتخاب کرده .دی جی بودن در یک شهرستان کوچک
آن هم برای یک دختر جوان ،ســاده نیست و دل و جرات زیادی
میخواهد .اما او میگوید برای خواستهاش و عالقهاش مبارزه کرده
و حاال جایگاهی در این حرفه دارد.
او همیشه عالقه داشته که دی جی شود برای همین هم یک روز نزد
یکی از دی جیهای شهر میرود تا ِپلِی کردن و دی جی بودن را یاد
بگیرد .بعد از یادگیری میرود سراغ تاالرهای عروسی و با یکی از
آنها قرداد میبندد و کارش را حرفهای شــروع میکند .با سرویس
میآیند ســراغش و شب هم بعد از پایان مراسم برش میگردانند.
درآمدش هم خوب اســت و خودش میگوید از وقتی که کارش را
شروع کرده روی پای خودش است و از پدرش هم پولی نگرفته.
روزهای اول ،خانوادهاش مخالــف حرفهاش بودند و به هر طریقی
ســعی داشــتند او را منصرف کنند اما او به قول خودش آنقدر
سماجت کرد تا به خواستهاش رسید.
میگوید دی جی شــدن روز به روز در بیــن جوانها چه دختر و
چه پســر محبوب میشود و حاال در همین یکی دو سال اخیر ،دی
جیهای زیادی در همان شهر کار میکنند .برخی از دی جیها هم
فقط پلی نمیکنند و حتا در مراسم میرقصند.
رها دیر از خواب بیدار میشــود ،نزدیک ظهر .بعد از اینکه کمی
به خودش رســیدگی میکند کمی هم به مادرش در کارهای خانه
کمک میرساند .بعدازظهر میرود کالس زبان و یا باشگاه تا عصر.
بعد آماده میشود و میرود س ِر کار ،یعنی مراسم جشن و تا وقتی
مراسم تمام شود آنجاست و نیمهشب که بر میگردد ،روی تختش

دراز میکشد .مطالعه میکند و در شبکههای اجتماعی میچرخد
و بعد میخوابد و روز از نو روزی از نو .اما در ماههای محرم و صفر
و همچنین در ماه رمضان که عمال بیکار اســت ،سفر میرود و از
تعطیالت استفاده میکند.
خودش میگوید بعضی از دی جیها لباسهای خاص میپوشند و
یا تیپهای خاص دارند که نشان دهند دی جی هستند اما خودش
درگیر این جور لباس پوشیدن نیست و میگوید همین که مرتب و
خوشلباس باشد ،کفایت میکند .سعی کرده ار سیگار و مواد دوری
کند و زندگی سالمی داشته باشد.
میگوید در شــهرهای کوچک پذیرش یک دختر دی جی از طرف
مردم سخت اســت و فکر میکنند چون ما دی جی هستیم حتما
اهل همه چی هم هستیم که این درست نیست.
در ایــن حرفه هم بعضی از همکارانش و یــا برخی از مردان نگاه
جدی به کار یک دی جی زن ندارند و بارها زنان دی جی را رقاصه
نامیدهاند.
رها از مشکالت کارش هم میگوید که گاهی صاحبان مراسم فکر
میکنند مالک دی جی مراسم هستند و هر کاری که آنها بخواهند
باید انجام دهد و این وضعیت برای زنان پررنگتر است.
میگوید دیگر مانند آن سالهای ابتدایی چندان از حرفهاش لذت
نمیبرد و گاهی حرفها و قضاوتهــای دیگران آزارش میدهد.
برای همین هم دوست دارد یک بوتیک زنانه یا آرایشگاه باز کند.
او خود را دختری قوی و با اراده مینامد که از چیزی نمیترســد
و برای رسیدن به خواستهاش همیشه مبارزه میکند .برای همین
هم میگوید باید بیشتر کار کند تا پولی جمع کند که بتواند شغل
دیگری برای خودش دست و پا کند.

مضحکهی هالووین
در ایران
عادل ایرانخواه

هالووین دیگر کارناوالی غربی نیست .مناسکی جهانیست،
تمام گوشــه و کنا ِر دنیا
گواهش فیلمها و تصاویری که از
ِ
ایران خودمان.
در فضای مجازی منتشر شدهاند ،از جمله
ِ
آنچه که در ایــران با عنوان هالووین میشناســیم ،به
اندازهی خو ِد ماســکهای هالووین گروتسک است .جشنیست که
همگانیتی را در آن نمیبینیم! عدهای معتقدند چنین مراســمی در
های طبقهی بورژوا
ایران نه یک کارناوال عمومی بلکه به صورت پارتی ِ
برگزار میشــود و البته خردهبورژوازیای که همیشه دنبالهرو و در
تقالی رسیدن به طبقات باالتر است ولو با نمایشهایی چنین مضحک.
ِ
اسم کارناوال هالووین طرف نیستیم که
بنابراین در ایران ما با چیزی به ِ
مزایای “کارناوال” نز ِد باختین سخنی بگوییم .هرچه
حتی بخواهیم از
ِ
تفریح مرفهینیست در فضای خصوصیشان و بدون اینکه به
هست
ِ
زعم باختین به “گفتگویی بدون سلسلهمراتب” و ایجاد چالشی برای
ِ
وضع موجود منجر شــود ،در امتدا ِد همان است .نه با عرفها تنشی
ِ
ِ
قدرت سیاسی در ایران کشمکشی پیدا میکند.
دارد و نه با ساختا ِر
مفهوم نویی
“خندیدن”های چنین جشــنی هیــچ روح جمعی و
در
ِ
ِ
خلق نمیشود .یک “تکگویی” نارسیستیک است و بس .خودستایی
ریچکیدزهاییست در دنیایی به وسعت کاد ِر سلفیهایشان.
ِ
نقاب هالوین چه چیزی نهفته است بد
پشــت
برای فهمیدن اینکه
ِ
ِ
مفهوم حاال دیگر کالسیک شدهای از مارکوزه ارجاع داد؛
نیســت به
ِ
برای نیازها کاال تولید
فقط
داری،
ه
ســرمای
اینکه
کاذب”.
“نیازهای
ِ
ِ
برای کاالهایش ،نیاز تولید
نمیکند ،بلکه از طریق رسانههای جمعی
ِ
میکند .از این منظر میتــوان هالووین را مصداق نیا ِز کاذبی در نظر
آورد که رسانه/کمپانیها تولید کردهاند .آمار و ارقام به خوبی نشان
میدهند که چه گردش سرمایهای در بازار هالووین در جریان است؛ (به
نقل از نشریهی فوربس؛ پیش از هالووین امسال در آمریکا ،پیشبینی
شــده بود که رقمی نزدیک به  6.9میلیارد دالر برای هالووین هزینه
کردن تمام فضاهای خالی دارد.
شود ).سیالیت سرمایه ســعی بر پر
ِ
برای کارتنخوابها هم وسایلی تولید میکند تا از
مکانیزمی که حتی ِ
ِ
فرصت کسب سود و انباشت سرمایه هم نگذرد ،جشن هالووین
این
جای خود دارد! و قاعدتــن هالووین هم ،چنان مکدونالد
که دیگر
ِ
باید در سراسر جهان شعبه بزند .شعبهای که مشتریانش فقط طبقات
فرادستاند!
تورشتین وبلن در کتاب طبقهی تنآســا میگوید :ثروت مهمترین

نفس در
مبنای افتخار و شهرت و منزلت است .اما مساله اینجاست که ِ
اختیار داشتن ثروت ،برای احراز منزلت و شهرت کافی نیست و ثروت
باید به شکلی نمایش داده شود .در جوامع کوچکتر چنین نمایشی با
ِ
“فراغت تظاهری” حاصل میشود .به این
نوع خاصی از فراغت ،یعنی
معنا که افراد طبقات فرادست ،خود را از طبقات فرودست که ناگزیر
به انجام کارهایی برای کســب درآمد هســتند ،جدا میکنند و این
فراغت نشــانهی منزلت و اعتبار آنها میشود .اما در جوامع بزرگتر
ِ
“فراغت تظاهری”
پدیدهی گمنام و ناشناسی ،مانع از این میشود که
ِ
“مصرف تظاهری” جایگزین
کارکرد ســابق را داشته باشد ،در نتیجه
آن میشــود .طبقات فرادســت تالش میکنند که ثروت خود را نه
نتیجهی کار و تالش ،بلکه امری طبیعی جلوه دهند ،طوری که انگار از
حامل چنین
ابتدا ثروتمند و صاحب منزلت بودهاند .هالووین در ایران
ِ
راستای هردو کردار است؛ (فراغت/
کارکردیســت .جالب اینکه در
ِ
ِ
کردن
الگو
و
شدن
متمایز
فخرفروشی،
راستای
مصرف تظاهری) .در
ِ
ِ
ارزشها و هنجارهایشان.
مضحکهی هالووین در ایران ،در مقایسه با دیگر کشورها واجدِ سویهی
مازادی از پوچیست؛ به اندازهی ماسکهایش تصنعی و به اندازه ی
کدو تنبلش توخالی! اینجا هالووین به هیچ سنتی گره نمیخورد .نه
از مسیحیت خبری هست و نه از ریشههای چند صد سالهی هالووین،
انتزاع ناب است.
مراد فرهادپور در کتاب عقل افســرده نکتهی مهمی را خاطرنشان
ســردرگمی تاریخی مینامد ،شــکافی عریض
میکند؛ چیزی که او
ِ
میان گذشته و حال که در غیاب سنتهای زنده و واقعی ،سنتگرایی
ایدئولوژیک یا ایدوئولوژیهای سنتگرا تنها به ظاهر جای خالی آنها
را پر کردهاند .در واقع ما نتوانستهایم از دل سنتهایمان ،فرهنگمان
را بیرون بکشیم .او با دست گذاشتن بر مفهوم ترجمه به معنای وسیع
کلمه ،آن را تالشــی نه تنها برای فهم دیگری ،بلکه شیوهای از تأمل
در نفس و فهم گذشته میداند(.به همان اندازه که به ترجمهی متون
غربی نیازمندیم ،به همان میزان ترجمهی آثار متفکران و شــاعران
کالسیکمان هم الزم است)
بنابرایــن ما با مغاکی هولناک در عرصه ی فرهنگمان روبهروییم که
هر آت و آشغالی را به درون خود میکشد .تقالیی برای پر شدن ،ولو
با چیزهایی توخالی!
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نوجوانی  ۱۷یا  ۱۸ســاله بودم و در آستانهی کنکور،
کشــور در تالطم پس ازانتخابات  ۸۸به سر میبرد.
ذهن من و همساالن من پر بود از سوالهای بیپاسخ.
همهی ما در روزهای پس از انتخابات حضوری فعال داشتیم .برای
بعضی از ما هم مشــکالتی پیش آمد .کالسهای آمادگی کنکور
شروع شدند اما ذهن و دل ما همچنان پر بود از آشوب.
«بذر امیدی» که قبل از انتخابات جوانه زد کمکم در نطفه داشــت
میخشکید .این اتفاقات و شــور و هیجان نوجوانی ،تخم میل به
تغییر رشته را در من کاشــت .آن روزها طرفدار سبک خاصی از
موســیقی بودم و ظاهرم را هم به سبک آن شکل میدادم .همین
ظاهر خاص بانی پیوند من با فردی شد که میتینگهای پانک را در
ایران سازمان میداد .اولین بار در آموزشگاه بحثهایم را شنید و
باور داشت که به نسبت سنم سخنور خوبی هستم .برای همین هم
از من خواست در برگزاری میتینگها به او کمک کنم.
من معترض بودم نه فقط به سیاســتهای داخلی ایران در دورهی
احمدینژاد که به سیاســتهای حاکم بر جهان .موســیقیای که
میشــنیدم دلیل اصلی این «معترض بودن» بود .سرمایهداری را
خونآشامی میدیدم که در حال مکیدن خون و جان ملل مختلف
بود ،داشت جهان را میبلعید.
سرکوب اعتراضهای خیابانی و بگیر و ببندهای سیاسی حساسیت
نسبت به اینگونه تجمعها و میتینگها را کاهش داده بود ،کمتر
به مشــکلی برمیخوردیم .در آغــاز میتینگها را در پارکهای
مختلف تهران (آب و آتــش ،هنرمندان ،نیاوران ،ملت و )...برگزار
میکردیم .در یکی از همین میتینگها بود که برای گروه مشکل
پیش آمد و به جرم شیطانپرستی دنبالمان کردند و از بخت خوش
توانستیم فرار کنیم.
بعد از آن یکی از بچهها در فضای مجازی گفت که جای امنی برای
میتینگها ســراغ دارد ،کافهای پر از عکس هنرمندان مشهور
در همان
راکاند رول .میتینگهای ما دیگر ادامه پیدا نکرد ،حتی 
کافه و جایی دیگر اما من کافهنشین شدم و کافهنشین هستم.

جایی برای با هم بودن

چرا من و نســل من کافهنشین شد؟ ما از کافه چه میخواستیم یا

کافه چه دارد که ما از آن دل نمیکنیم؟ نمیدانم شاید اصلیترین
و مهمترین نکته نبود فضاهای جمعی ( )public spacesبه دور از
حاشیه در ایران است .معمولن در کالن شهرهای ایران فضایی که
در آن بتوان بیدغدغه معاشــرت کرد وجود ندارد .حتی اگر این
فضا هم باشد ،قوانین ســختگیرانه این اجازه را نمیدهد که ما با
هم بنشینیم .شاید سادهترینش این باشد که زنان در انظار عمومی
امکان اســتعمال دخانیات را ندارند و یا پوشش متفاوت جوانها
پذیرفته نمیشــود و قضاوتی که از گذشــته بوده ،دربارهی نسل
جوان همچنان پیش میرود و برسر ما سنگینی میکند.
نسل من کافه را جز معدود مکانهای امن در جامعه میپندارد .چرا
که نه تنها محدودیتهای ســایر مکانهای عمومی را ندارد ،حتی
محیط امن و آرامتری برای معاشــرت گروهی ما فراهم میکند و
گاهی هم پیش میرود تا جایی که دوستیهای پایداری از آن برجا
میماند.
این را هم باید بگویم که من در ابتــدا در همین محیط امن هم با
برخوردهای طردکننده روبرو شدم .یکی از دالیل آن شاید سن و
سال من بود .نه متصدیان کافه و نه متولدین دههی  ۶۰که متولدین
دههی  ۷۰را بخشــی از خود نمیدانند ،من و هم نسلهای من را
نمیپذیرفتند وگاه هم به شکلی ما سوژهی خنده و شوخی بودیم.
دلیل دیگر شــاید سنت کافهنشینی در گذشــته است .کافه در
بسیاری از کشورها ریشــهای تاریخی دارد ،در ایران هم میتوان
در گذشــته دید که کافه و کافهنشینی بخشی از زندگی و برنامهی
نویسندگان و روشنفکران بوده است .نگاهی نوستالژیک به کافه،
نقش آن در انقالب فرانسه و کافهنشینی روشنفکران نسل انقالب
ما را به کافه پیوند داده است.
من میتوانم یک مسئلهی شخصی دیگر را هم اضافه کنم ،کافهها
در زمســتان و پائیز مشتریان بیشتری دارند .دلیلش فرار از سرما
است برای با هم بودن و با هم نشستن .عالوه بر این کافه یک فضای
عاشقانه هم برای نسل جوان به شمار میآید .وقتی که جایی برای
نشســتن دو جوان دلداده نیست ،کافه و گوشهی دنجش میتواند
ساعتهای طوالنی فضایی آرام و خلوت برای آنها بسازد به دور از
چشمهایی که مدام آزارشان میدهد.

مل دادن به سبک
موازی

بشــر امروز در دو جهان موازی (واقعی – مجازی) زیســت میکند.
یکی همین جهــان مجازی که قبلتر ،کســانی پیشبینیاش کرده
بودند .در واقع باید گفت همیــن جامعهی مدرن ،بازار و
ملزومات دهکدهی جهانیســت که بشر را به زیستن در
این جهانهای موازی ،سوق داده است .در این جهانهای
موازی ،انســانها با نقابهای مختلف و بر اساس شرایط
موجود روزگار میگذرانند؛ کار میکنند .عاشــق میشوند .دوستی
میکنند .فرزند میآورند .کمپین و مبارزه میکنند .نفرت میورزند.
گفتوگو میکنند.تولید میکنند .مصرف میکنند و بعد هم میمیرند.
شاید هیچکس به اندازهی زیگمونت باومن از زندگی در این دو جهان
موازی صحبت نکرده اســت .او از سیال شدن روابط انسانها سخن
میگویــد .همان کلیکی که ما هر روز با آن ســرو کار داریم .کلیک
میکنیم تا بپیوندیم و باز کلیک میکنیم تا بگســلیم .و این ظهور
اینترنت و شبکههای مجازی اســت که روز به روز سبک زندگی ما
را تحت تاثیر قرار داده اســت .این بیمکانــی و بیزمانی از طریق
شبکههای اجتماعی است که ما را شناور و سیال کرده است.
سبک زندگی بخشی از زندگی اســت که با اعمال و رفتار ما تحقق
مییابد .در نظریهی بوردیو سبک زندگی شامل اعمال طبقهبندیشده
و طبقهبندیکنندهی فرد مبنی بر تقسیم ســاعات شبانهروز ،نوع
سرگرمی ،تفریحات و ورزش ،شیوههای معاشرت ،وسایل و چیدمان
خانه ،شیوهی ســخن گفتن و راه رفتن و به طور کلی رفتار روزانهی
افراد است.
زندگی در جهان مجازی ،مــا را وا میدارد که بازخوردهای متفاوتی
نیز از عضویت خود در شــبکههای اجتماعی بگیریــم و آنها را در
سبک زندگی ،لباس پوشیدن ،رفتار و کردار خود منعکس کنیم .در
حقیقت ما شهروندان دنیای مجازی بر اساس زمینههای روانی ،پایگاه
اقتصادی – اجتماعی و میزان تحصیــات ،انگیزهها و اهدافی را به
صورت هدفمند و مشخص در استفاده از شبکههای اجتماعی دنبال
میکنیم و بر این اساس بازخوردهای متفاوتی از شبکههای اجتماعی
میگیریم و در عواطف انســانی ،ارزشها و شناختهای خود از آنها
بهره میبریم.
به همین دلیل اســت که باومن هم از جامعهی ســیال مدرن سخن

میگوید  .به نظر او ســاکنان جامعهی ســیال مدرن ما فاقد هرگونه
پیوند ناگسستنى و همیشگى هستند و بنابراین باید هرگونه پیوندى
را با کوشــش خود و به کمک مهارتهــا و صرف وقت و نیروى خود
بیافرینند ،همان پیوندهایى که مىخواهند آنها را به صورت حلقهی
رابط خود با بقیهی جهان بشرى به کار برند .آنها باید رها از هر قید و
بندى با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ،با وجود این هیچ ضمانتى وجود
ندارد که روابطى که قرار است شکاف حاصل از پیوندهاى غایب یا از
کار افتاده را پر کند دوام بیاورد.
به نظر او یکی از مســائل هراسانگیز شهرهای امروز نیز سبکهای
زندگی و نیز انســانهای بسیار متفاوت اســت که در کنار هم ناچار
به زندگی هستند .باومن نه تنها گسســتگی و آوارگی انسانها در
جامعهی مدرن ســیال را مورد توجه قــرار میدهد بلکه از دورهای
سخن میگوید که دیگر انســان تنها خریدار و مصرفکننده نیست
بلکه دورریز کاالست.
انســان ،قبل از دورهی مدرن امروزی تولیدکننده بود .عشق تولید
میکــرد .کاال تولید میکرد اما به مــرور ،مصرف و لمدهندگی جای
تولید را گرفت تا اینکه به این دورهی مدرن ســیال رسید .زیگمونت
باومن میگوید؛ انســان مصرفکنندهی امروز شاخص موفقیش را نه
ســاختن و حجم خریدها بلکه گردش و جایگزینی کاالها و سرعت
میداند .بنابراین طرفدار انباشت کاال نیست بلکه طرفدار دور ریختن
کاالها پس از استفادهی آنها اســت ،البته نه استفادهی مداوم ،زیرا
خصیصهی تنوعطلبی باید حفظ گــردد و بدین گونه این خصایص و
نیازهای جامعهی مصرفکنندهی مدرن به رابطهی جنســی نیز نفود
میکند.
او همچنین معتقد اســت؛ چون طبقهی فرادســت مدام در نوعی
“جریان” قرار دارد به جایی که در آن ساکن است تعلق ندارد ،درست
بر عکس کارخانهداران و سوداگران گذشته ،زیرا در گذشته آنها شهر
را منبع ثروت خود میدانستند ،لذا آن را تحت مراقبت و مسئولیت
خود میدیدند.اما زیستجهان طبقهی فرودست عکس زیستجهان
طبقهی فرادست اســت.آنها محکومند که محلی باقی بمانند .آنها از
آن شــبکهی جهانی ارتباطات که “طبقهی فرادست” به وسیلهاش
اجزای خود را در ارتباط با یکدیگر قرار میدهد ،محرومند.
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جنگ و صلح در دهکدهی مارشال
محمد آقازاده
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تصور میکنیم جهان مجازی یک راســت انســان را به
جهانی دیگر پرتاب کرده است ،دهکدهی جهانی مارشال
لوهان تحقق یافته اســت و دیگر هیچ اتفاقی نیست که
بدون راوی بماند ،میگویند اینترنت فرایند دمکراتیزه شدن را شتاب
بخشــیده است ،این تصوری خم شــده بر روی خود است ،یک نوع
لهشدهگی ذهنیت مجازی شده ،آینهیی که خود را تکرار میکند و در
تکرار بیوقفهاش از شــدت نوری که ساطع میکند نابینایی میآورد.
جهان مجازی واقعیت را نه تنها دســت نخورده باقی میگذارد ،بلکه
فرصت نمیدهد در تاللوی وهمانگیزش حقیقت برهوتی را کشف کنیم
که محاصرهمان کرده است و خود را در شدت حضورش ناپیدا میکند.
فیلم ماتریکس پیشخبری از این وضعیــت داد .ولی کلیت فیلم در
محاصرهی منطق هالیودی آنچه را کشف کرد درغوغای حوادث از یاد
برد.
انقالب فرانسه را شبنامهها شکل دادند .بیانیههایی که در چند نسخه
ذهنیت بشــری را از شــدت آگاهی منفجر کرد ،در انقالب روسیه
متنهای زیراکســی دست بدست شــد و تاریخ قرن بیستم را چه با
آغازش و چه با فرجامش نشــاندار کرد ،آنها که اوایل دههی پنجاه
را به یاد دارند میدانند کتابهایی با جلدهای سفید موجی از آگاهی
و رویا را برانگیخت .نوارهای کاســت راه به پســتوها کشید و بعد با
تغییر ذهنهــا جهان را دگر کرد .لحظهیی ناب که نپایید ولی آنچنان
درخشان بود که هرگز از یادها نمیرود.
پرسشی که بالفاصله ذهن را تسخیر میکند و راه به جواب نمیکشد
آنست که قدرت یک شبنامه در کجاست؟ در شکنجه و مرگی که آن
را از تهیبودهگی میرهاند؟ در هراس مســتبدان؟ در ندرتاش؟ و یا
چیزی فرای اینها؟ امروز اما هیچکس بسراغ دیوارنوشتهها نمیرود.
هیچکس شــبنامه با خود حمل نمیکند .هر کس در شبکهی مجازی
دیوار خود را دارد و هرچه بخواهد میتواند بنویسد .رشد قارچگونهی
آگاهیبخشی اما هیچگون انرژی را تولید نمیکند ،هیچ توانی را آزاد
نمیکند .هیچ انفجار آگاهیای را بر نمیانگیزد .ممکن است به صورت
پسینی یک رویداد را شدت بدهد ولی خود رویدادی را برنمیانگیزد.
چرا؟ هنوز بشــر آنچنان شیدا و شیفتهی جهان تازه است که فرصت
اندیشهورزی در مورد آن را نیافته است ،نگاه هستیشناسانه به این
پدیده هنوز در رویا هم غریب است.
میتوان با یک فرض ســاده مســئله را از منظر تــازه صورتبندی
کــرد و افتراق شــبنامهها و فضای مجازی را بازشــناخت .با همین
خردهتفاوتهاست که میتوان به آهستگی به نگاهی انضمامی رسید
و از آن یک کلیت ســاخت ،قبل از ظهور اینترنت تفاوت اپوزیسیون
و پوزیســیون کامال مشــخص بود .آنها با ما تفاوت داشتند .آنها بر
جریان اصلی رســانه مسلط بودند ،داغ و درفش داشتند ،اما ما ،مایی
که خواهان تغییر جهان بودیم با هر یک گزارهی سادهی آگاهیبخش
کلیــت وجودمان را به مخاطره میانداختیم .با خودآگاهی یکســان
میشــدیم .دالها با هســتی و خونی که در رگهایمان به شــدت
میچرخید یکسان میشد .ما خود آگاهی بودیم ،آگاهی آکنده با بیم

و اضطراب .آگاهی موضع گرفته با دیگری که نماد مطلق شــر ،ستم و
تبعیض بود ،یا باید آنها را کنار میزدیم و یا خود بر کف سرد خیابانها
و یا در دخمهها حذف میشدیم.
اما در جهان مجازی آنها و ما متعلق به یک جهانیم ،رهبران کشورها و
حتی سرکردهگان تروریست مثل ما توئیت میکنند ،مثل ما پستهای
فیسبوکی میگذارند .فرصت گپ و گفت داریم .میتوانیم بپرســیم
و جواب بشــنویم .خطوط مرزی بین مــا و آنها در خطوط متقاطع به
هم میرســند ،ثقل میخورند و وزن و توان از دست میدهند .بیایید
بجای تغییر جهان حرف بزنیم .مثل آدمهای بکت ،یونسکو و ژنه مدام
وراجی کنیم .نمایش در نمایــش را به صحنه ببریم .تازه دیگر مرزی
بین تماشــاگر و بازیگر وجود ندارد .قدرت نقطهی ثقلاش را از دست
داده اســت و در هزاران کانون تداخلیافته توزیع شده است .قدرت
آگاهی با الیکها و کامنتها و دشنامها یا پاداش میگیرد و یا مجازات
میشود ولی هیچ چیز را تغییر نمیدهد.
نظم مدرن ســرمایهداری با سلب قدرت شــبنامه به همهی کاربران
فرصت حــرف زدن داد .همه حرف میزنند بدون آنکه بشــنوند یا
حقیقتا شنیده شوند .مبارزهزدایی از جهان در این نقطه شکل گرفت.
یک درصد از جهان نه تنها مبارزه را سالبه به انتفاع موضوع کرد ،بلکه
پنجاه درصد ثروت جهان را از این راه عالوه بر راههای پیشــین از آن
خود کرد ،آیا میشد بدون شــبکهی اینترنت تصور کرد از بدهکاری
تودهها حبابهای مالی ایجاد کرد و به ثروتهای افســانهیی رسید و
بعد با ترکیدن این حبابها از دولتها دســتمزدهای کالن فراچنگ
آورد ،سرمایهداری حتی از بقای خود سود بدست میآورد.
سرمایهداری به ما میگوید برای نظم موجود بدیلی وجود ندارد ،ولی
جهان به شــدت ناامید منفجر میشود ،به همین
میداند بدون بدیل،
ِ
دلیل القاعدهها ،طالبانها ،داعشها ،اردوغانها ،ســعودیها و ...بر
میآیند تا جهان را به صورت دو قطبــی تراژیک کنند ،انتخاب بین
نظم موجود و یا جالدهای داعش و در شــبکههای مجازی ما با تغییر
عکس پروفایلهایمان پیشاپیش انتخابمان را میکنیم .نبوغ مارکس،
لوکاچ ،گرامشــی و ...در آن بود که منطق عمل سرمایهداری را کشف
کردند و در کشفشان امکان رهایی را ترسیم کردند .نظم سرمایهداری
با جهان مجازی خود را به شکل و شمایل دیگر آراسته است .خطوط
مرزی گرســنگان و ســیران ،کارگر و کارفرما و ...از بین رفته است.
صاحبان مایکروسافت ،اپل ،فیسبوک جایگزین قهرمانهایی شدهاند
که با خونشان جهان را دگر میخواستند.
وظیفهی ماست که جهان را از نو کشف کنیم .منطق و پیچیدهگیهای
نظم مدرن سرمایهداری را پیچاپیچ نظم سرمایهداری باز بشناسیم و
خطوط مرزی بین ما و آنها را از نو بازسازی کنیم .تنها در این صورت
اســت که در خواهیم یافت توحش ســرمایهداری با توحش داعشی
آنچنان گره خوردهاند که امکان جداسازیشان غیرممکن است .یک
زمان توحشی با نام هیتلر ،موسولینی و فرانکو نقش مکملش را بازی
میکنند و یکبار هم با نام خلیفههای خونریز.

بیشرتین درآمد ایران در دست حاکمیت است
گفتوگو با دکرت احمد علوی

تصاویــر رنگارنگ از خریدهــای روزانه ،ویــراژ آخرین
مدل ماشــینهای گرانقیمت در خیابانهای باالی شــهر،
ساختمانهای مســکونی که به عمارتهای تاریخی شاهان
قرنهای گذشته شــباهت دارد و لباسهای برند میلیونی تصویر غالبی
اســت که این روزها -و شاید این ســالها -از جامعهی ایران به چشم
میآید .ســرزمینی که گویا همهی ساکنان آن ثروتمندند و برخوردار از
مواهبی که زندگی روزمرهشان بی هیچ نگرانی سپری میشود.
اما سوی دیگر تصاویری وجود دارد که به چشم نمیآید ،گویا قرار بر این
است که این تصاویر در همهی ابعاد سانسور شوند ،حتی در معابر عمومی
با عنوان زیباســازی مبلمان شهری ،دستفروشــان و کارتنخوابها،
کودکان کار و بیخانمانها به زور پلیس از دید عموم پنهان نگه داشــته
میشوند تا رشد بیرویهی شکاف طبقاتی آشکار نشود.
چهار سال قبل بود که رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی
جمهوری اسالمی ایران از «مصرف بیش از حد» بخشی از جمعیت ایران و
در برابر آن «ناتوانی بخشی دیگر در تامین کالری مورد نیاز روزانه» خبر
داد .به روایت شهریاری ،نزدیک به نیمی از جمعیت ایران بیش از آنچه
که نیاز است ،مصرف میکنند ،در حالیکه سی درصد جمعیت ایران زیر
خط فقر یا در آستانهی سقوط به زیر خط فقر قرار دارند.
روایتهایــی از این دســت را میتوان در گفتار روزانهی بســیاری از
مقامهای دولتی ،کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران وضعیت اجتماعی
دیــد .روایتهایی که از «نابرابری مصــرف» و «عدم تعادل در درآمد و
هزینههای» مردم حکایت دارند .حتی به استناد گزارشهای رسمی که
از ســوی نهادهای دولتی منتشر میشود هم این نابرابری غیرقابل انکار
ک دهم
است .برپایهی همین گزارشها که دادههای آن محدود است ،ده 
درآمدی دستکم  14برابر دهک درآمدی نخست مصرف میکند.
در چنین وضعیتی سیاســتهای اقتصادی دولت در دههی گذشته بر
واردات کاال و تحریک تقاضا اســتوار بوده و هســت .همین ماه گذشته

دولت برای خروج از وضعیت رکود ،سیاست تحریک تقاضا با استفاده از
تسهیالت بانکی را در پیش گرفت تا صنعت به گل نشستهی خودروسازی
با بهرهگیری از رانت ویژه ،فرصتی برای تنفس و بازگشت به دست آورد.
کارشناسان اقتصادی مســتقل از دولت ،چنین سیاستهایی را مخرب
و به زیان فرودســتان و دهکهای درآمدی پایینی میدانند و محرک
تورم .عالوه براین سیســتم توزیع این وامها بهگونهای است که همواره
دهکهای درآمدی باالتر سهم بیشتری به نسبت دیگران دارند.
براساس گزارشــی که بانک مرکزی در اردیبهشت امسال منتشر کرد،
دهک درآمدی نهم بیشــترین ســهم را در دریافت تسهیالت بانکی و
دهک درآمدی نخست کمترین سهم را به خود اختصاص دادهاند .همین
آمارهای دولتی نشان میدهد که در دهکهای درآمدی پایینتر هزینهی
مصرفی برای نان بیشتر از هزینهی مصرفی برای گوشت است.
احمد علوی ،کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد معتقد است
که «مصرف در ایران همگن نیست ».او میگوید« :تصویری که در کالن
از جامعــهی ایران ارائه میدهند ،الیههای متفاوت اجتماعی را نشــان
نمیدهد .در حالیکه بخشی از جامعه مصرف بیرویه دارد ،بخشی دیگر
برای تامین مایحتاج روزانهاش هم مشکل دارد».
علوی افزایش نرخ بیکاری و تورم را دو عامل و نشــانهی مهم در کاهش
مصرف دهکهای درآمــدی پائین میداند و میگوید« :نقش رانت را در
مصرف بیرویهی بخشــی از جامعهی ایران نمیتوان نادیده گرفت .آن
بخشــی که مصرف بیرویه و باالتر از میانگین دارد ،از منابعی برخوردار
است که دیگران امکان دسترسی به آن را ندارند».
آیا بــا توجه به تصویری که از جامعهی ایران ارائه میشــود ،میتوانیم
بگوییم که ما با یک «جامعهی مصرفی» روبرو هستیم؟
من الزم است این نکته را ابتدا مشخص کنم که مصرف ،بخشی از اقتصاد
و فاقد بار معنای منفی یا مثبت اســت .در واقع یک نوع سرمایهگذاری
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اســت .با افزایش مصرف ،تقاضای عمومی افزایش پیدا میکند و به
افزایش سرمایهگذاری و رشد اشتغال میانجامد .اما آنچه که احتمال
میدهم مورد نظر شما باشــد ،مصرف بیرویه یا بیش از میانگین و یا
نابرابری در مصرف است که از این منظر میتوانیم بگوییم بله ،مصرف
به مانند بسیاری دیگر از شاخصهای اقتصادی و اجتماعی در جامعهی
ایران همگن نیست .گروههای مصرفکننده در جامعهی ایران همگن
نیســتند .در حالیکه برخی از خانوارها میزان مصرفشان چند برابر
میانگین مصرف است ،خانوارهایی وجود دارند که برای تامین مایحتاج
عمومی هم ناچار به خرید قسطی هستند.
بــرای همین تصویری که از جامعهی ایران ارائه میدهند خیلی واقعی
نیســت ،الیههای مختلف اجتماعی در آن به چشم نمیآیند .ما یک
بخشی داریم که درآمد باالیی دارد ،این درآمد باال هم به نوعی وابسته
به رانت است و همین بخش در مصرف سهم زیادی دارد .در مقابل یک
بخشی هم داریم که زیر خط فقر قرار دارد و در این سالها با افزایش
نرخ تورم و بیکاری ،مصرفش کاهش پیدا کرده است.
پیش از اینکه دربارهی نابرابری درآمدی صحبت کنیم ،ســوال این
است که در این جامعه که یکدست نیست ،الگوهای مصرف متفاوتی
دارد ،این الگوهای مصرف در ایــن جامعهی ناهمگن از کجا میآیند؟
عامل تعیینکننده در الگوهای مصرف چیست؟
 50درصد نیروی کار ایران در بخش خدمات اشــتغال دارد 20 ،درصد
صنعت و حدود  30درصد هم کشــاورزی .طبیعی اســت که اینها
الگوهای مصرف یکســانی ندارند .الگوی مصرف افــراد از وضعیت
شغلیشــان میآید .همینطور الگوی مصرف در شهرها ،در الیههای
مختلف با روستاها متفاوت است .همینطور که الگوی مصرف در تهران
و شهرهای بزرگ با شــهرهای کوچکتر تفاوت دارد .بخشی از اینها
الگوی مصرف را از رسانهها میگیرند ،از مقایسهی خودشان با جوامع
مدرنتر ،الگوبرداری میکنند و شیوهی زندگیشان متفاوت میشود.
شــما نمیتوانید آن الگوی مصرفی را که یک شاغل در بخش خدمات
در تهران دارد با الگوی مصرف خانواری که در شهری کوچک شغلش
تناسبی با هزینههایش ندارد ،یکسان بگیرید .در واقع الگوی مصرف
افراد تابع درآمدی است که دارند ،وقتی که درآمدها ناهمگن و نابرابر
است ،ما با الگوهای مصرف متعددی روبرو میشویم که هر یک ،الیه یا
طبقهای را نشان میدهد.
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در همین الگوهای چندگانه ما در این سالها با گزارهی کوچک شدن
سفرهها و یا کاهش مصرف مواد پروتئینی در برخی از خانوارها روبرو
بودهایم .آیا میتوانیم «کوچک شــدن سفرهها» و گرایش به «مصرف
مواد غذایی ارزانقیمت و بیکیفیت» را ناشی از همین نامتعادل بودن
درآمدها بدانیم؟
بین مصرف و سرمایهگذاری شــباهتهای زیادی وجود دارد .روشن
ت هم افزایش
اســت که با افزایش درآمد ،نه فقط کیفیت کــه کمی 
مییابد .اما وقتی که درآمــد خانوار کاهش پیدا میکند ،ابتدا کیفیت
کم میشود به این معنا که خانوارها به مواد غذایی نشاستهای به جای
مواد غذایی پروتئینی روی میآورند .سیری شکمی جایگزین سیری
سلولی میشود و در مرحلهی بعدی کمیت هم کاهش پیدا میکند.
عالوه بر این ما شــاهد این هستیم که برخی از کاالها از سبد هزینهی

خانوارها حذف میشــود .به عنوان نمونه ،آموزش به عنوان هزینهای
که ســرمایهگذاری برای آینده هم است ،در سبد هزینهی خانوارهای
کمدرآمد ،کمترین نسبت را دارد .این یعنی اینکه این خانوارها برای
آینده هم ریســک میکنند ،همانطور که برای مصرف مواد غذایی کم
کیفیتتر ،ریسک کاهش ایمنی بدن و امکان ابتال به بیماری را متحمل
شدهاند.
نهادهای دولتی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی ساالنه گزارشهایی از
هزینه و درآمد خانوارها منتشر میکنند .این گزارشها بیانگر کاهش
شــکاف طبقاتی و نزدیک شدن گروهای درآمدی مختلف به یکدیگر
اســت .آیا این آمارها و گزارشها را میتــوان مبنایی برای تحلیل
وضعیت جامعهی ایران قرار داد؟
نکته این اســت که این آمارها قابل اعتماد نیستند .بر اساس میانگین
و نمونهی محدود و البته واریانس باال اســت .وقتی در یک جامعهی
آماری واریانس بزرگ است ،میانگین نمیتواند مبنا باشد .برای همین
این آمارها که معموال تخمینی و یا با جامعهی آماری محدود است ،زیر
سوالند .آنچه که روشن است در جامعهی ایران یک شکاف اساسی و
واقعی وجود دارد .حاال این شکاف از کجا ناشی میشود ،پای حاکمیت
به میان میآید .بیشــترین درآمد ایران در دســت حاکمیت است،
حاکمیت منبع اصلی توزیع درآمد و شــغل است و این توزیع و عرضه
هم بر اساس رانت اســت .وقتی که عرضهی مشاغل و توزیع درآمد
رانتی است ،نتیجهاش هم مصرف ناهمگن و شکافی است که میبینیم.
این ناهمگنی در ســطوح مختلف قابل مشــاهده اســت؛ به لحاظ
جغرافیایی ما یک تقســیمبندی مرکز و پیرامون داریم .هرچه که به
مرکز نزدیکتر باشید وضعیت به نسبت بهتری دارید .ناهمگنی قومی
و مذهبی داریم به این معنا که وقتی شــما به یکی از اینها منتسب
هستید ،شانس کمتری برای کار دارید و درآمد کمتری و برخورداری
کمتری هم نصیبتان میشــود .این ناهمگنی را در مسالهی زبانی هم
میتوانیم بــه وضوح ببینیم .اما اینها هیچکــدام در آمارگیریهای
دولتی لحاظ نمیشود.
در چنین شرایطی ،دولت به عنوان قدرت مرکزی چه کارکردی دارد؟
در حالی که ما در برنامههای توســعه و بودجه شــاهد تاکید بر رفع
نابرابریها هستیم ،اما در عمل کارویژهی دولت برای رفع نابرابریها و
ایجاد تعادل منطقهای چیست؟
نکتهی اول این است که دولت در ایران خودش عامل نابرابری توزیع
فرصتها و درآمد اســت .دولت محل رانت است ،نزدیکان به دولت از
فرصتهایی برخوردارند که دیگران محروم هستند .پس دولت در این
حالت کارویژهای ندارد .اما در یک شرایط عادی ،به ویژه در دولتهایی
که سیستم رفاه اجتماعی دارند ،یکی از کارویژههای اصلی رفع همین
ناهمگنیها و عدم تعادل با سیاســتگذاریهای منطقهای اســت .از
سیاستهای توزیع جبرانی برای رفع نابرابریها و به منظور جلوگیری
از متالشی شدن سیستم استفاده میکنند .اما در ایران این سیاستها
اگر هم وجود دارند ،اجرایی نمیشوند .دولت در مقام مسبب نابرابری
و توزیع و عرضهی رانت فعالیت میکند .شــما میدانید که بر اساس
قانون برخی از مشــاغل در ایران انحصاری اســت ،اگر هم انحصاری
نباشد سیستم گزینشی دارد که به نابرابری دامن میزند.

ثرومتندان ایرانی هشت برابر فقرا میبلعند
پویا نودهی

طبق گزارش ارائهشــده از مرکز آمار جمهوری اسالمی
ایران ،ثروتمندان ماهانه بیش از  8برابر اقشار کمدرآمد،
هزینه صــرف خوردوخــوراک و بطور کلــی  14برابر
خانوادههای کمدرآمد برای زندگیشــان هزینه میکنند.
هزینهی یک خانوادهی ثروتمنــد ایرانی ،ماهیانه بالغ بر 8میلیون و
666هزار تومان است .یعنی بیش از  4برابر کل درآمد یک خانوادهی
متوسط شهری که چیزی حدود 2میلیون و هفتصدهزار تومان برآورد
شده؛ که یک میلیون و 491هزار و  72تومان از این مبلغ صرف خرید
خوراکی و آشامیدنی شده است.
این در حالی اســت که هزینهی خانوارهایی که در پایینترین دهک
درآمدی ،یعنی دهک اول جای گرفتهانــد ماهیانه حدود 594هزار
تومان اعالم شده که تنها حدود 63هزار و  456تومان را صرف خرید
خوراکی کردهاند.
در آمارگیری بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران ،درآمد خانوار
جامعه ،از لحاظ قدرت مالی ،در ده قســمت طبقهبندی میشــود.
دهکهای باالیی دارای بیشترین درآمد هستند که به سمت دهکهای
پایینی میزان درآمد و متعاقب ًا هزینهی خانوار کاهش پیدا میکند1 .
نتایج این آمارگیری نشان از رشد چشمگیر شکاف طبقاتی ،چندین
برابر شــدن درآمد دهکهای باالیی و در نقطهی مقابل ،پایین آمدن
شدید درآمد خانوارهای دهکهای پایینی دارد.
میزان درآمد خانوارهای دهکهای باالیی بر مبنای هزینهی متوسط
ناخالصشــان بیش از ســه برابر رشد داشته اســت .در عین حال
خانوارهای دهک اول بر همین مبنا ،درآمدی معادل یکچهارم درآمد
یک خانوادهی متوســط شهری دارند .این در حالی است که خط فق ِر
در نظر گرفته شده برای ســال  1393برای یک خانوادهی پنج نفره
ماهیانه 2میلیون و 700هزار تومان برآورد شده و دهکهای میانی که
طبقهی متوسط شهری را شامل میشوند را نیز در بر گرفته است .به
این ترتیب بیش از 40درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر هستند و
شکاف بین خانوارهای روی خط فقر و فقیرترین خانوارها نیز بیش از
چهار برابر است.
این آمارها به شکلی جمعآوری شده که شکافهای موجود در جامعه
را تا جای ممکن کمرنگ کند .به طوری که در محاســبهی خط فقر،
هزینهی مسکن از سبد مصرفی خانوارهای ایرانی حذف شده است.
حسین راغفر ،متخصص و پژوهشــگر حوزهی رفاهوتامین اجتماعی
در مصاحبه با ایســنا در این مورد میگوید« :در محاسبهی خط فقر
مطلق ،تنها ،کالری مورد نیاز فرد از طریق غذا ،لحاظ و ســایر اقالم
کاالیی بر حسب هزینههای غذایی تخمین زده میشود و به این دلیل،
سهم مسکن در این هزینهها بسیار کمرنگ میشود .این در حالیست
که بر حسب آمارهای مرکز آمار ایران حدود 30درصد سبد مصرفی
خانوارها را مسکن تشکیل میدهد .البته رقم واقعی این کاال در سبد
مصرفی خانوار به مراتب بیشتر از 30درصد است؛ چرا که مرکز آمار

این درصد را صرفا بر حســب اجارهبها محاســبه و سایر هزینههای
مسکن و اصطحکاک خانه را در نظر نگرفته است»2.
متوسط افراد خانوار در خانوادههای دهک اول یا ضعیفترین دهک
درآمدی نیز اندکی کمتر از  3نفر برآورد شــده؛ در حالی که متوسط
افراد خانوار در دهک دهم درآمدی یا پردرآمدترین خانوارهای ایرانی
 3.72نفر ،یعنی حدود  4نفر برآورد شــده است .به این ترتیب هر
خانوادهی ثروتمند خودبهخود باید هزینههای بیشتری داشته باشد
و رقم کمتری هنگام تقسیم این هزینه در کل افراد خانوار به هر فرد
تعلق بگیرد ،اما با این حال هر فــرد در این خانواده ،هزینهای بیش
از 28میلیون تومان ،یعنی ماهیانه حدود 2میلیون و 300هزار تومان
را به خــود اختصاص داده و در مقابل هر فرد در دهک اول درآمدی،
ماهیانه 222هزار و 750تومان هزینه داشته است.
وضعیت خانوارهایی که در دهــک اول درآمدی زندگی میکنند به
صورتی است که قادر به تامین هزینههای زندگیشان نبودهاند .این
برآوردها نشان میدهد خانوار ایرانی به طور متوسط با کسری بودجه
روبروســت .هزینهی خانوارهای متوسط شهری در شرایطی ماهیانه
2میلیون و 800هزار تومان اســت که درآمدشان به طور متوسط به
2میلیون و 615هزار تومان میرســد .این به معنای کسری بودجهی
ماهیانه 200هزار تومانی برای خانوارهای متوسط شهری است که روی
خط فقر زندگی میکنند3.
برداشته شدن سوبسیدها و اجرای طرح هدفمندی یارانهها عمال به
شــکاف بیشتر میان دهکهای جامعه منجر شده و باید در این مورد
به نابرابری موجود بین مناطق مختلف کشور نیز اشاره کرد .راغفر در
این مورد نیز میگوید« :به دلیل تفاوتهای فاحش در توسعهیافتگی
شهر و روستا و نبود توازن آن در نقاط مختلف کشور ،زمانی که خط
فقر ســال  83در تهران 400هزار تومان بود ،این رقم در سیستان و
بلوچستان 178هزار تومان محاسبه شد .به همین دلیل ،تعیین خط
فقــر ملی نیز در ایران معنا ندارد و ایــن ،نابرابری را مخفی میکند
و فقط در کشــورهایی معنا مییابد که تفاوت توسعهیافتگی شهر و
روســتا و مناطق مختلف در آنجا بسیار نازل و سطح زندگی نسبتا
یکسان ،در چنین کشورهایی برقرار است».
طبق آمار منتشرشده ،هر خانوار پردرآمد حدودا ً پنج برابر خانوارهای
کمدرآمد گوشت قرمز مصرف میکنند .مصرف سایر اقالم پروتئینی
نیزچیزی بالغ بر دو برابر اســت .جدول شــمارهی  2نشان میدهد
خانوارهای کمدرآمد با افت شدید نرخ مصرف فرآوردههای پروتئینی
روبرو هســتند ،به صورتی که در ســال  92با شاخص شگفتانگیز
مصرف ماهیانه  25گرم گوشت قرمز برای خانوارهای کمدرآمد روبرو
هستیم( .جدول شماره )2
جدول شمارهی  3نشان میدهد یک خانوار پردرآمد چیزی حدود 16
برابر یک خانوار کمدرآمد برای مصارف غیرخوراکی از قبیل پوشاک،
بهداشــت یا آموزش هزینه میکند .برای یک خانوار دهک اول این
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رقم معــادل ماهیانه  374هزار و  184تومان و برای یک خانوادهی
دهک دهم حدود 5میلیون و 932هزار و  944تومان است .این رقم
بطور متوسط برای یک خانوار شهری ،ماهیانه 1میلیون و 747هزار
و  822تومان محاسبه شده است.
در حالی مرکز آمار ایران متوسط هزینهی مسکن به همراه آب ،برق
و سایر سوختهای مصرفی را ماهیانه حدود 808هزار و  948تومان
برآورد کرده (جدول شــمارهی  )3که همین مرکز متوسط اجارهی
ماهانهی یک واحد مســکونی در تهران را هر متر مربع 18هزار و
 343تومان اعالم نموده که برای یک واحد صد متری چیزی حدود
1میلیون و 834هزار و ســیصد تومان هزینــه در بر دارد( .جدول
شمارهی )4
اما در میان هزینههای دهکهای باالیی ،مســکن بیشترین سهم
را در مخارج ساالنه داشته اســت .به طور متوسط ،یک خانوادهی
ثروتمند در این ســال 33میلیون تومان خرج محل زندگی خود
کرده اســت .یعنی  5.5برابر کل هزینههای زندگی یک خانوادهی
کمدرآمد.
بــاال بودن هزینههای مصرفی خانوارها باعث شــده تا خانوارهای
شهری درسه استان قزوین ،مازندارن و تهران ،که کمترین جمعیت
زیر خط فقر را دارند ،به ترتیــب  4.3 ،4.5و  3.7درصد از درآمد
خود را صرف تفریح کنند که این میزان از متوسط کشوری پایینتر
اســت .این رقم برای استان سیســتان و بلوچستان که بیشترین
جمعیت زیر خط فقر را دارد  2.9درصد است.
اگر هزینهی تفریح و امور فرهنگی این دو گروه را با هم مقایســه
میکنیم .ضعیفترین قشــر جامعه ،ماهی چهارهزار و  839تومان
پول برای تفریح خرج کردهاند.
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در شرایطی که خرید یک بلیط سینما کمتر از 6هزار تومان نیست،
یک خانــوادهی  3.5نفری ماهی چهارهزار تومان برای تفریح خود
هزینه داشتهاند .هزینهی تفریح در خانوادههای ثروتمند به ماهی
234هزار تومان بالغ میشــود ،یعنی خرج تفریح گروه پردرآمد از
خرج خوراک یک خانوادهی فقیر در ماه بیشتر بوده است.
در گزارش ارائهشده از ســوی بانک مرکزی میزان بیکاری نیز در

نظر گرفته نشده .مرکز آمار جمهوری اسالمی ایران نزخ بیکاری در
تابســتان و پاییز  1393را به ترتیب  9.5و  10.5درصد اعالم کرده
است که نشاندهندهی رشــد یک درصدی بیکاری در کل کشور
است .براســاس نتایج طرح آمارگیری ،اســتان کرمانشاه با 15.3
دارای باالترین و استان مرکزی با  5.5درصد کمترین نرخ بیکاری
را در میان اســتانهای کشور دارند .در حالی آمارها خبر از کاهش
تعداد استانهای با نرخ بیکاری دو رقمی بین سالهای  1392تا 93
میدهد که  13استان کشور با افزایش نرخ بیکاری مواجه بودهاند.
بررسی اشــتغال در بخشهای عمدهی اقتصادی نشان میدهد که
بخش خدمات با  48.8درصد بیشترین ســهم اشتغال را به خود
اختصاص داده است .در مراتب بعدی بخشهای صنعتی با  34.4و
کشاورزی با  16.8درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان 24-15ساله حاکی از آن است که  25.7درصد
از جمعیت فعال این گروه ســنی بیکار بودهاند .این شاخص در بین
زنان نسبت به مردان و در نقاط شــهری نسبت به نقاط روستایی
بیشتر بوده اســت .بررســی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان
24-15سالهی کشور نشان میدهد که این شاخص نسبت به فصل
مشابه در سال گذشته  1.4درصد و نسبت به فصل قبل  2.8درصد
افزایش یافته است4.
نرخ بیکاری جوانان  29-15ســاله نیز با رشد  0.2درصدی نسبت
به فصل مشابه در سال گذشته و رشد  1.6درصدی نسبت به فصل
قبلی روبرو بوده است.
بر اساس بخشــنامهی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،حداقل
دستمزد مشموالن قانون کار ،از اول سال 1394حداقل مزد روزانه با
نرخ یکسان برای کلیهی کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد
دائم یا موقت) مبلغ  237475ریال (دویســتو سیوهفتهزار و
چهارصد و هفتاد و پنج ریال) تعیین میشود5 .
با توجه به نرخ متوســط بیکاری  30درصدی منتشرشده از طرف
مرکز آمار ایــران ،این درصد از دهکهای پایینی درآمدی کمتر از
608هزار تومان درآمد ماهانه دارند ،در حالی که نرخ متوسط خط
فقر ،همانطور که اشاره شــد ،چیزی حدود 2میلیون و 700هزار
تومان برآورد شــده که هزینهی متوسط خالص یک خانوار ایرانی
را شامل میشود.

پانوشتها
[ ]1آمارگیری نوعی سرشــماری اســت که در آن معموالً درصد کوچکی از جامعهی مورد مطالعه به عنوان نمونهی آماری مورد مطالعه قرار میگیرند و ســپس نتایج حاصله به کل جامعهی مورد نظر تعمیم داده میشود .تقریب ًا تمام کشورهای جهان به طور منظم
تعداد افراد کشور را شمارش میکنند .بیشتر کشورها هر ده سال یک بار جمعیت را سرشماری میکنند .در سرشماری اطالعات مهمی همچون میزان درآمد افراد ،چگونگی محل زیست ،متاهل یا مجرد بودن و تعداد فرزندان خانواده به دست میآید .در برخی
کشورها سرشماری عمومی جمعیت هر پنج سال یک بار انجام میگیرد .ویکیپدیا
[ ]2روزنامهی اعتماد ،شمارهی  3416به تاریخ  ،25/9/94صفحهی ( 5اقتصاد)
[ ]3کسانی زیر خط فقر در نظر گرفته میشوند که قادر به فراهم نمودن نیازهای اساسی خود ،خصوص ًا اولین نیاز که سالمت جسم و تغذیهی مناسب است ،نباشند .گام اول در تشخیص فقیر از غیرفقیر معیاری است که بر اساس آن بتوان تعیین نمود چه کسی
فقیر اســت و چه کســی فقیر نیست .این معیار در مطالعات خط فقر نامیده میشــود .مارتین راوالیون خط فقر را به صورت مخارجی که یک فرد در یک زمان و مکان معین برای دسترسی به یک سطح رفاه مرجع متحمل میشود ،تعریف میکند .افرادی که به
آن ســطح رفاه دسترســی ندارند ،فقیر و کسانی که به این سطح رفاه دسترسی دارند ،غیرفقیر تلقی میشوند“ .سطح مرجع” یا “حد قابل قبول” در تعریف خط فقر منجر به ایجاد دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی میشود .با توجه به اینکه فقر در مفهوم مطلق
یا نســبی آن بررســی میشود ،خط فقر نیز به دو روش مطلق و نسبی محاسبه میشود .انتخاب هر یک از این دو روش حائز اهمیت است ،چرا که شــاخصهای فقر مبتنی بر هر یک ،حساسیتهای متفاوتی در مقابل تغییرات اقتصادی-اجتماعی از خود نشان
میدهند .برگرفته از ویکیپدیا
[ ]4اینجا را کلیک کنید!
[ ]5اینجا را کلیک کنید!
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آمارها چه چیزی را منیگویند
آمارهای دولتــی و عددها بیروحنــد و تنها میتوانند
روایتگر کوچکی و بزرگی باشند و بس .اما همین اعداد و
ارقام بیروح که کنار هم قرار بگیرند و فاصلهشان اندازه
گرفته شود ،آنوقت میتوان «شــکاف»« ،نابرابری» و «تبعیض» را
نمایان دید.
بگذارید از گزارش رســمی که ســاالنه مرکز آمار و یا بانک مرکزی
جمهوری اســامی ایران از هزینه و درآمد خانوارها منتشر میکند
شــروع کنیم .به روایت این آمارها که البتــه در بهترین حالت تنها
نزدیک به دو هزار خانــوار را در بر میگیرد ،وضعیت معاش خانوارها
بهتر شده اســت .اما وقتی که عددها شکافته میشوند ،دروغ بزرگ
آشکار میشود.

در دهک دهم حداقل  14برابر درآمد دهک اول اســت .برای اینکه
این شــکاف نمایانتر شود مصرف گوشــت دام در هر دو دهک را به
استناد همین آمارها مقایسه کنیم مشخص می شود که مصرف گوشت
در دهک دهم حداقل  14برابر دهک نخســت است .همین آمار نشان
میدهد که خانوارهای دهک دهم حداقل هشت برابر دهک اول برای
مواد غذایی هزینه میکنند.
البته که همهی نابرابری تنها در دهکهای دهگانه دیده نمیشود بلکه
میزان نابرابری منطقهای نیز چشمگیر است و غیرقابل کتمان .به فرض
اگر میانگین درآمد یک خانوار در تهران نزدیک به یک میلیون و 900
هزار تومان است ،میانگین درآمد یک خانوار در بلوچستان حدود 700
هزار تومان اســت ،یعنی اندکی بیش از یک سوم میانگین درآمد در
تهران.

مرکز آمار ایران همچنان جعل میکند .به روایت این نهاد ضریب جینی
ایران سال گذشــته کاهش یافته است .حال این کاهش به نسبت چه
سالی سنجیده شده ،سوالی است که پاسخش را میتوان از دل همین
آمارها دریافت .مرکز برای نشــان دادن بهتر شدن وضعیت معاش و
کاهش نابرابری آمار ســال  92را حذف کرده و وضعیت نابرابری را به
نسبت سال  88سنجیده است تا نتیجه بگیرد که در سال  93از میزان
نابرابری درآمدی کاسته شده است.
اما واقعیت این است که در فاصلهی  92تا  93ضریب جینی که بیانگر
شکاف و توزیع نابرابر درآمدی است و البته به تنهایی نمیتواند همهی
نابرابری را توضیح دهد ،نزدیک به هشــت دهم درصد بزرگتر شده
است.
برای این که بدانیم هشت دهم بزرگتر شدن این شاخص چه معنایی
دارد ،میتوانیم همان آمارهای دولتی را روبرویمان بگذاریم و هزینه و
درآمد خانوارها را در همان سال  93اندازه بگیریم .درآمد یک خانوار

گرفتار شدن در تلهی فقر

نابرابری افزایش یافت
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فقر ذاتی نیست .واقعیت ماجرا این است که فقر تحمیل شدهی نظام
و سیستم سیاسی اقتصادی به تهیدستان است که در توزیع ثروت و
قــدرت کمترین بهره را میبرند .برای پی بردن به این فقر تحمیلی به
دوران پیش از انقالب  57بازگردیم ،آنجا که به اســتناد آمار سازمان
برنامه و بودجه بلوچســتان و آذربایجان غربی توســعه نیافتهترین
مناطق ایران به شــمار میآیند .حال  37ســال پس از استقرار نظام
جمهوری اســامی این دو منطقه در انتهای رتبهبندی شاخصهای
اقتصادی و اجتماعی قرار دارند.
یا برای دیدن نابرابریهای نزدیکتر و کنار هم فاصلهی میدان شوش
و دروازه غار در تهران را با نارمک مقایسه کنیم در گذشته و حال هم
پائین
باید از انقالب به باال و پائین را به دو بخش تقســیم کرد؛ باال و
ِ
شهر .باالییها البته که داراتر هستند و همواره در مسیر «پیشرفت»
و پائینیها هم از نگاه باالییها و دولت مستقر «حاشیهنشینان تحمیل

شده بر شهر».
اما عامل این وضعیت چیســت؟ هوش و توانایی باالشهریها و ناتوانی
پائینشهریها؟ شوخی بامزهای اســت .برای پی بردن به اصل داستان
بگذارید سرنوشت دو آدم فرضی را مرور کنیم .یکی متولد جنوبیترین
نقطهی شهر و دیگری هم شمالیترین .انتظار اینکه متولد جنوبشهری
امکان برخورداری از آموزش مناســب و کمکتحصیلی داشــته باشد،
خندهدار اســت .در بســیاری مواقع او باید نگران هزینهی رفت و آمد،
پوشــاک و شهریهی مدرســه هم باشــد و در اوقات فراغتی که برای
باالشهریها با کالسهای فوق برنامه ،آموزش زبان خارجی و یا آمادگی
کنکور پر میشود ،زادهی جنوب باید گوشــهی کاری را بگیرد تا شاید
معاش خانواده تامین شــود .برای همین هــم وقتی که یک «جنوبی» از
محلههای پائینشهر در «کنکور سراسری» با رتبهی خوب قبول میشود،
از سوی رسانهها و مسئوالن به عنوان شگفتی دیده میشود.
حاال این دو برای ورود به بازار کار شــرایط برابری دارند؟ حتی اگر فرض
را بر این بگذاریم که در دانشــگاه در یک شرایط برابر تحصیل کرده و
فارغالتحصیل شــدهاند؟ جواب واضح خیر اســت .زادهی «جنوب» در
بهترین حالت ممکن میتواند به عنوان کارمند موسسه یا ادارهای جذب
شود و به حقوقبگیر دســتگاه دولتی یا بخش خصوصی تبدیل شود اما
زادهی «شمال» هم امکان ادامهی تحصیل در خارج از کشور را دارد و هم
به واسطهی مناسبات قدرت شانس بیشتری برای «پیشرفت».
جغرافیای شهر را کمی بزرگتر کنیم ،یک زادهی «کوت عبداهلل اهواز» و
یک زادهی تهران ،اصفهان ،قزوین و هر شهر دیگری که در مرکز تعریف
میشود را در نظر بگیرید .اولی برای فهم زبان فارسی در آموزش مشکل
دارد ،دیر یا زود از مدرسه زده میشود و در آمارهای دولتی هم به عنوان
«بازمانده از تحصیل» شناســایی میشود که در نهایت یا باید برای امرار
معاش به مشــاغلی که «غیررسمی» خوانده میشود ،روی بیاورد و یا به
«شوتیگری» و «کولبری».
زادهی جنوب حتی اگر به فرض با همهی مشــکالت تحصیالتش را هم به
انتها برساند از کمترین شــانس ممکن برای جذب و استخدام برخوردار
است .او اگرچه در شناســنامه و اوراق هویتی ایرانی نامیده میشود اما
در الیههای پنهان ،غیری است که باید همچنان محروم نگه داشته شود.

چرخهای که تکرار میشود

در ایــن وضعیت ،هنگامی که توزیع ثروت در اختیار حاکمیت و باندهای
نزدیک به آن اســت و متر و معیار توزیع هــم دوری و نزدیکی به منابع
قدرت ،آنان که دورترند و «غیرتر» امکان کمتری هم برای دســتیابی به
درآمد مناسب دارند .یعنی این که یک خانوادهی جنوبی در شهر یا یک
زادهی کوت عبداهلل یا هر جای دیگری که رنگ غیر دارد ،درآمد کمتری
خواهد داشــت و به واسطهی همین درآمد کمتر ،ناچار است که هزینهی
کمتری هم داشته باشد.
راهکار توازان درآمد و هزینه در چنین وضعیتی هم مشــخص اســت و
نمایان ،کاستن از هزینهی آموزش ،بهداشت ،تفریح و دیگر هزینهها برای
سیری شکم که البته به سیری شــکمی به جای سیری سلولزی تقلیل
مییابد.
برای دیدن این حجم نابرابری کافی است هزینهی تفریح خانوارهای دهک
دهم را با خانوارهای دهک نخست مقایسه کنید و یا هزینهی آموزش یک

خانوار در تهران را با یک خانواده در بلوچســتان .آنگاه عددها معنا و
مفهوم بیشتری پیدا میکنند و واقعیت ماجرا را نمایانتر میکنند.

هزینهی تفریح پردرآمدها  40برابر کم درآمدها

بیایید با یک مثال دیگر مســئلهی نابرابری را پیگیری کنیم .فرض را بر
این بگذاریم که توزیع امکانات تفریحی در همهی نقاط جغرافیای ایران
برابر اســت .مثلن یک بلوچستانی ،یک اردبیلی و یا یک زادهی بجنورد
همانقدر امکان دسترسی به سینما ،سفر ،پارک و فضای بازی و غیره دارد
که یک ساکن تهران .یا در درون همان تهران تفاوتی در توزیع امکانات
وجود ندارد و نابرابری صفر است.
بر مبنای همین فرض محــال میزان هزینهای که یک خانوار برای تفریح
میپردازد را مقایسه کنیم .فاصلهی دهکها آنقدر بزرگ است که نیازی
به توضیح بیشتر نداشته باشد .یک خانوار در دهک درآمدی دهم ساالنه
بر اساس گزارش دو سال قبل دهک درآمدی دهم به صورت میانگین 2
میلیون و  358هزار تومان برای تفریح و سرگرمی هزینه میکند و دهک
نخست تنها  58هزار تومان .هزینهی تفریح دهک دهم چهل برابر دهک
نخست است.
یا هزینهی بهداشت خانوارهای این دو دهک را در نظر بگیریم؛ در حالی
که خانوار دهک دهم چهار میلیون و  900هزار تومان برای امور بهداشتی
هزینه میکند ،دهک اول تنها در ســال  300هزار تومان یعنی ماهیانه
 25هزار تومان هزینهی بهداشــت میکند .فاصلــهی کمدرآمدترین و
پردرآمدترین دهکها  16برابر است.
حــاال برای فهم جغرافیایی این نابرابری تهران و بلوچســتان را در نظر
بگیرید ،میانگیــن هزینهی تفریح تهرانیها  3.3برابر بلوچســتانیها
است و میانگین هزینهی بهداشت هم سه برابر و البته هزینهی تحصیل
 2.5برابر .عددها نیازی به تفســیر ندارند و این وضعیت را میشود برای
یکایک مناطق محرومنگهداشتهشده بررسی کرد.

دولت در نقش توزیعکنندهی نابرابری

واقعیت ماجرا این است که این فاصلهی وحشتناک آنطور که مرکز آمار
و بانــک مرکزی روایت میکنند نتیجهی شــمارش تنها  20هزار خانوار
نمونه است که در مناطق مختلف انتخاب میشوند .اما اگر فکر کردهاید
که در این آمارگیری روستاهای دورافتاده یا «حلبیآباد»های داخل شهر
هم لحاظ میشوند ،اشتباه فکر کردهاید.
این اعداد و ارقام بیحس که برای دولتها همیشه نشانهی پیشرفت است،
بیانگر وجود چرخهی تولید نابرابری است .دولت در مقام توزیعکنندهی
ثروت ،فرصت و امکانات البته که نقش اول را در بازتولید نابرابری دارد.
برای فهم نقش دولت هم نیازی به چشم مسلح نیست .همین که بدانیم
میزان ســرمایهگذاری دولت در اصفهان دو برابر  19استان دیگر است،
یا حقوق و درآمد رسمی و نه غیررســمی نمایندگان مجلس و کارکنان
رتبهی اول دولت دســتکم  12برابر دستمزد یک کارگر است و یا به این
توجه کنیم که توزیع فرصتهای شــغلی بر اســاس دوری و نزدیکی به
ایدئولوژی حاکم و صاحبان ثروت و قدرت است ،آن وقت معنای «توزیع
برابر ثروت و فرصت» از نگاه دولت را بهتر میفهمیم .دولت در نقش اول
توزیع نابرابری و تحمیل فقر ایستاده است.
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بازا ِر زندگی
در بازا ِر زندگی دســت نامرئی بــازار را در زوایای
گوناگون زندگی دنبال میکنیم و نشــان میدهیم
چگونه سرتاســر زندگی ما را بازار تســخیر کرده
است .در این بخش از عروسیهای پولدارها خواهید
خواند ،از جراحیهای زیبایی و مدلینگ و بازار مد،
با فاطما گل و نیما بهنود و ریحانا در فروشگاههای
لباس آشــنا خواهید شــد و از قیمت سر بریدهی
حسین و گلوی خونین علیاصغر خبردار می شوید.
در این بخش روی دست آنانی که کار خیر میکنند
خواهیم زد و پشت دســتهای زیبا و بخشندهی
خیرین را به شما نشان خواهیم داد.

عروسی به سبک مایهداری
رشاره شاهد

ی عروسیهای گرانقیمت مواجه
وقتی اولینبار با پدیده 
شدم تصویری که در ذهنم ایجاد شد یک مراسم عروسی
در یــک باغ مجلل با حدود پانصد مهمان ،چهار نوع غذا،
دسر ،شــیرینی و نهایتا عروس و دامادی بود که با ماشینی آخرین
مدل تشــریف میآورند .اما وقتی روی اینترنت جستوجو کردم و
عکسهای این عروسیها را دیدم متوجه شدم که تصویر ذهنی من
یک عروســی معمولی بوده که بعضی از تاالرهای عروسی به عنوان
بستهی پیشنهادی «عروسی ارزان قیمت» که مصوبهی دولت است،
برای ترغیب جوانان به ازدواج در کنار دیگر بســتههای پیشنهادی
گرانقیمتشان به مشتریها ارائه میکنند .همین عروسیهای معمولی
حتی اگر بخواهیم به گزارش خبرگزاریها اکتفا کنیم؛ چند ده میلیون
تومان هزینه در بر دارد؛ پس هزینهی عروسیهای گرانقیمت چقدر
است؟ من جواب درستی برای آن پیدا نکردم چون وقتی با چند تاالر
عروسی ویژهی چنین مراســمهای گرانی تماس گرفتم حتی حدود
قیمت را هم به من نگفتنــد و وقتی خیلی برای گرفتن قیمت اصرار
کردم ،پاســخ دادند “ببین خانمم ،این مدل عروســی رو یک سری
افراد خاصی میگیرند که براشون قیمت مهم نیست و شما که قیمت
میخوای خبرنگاری .در غیر این صورت همراه عروس و داماد تشریف
بیارین در موردش صحبت کنیم”.
طبق رسوم متداول در ایران مراســم ازدواج از خواستگاری شروع
میشود پس عروســیهای گرانقیمت نیز باید از خواستگاریهای
گرانقیمت شروع شوند .خواستگاری در هتلهایی همچون هیلتون
و شرایتون .مراسمی که بیشتر شــبیه جلسات تجاری است تا یک

خواســتگاری و در آن مهریهی عروس بر مبنای تاریخ تولد میالدی،
ســکه و در خانوادههای «کولتر» به همین میزان گل سرخ در نظر
گرفته میشود و قرار مراسم نامزدیای گذاشته میشود که خانوادهی
عروس باید برگزار کنند .اولین چیزی که برای مراســم ازدواج الزم
است حلقهی عروسی اســت .قیمت حلقه در اینترنت از دو میلیون
و ششصدهزار تومان شــروع میشود و هر چه تعداد باگتهای روی
حلقه بیشتر باشد یا سنگهای استفاده شده در آن قیمتیتر باشند
و یا از برندهای مختلف همچون «گوچی» یا «ورساچه» و  ...سفارش
داده شده باشد ،به قیمت هر یک از حلقهها افزوده میشود تا جایی
که حتی قیمت دو حلقهی ســت با مشخصاتی که اشاره شد به 300
میلیون یا بیشتر از آن هم میرسد.
در کنار حلقه ،ســت جواهرات هم باید برای عروس در نظر گرفت که
قیمت آن از حدود  80میلیون تومان شروع میشود و اگر مشخصات
باال را داشــته باشــد تا چند صد میلیون تومان هم میرسد .البته
صرفنظر از مدهای گاه و بیگاه مانند دستبند چرم و طال که عروس و
داماد با حلقه و ساعتهای مارکدارشان ست میکنند.

لباسها

قیمت کت و شــلوار معمولی تولید ایران از  800هزار تومان شروع
میشود ولی در عروسیهای گران و غیرمعمولی ،داماد کت و شلوار را
از ژورنالهای مارکدار ایتالیایی سفارش میدهد و در کنار آن کفش
چرم دستدوز ایتالیا ،پاپیون یا کراوات ابریشم و دکمه سردستها و
گیرهی کراوات طال را هم از روی همین ژورنالها ست میکنند که در
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حدود  30میلیون تومان هزینه در بر دارد.
ولی خرید لباس عروس ،گرانتر از این حرفهاست و شاید از چند
صد میلیون تومان شروع شود .پس باید آن را اجاره کرد .اجارهی
لباس عروس در مزونهای خیابان میرداماد از شبی  500هزار تومان
شروع میشــود و اگر این لباسها سنگهای دستدوز یا قابلیت
تغییر ســایز داشته باشند و یا مارک باشــند به قیمت آن افزوده
میشود( .البته این را هم باید در نظر گرفت که لباس عروس برای
دو شب یا بیشــتر کرایه میشود .یک شب برای مراسم عروسی و
یک شب برای فیلمبرداری و عکاسی ).این جدای از مزونهای برج
الهیه است که تنها با وقت قبلی میتوان از آنها دیدن کرد .گفته
میشود در آنجا لباسهای تزئین شده با سنگهای قیمتی همچون
«در کوهی»« ،زمرد»« ،فیروزه» و  ...یافت میشوند که قیمتی برای
آن وجود ندارد .به تمام اینها باید تاج طالی عروس که با سنگهای
قیمتی تزئین میشود و کیف و کفش و  ...را هم اضافه کرد.

ساقدوشها
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ساقدوشها هم لباسهایشان را از همین مزونها خریداری میکنند
که معموالً دستدوز هستند .اگر میپرسید ساقدوش کیست و چه
کاری باید انجام دهد ما هم نمیدانیم .میگویند ســاقدوشها در
مراسم عروسی باید خیلی بخندند ،برقصند و شاد باشند و مراسم
عروسی را پرشــورتر کنند .حتی به مهمانها گفته میشود لباسی
به رنگ لباسی که برای ساقدوشها در نظر گرفته شده نپوشند تا
آنها نمایانتر بشوند و هزینهای که برایشان خرج شده هدر نرود.

آرایشگاهها

در چند سال گذشــته گریم دامادی نیز به این خرجها اضافه شده
است که قیمت گریم داماد از  3میلیون تومان شروع میشود .البته
در کل هزینهی زیادی در بر ندارد و نهایت ًا  8میلیون تومان میشود.
اما چون همیشه باید عروس خوشــگلتر از داماد به نظر برسد و

خیلیها برای نظر دادن در مورد قیافهی عروس در مراسم شرکت
میکنند در نتیجه عروسها از دو هفته قبل از عروسی به سالنها
و مشاوران پوســت و زیبایی مراجعه میکنند .جدای از مشاورهی
پوست و زیبایی ،آرایش و گریم عروس از  10میلیون تومان شروع
میشود و این جدای از نرخ آرایشگر همراه عروس در مراسم است
و البته این هم خرج زیادی در مقابل سایر خرجها نیست.

عکاسی و فیلمبرداریها

این همه خرج و رقابت خانوادگی و تالش برای هرچه باشــکوهتر و
گرانقیمتتر برگزار شدن این عروسیها باید جایی به ثبت برسد.
پس فیلمبرداری و عکاسی از این مراســم مهمترین بخش آن را
شامل میشــود .البته دانشجویان رشتههای فیلمبرداری ،عکاسی
و سینما که معموالً برایشان بازار کاری در ایران وجود ندارد سعی
میکنند با آموختههای خود به این بازار رونق بیشتری ببخشند و
برای جلب مشــتری در آگهیهای خود از جلوههای ویژه با پردهی
ســبز و افکتهای هالیوودی تا سناریوهای مشــابه سناریوهای
هالیوودی صحبت میکنند و حتی به این بستهی پیشنهادی سفر
به آنتالیا یا دوبی را هم برای عکاسی و فیلمبرداری در خارج کشور
اضافه میکنند .بســیاری از این فیلمها بعــدا روی یوتوب آپلود
میشوند تا دیگران هم این فیلمها را ببینند.
این فیلمبرداری یک روز قبل از مراســم عروسی شروع و تا پایان
شــب عروســی ادامه دارد ،در نتیجه هزینهی لباس و آرایشگاه
عروس و داماد باید برای دو شب در نظر گرفته شود.

ماشینها

هزینهی تزئین ماشــین عروس و داماد با گل یا میوهآرایی حداقل
از  10میلیون تومان شروع میشود .دستهگل عروس را هم باید در
نظر بگیریم .دستهگل معمولی عروس از سه میلیون تومان شروع
و اگر از گلهای نایاب آفریقا یا آمریکای جنوبی استفاده شود و یا

دستهگلها طالآرایی شــوند قیمت آن تا چند ده میلیون تومان هم
میرسد .البته دســتهگل از طال و نقره با قیمتی بالغ بر یک میلیارد
تومان هم دیده شده است.
جدیدا ً نیز مد شده عروس و داماد هرکدام با ماشینهای آخرین مدل
و شــخصی خودشان در مراسم شــرکت میکنند که هرکدام از این
ماشینها متفاوت تزئین میشوند به طور مثال ماشین داماد با گلهای
رز سیاه مثل پاپیون تزئین میشود و ماشین عروس با طرح لبی قرمز
روی سپر جلویش ظاهر میشود.

تاالرها

مهمترین مساله در این نوع جشنها مکان برپایی آن است و معموالً
تاالرها یا باغهای حومهی شهر یا هتلهای معروف برای چنین کاری
در نظر گرفته میشود .این مکانها معموالً برای آخر هفتهها و اعیاد
برای هر مهمان ورودی جدا میگیرنــد که ورودی هر نفر از  20هزار
تومان و هزینهی پذیرایی و شام برای هر نفر حداقل از  50هزار تومان
شروع میشود و هرچه خدمات تاالرها بیشتر باشد این قیمت افزایش
مییابد .خدماتی نظیر پذیرایی با فینگر فود ،بار شکالت ،سفرهخانهی
سنتی مجزا ،بار میوه ،به ازای هر پنج نفر یک برهی کباب شده ،کباب
بلدرچین ،پیست رقص ،جایگاه ویژهی عروس و داماد بر روی استخر،
نورپردازی مجزا برای عروس و داماد در تمام طول مراســم ،دی جی،
موزیک الیو ،گلآرائی و شمعآرائی ،شومن ،مراسم آتشبازی ،رقص
با شمشیر ،حضور چهرههای سینمایی ،توزیع گل سرخ همراه عکس
عروس و داماد و از همهی اینها جذابتر هلیکوپتر و بالن برای انتقال
عروس و داماد به تاالر پذیرایی است .طبق گزارش گرفته شده از این
تاالرها قیمت هلیکوپتر یا بالن بر اساس این است که عروس و داماد
چند دور ،دور شهر بزنند و این تاالر در وسط یا خارج از شهر باشد.
در حالی که تهیهی بخشی از وسایل زندگی به عنوان کادوی عروسی
در مراسم عروسی طبقات متوسط به پائین امری متداول شده است
اما در عروســیهای میلیاردی صحبت از کلید خانههای آنچنانی و

سوئیچ ماشینهای چند صد میلیون تومانی از طرف خانوادههای دور
و نزدیک در میان است.

کیکها

حداقل قیمت برای کیک عروســی کیلویی  17هزار تومان اســت
و به صورت معمول  40کیلو کیک برای این مراســم نیاز اســت .در
عروسیهای میلیاردی صحبت از کیکهای چندین طبقه و تزئین شده
با شکالتهای طال است .البته شیرینیفروشیها برای این مهمانیها
پیشنهاد میدهند تا کیک طبقهی اول را فریز کنند و عروس و داماد
در اولین سالگرد عروسیشان میل بفرمایند.
نکتهی جالب ،آگهی شیرینیفروشــیها اســت که با جملهی “آیا
میدانید همه در اروپا این کار را میکنند شما چطور؟” سعی در جذب
مشتریهای خود دارند.

کارت دعوتها

برای دعوت مهمانان به هر مراســمی باید کارتهای دعوتی برایشان
فرستاده شــود .کارتهای دعوتی که در شــأن آن مهمانی باشد.
کارتهای دعوت معمولی از هر عدد پانصد تومان شــروع میشوند
اما برای عروسیهای میلیاردی کارتهای دعوت ام-دی-اف چوبی با
حکاکی عکس عروس و داماد به روی آن یا کارتهایی در صندوقهای
چوبی طالیی یا نقرهای به همراه مروارید در نظر گرفته میشوند.
شــاید هماهنگی چنین مراســمی برای حداقل هزار نفر مهمان کار
ســختی به نظر برسد اما برای برگزارکنندگان آن جای نگرانی نیست
چون مشاورینی در سایتهای مختلف هستند که با دریافت هزینهی
ناچیز چندین میلیونی از انتخاب و تهیهی جوراب داماد تا رنگ و مدل
جهیزیهی عروس آنها را همراهی میکنند.
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تایتانیک در استانبول

شماره اول | شهریور 95

40

فرش ســفید از ابتدای عرشــهی کشــتی و درست
مقابل اتاقک ســکاندار آغاز و تــا دماغه روی زمین
پهن میشــود ،آنجایی که طاقی از گل و سبزه منتظر
اســت تا عروس و داماد و شش ساقدوش آنها که مانند هم لباس
کشتی شناور روی دریا جان سالم در ببرند و
پوشیدهاند ،از تالطم
ِ
به آن برسند تا مراسم به صورت رسمی آغاز شود .این مسیر با کف
زدن مرتب مهمانهایی که سر پا ایستادهاند و نوازندهای که به طور
زنده ساکسیفون مینوازد ،همراهی میشود.
در واقع عروسی روی کشتی در اســتانبول که به تازگی در میان
ایرانیها رواج پیدا کرده است ،تصویر تازهای برای آنها که فیلمهای
دستچندم و «هپیا ِند» هالیوودی را دیده باشند ،ندارد .یک کپی
بیربط که حتا به اندازهی همان مراسم باسمهای اصلی هم اصالت
ندارد و از هر گوشــهاش بوی جعل و تقلب بیرون میزند .در تمام
طول عروسی همه ،عروس و داماد ،ساقدوشها ،مهمانها ،نوازندهها
ِ
شرکت برگزارکننده که وظیفهی پذیرایی و رتق و فتق
و کارگران
امور را بر عهده دارند ،در حال بازیاند .نمایشــی که حتا خودشان
هم واقعی بودن آن را باور نمیکنند .تنها چیزی که هیچ شباهتی
با فیلمهای هالیوودی ندارد ،خدمه و سکاندار کشتیاند که با آن
لباسهای مندرس و بدنهای از ریخت افتاده ،گاه با حسرت و گاه با
تمسخر این نمایش کاذب را تماشا میکنند ،تنها تماشاگران واقعی
اجرای شوی عروسی روی کشتی.
احتمالن عروسی روی کشتی در استانبول یکی از سنتهای قدیمی
ترکهای ترکیه باشــد که در چند سال اخیر احیا و به جاذبههای
توریستی استانبول اضافه شده است .با این وجود استقبال ایرانیها
از آن چنان بوده که همهی شرکتهایی که برگزاری این عروسیها
را بر عهده میگیرند یک کارمند ایرانی هم اســتخدام میکنند تا
بتوانند با مشتریهای خودشان ارتباط برقرار کنند.
شــوق ایرانیها برای هرچه غربیتر شــدن و نیز برگزاری جشن
عروســیای که با همه متفاوت باشــد ،آنقدر متفاوت که به کار
دستگاه تمایز و تفاخر بیاید ،موجب هجوم آنها به استانبول شده
اســت .این تفاوت البته عمر طوالنیای نخواهد داشت .به زودی با
تکثیر و تکرار عروســی روی کشتیهای استانبول این کسبوکار
هم از رونق خواهد افتاد و زوجهای «خوشبخت» راه دیگری برای
برگزاری مراســمی تا حد امکان متفاوت و تا حد ممکن غربی پیدا
خواهند کرد.
با این حال نبایــد گول این ظاهر فریبنــده را خورد .هزینههای
عروسی روی کشتی در مقایسه با هزینهی عروسیهای «مایهداری»
در ایران چندان مبلغ هنگفتی به حســاب نمیآید .قیمت پایهی
این عروسیها برای شام ،نوشیدنی ،اجارهی کشتی ،نورپردازی و
دیجی ،گلآرایی و تزئینات ،عکاس و فیلمبردار ،میکآپ و آرایش
ساکسیفون زنده و دستهگل عروس و ساقدوشها ،فقط
مو ،اجرای
ِ
چیزی در حدود بیســت و پنج میلیون تومان است .این عروسی

البته میتواند گرانتر هم باشــد و خدمــات دیگری را هم در بر
بگیرد .به هر حال مانند همه جای جهان هرچه بیشتر خرج کنی ،از
تشریفات بیشتری استفاده میکنی.
مشتریهای این شرکتها اجازهی انتخاب برخی خدمات را دارند
اما برخی موارد الزماالجرا اســت و هیچ انتخاب و تغییری در کار
نخواهد بود .شــام یکی از اقالمی است که مشتری حق مداخله در
نوع و ســرو آن را ندارد .شــامی مختصر ،با طعمی اروپایی که در
سه نوبت به مهمانان داده میشــود و هرچند آنها را سیر نخواهد
کرد اما آنها در بازگشت به ایران خواهند گفت که غذایی اروپایی
خوردهاند .عالوه بر این ســود خوبی را هم روانهی جیب شرکت
خواهد کرد.
شرکت البته سلیقهی مشتری ایرانی را به خوبی میشناسد و تمام
تالشــش را میکند که همه چیز شبیه همان مراسمی باشد که در
فیلمهای هالیوودی دیدهایم .همین اســت که ساقدوشها و داماد
به جای کراوات ،پاپیون میزنند ،اثری از آخوندی که خطبهی عقد
را بخواند روی کشتی نیست ،و عروس و دامادی که قبلن در دفتر
رســمی ازدواج و طالق عقد شدهاند ،متنهایی را که از قبل آماده
کردهانــد در مقابل یکی از دوستانشــان میخوانند تا جای خالی
کشیش هم در این مراسم پر شود.
شرکتهای برگزارکنندهی این عروسیها هرچند در ترکیه و اغلب
در استانبول مستقرند اما دســتهای پنهانی در ایران و عمدتن
در تهران دارند .آنها پورســانتی برای کســانی در نظر گرفتهاند
که برای آنها در ایران مشــتری پیدا کنند و این افراد کارمندهای
شرکتهایی هستند که در ایران مراسم عروسی را برگزار میکنند.
آنها عروس و داماد را در خالل تدارک مراسم تشویق میکنند به
جای یک مراسم گران در ایران ،با هزینهی کمتر و شمایل غربیتر
مراسم خودشان را در ترکیه برگزار کنند .جایی که نه تنها متفاوت
اســت ،بلکه از مزاحمتهای نیروی انتظامی و محدودیت عروسی
مختلط و صرف مشروبات الکلی هم خبری نیست.
این اما تمام ماجرا نیســت ،شرکتهای برگزارکنندهی این مراسم
درست مانند شرکتهای ایرانی ،در لحظات آخر و زمانی که عروس
و داماد و مهمانانشــان به ترکیه آمدهاند ،مواردی را به فهرســت
خدمات اضافه میکنند که مشتری حتا اگر نخواهد از آنها استفاده
کنــد باید هزینهی آن را پرداخت کند .آنها به درســتی روی این
حساب میکنند که مشــتری بعد از این همه هزینه به خاطر چند
میلیون تومان قرارداد را لغو نمیکند و برای حفظ وجههی متفاوت
عروســی هرگز بعد از مراسم این مســائل را با دیگران در میان
نخواهد گذاشت.
عروسی روی کشتی در استانبول این روزها رونق دارد اما این رونق
زمان طوالنیای ادامه نخواهد داشــت .به زودی شکل دیگری از
مراسم جای آن را خواهد گرفت و زوجهای ایرانی به سمت دیگری
هجوم خواهند برد.

افسانه زیر تیغ
یا تاریخنگاری تکامل آدم به باربی

 25ســال پیش به هلند آمده و  47سال دارد .سالی یکی
دو بار به تهران ســفر میکند .بعضی از سفرهایش برای
رفع دلتنگی و دیدار پدر و مادرش اســت و بعضی دیگر
برای دکتر و جراحی.
اولین بار  10ســال پیش بینیاش را مجبور شد جراحی کند .مشکل
سینوس داشت و دکترهای هلند هم گفته بودند که باید حفرهی بینی
و تنفسیاش را تخلیه کند البته او بارها این کار را کرده بود تا اینکه
هلندیها هشدار داده بودند که خطر کوری برایش در پی دارد .افسانه
همان  10سال پیش به تهران سفر کرد و توسط یکی از دوستانش به
یکی از دکترهای اسم و رســمدار تهران معرفی شد تا درمان قطعی
برای مشکل سینوســش پیدا کند .دکتر پیشنهادش عمل جراحی
بینی بود ،هم انحراف بینیاش درست میشد هم حفرههای سینوسش
خالی میشد .همان موقع دکتر جراح پیشنهاد داد که حاال که زیر تیغ
میرود کمی هم میتواند بینیاش را عروســکی کند .افسانه رضایت
میدهد و بعد از عمل و خوابیدن پفهــای بینیاش ،با بینی جدید
زیبا که دیگر انحراف ندارد زندگی تازهاش را شروع میکند .خودش
میگوید زندگی تازه چون دیگر شبها مشکل تنفسی نداشت و بعد
هم وقتی در آینه به خودش نگاه میکرد از فرم بینیاش خوشــش
میآمد.
میگوید آن موقع عمل بینی هزینهاش پایین بود اما حاال تا  8میلیون
تومان هزینه دارد برای همین هــم خیلیها برای عمل زیبایی بینی
به شهرســتان میروند چون که دکترهای آنجــا ارزانتر میگیرند.
مثال در شهرســتان از یک و نیم تا دو میلیون تومان هزینهی عمل

زیبایی است ،البته دستمزد دکترهای متخصص گوش و حلق و بینی
با دکترهای زیبایی فرق دارد و دکترهای زیبایی دستمزد پایینتری
میگیرند.
افسانه درهمان ســال که برای مشکل بینیاش به کلینیک پزشکان
میرفــت ،از دکترش پرســیده بود که مثال اگر روزی خواســت به
سینههایش فرم دهد هزینهاش چقدر میشود .البته افسانه میگوید
که فقط از روی کنجکاوی بود و قصد جدی برای این کار نداشته .دکتر
هم قیمت دو میلیون تومان را تخمین میزند .افســانه بعد به هلند
برمیگردد و جراحی سینه را فراموش میکند .دو سال بعد که دوباره
برای رفــع افتادگی بینیاش پیش دکترش میرود در اتاق جراحی با
دکتر دیگری آشنا میشود که به او میگوید دکتر بینی افسانه به او
گفته که زمانی دربارهی جراحی سینه پرسیده بوده و در همانجا هر
دو دکتر به افسانه پیشــنهاد میدهند حاال که برای ترمیم بینیاش
قرار است بیهوش شــود یکباره سینههاش را هم پروتز کند .افسانه
میگوید در همان اتاق جراحی ســر قیمت چانه زدیم و در نهایت به
قیمت یک میلیون و  200هزار تومان رسیدیم“ .بعد از اینکه به هوش
آمدم درد زیادی را در سینههایم احساس میکردم اما بعد از دو روز
واقعا از خودم خوشم آمده بود”.
افسانه سالهاست که از میگرن رنج میبرد .با دکترش در تهران که
مشورت کرده بود به او پیشنهاد میشــود برای خالصی از میگرن،
بوتاکس کند“ .واقعا با بوتاکس کــردن مدتی از درد میگرن خالص
شدم 250 .هزار تومان دادم و برای مدتی راحت بودم از رنج میگرن.
گویا بوتاکــس را روی تارهای عصبی تزریــق میکنند که بیحس
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میشود اما بعد از مدتی که بوتاکس جذب بدن میشود دیگر اثرش
را از دست میدهد”
در ســفر بعدیاش به تهران از دوستانش میشنود که برای کنترل
عرق زیر بغل هم بوتاکس میکنند .به مطب یکی از دکترها میرود.
میگوید؛ راســتش من همیشــه از غدد عرق زیر بغلم به ستوه
میآمدم .وقتی به مطب دکتر بوتاکــس رفتم دیدم که چقدر این
بوتاکس در تهران شــایع اســت .تعداد زیادی دختر و پسر برای
بوتاکس یا تزریق ژل گونه و یا تزریق لب آمده بودند .البته خانمها
برای تزریق ژل لب ،بوتاکس پیشانی ،پر کردن خط خنده و چربی
گونه آمده بودند و آقایان بیشتر برای بوتاکس خط اخم و بوتاکس
کف دســت آمده بودند .همانجا فهمیدم که بوتاکس خط اخم بین
دو ابرو بین آقایان ورزشکار و بدنســاز خیلی رایج است .عدهای
هم برای کنترل عرق کف دستشان آمده بودند که بوتاکس بزنند.
افسانه برای هر دو زیر بغل ،مبلغ  300هزار تومان پرداخت میکند
و به قول خودش برای مدتی از شر عرق زیر بغل رها میشود.
در همان مطب ،دکتری که بوتاکس زیر بغل افسانه را انجام میدهد
به او پیشنهاد میکند که بوتاکس خط خندهاش چند دقیقه بیشتر
وقت نمیگیرد ،البته ارزان هم اســت .افسانه در همانجا از منشی
وقت میگیرد و چند روز بعدش بــرای محو کردن و بوتاکس خط

خندهاش دوباره به همان مطب برمیگردد.
در همان مطب دکتر ،با خانمهایی همصحبت میشــود که برنامهی
بعدیشــان بعد از گونهگذاری ،پروتز باسن است .میگوید؛ خیلی
برایم جالب است و در فکر این هستم که یک روزی ،باسنم را پروتز
کنم .به هر حال دارم پا توی سن میگذارم و عضالت بدنم دارد شل
میشود .پروتز باسن کمک میکند که لباس در تنم آویزان نشود.
میگویــد؛ از همهی ایــن عملهای زیبایی به نظــرم ،تزریق ژل
و چربی به گونه خیلی دردناک و ناامن اســت .در همان مطب که
برای بوتاکس رفته بودم خانمهایــی را دیدم که بعد از مدتی ژلی
که تزریق شــده بود را بدنشــان پس زده بود یا حتا چربیای که
تزریق کرده بودند ،جذب شــده بود و مجبور بودند که دوباره درد
بازسازی را تحمل کنند .البته دکترهای ایرانی هر روز راه جدیدی
کشــف میکنند .قبال گویا چربی را از کشالهی ران میگرفتند اما
حاال از کمر میگیرند .قبال تزریق چربی به گونهها چند روزی طول
میکشید چون باید آب از چربی جدا شود تا به گونهها تزریق شود
که همان خودش  24ساعت طول میکشیده اما حاال در طول چند
ســاعت همهی کارها را میکنند .برای همین هم فکر میکنم بعد
از مدت کوتاهــی ،خانمهایی که تزریق چربی کردهاند دوباره برای
بازسازی برمیگردند.

بدن طبیعی انسان به بدن اجتامعی
تبدیل شده است
محمد کیانبخت

پژوهشــگران متعددی مانند؛ کرگان  ،کریگر و اسمیت
ِ
صرف
اعتقــاد دارند که؛ بدن تنها یک هســتی و وجو ِد
زیستشناختی و روانشــناختی نیست؛ بلکه پدیدهای
است که به صورت اجتماعی ســاخته و پرداخته میشود.انسان به
محض تولد در اجتماعی شــروع به زیست میکند که بدن ناخواسته
ِ
نقش اساسی در ابعاد گوناگون زیست وی دارد .در جوامع مختلف ،بدن
ِ
انسان ،به همراه خود یک واقعیت جسمانی و یک واقعیت اجتماعی
بدن انسان
دارد .اشــکال و اندازهی
گوناگون هر بدن ،البسه و زینت ِ
ِ
وسیلهای برای ارتباط و انتقال اطالعات به دیگر اعضای جامعه است.
بر اساس این تعریف بدن میتواند یک فرهنگ باشد که اینگونه نیز
است و این فرهنگ (بدن) موضوعات اساسی و عمدهی آن فرهنگی
را که فرد در آن رشد کرده را در سطح جامعه به نمایش میگذارد .با
وجود اینچنین اهمیتی تا اواخر قرن بیســتم مسالهی بدن در میان
نظریهپردازان کالسیک اهمیت چندانی نداشت .در جامعهی امروزی
با توجه به فراگیر شــدن ارتباطات اجتماعی در سطح گسترده و از
سویی پیشــرفتهای علمی در جنبههای مختلف ،باعث شده است
بدن انســان به صورت غی ِرطبیعی (عمل جراحی غی ِرضروری) بنا به
دالیلی که در ادامه بدان خواهم پرداخت دچار تغییرات اساســی در
ظاهر خود شود ،در این راستا میتوان اینگونه گفت که؛ بدن طبیعی

انسان به بدن اجتماعی تبدیل شده است .میبایست به این موضوع
توجه داشت که؛ توجه به ظاهر در چارچوب اجتماعی ،امری عادی و
بهنجار ،مور ِد پســند و حتی در حد متعادل میتواند نشاندهندهی
سالمت روانی فرد باشــد ،منتها همانگونه که اشاره شد با گسترش
یافتن ارتباطــات اجتماعی در جوامع امروزی و بخاطر تاکید بیش از
حد بر زیبا به نظر رسیدن و افراط در تصاویر ارائه شده در مجلههای
مد ،سینما ،رســانهها ،این توجه به بدن خصوص ًا در بین زنان شکلی
افراطی به خود گرفته اســت .بگونهای کــه تقریب ًا همهی زنان بطور
طول زندگی خود احساس شرم و نارضایتی
متوسط حداقل یکبار در
ِ
از ظاهر خود داشتهاند ،این موضوع مختص به قشر ،طبقهی اجتماعی
و سطح تحصیالت خاصی نمیشود.
عمل جراحــی زیبایی را میتوان اینگونه تعریــف کرد :به نوعی از
جراحی گفته میشــود که هدفش تغییر دادن شــکل ظاهری بدن
بدون اینکه شــخص مراجعهکننده به کلینیک دارای بیماری
است،
ِ
خاص ،آسیب و جراحت یا بدشکلی مادرزادی و ارثی باشد؛ این عمل
میتواند عاملی برای بهبود کیفیت زندگی باشد .از طرف دیگر به این
موضوع یعنی جراحی زیبایی اینگونه میتوان نگریست که :وسیلهای
میتواند باشد برای بوجود آوردن یک احساس خود ایدهآل و آرمانی
که بوسیلهی آن در ِد ناشی از دوست نداشتن خود رفع میشود؛ این
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ِ
ادراک چندبعدی به علل متعددی؛ بخصوص صفات شــخصیت و
سبکهای دفاعی افراد وابسته است.
اینگونه وســواسها در مورد داشتن بدنی بینقص و زیبا (بر اساس
کلیشههای اشاره شــده در رســانهها ،مجالت مد و )...میتواند
موجب گســترش یک تصویر تحریفشــده از بدن شده و حتی
بگونهای پیشــرفت کند که زمینهی ابتال به اختالل بدشکلی بدنی
را فراهــم کند .همانگونه که میدانیم ســاالنه میلیونها نفر برای
جراحی زیبایی داوطلب میشــوند .انجمن جراحی پالســتیک و
ترمیمی آمریکا در ســال  1994گزارش داد که متخصصینشــان
 390000جراحی زیبایی از جمله لیپوساکشــن (برداشتن چربی از
نواحی مختلف بدن) ،بزرگ کردن پستان ،جراحی بینی و کشیدن
پوست صورت انجام دادهاند .بر پایهی گزارش این انجمن ،این آمار
در ســالهای  1997تا  1999با افزایش چشمگیری به بیش از 6/4
میلیون جراحی در سال  1999رسیده است ،این در حالی است که
این آمار در ســال  2003به  3/8میلیون عدد رسیده است که این
میزان نسبت به سال  1997دویســت و نود و نه درصد افزایش را
نشان میدهد ،بر اســاس تخمین همین انجمن این تعداد از عمل
جراحی در ســال  2008به  1/12میلیون رسیده است .این موضوع
برای مخاطب ایرانی از آن جهت دارای اهمیت است که کشور ایران
از نظر نســبت عمل جراحی زیبایی انجام شده به کل جمعیت در
رتبههای اول جهان قرار دارد.
همــراه با این افزایش؛ یافتن انگیــزه و چرایی تصمیم به جراحی
زیبایی اهمیت دارد .در قســمت ابتدایی این نوشــتار به برخی از
عوامل تاثیرگذار همچون نقش رسانهها و ...بطور کلی اشاره کردم،
در اینجا بصورت مشــخص بر روی عوامل روانشناختی این قضیه
توجه میکنم.
در مطالعات گوناگونی که در این زمینه انجام شــده است؛ عوامل
مختلف روانشناختی را در این زمینه دخیل دانستهاند؛ برای نمونه:
محمدپناه و یوســفی؛ ( )1390با بررســی باورهای افراد داوطلب
جراحی زیبایی در مورد ظاهر و احســاس کهتری؛ متوجه شدند
که در مرحلهی اول بین باورها در مورد ظاهر و احســاس حقارت
در افراد داوطلب و غیرداوطلب جراحی زیبایی تفاوت وجود دارد،
بطوری که افراد داوطلب نسبت به افراد غیرداوطلب نمرات باالتری
در این دو مولفه بدســت آوردهاند .و در مرحلهی دوم مشخص شد
که بین باورها در مورد ظاهر و احســاس کهتری در افراد دواطلب
جراحی ارتباط وجود دارد .از دیگر نتایج این پژوهش؛ مشخص شد
که دو متغیر وضعیت تاهل و احساس کهتری ،پیشبینیکنندههای
قویای برای گرایــش به جراحی زیبایی هســتند؛ بدین صورت
کــه افراد مجرد گرایش بیشــتری برای جراحــی زیبایی دارند،
پژوهشــگران این تحقیق احتمال دادهاند که افراد مجرد بخاطر
دریافت حمایتهای کمتر از طرف اطرافیان (همسر ،خانوادهی خود
و خانوادهی همسر) احساس ارزشمندی اجتماعی کمتری نموده یا
برای جذابیت بیشتر و در نتیجه کســب تایید بیشتر از دیگران،
به اقداماتی چون جراحی زیبایی روی میآورند .افراد نمونهی این
پژوهــش  100نفر؛  50نفر افراد داوطلــب جراحی زیبایی و  50نفر

در گروه شــاهد قرار داشتند؛ الزم بذکر است نتایج این پژوهش با
پژوهشهای مشــابه در این زمینه همخوانی داشته است .در ادامه
ِ
مختلف دیگری در این زمینه نشان دادهاند که میزان
پژوهشهای
عزت نفس افراد بــا احتمال پذیرش جراحی زیبایی رابطهی منفی
دارد ،بدین صــورت که افراد با عزت نفس پایین از جراحی زیبایی
بعنوان وســیلهای برای بهبود خودانگارهی کلی استفاده میکنند.
عالوه بر این مطالعات نشان دادهاند که برخی از حاالت روانشناختی
همانند افسردگی ،اضطراب و روانپریشی پیشبینیکنندهی رفتار
داوطلب شدن برای عمل زیبایی میتوانند باشند .همچنین افرادی
با اختالل شخصیت اســکیزوئید ،پارانوئید ،نمایشی و افراد دارای
خلق افسرده گزینههای نسبی برای جراحیهای زیبایی محسوب
میشوند .برای شناخت عمیقتر این افراد میتوان از منظر روانکاوی
به بررسی این موضوع پرداخت .بنا بر گفتهی فروید عدم استفاده از
مکانیسمهای دفاعی مناسب ،میتواند افراد را بسوی آشفتگیهای
هیجانی پیش برده و استفادهی افراطی و بیش از حد ،درک واقعیت
را از افراد دور میکند و تاثیرات منفی بر رشد شخصیت میگذارد،
مسئلهی مکانیســمهای دفاعی در این افراد برای فرار از واقعیت
بایست مورد توجه قرار بگیرد .برخی دیگر از محققان در ارتباط با
این موضوع دریافتهاند که سـ�طح تحول و رشد من( (�Ego Devel
 )opmentیا به عبارتی ســطح ارتباط با واقعیت ،کنترل و تنظیم
انگیزشهای درونی و پختگی من (رشد بهنجار من) ،در متقاضیان
جراحیهای زیبایی نسبت به افرا ِد غیرمتقاضی پایینتر است و از
آنجایی که میتوان نقش “من” در مواجهه با عوامل تهدیدکننده را
همچون نقش سیســتم ایمنی بدن در برابر عوامل آسیبزا در نظر
گرفت ،این نتیجهگیری میتواند منطقی باشد که باالتر بودن سطح
تحول و رشد من ،قابلیتهای رشدیافتهتر حل تعارض و مقابلههای
منطقیتری را در جمعیت غیرمتقاضی رقم میزند .نتایج تحقیقات
دیگر نیز نشــان داده که افرادی که پذیرش خو ِد پایینی دارند و
از شکل ظاهری خود رضایت کافی ندارند ،بیشتر از مکانیسمهای
دفاعی رشدنایافته همانند انکار استفاده کرده و برعکس افرادی که
خودکنترلی ،قاطعیت و هیجانات مثبت بیشــتری نشان میدهند،
از مکانیسمهای دفاعی رشدیافتهتری همچون همانندسازی بهره
میبرند.
با توجه به مبحث فوق در این نوشــتار؛ میتــوان اینگونه نتیجه
گرفت که؛ در زمینهی عمل جراحی زیبایی عوامل زیستی-روانی-
اجتماعی در کنار یکدیگر در فراگیر شدن آن دخیل هستند و برای
تبیین این موضوع میبایست به هر سه زمینهی اشاره شده بصورت
موازی توجه ویژه داشــت .در این میان با توجه به نبود باالنس و
داخل ایران
تناســب در میان تعداد جراحیهای گزارش شده در
ِ
اساس گزارش پایگاه
و کشورهای در حال توسعه و پیشــرفته بر
ِ
اطالعرسانی سالمتنیوز ،به نقل از ابهری ()1393؛ میتوان اینگونه
نتیجه گرفت که تاثیر عوامل اجتماعی و بالطبع آن روانی در بروز
چنین رفتاری در جامعهی ایران نقش اساسیتری را ایفا کردهاند.
فهرست منابع نزد نشریه موجود است.

جنبش ملی کون و ممه
حتمن این شوخی مطایبهآمیز به گوش هر کسی رسیده
اســت که در ایران ،زنها همه شــبیه هم شدهاند .این
شوخی با کمی اغراق تصویر یکسانی را نمایش میدهد که
در بخشی از جامعه ،یا آن بخشی از جامعه که معمولن در رسانههای
جریان اصلی بازنمایی میشــود ،واقعن وجود دارد .با این وجود این
شوخی از آنجایی تبهکارانه اســت که در مورد دالیل این «یکسان
شدن» سکوت میکند و در نهایت در تداوم منطقی قرار میگیرد که
منشا اصلی این یکسان شدن است.
عالوه بر این اغلب کارشناسان حاذق رسانههای بزرگ در مورد آمار
حیرتبرانگیز جراحی زیبایی در ایران حــرف میزنند و دالیل آن
را از منظر جامعهشــناختی و روانشناسی بررسی میکنند ،اما هرگز
به نقش سرمایهداری در گســترش جراحی زیبایی اشاره نمیکنند.
ســرمایهداری و بازار آن نام ممنوعی است که هرگز نباید از آنها در
رســانههای جریان اصلی حرف زد .چنان که وقتی در هند چندین
مورد تجاوز گروهی در اتوبوس اتفاق افتاد تحلیلهای خیلی عمیق و
خیلی جدی در مورد مردساالری و سنت در جامعهی «عقبمانده»ی
هندوستان نوشــته و گفته شد اما هرگز کســی فکر نکرد به زبان
بیاورد که یک ژانــر از فیلمهای پورنویی که در ســایتهای پورن
عرضه میشود ،ژانر «اتوبوس» اســت که در اغلب آنها زنی بیآنکه
بخواهد و مایل باشد از سوی مردانی که با او در اتوبوس حضور دارند
مورد تجاوز قرار میگیرد و چنیــن فیلمهایی چگونه زمینه را برای
وقوع تجاوز دســتهجمعی واقعی در اتوبوسی واقعی مهیا میکنند.

بله! سرمایهداری کابوســی است که بیش از آنچه فکر میکنیم به ما
نزدیک است.
البته میتوان دست یک تحلیل روانشناختی را باز گذاشت تا از «نیاز
به زیبایی و آراســتگی» حرف بزند اما چنین تحلیلی از یک سو در
مقابل این موضوع کور است که وقتی از زیبایی و آراستگی در جهان
معاصر و جامعهی ایران حرف میزنیم ،در مورد زیبایی و آراســتگی
اصلی
هنجارینی حرف میزنیم که به مدد رسانهها ،سینمای جریان
ِ
هالیوود ،ســریالهای پر مخاطب عامهپسند ،صنعت سکس با همهی
زیرمجموعههای آن و سرانجام گفتار و اخالق مسلط که ناگزیر گفتار
و اخالق طبقهی حاکم است ،به عنوان هنجار و عرف پذیرفته شده و
ســلیقهی عامه را دستکاری و جهتدهی کرده است و از سوی دیگر
در مورد این موضوع قفل ســکوت بر لب میزند که همان زیبایی و
آراستگی هنجارین اساســن در دسترس چه کسانی قرار میگیرد و
چه کسانی از آن محروم میشوند.

باربی من باش

«جامعه بــدن را شــکل میدهــد»؛ احتمالن این ســادهترین،
سهلالوصولترین و دمدستیترین صورتبندیای است که میتوان
برای سرگذشت «بدن» در سرمایهداری معاصر و هژمونی فرهنگی آن
ارائه داد ،با این حال برای دقیقتر شدن این صورتبندی باید روشن
کرد که صحبت از «شکل دادن» نیست ،بلکه جامعهی موجود بدن را
از ریخت میاندازد تا آن را برای مصرف شــدن در وضعیت نولیبرال
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آماده کند.
ظاهر متضاد گفتار حاکم بر جمهوری اسالمی در مورد زنان و گفتار
مسلط در ســرمایهداری معاصر در همین مورد ،ممکن است ما را
دچار اشتباه کند و موجب شود که همپوشانیهای منطقی این دو
گفتــار را نبینیم .مقاالت متعددی در مــورد جایگاه زنان در نظام
آموزشی ایران موجود اســت و میتوان به آنها مراجعه کرد .نظام
آموزشی ،رسانهها و مراکز فرهنگی رسمی و قوانین موضوعه ،همه
و همه ،در جهت تثبیت تقسیم کار جنسیتی ،حفاظت از «عفاف»
بدون ضربه زدن به ِ
لذت مردان و «زنانه» رفتار کردن زنان است .زن
پرورشیافته در نظام آموزشــی و فرهنگ و اخالق مسلط و قانونی
در جمهوری اســامی آموزش دیده اســت که ابژهی لذت باشد؛
ابژهی لذتی که در یک وضعیت متناقضنما از یک ســو باید مردان
بیگانه را از دسترسی به بدنش ،حتا در حد نگاه ،محروم نگاه دارد
و از سوی دیگر برای همســ ِر مر ِد قانونی و رسمیاش آرایش کند،
عطرهای خوب بزند ،زیورآالت تزئینی استفاده کند و خودش را در
هر وضعیتی که مرد اراده کرد در اختیار او قرار دهد .آنچه که البته
همواره مستحکم و اســتوار باقی میماند این است که بدن زن در
خانه و خیابان ابژهی لذت است و چارهیی غیر از این ندارد.
چنین سبکی از زندگی البته در ســنتیترین اقشار اجتماعی هم
امکان عملی شدن ندارد ،یا دســتکم به سادگی عملی نمیشود
اما درست اینجاست که منطق سرمایهداری معاصر وارد میشود و
با اعمال هژمونی فرهنگی بر جامعه ،شکل هنجارین ابژهی لذت را
تعریف میکند.
در واقع بدن زن همچنــان ابژهی ِ
لذت مردان باقی میماند اما این
بار بنا نیســت دیگر خودش را بپوشــاند و تنها در اندرونی بدنش
را عرضــه کند .در فرهنگ مســلط ســرمایهداری همه جا محل
فروش همه چیز اســت .ارتش ذخیرهی زیبایی و آراســتگی به
روایت ســرمایهداری معاصر در هر کجا حضور دارند .سوپرمدلها،
هنرپیشهها ،پورناستارها ،خوانندهها ،ورزشکارها ،همهی ستارهها
حتا فمنها .به دلیل تفاوتها و تضادهای فرهنگ ســرمایهداری
متاخر اســت که وقتی از تبدیل بدن به ابژهی لذت حرف میزنیم
دیگر موضوع تنها بدن زنان نیست .سرمایهداری محدودیتی برای
تجارت لذت ندارد .تجارت لذت یعنی بازاری گسترده که البته تنها
محدود به جراحی زیبایی نمیشــود .انواع لوازم آرایش ،کرمهای
مختلف فرمدهنده ،کرمهای کوتاهکننده و بلندکنندهی سایز کیر،
انواع دستگاههایی که در تبلیغاتشان وعده میدهند شما میتوانید
به آســانی و در خانه ریخت بدنتان را دستکاری کنید ،قرصها و
ِ
مجالت چگونه الغر
دســتگاههای الغری و چاقی ،انبوه کتابها و
شویم و چاق شویم و چگونه شــاداب باشیم ،فیلمهای آموزشی،

کالسهای رژیمی ،لباسها ،قرصهای هورمونی و دهها کاالی دیگر
که حاال بازار مصرف آنها مهیا شــده است .به این ترتیب است که
تاریخ مذکرو پیوندهای آن با ســرمایهداری و بازار از هر گوشه و
کناری فرمان میدهند :باربی من باش!

دماغگندههای جنوب شهر

سرمایهداری هرچند سلیقهی عامه را دستکاری میکند اما «زیبا
و آراسته بودن» را در دســترس همگان نمیگذارد تا ویژگیهای
طبع بازار حفظ شــود .چنین است که حتا اگر
بفروش کاالی باب
ِ
دچار این خطا شویم و تلقی مســلط و هنجارین موجود از زیبا و
آراسته بودن را بپذیریم ،هرگز نمیتوانیم آن را «نشانهی سالمت
روانی» یا چنین مسائلی بدانیم.
همین چندی پیش خبری منتشــر شد در مورد پیرمردی که چون
 300هزار تومان پول نداشت در بیمارستان پذیرفته نشد و خودش
را از طبقهی سوم بیمارســتان میالد به پایین پرتاب کرد .این نه
اولین خبر خودکشــی به دلیل محروم بودن از امکانات بهداشتی
و درمانی اســت و نه با توجه به سیاســت کالن جمهوری اسالمی
در مورد بهداشــت ،که دولت روحانی به شکل سبعانهیی در حال
اجرای آن اســت ،آخرین آن خواهد بود .اینجاست که آن سمت
هولناک جراحیهای زیبایی آشکار میشود .کسانی وجود دارند که
حتا اگر «بخواهند» هرگز «نمیتوانند» چنان که جامعهی متاثر از
ایدئولوژی مســلط از آنان انتظار دارد و چنان که حتا خودشان از
خودشان انتظار دارند ،زیبا و آراسته باشند.
فرض بگیرید دندان جلویی یک دســتفروش ،یک کارگر فصلی،
یک حاشیهنشــین ،کارگری که چند ماه است حقوق نگرفته ،یکی
از انبوه کســانی که در فالکت مطلق زندگی میکنند ،شکســته
باشــد و بخواهد حتا نه فقط برای زیبایی ،بلکه برای جویدن غذا
دندان مصنوعی جایگزین کند .روشن است که نمیتواند .او هر بار
که بخندد ،هر بار که دهان بــاز کند ،هر بار که فریاد بزند اکثریت
مطلقی در جامعه او را زشت خواهند دید.
ماجرا همین است؛ قضیه ،در دسترس نبودن ابتداییترین خدمات
درمانی و امکانات بهداشــتی برای بخش وسیعی از جامعهی ایران
اســت ،قضیه اصلن به کون برجسته و پســتان بادکنکی و شکم
ششتکه و دماغ سر باال نمیرســد ،آمار باالی جراحی زیبایی را
جامعهی ایران در فقدان بخش عظیمی از فرودستان و لهشدهگان
عمیق کارشناسان معتبر هرگز
به دست آورده است که تحلیلهای
ِ
در مورد آنها چیزی نمیگوید .آنها هیــچگاه ،حتا با لکنت هم به
ما نخواهند گفت که در جامعهی سرمایهداری ،زیبایی و آراستگی
امری طبقاتی است.

گزارش مخفی از شوی خصوصی لباس
چند بــاری زنگ میزنم تا گوشــی را بردارد ،تُــن صدایش نرم
اســت و لطیف .میگوید « :خانم محتــرم میدانید که جنسهای
ما تک هســتند و گرانقیمت .اگر واقعا قصد خرید دارید ،برایتان
توضیحات کامل را به همین شــماره میفرســتم ».مکث کوتاهی
میکنم و میپرسم« :شوهای شما عمومی است یا خصوصی؟» انگار
که سوال نامربوطی پرسیدهام ،حرفم را عوض میکنم« :منظورم این
بود که در شــوهای لباس شما افراد زیادی شرکت میکنند یا فقط
مشتریهای خاصتان همیشه هستند؟» میگوید« :خانم محترم ما
کارهایمان را هم خصوصی ارائه میدهیم و هم عمومی ،مثل همین
برنامهای که شما هم میتوانید شرکت کنید .اطالعرسانی میکنیم،
آدرس را برایتان میفرســتم .روز خوبی داشته باشید ».تلفن را
قطع میکند و به فاصلهی کوتاهی پیامش میرسد.
آدرس را چندباری مرور میکنم .کمتر اتفاق افتاده که گذرم به این
منطقهی شهر بیافتد .هر وقت که میرفتیم به دایی بابا سر بزنیم،
از خیابانهای باالی شهر میپیچیدیم و بابا هم مدام تکرار میکرد؛
اینجا جای ازمابهتران اســت .این دایی من هم ازمابهتران است .از
وقتــی که دایی بابا را خاک کردند ،دیگر هیچ وقت این مســیر را
نرفته بودم.
به خانم «ت» اساماس میدهم که میتوانم دوستم را هم با خودم

ببرم؟ بعد از یک ساعت جواب میدهد« :میتوانید ،فقط نیمساعت
قبل از شروع برنامه اینجا باشید».
از صبح چندباری خــودم را ورانداز کردهام .مهدی مدام میخندد
و میگویــد« :خوشــگلی ،خوشتیپی ،دافی شــدی اصال ،آیینه
شکســت» .گرانترین مانتوی موجود در خانه را پوشیدهام ،با یک
شلوار جین و شــالی نزدیک به سرخابی .همهشان را با کفشهایم
جمع بزنی  150هزار تومان هم نمیشــود .این مانتو را دو سال قبل
مهدی برایم خریده بود ،در ســفری به قشم .خوب یادم هست که
بعد از کلی چانه زدن  70هزار تومان پولش را دادیم.
از مهدی میپرســم چقدر پول نقد داری؟ کیفش را پرت میکند
و میخندد .خانم کارت اعتباریم را ببرید ،تا ســه میلیارد تومان
اعتبار دارد .امضای وزیر پشــتاش اســت .دو نفری میخندیم و
زنگ میزنم به آرزو که مراقب باشد دیر نکند .میگوید« :ببین من
تاکسی بگیر نیستم .پولم کجا بود تا اونجا با تاکسی بیام .پای تو اگه
هست ،باشه اما خودم این کاره نیستم».
قرارمان را میگذاریم سرکوچه ،نیمساعت قبل از شروع شوی لباس
خانم ت .آرزو هم تقریبا گرانترینهایش را پوشــیده و کلی هم
گردنآویز و دستبندهای سنتی انداخته است .دوتایی میخندیم.
با لهجهی جنوبیش میگوید« :بابام که سهله ،هفت جدمم تا حاال
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اینجور جاها نیومدهن».
ساختمان بلند شــمارهی  ،123آرزو دســتش را به زنگ نزدیک
میکنــد ،صدای زنگ در میآید .میخندد و میگوید« :ما که هنوز
کلوم میزنیم تا در وا بشــه ،اینا کنترل از راه دورن چرا؟» در باز
میشــود و پلههای حیاط کوچک را باال میرویم تا برسیم به البی.
البی ساختمان مبلهای سرخ و سیاهی دارد و چند تکه فرش .مدیر
ساختمان میگوید« :مهمانهای خانم ت هستید؟ طبقهی هفتم».
بوی قهوه و ادکلن فضا را پر کرده است .دکمهی آسانسور را فشار
میدهم و تا طبقهی هفتم چند بار دیگر خودمان را در آیینه ورانداز
میکنیم .آرزو تند تند رژ لبــش را تازه میکند و دکمهی طبقهی
دهم را فشــار میدهد .میگوید« :بریم باال و برگردیم ،آرایشــم
خراب شــده ،داریم میرویم مهمانی ازمابهتران ».میپرسم؛ «به
نظرت اینها چی پوشیدن؟» میگوید« :دو تیکه پارچه که احتماال
نخهایش طال اســت ».خندم میترکد و آسانســور برگشته است
طبقهی هفتم .جلوی در خانمی ایســتاده است با روسری ترکی-
عثمانی .قد بلندی دارد و کشــیده و الغراندام .آرایش عربی دارد.
آرزو اصرار دارد که آرایشش لبنانی است و نه خلیجی و در گوشم
میگویــد« :من خلیجیم ،اصل جنس .این دوســت داره مثل من
باشه».
سالن بزرگی است با چراغهای رنگارنگ و مبلهای استیل پایهبلند.
چند صندلی هم گذاشــتهاند برای مهمانهای اضافه .روی یکی از
همان صندلیها مینشــینم و نگاهی به حاضــران میاندازم .یک
خانم پنجاه ساله که انگشتش مدام با زنجیرش بازی میکند .لباس
مجلسی شــیک به تن دارد ،رنگ کرم تیره و موهایش را هم تازه
مش کرده است .اینها آمارهای آرزو است که هر از گاهی بشکونم
میگیرد و یکی از حاضران را نشان میدهد« .این را نگاه کن ،فکر
کنم که همسن مادر من است ،اما ماشاال جوان مانده ،قالی کرمان».
«ایــن دختره به نظر میاد که رفته ســوالر .میخاد رنگش مثل من
بشه« ،».شــرط میبندم که زنجیر گردن این خانمه که کنار پنجره
نشسته خرجی ده سال من و تو با همه».
قیافهها شبیه هم اســت ،بینیهایی که انگار قالب گرفته شدهاند.
لباسهای رنگارنگی که بیشترشــان کار خیاط است .دختر جوانی
که صدایــش را وقت حرف زدن میکشــد ،تعریــف میکند که
پارچهی لباسش را در ســفر به ایتالیا خریده و خیاط سی سالهی
خانواده برایش دوخته اســت .میگوید« :فقط شب نامزدی دوستم
پوشیدمش و اینجا ،اما هنوز هم تک است».
دو زن جوان نوشــیدنی تعارف میکنند و خانمی که روی یکی از
مبلهای تک و رو به همه نشســته است ،شروع میکند به توضیح
دادن؛ «لباسهای من تک است .پارچههایش را خودمان مستقیم
وارد میکنیم ،از ترکیه ،ایتالیا و هند .طرحهایش را از روی آخرین
مدلهای روز انتخــاب میکنیم و خیاطهای ویــژه داریم .لباس
نامزدی ،لباس شب ،لباسهای اســپورت و »...صدایش در گوشم
میپیچد و با خودم حســاب و کتاب میکنم .اگر سه ماه حقوقم را
دست نزنم ،شــاید بتوانم یکی از ارزانترینهایش را بخرم« ...بله
شــما تا دقایقی دیگر چند نمونه از آخرین کارهای ما را میبینید.
اینها را در ترکیه دوختیم یکــی از بهترین خیاطهای ترکیه که
لباس خیلی از هنرمندان ترکیه را میدوزد»...

ســه دختر بلندقامت با لباسهای آبی فیروزهای ،مشــکی و سبز
یشمی روبروی جمع میایستند« .بله این لباس را از روی سریال...
طراحی کردیم .خودمان طراحی کردیم .برای اولینبار اســت که
عرضه میشــود .تعداد محدودی آماده وجود دارد و اگر سفارشی
داشته باشید ،خیاطهای ما آماده میکنند».
همان خانم میانسالی که مدام با زنجیرش بازی میکرد ،دستش را
میبرد باال و میگوید« :چقدر طول میکشــد تا آماده شود؟» در
گوش آرزو میگویم« :چرا هیچکس دربارهی قیمتها نمیپرسد ،به
نظرت ضایع است که قیمت بپرسیم؟» زیر لب میخندد و میگوید:
«واسه اینا که پول مهم نیست .به نظرم بیا سفارش بدیم بریم خیاط
را هم ببینیم».
«بله این طرح را که میبینید ،به ســفارش یکی از مشــتریانمان
دوختیم ،چند ماه قبل .در یک مجلس پوشیده بود ،خیلی خواهان
داشت .البته االن به آن قیمت نمیفروشیم ،ارزان شده است .هشت
میلیون تومان »...آرزو میخندد و میگوید« :قیمتها دستت آمد؟
ارزانش هشت میلیون».
نمایش لباسها ادامه دارد .یک شــوی خانگی تمام عیار .بحثها
هم در کنارش شــروع میشــود؛ «این را اون هنرپیشه که تو اون
فیلمه بازی کرده بود ...،ای بابا مینا جون ...همون که جم نشــون
میداد ...همون دختره که خیلی خوشگل بود ،البته که به خوشگلی
تو نمیرسید ،پوشیده بود ...اینقدر سکسی شده بود ...فکر کن تو
یه مجلس این رو بپوشی همه چشما دنبالتن».
«من که مشکلی ندارم پسرداییم خودش سالی دوبار میره ایتالیا و
میاد ،سه ماه میمونه ،این دفعه با اون میرم ،اما میدونی آخر هفته
مهمونی دختر خالهمه ،لباس تکراری نمیخوام بپوشــم ،مهمونی
جدی .فکر کنم همین رو بردارم ...خانم میشــه بپوشم اگه بزرگ
ِ
بود بدین خیاطتون زودی آمادهش کنــه ،بخدا عجله دارم پولش
اصال مهم نیست»...
از خانم مدیر میپرســم؛ «ببخشید اســپرتهایتان را هم امروز
میتوانیم ببینیم؟» نگاهم میکنــد و میگوید« :آخه حیف خانم
نازنینی مثل تو نیســت که تو مهمونیها اسپرت بپوشه .ببین یک
مــدل دارم اصال تو تن تو خودش رو نشــون میده ...تو چرا مدل
نشــدی با این قد و باال ».آرزو میپرد وســط؛ «خانم من هزار بار
بهش گفتم ،ولی خب عادت داره به اسپرت ،میشه یکی از اینها را
امتحان کنه؟» چپچپ نگاهش میکنم و زیر لب میخندد و لباس
را برمیدارد و میگوید «با اجازه!» در گوشــم میگوید« :دیوانه،
بزار چنتا عکس بگیرم و واســه اون شوهر خلت بفرستم .بگم که
تو هشت میلیون پول این رو دادی ،ســکته رو بزنه راحت شی».
خندهام میترکد؛ هشــت میلیون حداقل حقوق شش ماه مهدی
اســت ،نصفش را میدهیم اجارهخانه .پول برق و آب و قسطهای
بانک هم که برود ،هشت ســال دیگر هم نمیتواند جای این را پر
کند .دستم را میگیرد و میکشاند وســط جمع .ماه ،ستاره ،تکه
اصال .صورتم سرخ میشود .نگاه سنگین جمعیت را حس میکنم.
خانم ت هم شروع میکند تعریف کردن؛ «نگاه کنین تن این خانوم
واقعی و لباس هم خودش را
چقد خوب نشســته .این خانم مانکن
ِ
بهتر نشون میده».
یکی در جمع میپرســد؛ خانم دکترتون کیــه؟ رژیم بخصوصی

رژیم نداشتن .آرزو که حاال وقت
میگیرید؟ در دلم جواب میدهم
ِ
نمایش پیدا کرده ،میگوید« :خانم رژیم ســرخوده ،ما با رژیمش
خریدیم ».اخم و خندهی جمع یکی میشــود .میگویم« :شوخی
میکند خانم ،ورزش میکنم هر روز».
به هشــت میلیون تومان فکر میکنم و روزهای نزدیک جشــن
عروسیمان .دعوایی که توی خانه سر لباس عروس داشتیم .مادرم
میگفت باید حتمن لباس بخری و من پایم در یک کفش که ساناز
لباسش هســت ،قرض میگیرم .مادر میگفت :شگون ندارد و من
میگفتم :پول نداریم .یک میلیون تومان هم برای ما یک میلیون
تومان است.
لباس را درمیآورم ،خانم ت با خوشرویی میگوید« :میبریدش؟»
میگویم« :راســتش من در این لباسها راحت نیســتم .خیلی
دوستش دارم ،اما اسپورت راحتتر است و من هم پر جنبوجوش.
این لباسها دست و پاگیر است».
خانم جوانی نزدیکم میشــود و در گوشم میگوید« :تخفیف هم
میدهد ،به نظرم شــما رنگهای جیغ بپوشید خیلی بهتر است.
این تیره اســت ».به لباس نگاه میکنم؛ دکلتهی دنبالهدار نقرهای
مات .پارچهاش لطیف است و تنخورش شیک ،اما مال ازمابهتران
اســت .به قد و قوارهی من نمیخورد .میگویم« :ت جان ،من اگر
رنــگ دیگر این را بخواهم چطور باید ســفارش بدهم؟ میتوانم
تلفنی هماهنگ کنم؟ همینجا بیام خیاطتان اندازهام را بگیرد؟»

ابروهایش را باال میکشــد ،خط تتوهای قبلــی ابرویش میزند
بیرون ،جواب میدهد« :به نظر من که این عالی اســت برای تو.
دختر چرا شک داری؟» میگویم« :من از این رنگ خوشم نمیآید،
سیاه میپوشــم آبی» .آرزو اضافه میکند« :البته بعضی وقتها
هم هفترنگ ،ســفید ...خانم این واسه شب عروسی هم دعوای
لباس داشت .از بس بدسلیقه است ».عکسهایم در لباس را نشان
میدهد؛ من به اضافهی یک لباس هشــت میلیونی .میخندد و
میگوید« :عکس پروفایلش کن».
قرار میگذارم دوباره به خانم ت زنگ بزنم برای ســفارش دوخت.
وقت بیرون آمدن در گوشم میگوید« :اگر دوست داشتی میتوانی
با من کار کنی ،دســتمزد خوبی میدهیم .ما هفتهای چند شوی
لباس داریــم .بعضیهایش عمومیتر اســت و بعضیهایش هم
خاصتر ،مهمانهای ویژه دارد .ســفر خارجی هم داریم ،ترکیه،
امارات ،مالزی و اروپا»...
سالن خالی شــده است ،تراولهای مشــتریان روی میز بزرگی
اســت و دخترهای جوانی که چند ساعت قبل لباسها را نمایش
میدادند ،مشــغول حســابوکتاب فروش روز .آرزو دســتم را
میکشد ،خداحافظی میکنم .بوی عطر خانمها و صدای خندهشان
با هم در آسانسور و البی ساختمان پیچیده است .کمی بعد صدای
بازشدن قفل ماشینها پشت ســر هم تکرار میشود و ما هم به
کوچه میدویم تا به اتوبوس برسیم.
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مدلینگ ایرانی از برج میالد تا
زیرزمینهای شامل شهر

شــاید بتوان گفت که اولین فشنشو در ساختار جمهوری
اسالمی که نه زیرزمینی و بلکه به صورت علنی برگزار شد
مربوط به سال  76است .همان سال که زهرا رهنورد رییس
دانشگاه الزهرا بود .با اجازهی او فشنشوی اسالمی دانشگاه برگزار
شد ،بعد به مذاق روزنامهی کیهان خوش نیامد و با حملهی کیهان،
فشنشوی اســامی بعد از دو بار برگزاری ،جمع شد .البته اواخر
سال  94باز هم فشنشوی “لباس خالقانه” در دانشگاه الزهرا برگزار
شد .این بارهم ،فشنشــو از سوی کیهان و سایتهای محافظهکار
مورد غضب و حمله قرار گرفت اما از لحاظ محتوا و شکل برگزاری
این بار به مانند سال  76نبود .در سال  ،94طراحان  70مدل طراحی
ارایه کرده بودند ،طراحیهای متفاوت و خاص که بر خالف آن سال
پسوند اسالمی بودن را یدک نمیکشید.

همیشه پای کیهان در میان است
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فرناز خوشــبخت یکی از مدلهایی است که در سال  76از سوی
مربی مدلینگ برای فشنشوی دانشگاه الزهرا انتخاب شد .خودش
در فراخوانی که برای مدل داده شــده بود شرکت کرد و بر اساس
معیارهای استاندارد آسیا ،انتخاب شد.
میگوید؛ دانشجوی دانشگاه الزهرا بودم و واحد درسیای داشتیم
به نام طراحی مد که استاد ما از برنامههای فشنی که در کشورهای
دیگر برگزار میشد فیلم ظبط میکرد تا به ما سر کالس نشان دهد.
همان سال خانمی که دوست خانم رهنورد بود و فشنشوی اسالمی

در دوبی برای پولدارهای شیخنشــین برگزار میکرد ،پیشــنهاد
برگزاری فشنشوی اسالمی در دانشــگاه را به خانم رهنورد داد.
خودش مســلمان عرب بود و به زور فارسی صحبت میکرد .خانم
رهنورد قبول کرد .بعد این خانم فراخوان مدل با معیارهای آســیا
را داد من که قدم  170بود با ســایز  90 ،60انتخاب شدم .البته سر
موضوع نوع لباس برای شــو ،با بسیج دانشجویی مشکل داشتیم.
مثال اجازهی پوشیدن مایو را نداشتم .بعد از انتخابها ،ما آموزش
دیدیم .آموزشهایی مانند طرز راه رفتن ،نگه داشــتن سر ،رژیم
غذایی خاص ،ورزشهای ساده .اما به هر حال روزنامهی کیهان بعد
از دو بار برگزاری فشنشو ،مطلب تند و تیزی علیه ما نوشت و آن
فشنشو جمع شد.

تصویب قانون ساماندهی مد و لباس

در سال  ،85مجلس شــورای اسالمی قانون ساماندهی مد و لباس
را زیر نظر وزارت ارشــاد تصویب کرد از ســال  85تا  91که بنیاد
ملی لباس ایرانی اسالمی تشکیل شد ،خروجی منسجمی دربارهی
مدلینگ وجود ندارد .همچنان مدلینگ و فشنشوها زیرزمینی بود.
فرحناز قندفروش ،عضو سابق کمیتهی تحقیق و پژوهش کارگروه
ساماندهی مد و لباس است که در مصاحبهای در سال  ،93انتقادات
تندی به منفعل بودن این کارگروه داشــت؛ “ما در دولت قبل هم
در مورد اجرای زنده هشــدار دادیم و گفتیم که این کار به صورت
زیرزمینی و غیرقانونی در حال انجام اســت .اما اگر این کار قانونی

شــده و چارچوبی برای آن تعیین شــود بهتر است .متاسفانه در
دولت قبل کاری در این زمینه انجام نشــد .در حالی که در این کار
هدف ما حفظ ارزشهای دینی ،ملی و فرهنگ ایرانی اسالمی است.
متاســفان ه تنها کارهایی که انجام شد در حد برگزاری بازارچههای
کوچکی در گوشه و کنار شهر بود و همین جشنوارههایی که سالی
یکبار برگزار شده است”.
او که در حال حاضر مدیر موسســهی “زنان ســرزمین من” است
همچنین گفته بود؛ “به نظــر من مد از طبقات باالی یک جامعه به
طبقات پایین سرایت میکند .در حالی که مد باید به گونهای ارائه
شود که طبقات مختلف جامعه را در بر بگیرد .شاید یک مد خاص
در ابتدا بیشــتر با اســتقبال طبقات باالی جامعه مواجه شود .اما
میتوان کمکم با فرهنگســازی و با برخی تغییرات کوچک مدی
ارائه کرد که مورد توجــه مخاطب جوان قرار بگیرد و این مخاطب
جوان توانایی استفاده از این مد را در بستر جامعه پیدا کند”.

بنیاد ملی لباس ایرانی اسالمی

در ســال  ،91بنیاد ملی لباس ایرانی اســامی راهاندازی شد .این
بنیاد بازوی وزارت ارشــاد در زمینهی مدلینگ اســت .این بنیاد
جشنوارهی مد و لباس برگزار میکند ،به طراحان کارت صالحیت
طراحان میدهــد و مجوز برگزاری همایش ،راهاندازی نشــریات
مرتبط ،مجوز پوســتر و بنر تبلیغاتی میدهد .در بخش معرفی این
بنیاد آمده است:
“بــه منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی اســامی ،ارج
نهادن ،تبیین و ترویج الگوهای بومــی و ملی ،هدایت بازار تولید
و عرضهی البســه و پوشاک بر اســاس طرحها و الگوهای داخلی
و نیــز در جهت ترغیب عموم مردم به اســتفاده از طرحها و آثار
مبتنی با فرهنگ و هویت ایرانی و بر اســاس قانون مصوب ســال
 1385مجلس شــورای اسالمی کارگروه ساماندهی مد و لباس زیر
نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی در سال  91تشکیل و مقرر
شــد با حضور نمایندگان تاماالختیــار وزارتخانههای آموزش و
پرورش ،بازرگانی ،صنایع و معادن (وزارت صنعت ،معدن و تجارت)،
سازمان صداوســیمای جمهوری اسالمی ایران ،سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشــور (معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری)،

نمایندگان صنوف ذیربط و یک نفر نماینده از کمیســیون مجلس
شورای اسالمی بعنوان ناظر فعالیت نماید”
دولت فعلی ،تالش فراوانی برای کنترل هر چه بیشــتر صنعت مد
و لباس را در دســتور کار دارد تا آنجا که اســفندماه سال  ،92در
آخرین جشنوارهی مد و لباس فجر بحث اعطای مجوز قانونی برای
راهاندازی مرکز مدلینگ اســامی مطرح شــد اما پیش از این به
سراغ استفتاء گرفتن از علی خامنهای رفته بود؛ “سؤال :آیا فعالیت
کاری آقایان و بانوانی که در راســتای ترویج پوششهای مناسب و
مورد تأیید اسالمی فعالیت تبلیغاتی انجام میدهند ،یعنی عکس
و تصویر ایشان در جراید یا رسانههای مورد تأیید منتشر میگردد
و یا دیگران لباس پوشیده شده توسط ایشان را میبینند ،از لحاظ
شــرعی ایراد دارد؟ پاسخ :با حفظ پوشــش کامل و حریم ضوابط
شرعی و مقررات اسالمی ،مانعی ندارد”
بعــد از اجازهی علــی خامنهای به فعالیت صنعــت مد و لباس با
محتوای اســامی ،کارگروه ســاماندهی مد و لباس بیشتر از قبل
وارد عرصهی این صنعت شــد .حمید قبادی دبیــر این کارگروه
مصاحبههای زیادی با رســانهها انجام داد تا بگوید که تمام تالش
خود را برای کنترل فضای مد و لباس بــه کار گرفتهاند .او حتا به
مدلینگهای زیرزمینی تاخت و گفت“ :در شــرایط کنونی که تب
مدل شدن در بین دختران و پسران جوان ،داغ شده است عدهای
برای شبیه شــدن به چهرهی برخی از مدلهای غربی و بازیگران،
دســت به دامان هر جراح زیباییای میشوند و میلیونها تومان را
در این مسیر ،هزینه میکنند ،در مقابل هم عدهای سودجو از این
آب گلآلود تا میتوانند ماهی میگیرند .همچنین برخی افرادی که
در کشــور ما در حال حاضر ادعای مدل بودن دارند و تصاویرشان
در مجالت زیرزمینی منتشــر میشود یا مخفیانه در شوهای لباس
حضور مییابند نه تنها در کشــور خودمان بلکه در هیچ کشــور
دیگری هم ،ویژگی مدل را ندارند 10 ،نوع عمل جراحی در صورت و
انواع تزریقها و ...در مدلینگ مردود است”.

تاسیس موسسههای مدلینگ قانونی

موسسههایی چون؛ بهپوشی ،ویولت و مدی نو از جمله موسسههایی
هستند که از وزارت ارشاد و سازمان اماکن مجوز فعالیت دریافت
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کردهاند .اما فقط دو موسســهی مدی نو و بهپوشــی مجوز برگزاری
نمایش زنده را دارا هستند .ولی قبل از همهی این موسسهها  ،اولین
بار آژانس مدلینگ توســط نوید فرید سال  1380در تهران شروع به
کار کرد که بعدها به اســم ویولت شناخته شد .به گفتهی خود فرید
موسسههایی که زیرمجموعهی وزارت ارشاد کار میکنند کامال با آن
چیزی که در عرصهی بینالمللی میبینیم متفاوت است.
نمایش زندهی مدلینگ در تاالر وحدت ،برج آزادی و برج میالد برگزار
میشــود .کارگروه ســاماندهی مد و لباس عالوه بر به دست گرفتن
فضای تولید و عرضــهی “لباس اجتماع” ،عرصهی تولید و عرضهی “
لباس مجلسی” را هم در دست گرفته است.
موسسههایی که از وزارت ارشــاد مجوز دارند مدل و مانکن تربیت
میکنند .فراخوان میدهند ،از عالقهمندان تست میگیرند و واجدان
شــرایط را انتخاب میکنند تا به آنها آمــوزش دهند و وارد صنعت
مدلینگ کنند .گاهی از میان استعدادهای مدلینگ ،یکی دو نفری هم
به بازارهای جهانی راه پیدا میکنند و یا وارد سینما میشوند.
صنعت مدلینگ در دو حوزه فعالیت میکند؛ مدلهای نمایش زندهی
لباس یا همان راند ِوی و فوتومدلها برای ژورنالها و تبلیغات محیطی.
در نمایــش زندهی لباس قد مدل و فیزیک بدنی اهمیت دارد .معموال
برای مردان قد باالی  ،182بــرای زنها قد باالی  ،172در نظر گرفته
میشود و برای فوتومدل اولویت با چهرهی مدل بوده و آیتم قد متغیر
اســت .البته مدلهای پالسسایز نیز وجود دارد .مدلهای راند ِوی از
 15تا  30ســال سن دارند و البته بعضی محصوالت نیازمند سن باال و
میانسال برای فوتومدل است.

شبکههای زیرزمینی
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شبکههای زیرزمینی و یا شبکههای غیرمجاز -هر آنچه که نظام مسلط
بر آن نامگذاری میکند -اما همچنان محبوبیت و گستردگی خود را
بین دختران و پســران جوان دارند .خانههایی که برای فشنشوها و
استعدادیابی در شمال تهران اجاره داده میشود ،شبکههای مجازی
اینستاگرام و تلگرام که مدلینگ را تبلیغ و یا حتا مسابقهی مدلینگ
برگزار میکنند و یا دســتاندرکاران فوتوفشــنها و ژورنالها و یا
فشــنهای لباس که با پرداخت  100تا 200هزار به عالقهمندان در این
عرصه فعالیت میکنند ،همچنان بازار داغی دارند.
دختران و پسران جوان بین  18تا  28سال بیشترین عالقهمندان مدل

و مانکن شدن هستند .البته اکثر آنها چند عمل جراحی روی صورت
دارند و یا از لنزهای رنگی اســتفاده و بیشــتر هم در فضای مجازی
فعالیت میکنند.
پایینی طبقهی متوســط به فضای
عموما دو طبقهی مرفه و الیههای
ِ
مدلینگ زیرزمینی کشــیده میشوند .آن دسته از دختران و پسران
جوان مرفه که عالقهمندند با پرداخت پول و حتا برگزاری فشنشــو
وارد صنعت مدلینگ شوند اما از نظر معیارهای مصوب رسمی کشور،
نمیتوانند وارد این فضا شوند ،جذب شبکههای زیرزمینی میشوند.
از سوی دیگر فضای آزادتری نیز نسبت به فضای رسمی در مدلینگ
زیرزمینی وجود دارد .آنقدرها قوانینش ســفت و ســخت نیست و
همچنین راحتتر میتوانند هر لباسی را تبلیغ کنند .گروه دیگری که
جذب شبکهی زیرزمینی مدلینگ میشوند را دختران و پسرانی که
در سلیقهی عامه «زیبا» تعریف میشوند و از الیههای پایینی طبقهی
متوسط و یا فقیر میآیند ،تشکیل میدهند که توسط فضای مجازی
و برای کســب درآمدی هرچند ناچیز جذب آتلیههای عکاسی و یا
فشنهای زیرزمینی میشوند.
در یکی دو سال اخیر مقابلهی پلیس با شبکههای زیرزمینی افزایش
یافته و در شــهرهای مختلف ایران با اســم رمز عملیات عنکبوت،
شبکههای زیرزمینی را از روی شبکههای مجازی شناسایی و منهدم
کردهاند .در این میان هم تعداد زیادی را دستگیر کرده و مجازاتهایی
را هم برایشان در نظر گرفتهاند.
معموال بــرای متهمانی كه بهعنوان مــدل كار میكنند و یا صاحب
آتلیههای غیرمجاز هستند مجازاتی بین  6ماه تا 3سال حبس در نظر
گرفته میشود .به عنوان مثال وقتی یک زن به عنوان مدل تبلیغات
شال و روســری را به معرض نمایش میگذارد مجازاتش كمتر است و
حتا ممكن است كه تنها جزای نقدی باشد .اما زنان دیگری که تحت
عنوان مدل پوشــشهایی را به نمایش میگذارند که بر اساس قانون
«نامناسب» خوانده میشوند ممکن است به حبس هم محکوم شوند.
برخی از مردان فیتنسكار و زیباییاندام مدل هم که پوشــشهای
خاصی داشتهاند دستگیر شدهاند .البته پلیس میگوید برای آنهایی
که لباسهایی با نماد شیطانپرســتی به تــن میكنند ،مجازاتهای
بیشتری در نظر گرفته میشود و اگر عكسهای آنها موجب انحرافات
اخالقی شود ممكن است به مجازات اعدام نیز منتهی شود.

پوشش به سبک جاستین بیرب و ریحانا
گفتوگو با یک «مدل» آماتــور جذابیتهای خودش
را داشت از این جهت که میشــد برخی از مهمترین
ویژگیهایی را که از سبک زندگی غربگرایانهی جوان
ایرانی در رسانهها بازنمایی میشود در این گفتوگو مشاهده کرد.
مواردی مانند مدگرایی ،مصرف و زندگــی با معیارهای اروپایی و
آمریکایی از نوع جاســتین بیبر و ریحانــا .از البهالی حرفهای
مصاحبهشونده میشود فهمید که فردی که با او گفتوگو کردهایم
متعلق به کدام الیه از کدام طبقهی اجتماعیســت .این موضوع از
این جهت اهمیت دارد که مدل بودن و به این ترتیب در ســبک
تبلیغشدهی زندگی طبقهی متوسط شــهری قرار گرفتن ارتباط
منطقــی دارد با همان دو مولفهی مدگرایی و مصرف که پیشــتر
گفته شــد .مولفههایی که به یک میزان و یک کیفیت در طبقات و
الیههای مختلف اجتماعی قابل دستیابی نیستند .در این گفتوگو
به روشــنی میتوان بخشهایی از دغدغههــای جوانان طبقهی
متوسط شهری را دید .جوانانی که به قول مصاحبهشونده؛ همیشه
به نوع پوشــش و مدهای روز دنیا توجه داشتهاند و سعی کردهاند
همگام با دیگر کشورها پیش روند.

لطفن کمی از نگاه خودت به مدلینگ و فشــن به ما
بگو؟

بطور کل صنعت و دنیای مد و فشــن یکی از اصولیترین ارکان هر
کشور و در کل دنیاســت که میتواند بصورت انقالبی در نحوهی
پوشش و آرایش و پیراستن افراد ،حتی در کل دنیا تاثیرگذار باشد.

برای من دنیای فشن یک استایل و سبک زندگی متناسب وسالم،
همراه با خوشپوشی و آراســتگی متداوم است .در حقیقت نوع
لباس پوشیدن و غذا خوردن و نحوهی یک زندگی حرفهای به نظر
من بخشی از شخصیت یک انسان است.

چه ژانری از مدلینگ در ایران قانونیست؟

قبل از جواب دادن به این سوال و بقیهی سوالها باید بر این نکته
تاکید کنم تا ذهنیت ما در ادامهی مســیر صحبتها مشخص شود
که دنیای مدلینگ در ایران کامال متفاوت از دنیای حرفهای اســت
و در حقیقــت باید بگویم که طفل نوپاییســت که االن تقریبا به
حال خود رها شــده و مثل گذشته خبری از پیشگامان این حرفه
نیســت که مســلما دلیلاش را هم باید از این دوستان جویا شد.
در ایران «کتواک» در همان ســالهای  87تا  90به همت استاد
رزمآرا و «موسســهی فصل و فرهنگ دوازده» تا حدودی آموزش
و ساماندهی شد و شوهایی اجرا شــد ولی به تدریج حرکت مهم
دیگری در سالهای بعد دیده نشد و کتواک آقایان کمرنگ شد.
شاید در مورد این ســوال باید اینطور بگویم که در ایران کتواک
خانمها به صــورت رایج در دنیا (راه رفتــن گربهای) مورد قبول
نیســت و نحوهی لباس پوشــیدن آقایان و خانمها نباید خارج از
عرف و حجاب باشد .در ایران میشــود گفت فتومدلینگ بیشتر
انجام میشود.

مانکنها چطور انتخاب میشــوند؟ آیا مراکزی یا
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آژانسهایی برای جذب این افراد وجود دارد؟

همانطور که گفتم اساتیدی مثل جناب رزمآرا و خانم فروغی و خانم
شــاهکوهپایه اقدام به آموزش حرفهای کتواک و تربیت مانکنها و
ساماندهی این حرفه و صنعت نمودند .استارت خوبی بود ولی بعدها
ادامه پیدا نکرد و آژانسهــای تبلیغاتی در حال حاضر در ایران یا با
مانکنهای شناخته شدهی سالهای قبل همچنان فعالیت میکنند و
یا با تست گرفتن بیشتر در مورد فتومدلینگ از بین متقاضیان عمومی
انتخاب میکنند .پارتی داشــتن و فتومدل شدن در یک برند حتی با
توجه به نداشتن معیارهای الزم یک راه دیگر است و وجود عکاسانی
که با گرفتن مبالغی به عنوان دالل ،دختران و پسران جویای شهرت
را به عنوان مدل به صاحبین برند معرفی میکنند هم در چند ســال
گذشته بسیار شایع شده بود.

چطور شد که وارد مدلینگ شدی؟ فعالیتت چه مقدار
بود و چقدر طول کشــید؟ و به چه دلیلی این کار را
ادامه ندادی؟

برای من که همیشــه به صورت تقریبا حرفهای ورزش میکردم ولی
به ورزش در سطح قهرمانی عالقه نداشتم و عالقه به لباس پوشیدن
و کتواک از سنین نوجوانی و داشتن یک حرفهی متناسب با ورزش
فیتنس با توجه به گسترش این صنعت در ایران مرا به طرف خودش
کشــاند .برای جوانان نسل من کتواک در ایران یک رویا بود ولی به
همت این عزیزان که اسمشــان را بردم من هم برای حرفهای شدن
حرکت کردم اما فعالیت برای من که یک جوان شهرستانی بودم و دور
از پایتخت ،کمی سخت بود چون فعالیتها بیشتر به صورت فتومدل
انجام میشد و کتواک بســیار کمرنگ و بیشتر محدود به شوهای
خصوصی لباس میشــد و یا تســت دادن برای شرکت در تیزرهای
تبلیغاتی و تستهای بازیگری که همهی اینها با ذات کتواک متفاوت
بود .در حقیقت ادامه ندادن من و دیگر دوســتان به دلیل نبود بستر
کتواک در ایران و حمایت و هدایت نشدن کتواک از طریق نهادهای
مرتبــط و حتی بخش خصوصی بود .من فکر کنم برگزاری شــوهای
کتواک رسمی و حرفهای آقایان در ایران شاید از انگشتان دو دست
تجاوز نکند.

در این حرفه دستمزدها بر اساس چه معیارهایی تعیین
میشد؟

شماره اول | شهریور 95

54

دســتمزدها متغیر بود چون اوال هیچ مرجعی نداشــت .بیشــتر از
بازیگران در ایران به جای مدل استفاده میشد چون شناختهشدهتر
بودند و یــک راه میانبری بود برای هدف تبلیغاتی و دســتمزدهای
میلیونی داشــتن .االن بیشــتر مدلهای معروف در خارج از ایران
فعالیت میکنند و یا در ایران بیشتر کار بازیگری انجام میدهند .من
هم یک پیشنهاد از کشور ترکیه داشتم که آن موقع به علت شرایطم
نتوانستم به ترکیه بروم .در ایران در حال حاضر خانمهای مدل عروس
بر حسب مدلهای معمولی و حرفهای از  250تا یک میلیون و دویست
هزار دستمزد میگیرند.

حرفهایهای مدلینگ در ایران چه کسانیاند و اصوال

افراد چطور در این کار حرفهای میشوند؟

ســوال خوبی بود .در ایران معیار بیشتر از اینکه کسی تحصیالت و
فیزیک این کار را داشته باشــد و دوره دیده باشد ،داشتن چهرهی
زیبا ویا معروفیت اســت ،مثل محمدرضا گلــزار .مدلهای معروف و
باسابقه هم هستند که معیار حرفهای شدنشان کار و رزومهی کاری
با برندهای معتبر اســت مثل آقای دانیال عبادی که در حال حاضر
بیشــتر در بازیگری فعالیت دارد .بیشتر مدلهای معروف در بیرون
از ایــران اقامت دارند ،مثل خانم طال گلزار و فرزان اطهری که با برند
هاکوپیان همکاری میکرد و در حال حاضر متاسفانه در دوبی به علت
حمل مقدار محدودی مواد مخدر بازداشت است.

چه برندهای معروفی در زمینــهی مدلینگ در ایران
فعالیت میکنند؟

برندهای هاکوپیان و فرس و آدیداس و تولیدکنندگان مانتو و روسری
و ســایر برندهای خارجی کم و بیش از مانکنهای ایرانی اســتفاده
میکنند .بعضی از نشریات هم از مدلها استفاده میکنند که جدا از
عکاس دالل در
برندهای باهوش و جهانی در ایران بیشــتر پارتی و و
ِ
انتخاب مانکنها موثراند.

فشنشوها چقدر به شهرستانها راه پیدا کردند؟

همانطور که قبال گفتم در ســالهای  87تا  90در چند جا مثل کیش
و مشهد شــوهایی انجام شد و بعدها شوهای دیگری مشاهده نشد و
خیلی بیصدا و آرام کتواک به انزوا رفت.

نظرت دربارهی مدلینگ اسالمی چیست؟

مدلینگ اسالمی یا طرح ساماندهی مد برای جلوگیری از ترویج مدهای
غربی در ایران و همکاری با دیگر کشورهای اسالمی در زمینهی مدل
پوشش و تبادل پوشاک با معیارهای پوشش اسالمی بود .در حقیقت
بیشتر شامل پوشاک میشد تا ساماندهی مدلها که در این مورد هم
ما طرحهای زیبا با توجه به پیشینههای تاریخی داشتیم .از طرحهای
زیبا و خوشرنگ اصیل ایرانی و بسیار شاد و سرزنده .ولی ما همچنان
در جامعه شــاهد تبلیغ رنگهای تیره و برخورد با رنگهای شاد و
یا پوشیدن ساپورت غربی هســتیم که این هم گواه بر این است که
این حرکت به صورت منطقی و اصولی صورت نگرفته و اساسا فکری
منطقی در پس این هدف نبوده و فقط یک حرکت شــعارگونه برای
جلوگیری از ترویج پوشش غربی در کشور بوده است.

فکر میکنی در سالهای اخیر چرا به یکباره صنعت
مدلینگ در ایران این قدر مورد توجه مردم و جوانها
قرار گرفت؟

در ایران جوانان برای معروف شــدن و تو چشم بودن از هیچ کاری
فروگذار نمیکنند .از تب بازیگری و خوانندگی و فوتبالیســت شدن
تا هر کار دیگری .در ایران مدل اینگونه در ذهن خام جوانان تعریف
شــده ،مدل چه مونث ،چه مذکر فردی زیبا و جذاب و خوشهیکل
است که زیبایی و جذابیت این فرد تمام برندها و عکاسان را به سمت
خودش جذب میکنــد و همینطور توجه همهی جنسهای مخالف را.

این راهی است برای باکالس و جذاب جلوه دادن دختران و پسران
ایرانی به طوری که خیلیهــا از این طرز فکر برای اغفال دختران
استفاده میکنند و مدل شدن در حقیقت یک مایهی فخرفروشی و
متمایز بودن برای جوان ایرانی است و تمامی این افکار بر میگردد
به نبود اطالعــات ،تحصیل و دید درســت در زمینهی مدلینگ.
تعریف علمی مدلینگ این است که مدل کسی است که به بهترین
وجــه کاال و یا لباس مورد نظر را به نمایش میگذارد ،نه جذابیت و
ظاهر خودش را .البته این را هم بگویم که «جوان ایرانی» همیشــه
به نوع پوشش و مدهای روز دنیا توجه داشته و سعی کرده همگام
با دیگر کشــورها پیش رود .مثال پوشیدن یک شلوار خاص توسط
«جاستین بیبر» ســریعا بازتاب خودش را در بین نوجوانان ایرانی
میگذارد یا نحوهی آرایش موهای «ریحانا» در یک کلیپ این نوع
آرایش را در بین دختران و خانمهای ایرانی ترویج میدهد.

نقدهای جدی به بزرگترین و مشهورترین برندهای
صنعت پوشــاک جهان وارد است مبنی بر اینکه از
کارگران بهرهکشــی میکنند یا مثلن از کودک کار
اســتفاده میکنند .به عنوان کسی که در زمینهی
مدلینگ پوشاک فعالیت داشتی چقدر از این نقدها
مطلع بودی و اساســا چقدر آگاهی از این نقدها را
در تصمیمگیــری برای ورود به دنیای مدلینگ موثر
میدانی؟

جواب این سوال در ایران به نوعی متفاوت است تا در اروپا و جاهای
دیگر که این کار حرفهای انجام میشود .من هم چیزهایی مبنی بر

استفاده از رژیمهای ســخت برای مدلها و سوءتغذیه و مشکالت
که حتی یک بار هم باعث مرگ یک مدل زن شد ،شنیدهام .حتمن
چیزهای دیگری هم هســت که من از آنها بیاطالعم چون در آن
جوامع نبودهام و لمســش نکردهام و اطالعی ندارم .ولی در ایران
مشکل اصلی کسانی بودند و هستند که با بهانههای واهی و وعدهی
مدل شــدن و معروف شــدن مخصوصن از دختران سواستفاده
میکردند و بیشتر ملعبهای بوده برای سواستفادههای جنسی که در
صورت وجود مراکز رسمی و ساماندهی شده ،این موارد به حداقل
میرســد .البته مراجع قانونی مثل «پلیس فتا» در برههای از زمان
که تب مدلینگ زیاد بود تا حدودی جلوی کار افراد شیاد را گرفت.
این را هم بگویم که در نبود منطق مناسب گاهی تر و خشک با هم
میسوزند.
االن اگر شرایط فراهم بشود دوباره وارد این حرفه میشوی؟
این کار همهی زندگی و عشــق من است .کاریست که همیشه از
آن واقعا لذت میبرم .ورزش و تناســب اندام و رژیمهای سالم و
روزمره و یک زندگی ســالم و حرفهای چیزیست که همیشه به من
انگیزه میدهد .وقتی کاری که انجام میدهی بدون هدف باشــد
خستهکننده میشود .ما امســال یک مدل ایتالیایی با سن خیلی
باال داشتیم که خیلی هم در دنیا سر و صدا کرد و خیلی از برندهای
معتبر از او اســتفاده کردند .ریاضت کشیدن و سالم زندگی کردن
جزئی از این کار اســت که من دوستاش دارم و روحم را تسکین
میدهد.حتی خیلی خوشــحال میشــوم که روزی بتوانم جوانان
مستعد و خوب ایرانی را آموزش بدهم و با مسیر درست آشنا کنم.
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برگزاری شوی لباس در اختیار یک تیم
خاص است

صاحب یکی از کمپانیهای معروف مد اســت و از آنهایی
که زیاد مصاحبه میکند .با این همه و به رغم تمام هوش
و فراســتی که دارد نمیداند که این بار بنا نیســت یک
«رپرتاژ» تبلیغاتی از شــرکتش تهیه شود .او یکی از چرخدندههای
صنعت مد اســت که انتظار دارد محصوالتش از ســوی همه مورد
اســتقبال قرار بگیرد و هرگز این را نمیگوید که «صنعت» سودآور
مد چه چیزی را از دســترس چه کســانی دور میکند تا آنها تنها
مصرفکنندهی کپیهای بیکیفیتتر محصوالت تولیدشــده در این
کمپانیهای بزرگ باشند و هرگز فرصت و امکان فکر کردن به این را
ندارند که سِ ت طالیی روز چه چیزی است.
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به نظر شــما ایدهی مدلهای ایرانی /اسالمی از کجا
میآید؟ اصلن چرا ایرانی /اسالمی؟

اولن اینکه مدلهای ایرانی /اســامی را فقط در ایران به این عنوان
میشناسند و من در آن چهار ســالی که مالزی بودم شوهای فشن
اسالمی را هم میرفتم ،شرکت داشتم ،میدیدم هیچ جایی نمیگفتند
مدل لباس اســامی /مالزیایی یا ماالیی یا مثلن از اندونزی که بود
نمیگفتن لباس اســامی /اندونزیایی .لباس اسالمی هست .یعنی به
عنوان یک مد و فشــن اسالمی آنجا شناخته شده است .این کلمهی

ایرانــی را فقط در ایران به کار بردند و مــن واقعن هیچ جای دیگر
نشنیدم و هیچ جا هیچ شناختی در مورد لباسهای ایرانی /اسالمی
یا مدل ایرانی /اسالمی ندارند .نه شــهرتی دارد ،نه جایگاهی .ولی
طراحانی بودهاند که قبلن در ایران مشــغول بودند و االن در مالزی،
یا ترکیه ،یا دبی فعالیت میکنند ،شــو دارند و به عنوان طراح ایرانی
شــناخته شده هستند ولی مدلی به نام اســامی یا فشن اسالمی/
ایرانی نداریم.

پس این ایده از کجا آمده است؟

سالهاســت با ایدهی لباس اسالمی در کل دنیا شوهای فشن برگزار
میشــود .یکی از کشورهایی که اتفاقن خیلی شوهای فشن اسالمی
زیادی هم در آن برگزار میشــود ،بریتانیاست که جمعیت مسلمان
زیادی هم دارد و از این مدلها کلن در آنجا اســتقبال میشــود و
کشورهای اســامی را دعوت میکنند که آنجا نمایش بگذارند .ولی
ایدهی ایرانی /اســامی را یک ســری نهادها مثل سازماندهی مد
اســامی در ایران یا مثلن جشنوارهی زنان سرزمین من و اینها ،یک
ســری مقولههایی بود که اینها آمدند گفتند که مد بشود مد ایرانی/
اســامی .در اصل آنجا به چیزی هم که اســامی باشد ،نمیگویند
اسالمی .اسالمی فشن است و آن چیزی که در ایران برگزار میشود

باز هم با کشــورهایی مثل مالزی ،اندونزی و ترکیه کاملن متفاوت
اســت .چون آنجا حتا لباسهایی نمایش داده میشود که احتمال
دارد حجاب سر مدل نباشد و فقط پیراهنها حالت پوشیده داشته
کامل
باشند ،ولی چیزی که در ایران نمایش داده میشود با حجاب
ِ
کامل اســت .یعنی حتا مو هم کاور میشود ،مدلها حجاب دارند و
واقعن این مقوله خیلی متفاوت اســت .چون خیلی محدودیت در
ایران وجود دارد و اصلن اجازه نمیدهند مدلی هرچند پوشیده ولی
بدون روسری یا حجاب خاصی برود روی کتواک.

آیا این ســبک ،یعنی همین مدلهای اسالمی ،فقط
سبک پوشش زنان را در بر میگیرد یا شامل مردان
هم میشود؟

معمولن در شــوهای فشن اســامی مردها خیلی وارد این مقوله
نمیشوند .حتا در مالزی هم در حد مثلن بیست مدل زن هستند و
دو سه مدل مرد .ولی اصلن این دو مقوله قاطی نیست ،یعنی کاملن
این بحث یک بحث زنانه است .مگر اینکه یک لباس خاصی باشد.
مثلن در مالزی مردان مسلمان یکسری کالهها سرشان میگذارند،
یا در دبی یک ســری رداها و عباها هســت ،اینها سبک پوشش
خاصی برای مردان اســت که آنجا هم در کنار آن شوی فشنی که
در مورد زنان اســت ،مقولهی مردان هم مطرح میشود ولی چیزی
که در ایران تا به حال برگزار شده فقط مربوط به زنان بوده است.

چرا مدلهای ایرانی /اسالمی گران هستند؟

من نمیدانم شــما منظورتان کدام مدلهای ایرانی /اسالمی است،
اســامی خیلی ارزان هم داریم .در همین
چون مدلهای ایرانی/
ِ
جشنوارهی زنان ســرزمین من مدلهایی وجود داشت که خیلی

ارزان بود .بســتگی به ســبک و «ماتریالی» که به کار برده شده
بود ،قیمتگذاری میشــد .اتفاقن یک سری دانشجوها بودند که
لباسهای مقرون بــه صرفه هم طراحی کرده بودند .اگر منظورتان
این مدلهایی اســت که صفحات فیسبوک و اینستاگرام دارند،
بله خب ،روی بســیاری از دیزاینها کار میشــود ،طراحی شده،
ماتریالها خیلی ماتریال خوبی اســت .باالخره یک کالس خاصی
دارد .ولی خب من طراحانی را هم دیدهام که در همین صفحههای
فیسبوک ،در همین صفحههای اینستاگرام خیلی خوب کار کردند
و قیمتها هم واقعن مناسب است .حتا اگر مقایسه کنید با جاهایی
که در کشــورهایی مثل ترکیه یا دبی دارند کار میکنند قیمتها
مقرون به صرفه اســت .ولی متاســفانه خیلی حمایتی از ایشان
نمیشود ،یعنی حمایت دولتی از آنها نمیشود .طراح مجبور است
یک مقداری قیمت کارش را باالتر ببرد.

چه قشری از مردم مشتری این مدلها هستند؟

خب معلوم اســت! در ایران که حجاب اجباری است معمولن تمام
اقشار خانمها باالخره مشتری اینها هستند ،چون شما چه سر کار،
چه در خیابان مجبوری مانتو تنت کنی ،مجبوری روســری یا شال
داشته باشی و باالخره مشتری هســتند ،ولی در کشورهایی مثل
ترکیه میتوانیم دستهبندی کنیم و بگوییم یک سری از آدمهایی
که حجاب دارند .اما در ایران همه قشــری مشــتری این مدلها
هستند ،حاال بستگی دارد به درآمدشان و سطح مالیای که دارند
و میتوانند پرداخت کنند و این مدلها را بخرند.

مزون داشتید در ایران؟

نه من اصلن مزون نداشــتم .ســایت دوخت یک ســایت کاملن
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خبررسانی بود و بیشتر روی کارهای خبری و مقاالت علمی و کاربردی
کار میکردیم.

در خارج از ایران چطور؟

آنجا هم همینطــور .من اصلن هیچ فعالیت مزونی یا دوخت لباس یا
طراحی لباس نه در ایران و نه در خارج از ایران نداشتم.

ولی متاســفانه باز هم نتوانستیم ادامه دهیم و سایت را فیلتر کردند.
برگزاری شوها که اصلن کاملن دست یک تیم خاص است .مگر اینکه
خانگی باشد ،خصوصی و زیرزمینی باشد و فقط مهمانهای خودمان را
دعوت کنیم و برای یک سری افراد خاص باشد .اگر بخواهد رسانهیی
شود حتمن باید از کانال نفوذ خودش که همان ساماندهی مد و لباس
در ایران است واردش شوی و مجوز بگیری.

داخل ایران شوی لباس یا نمایشگاه برگزار میکردید؟ در شهرستانها هم فعال بودید؟
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بلــه با خیلی از جاها من همکاری داشــتم .در زمینهی مدلینگ ،در
زمینــهی داوری ،در زمینهی آموزش مدلینــگ کاملن فعال بودم.
شوهایی که در ایران میگذاشتیم بیشتر شوهای خانگی و خصوصی
بود ،دعــوت کاملن خصوصی بود .در خارج از کشــور هم به عنوان
طراح لباس نه ،ولی سالهایی که در مالزی بودم معمولن تمام شوهای
اسالمی را میرفتم و کلن شــوهای مد و فشن را میرفتم و شرکت
میکردم .ولی اینکه به عنوان یک ایرانی یا ســایت دوخت ما جایی
نمایشی داشته باشیم ،نداشتیم .اخیرن در استانبول یک نمایش هنر
قابل پوشــش بود که ما آنجا با دو آرتیست ایرانی که من اینجا با آنها
کار میکــردم ،به عنوان طراح لباس ایرانی لباس طراحی کردیم و دو
نفر از مدلها روی کتواک رفتند و اتفاقن خیلی از رســانهها خبر را
گذاشتند چون لباسها خیلی خوب بود.

داخل ایران آیا برای برگزاری شــو یا نمایشگاه نیاز به
مجوز هست؟

قطعــن احتیاج به مجوز هســت و اتفاقن خیلی هم ســد در مقابل
کارت وجود دارد .خیلی خط قرمز هســت .مثل سایت دوخت که حتا
مــا عکسها را فیلتر میکردیم و من چندیــن بار رفتم و تعهد دادم

معمولن از طریق ســایت در تماس بودیم ولی اینکه بخواهیم شوی
لباســی بگذاریم یا کاری بکنیم نه .البته تعدادی از کاربرهای سایت
دوخت از شهرستانها بودند ،اتفاقن از شهرستانها خیلی استقبال
میشد به خاطر اینکه خیلی سخت به منابع دسترسی داشتند و این
سایت واقعن برایشان خوب بود ،خیلی کامنتهای خوبی میگرفتیم.

میزان استقبال؟

اگر در مورد بخش سایت بگوییم یک زمانی خیلی استقبال زیاد بود.
مخصوصن تا قبل از اینکه فیلتر شــویم .به خصوص آن قسمتهای
طالیی مد لباس .جایی که ما میگفتیم چطوری لباسها را با همدیگر
ست کنید یا چطوری پوشش حجاب را طراحی کنید ،روسری ،شال،
تلفیقهای شــال و روسری یا مثلن اینکه در طی روز نسبت به فصل
چطوری لباس بپوشیم .از اینها استقبال خیلی خوبی میشد .حتا در
مورد پوشش اسالمی هم استقبال میشد به خاطر اینکه همهی ما حتا
اگر حجاب نداریم ولی باید در خیابان و محل کارمان حجاب داشــته
باشیم و ست کردن لباسها ،ست کردن حجابمان خیلی مهم است و
از آن استقبال میشد.

کسب و کار «ملی» آقای بهنود

کافی اســت با کلیدواژهی نیما بهنود سری به فضای
رســانههای فارسی بزنید .عجیب اســت که تقریبن
هیچ رســانهی جریان اصلی فارســیزبانی نیست که
مصاحبهیی یا گزارشی در مورد کســب و کار نیما بهنود نداشته
باشد .از بیبیسی فارسی تا تلویزیون صدای آمریکا ،از دویچهوله
تــا رادیو زمانه ،از برنامهی پولتیک تــا رادیو فردا و مجلهی تابلو
همــه و همه عالقهی خاصی به کارهای نیما بهنود داشــتهاند که
بزرگترین موفقیــتاش ،عالوه بر راه انداختــن تجارتخانهیی
پولساز در نیویورک ،این است که چند تیشرت با خط فارسی را
به چهار  -پنج ستارهی هالیوودی فروخته است.
شــاید بیش از اینکه دلیل اقبال رســانههای فارسیزبان به نیما
بهنود و طراحیهای او را در خود این طراحیها جســتجو کنیم،
باید به یاد بیاوریم که نیما بهنود ،فرزند مسعود بهنود است که هم
در میان رســانههای خارج از کشور و هم در میان خبرنگاران این
رســانهها نفوذ و اعتبار قابل توجهی دارد .همان نفوذی که موجب
شده است یک تیشــرتچاپکن به یکی از چهرههای بینالمللی
ایرانی به روایت رسانههای جریان اصلی تبدیل شود.
ماجرای نیما بهنود و شــرکت «نیمانی» هر چقدر هم که رسانهها
تــاش کنند آن را پیچیده و عجیب و غریب نشــان دهند ،بیش
از حد ساده اســت .دانشآموختهی مدرسهی مد نیویورک به هر
حال قرار بوده اســت همین کار را انجام دهد ،گیرم که شرکت او
موفق بوده و در چند کشــور جهان هم نمایندگی دارد .رسانه اما
تالش میکند نیما بهنود را از یک طراح مد به یک هنرمند جهانی
و تاجری با دغدغههای «ملی» تبدیل کند .و درست اینجاست که
بهنو ِد کوچک گرفتار تناقضاتی میشــود که رسانه به او تحمیل
میکند.
بهنود البته همواره از حضور در رسانهها استقبال میکند .برای او
مصاحبه با این رســانهها و گزارشهای منتشر شده در آنها ،نقش

رپرتاژآگهــی رایگانی را دارد که حاصل آن بــه صورت پول نقد
روانهی حسابهای بانکیاش میشود .رپرتاژآگهیهایی که موجب
شده است بتواند نظر ایرانیها را به خود جلب کند تا شصت درصد
از بازار خرید بهنود را تامین کنند.
تالش رســانههای فارسی برای ســاختن چهرهیی از نیما بهنود
که دغدغههای «ملی» دارد به راســتی قابل تقدیر اســت .بهنود
هم این تالشها را بیپاســخ نمیگذارد و در همهی مصاحبهها از
دغدغههایش برای شناســاندن فرهنگ مردم ایران به جهانیان
حرف میزند .او درســت مثل یک بــازاری حرفهیی میداند چه
چیزهایی بایــد بگوید که خبرنگاران رســانههای جریان اصلی،
از شنیدن حرفهای او راضی باشــند .با این وجود داستان شکل
گرفتن ایدهی استفاده از خط فارســی روی لباس که تقریبن در
تمامی مصاحبههای بهنود با کمی باال و پایین نقل شده است ،کل
آن فضای رمانتیک در مــورد دغدغههای فرهنگی و ملی را فاش
میکند .او هرچند کمکم باورش شــده است که به راستی سفیر
فرهنگ ملی ایران در نیویورک اســت و بــه دویچهوله میگوید:
«حدود پانزده سال پیش نقاشی “ســیلک اسکرین” را روی بوم
نقاشی شــروع کردم .شخصن تحتتاثیر حســین زندهرودی و
“سیلک اسکرین” که یک صنعت مدرن است و نقاشی ایرانی قرار
گرفتم و از خطهای فارسی استفاده کردم .آرامآرام به این نتیجه
رسیدم هدف من این اســت که دنیا هنر ایرانی را ببیند .در قالب
نقاشــی این اتفاق خیلی کم میافتد ».اما در بیشــتر مصاحبهها
آغاز کارش ربطی به دیده شدن هنر ایرانی در دنیا ندارد .مثلن در
گفتوگو با مجلهی تابلو میگوید« :من در مدرســهی مد نیویورک
رشتهی گرافیک میخواندم و برای کالسهای خودم مشغول چاپ
روی پارچه بودم که به صورت اتفاقی از خطوط فارســی استفاده
کردم ]...[.برای من خیلی جالب بود که همکالســیها و معلمهایم
که هیچکدام هم ایرانی نبودند به نقش و خطوط فارسی عالقهمند
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شــده بودند ».این «اتفاق» هم حتا خیلی ربطی به ابتکار نیما بهنود
ندارد بلکه چنان که در گفتوگو بــا برنامهی پولتیک میگوید یک
تکلیف دانشگاهی برای اســتفاده از طرحی روی پارچه که بنا بوده
بیانکنندهی فرهنگ کشوری باشد که دانشجویان از آن آمده بودند،
بهنود را به این فکر میاندازد که از دمدســتیترین نشانهی فرهنگی
زادگاهش یعنی شعر فارسی استفاده کند و آن «عالقه» هم این بوده
است که همه این تیشــرت را میخواستند ،آنقدر که بهنود تصمیم
بگیرد «بیشتر درســت کنیم و بفروشیم به بقیه» .و حاال هم که این
تولید را ادامه میدهد به خاطر این اســت که «ما[ ]...هی خطاطی رو
برمیداریم ،مثلن عکس ماشین پیکان میذاریم یا عکسهای خیلی
قدیمی و چاپهای ســنگی یا طلسم ،طلســمهای ایرانی میذاریم.
اونام معرفی میشــه و فروش میره ولی عالقهی اصلی غیرایرانیها
خطهاست .بیشــتر اونو میخوان .بنابراین ما مجبور میشیم تولید
کنیم ».و در گفتوگویی با رادیو زمانه در پاسخ به سوال بی سر و ته
خبرنگار که میپرسد «چو ایران نباشد ،تن من مباد در تن یک مانکن
آمریکایی یا اســپانیایی[ ]...برای یک ایرانی که این طرح را میبینند
چــه حس و حتا فکری را به وجود میآورد؟» پاســخی پر از تناقض
میدهد و در یک پاراگراف ســه بار خودش را نقض میکند .بهنود در
پاسخ به این سوال میگوید« :درست است ،اگر یک ایرانی به آن نگاه
کند ،حس ملیگرایی نســبت به آن خواهد داشت ،باالخره وطنش
اســت .ولی جوری که من به آن نگاه کردم ،از این دیدگاه نبود .دلم
میخواهد نظرها را جلب کنم به اینکه دنیا جوانهای داخل ایران را
ببیند ،اصلن میتواند ایران نباشد .درست است که من از نوشتههای
فارســی استفاده میکنم ،چون زبان فارسی را بهتر از زبانهای دیگر
بلدم ،ولی منظورم از این کار فقط یک کشــور در دنیا و آن هم ایران
نیست ».و در پولتیک علت استفادهی زیاد از حرف «ه» در کارهایش
را چنین بیان میکند که معلوم نیست حرفی از یک الفبای فارسی یا
عربی است و مورد استقبال مشتری قرار میگیرد.
نیما بهنود عالقه دارد او را هنرمند بدانند و خبرنگارانی که با او مصاحبه
کردهاند هم تالش کردهاند چنین وانمود کنند که با یک چهرهی هنری
مصاحبه میکنند .مثلن او به مجلهی تابلو میگوید« :از بچگی خیلی
به هنر عالقه داشــتم .در ایران هم در دانشگاه ،گرافیک خواندم و
این رشــته را ادامه دادم .وقتی هم که به نیویورک آمدم باز به دنبال
گرافیک رفتم .در حقیقت خودم را طراح مد نمیدانم و بیشتر خودم

را یک گرافیست میدانم ».او البته فراموش میکند توضیح دهد چرا
برای ادامهی تحصیل در رشتهی هنر به مدرسهی مد نیویورک رفته
اســت اما در همان مصاحبه در مورد هنر در طراحیهایش میگوید:
«مضمون نوشتهها هم برایمان مهم نیست .بیشتر به شکل نهایی آن
روی لباس فکر میکنیم .شما باید تصور کنید این فقط یک برند لباس
است و نه یک برند خوشنویســی .حتا پیغام سیاسی ندارد و حاوی
پیغام خاص هم نیست ».ولی ظاهرن این «برند» وقتی به تصویر فروغ
فرخزاد میرسد حاوی «پیغام خاص» میشود .او در مورد چاپ تصاویر
فروغ روی تیشرتهایش در همین مصاحبه میگوید« :اهمیت فروغ
برای من از این جهت اســت که به مخاطب غیرایرانی نشان دهیم که
ما یک شــاعر زن بدین حد مدرن داریم ».معلوم نیست چاپ تصویر
ناصرالدین شاه با مدل موی پانک و ثریا اسفندیاری که زمانی ملکهی
ایران بوده است روی تیشرتهای نیمانی برای نشان دادن چه چیزی
به مخاطب غیرایرانی بوده است.
بهنود با سیاســت هم رابطه دارد .هیاهوی رسانههای فارسیزبان در
مورد تولید تیشــرتهایی با تصویر محمد مصدق بخشــی از همان
رپرتاژآگهی گستردهیی است که برای ورود محصوالت تولیدی نیمانی
به بازار ایرانی تهیه و منتشر شده است .در واقع مصدق برخالف ادعای
بهنود به این دلیل روی تیشــرتهای نیمانی چاپ نشــده است که
«برای مردم ایران محترم است» ،بلکه برای این چاپ شده که نیمانی
مانند هر تجارتخانهی دیگری برای بقا به گسترش بازارهای مصرفش
نیاز دارد و باید به طریقی راه خودش را به ســمت بازارهای ایران باز
کند .درســت به همین دلیل اســت که اتفاقن نیما بهنود تنها کنش
سیاســی تمام زندگیاش را از بیخ و بن نفی میکند .او در گفتوگو با
مجلهی تابلو در مورد تیشرتی با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد
میگوید« :باید توضیح بدهم که اولین تیشــرتی که درســت کردم
زمانی بود که پدرم زندانی بود و خیلی ناراحت بودم .آن تیشــرت
محصول حاالت درونی و اضطرابهای من بود؛ مثل هر پسری در هر
جای دنیا که اگر پدرش را زندانی کنند به هر حال ناراحت میشود ،این
برونریز فکر من بود .از آن تیشــرت یک عدد بیشتر درست نکردم
و دلم هم نمیخواست آن را بفروشم و هیچوقت هم نفروختمش]...[.
من اصولن آدم سیاسی نیستم و پیغام سیاسی هم نمیدهم ».ظاهرن
نیما بهنــود هم مانند پدرش وقتی واقعهیی تاریخی را روایت میکند
خیلــی نیازی نمیبیند که به خود تاریخ هم توجهی کند .او که اولین

طراحیهایش را در پاســخ به سوالهای قبلی مربوط به سالهای
 2004 /2003و مدرسهی مد نیویورک دانسته بود حاال تاریخ کارش
را چند سال عقب میکشد و اگر ادعای او را بپذیریم باید پذیرفته
باشــیم که او این طراحیها را از سال  ،2000یعنی سالی که پدرش
در زندان بود آغاز کرده اســت .و البته که هیچکدام از خبرنگاران
حاذق رســانههای جریان اصلی به یاد نمیآورند که نیما بهنود در
دوران جنبش  88هم تیشرتهایی با اثر انگشت سبز تولید کرد
و به فروش رساند.
اما چرا این گذشــته نفی میشود؟ بدون شــک باید دالیل نفی
این گذشــته را در رویکرد «نیمانی» به بازار داخل ایران جستجو
کرد .بهنود هرچند در تمامی مصاحبههایش وقتی با این پرســش
روبهرو میشود که در مورد کسانی که طرحهای او را در ایران کپی
میکنند و به فروش میرســانند نظر بدهد ،بلندنظرانه میگوید:
«مــن از کپی کردن کارهایم ناراحت نیســتم و اســم آن را هم
کپیکاری نمیگذارم .بعضیها از کار من ایده گرفتهاند و از خطوط
فارسی استفاده میکنند .من از این بابت خوشحالم که این اعتماد
به نفس به وجود آمده که این قدر از خط کشــور خودشان راضی
هســتند و به خود میبالند که آن را روی لباس میآورند ».با این
حال این بلندنظری از انجا ناشــی میشود که بهنود اطمینان دارد
اگر بتواند به بازارهای داخل ایران راه پیدا کند ،برند اصلی نیمانی،
هر چقدر هم که گران باشــد ،مشــتری خودش را در میان همان
«ریچکیدزها» دارد ،چنان که در گفتوگــو با پولتیک میگوید:
«[از کپی شــدن طرحهایم] احساس بدی نمیکنم ،چون معمولن
ای که کپی کردن
کسی که احساس بد میکنه به خاطر ضرر مالی ِ
بهش میزنه .این کپی کردنها به ما ضرر مالی اصلن نمیزنه چون
اون مخاطبی که کارهای کپی نیمانی رو میخره ،اصلشم باشه باز
کپیش رو میخره .یعنی اون مخاطب ،مخاطب ما نیست ».یعنی در
واقع در وسع خریداران تولیدیهای کپی نیمانی نیست که کارهای
اصلی نیمانی را بخرنــد و البته آنهایی که به ناچار و به دلیل عدم
دسترسی به جنس اصلی ،کپیها را میخرند وقتی جنس اصلی به
بازار بیاید برای تفاخر هم که شده ،جنس اصلی را خواهند خرید.
بی دلیل نیست که شــرکت نیمانی با صرف هزینهی بسیار بهرام
رادان و میترا حجار ،دو چهرهی جوان و محبوب ســینمای ایران
را به نمایشــگاه نیمانی میبرد تا برند نیمانی را با حفظ شئونات
اسالمی بپوشند و برای این شرکت تبلیغ کنند .در روزهای دههی
فجر سال گذشته شایعاتی قوت گرفت که نمایشگاه مدی در تهران
توسط شرکت نیمانی برگزار شده و نیمانی دفتری در تهران دایر
کرده اســت .هرچند هرگز صحت و سقم این شایعات معلوم نشد
اما واکنش خشمگینانهی جناحهای تندروی حامی اصولگرایان و
نیز ســلطنتطلبهای خارج از کشور را به دنبال داشت و در پی
آن دبیر کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و
نیما بهنود این خبر را تکذیب کردند و شــرکت نیمانی اعالم کرد
که «فعلن» هیچ نمایندگیای در ایران ندارد .با این حال نیمانی به
حضور در بازارهای داخلی نیاز دارد ،پیشنیازهای آن را هم آماده
کرده است و چه کسی است که نداند در جهانی که ما در آن به سر
میبریم ،تجارت سرانجام راه خود را خواهد گشود.
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دعوت به تماشا و خرید لباسهایی که از آب گذشتهاند،
محصول سفرهای بیشمار ایرانیان به آن سوی مرزها است،
سفرهایی که انگیزهای غیر از سفر و تماشا و خوشگذرانی
دارند .گروهی برای یک لقمه نان بار همهی دشــواریهای سفر را به
جان میخرند تا شاید از این راه لقمهای نان به دست بیاورند .گروهی
دیگر با تامین هزینهی سفر دیگران ،به دنبال کسب سودی بیشترند
و البته در این میان افرادی هم هســتند که ســفر میکنند تا خرید
کنند ،چرا که تفریحشان خرید کردن است ،با یک تیر دو نشان.
به روایت رسمی دولت ،هر ایرانی مسافر ساالنه به صورت متوسط 20
کیلوگرم لباس به ایران وارد میکند .مبداء این لباسها هم آســیای
شرقی است ،عراق و عربستان به عنوان دو مقصد سفرهای زیارتی و
مذهبی و البته امارات متحدهی عربی و ترکیه که به تنهایی در صدر
جدول واردات چمدانی پوشاک به ایران ایستاده است.
کار اصلی گروهی ســفر به انگیزهی همین تجارت چمدانی اســت،
تورهای ویژهای هم هســتند که هزینهی بلیط و اقامت مسافران در
ترکیــه را میپردازند تا بتوانند کاالی بیشــتری را با خود بیاورند.
بخشــی از این واردات در شــبکهی توزیع کاال و در فروشگاهها به
فروش میرسد و بخشی هم در شوهای خانگی و برای مشتریان خاص
با سفارش قبلی و البته قیمتهای ویژه.
شیما یکی از انبوه مســافران ایرانی است که سالی حداقل ششبار
به ترکیه ســفر میکند و انگیزهش از ســفر هم به گفتهی خودش،
تفریح اســت و لذت بردن .او میگوید« :شــغل اصلی من طراحی
داخلی ساختمان اســت .دفتر طراحی دارم» .اما آنگونه که خودش

روایت میکند؛ «برای تفریح و سرگرمی سالی چندبار به ترکیه سفر
میکنم ،اســتانبول هم میروم .هم تفریح است و هم هزینهی سفرم
را درمیآورم».
او میگوید« :در هریک از این ســفرها ،بر اســاس سفارشهایی که
دارم خرید میکنم .قبل از اینکه سفر کنم سفارشهایم را میگیرم».
خریدهای شیما از برندهای معروف ترکیه است؛«من فقط لباس زنانه
وارد میکنم ،نه اینکه کار من این باشــد ،من درآمد خوبی از کارم
دارم ،اما سفر و خرید کردن را هم دوست دارم .حاال وقتی نمیتوانم
همیشــه برای خودم خرید کنم ،فکر میکنم با اینکار دســتکم
هزینهی سفرم را درمیآورم».
شیما معماری خوانده ،در دانشگاه آزاد و سنش به سی سال نرسیده
است .او میگوید« :در سفرهایم افراد زیادی را میبینم که فقط برای
خرید ســفر میکنند .تورهایی هم هست که برای همین کار ثبت نام
میکنند .در هر ســفر معموال ده نفر را با خودشان میآورند و کلی
خرید میکنند .حتمن سود دارد که هزینهی بلیط و اقامت ده نفر را
میپردازند».
اضافه میکند« :من با تور و حتی گروهی هم ســفر نمیکنم .از قبل
میدانم که چه چیزی باید بخرم .سفارشهایم را میگیرم .برای همین
نیازی به ســفر گروهی ندارم .من میخواهم خوش بگذرانم ،با تور و
گروهی نمیشود».

سفر رایگان مشروط

حسین  47ســاله ،متاهل است ،با یک فرزند شــش ساله .او برای

اولینبار همراه یکی از این تورها به ترکیه ســفر کرده اســت .او
میگوید« :االن کمتر کسی را میبینید که دستش به دهنش برسد
و یکبار به ترکیه سفر نکرده باشد ،سفر زمینی به ترکیه ارزانتر از
سفر در ایران است .من هم چند سالی بود که میخواستم اینکار را
بکنم .فامیلمان همیشه از سفرهایشان به ترکیه تعریف میکردند
و لباسهایی کــه از آنجا خریدهاند ،اما درآمد من به اندازهای نبود
که بتوانم به همراه خانوادهام برای یکبار هم شده به ترکیه بروم».
او به توصیهی یکی از دوســتانش همراه یکی از تورهای خرید به
استانبول سفر کرد .میگوید« :سفر هوایی گران بود ،البته برای من
که باید دســتکم پنج میلیون تومان پول داشتم ،اما دوستم یک
تور معرفی کرد که با یک میلیون و  250هزار تومان ما را برای سه
شب به ترکیه برد».
حسین میگوید« :هزینهی سفر من را دوستم پرداخت اما هزینهی
همسر و دخترم را خودم دادم ،چون قرار شد آنها برای خودشان
خرید کنند .در مقابل این قرار شد که من بخشی از بار او را بیاورم».
به گفتهی حســین او به همراه  19مســافر دیگر ،موظف بودند که
هر یک حداقل  20کیلوگرم بار بــرای مدیر تور به ایران بیاورند و
ده کیلوگرم هم برای خودشان خرید کنند؛ «بیشتر خریدها لباس
بود .لباسهای زنانه و شلوار لی .قیمتها استثنایی بود .راستش اگر
پول داشتم همه را برای خودم خرید میکردم .فکر میکنم که هر
کدام ما به اندازهی حداقل  15میلیون تومان برای مدیر تور جنس
آوردیم».
او میگوید« :بدم نمیآید سالی چندبار این کار را بکنم ،هم تفریح
اســت و هم درآمد دارد .برای یکی مثل من که همهی سال هم کار
کنم نمیتوانم پنج میلیون تومان پسانداز کنم ،هر ســفر میتواند

حداقل دو تا سه میلیون تومان سود داشته باشد .اما باید کار را بلد
باشی ،بدانی از کجا خرید کنی و اینجا چهطور بفروشی».

شوی خانگی و مشتریان ویژه

برخالف حسین ،شیما مشتریان خاص خودش را دارد؛ «مشتریهای
من معموال پولدار هستند .دانشــجوهای دانشگاه آزاد یا فامیل و
همکارانم .من قبل ســفر به آنها میگویم که کی قرار است بروم.
سفارشــات را میدهند .این را هم بگویم که من از فروشگاههای
برند خرید میکنم .ارزانترین لباسی که میخرم حداقل  300هزار
تومان قیمت دارد ،خب اگر کســی بخواهد ایــن را در ایران و در
شــوهای خانگی بخرد باید باالی یک میلیون تومان پول بدهد .اما
من فقط میخواهم هزینهی سفر و تفریحم را بپردازم .برای همین
خیلی روی قیمتها نمیکشم».
شیما میگوید« :هزینهی ســفر و اقامت من که معموال یک هفته
است و گاهی هم بیشــتر حدود ده میلیون تومان میشود که در
مقایسه با سفر در ایران هیچ است .من هم همین ده میلیون تومان
را از خریدهایم در بیاورم کافی است».
او البته افراد دیگری را هم میشناســد که کارشان همین است؛
«بعضی از آرایشــگاهها این کار را میکنند ،مشتریهایشــان را
میبرند ترکیه و لباس میآورند .بعد در همان آرایشگاه یا شوهای
خانگی این لباسها را میفروشــند با چند برابر قیمت .مردم هم
میخرند ،چون هم جنسها کیفیت دارد و هم باالخره مارک است،
مثل زارا .شما برای یکدست لباس شب زارا چقدر حاضرید بدهید؟
یا یک دست کت و شلوار؟ چرا نخرند؟»
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سارا  34سال دارد و عاشق آواز خواندن است .برای همین
مدتی نزد یکی از اســاتید زن آواز و سولفژ میآموخت .از
یک خانوادهی مذهبی میآید برای همین هم برای ادامهی
عالقهاش با سختیهایی مواجه بوده تا آنکه خانوادهاش به
مرور راضی میشوند که او در مجالس مذهبی زنان ،به قول خودش
نغمهخوانــی کند .کارش را با یکی از خانمها در شــرق تهران که
مجالس مذهبی و روضه برگزار میکند شروع کرد و کم کم بقیهی
خانمهای مذهبی شرق و شــمال شرق تهران هم او را شناختند و
برای مجالسشــان دعوتش میکنند .سفرهی ابوالفضل ،ختمانعام،
سفرهی زینب و مولودیها ،مجالسی اســت که سارا میرود ،آواز
میخواند و دستمزدی میگیرد .برنامهی او منطبق با مجلس پیش
میرود به این صورت که برنامهاش با خانم جلســهایها که حضور
ثابتی دارند باید هماهنگ باشــد .خودش میگوید این نغمهخوانی
در اینگونه جلســات تازگی دارد برای همین هم خانم جلسهایها
چندان روی خوشــی به او نشــان نمیدهند .جلسههای روضه و
مذهبی از دیرباز و بیشتر در محلههای مذهبی و قدیمی در خانهها
برگزار میشده و میزبان با هر نیت و نذر و نیازی که داشت جمعی از
هممحلهایها را دور هم جمع میکرده اما حاال دیگر شکل و شمایل
این جلسهها هم عوض شده است .نوعی دگردیسی پستمدرن.
ســارا کمی توضیح بده که جلســههای مذهبی زنــان چهگونه
برنامهریزی و اجرا میشود؟
صاحب و برگزارکنندهی جلســه در ابتدا بــه یک مداح زن زنگ
میزند و او را برای مجلــس هماهنگ میکند .هر مداحی هم یک

قیمتــی دارد از  30هزار تومان به باال .مداح که کارش را در مجلس
انجام داد بعد نوبت به پذیرایی میرسد .نوع پذیرایی هم بستگی به
نوع مجلس دارد مثال اگر مولودی باشد با شیرینی و شربت پذیرایی
انجام میشود .البته کیفیت و کمیت پذیرایی هم بستگی به وضعیت
مالی صاحبخانه دارد .معموال خود مهمانها چیزهایی به عنوان نذر
با خودشان میآورند .مثال شیر ،شیرینی و شکالت...
بعضیها که کمتر مذهبی هســتند کســانی را به عنوان دفزن و
سهتارزن به اینجور مراسم دعوت میکنند .مداحی را هم که دعوت
میکنند برای خودش گروه و بند دارد .آخر مجلس یک وقتهایی
مراســم رقص هم دارند .مداحهای شــناخته شده لباس رسمی با
خودشان برای مراسم میآورند .آرایش میکنند .خیلی وقتها هم
روســری دارند .به طور کلی مجالس خیلی پرشور است و مداحها
عملکردشان متفاوتتر از خانم جلسهایها است .خانم جلسهایها
به حجاب مهمانها و یا بحثهای سیاســی که گاهی بین مهمانها
پیش میآید گیر میدهند .به هر حال خانمهایی که به این مجالس
میآیند همه چادری نیستند.
یعنی با این دگردیسی که این مجالس دارند خانم جلسهایها عوض
نشدهاند؟
نه! خانم جلســهایها عوض نشــدهاند هنوز هم به بوی عطر گیر
میدهند .هنوز هم میگویند اگر عطرت به نامحرم بخورد باید غسل
کنی .مثل سابق هم بعد از مراسم برای ایل و تبارشان غذا میبرند.
(میخندد)

چه کسانی به این مجالس میآیند؟
تا آنجا که میبینم این مجالس بیشتر برای خانمهای خانهدار است.
از شوهرانشان برای حضور در این مجالس اجازه میگیرند ،یک دو
ساعتی باهمند ،اگر مولودی باشد با هم بگو بخند میکنند و دست
میزنند و اگر عزاداری باشد کمی گریه میکنند و با هم درد و دل
میکنند .در مولودیها خانمها خیلی شــیک و مرتب میآیند .در
عزاداریها اما به اندازهی مولودی شیک و مرتب نیستند .قشری که
عموما به این مجالس میآیند شخصا فکر میکنم تفریح و سرگرمی
دیگری ندارند .از طرفی شرکت در این مراسم هم هزینهای برایشان
ندارد .دیدهام که از تازهعروس ،دخت ِر مجرد تا زنهای مسن در این
مجالس شرکت میکنند .بعضیها بچههایشان را هم میآورند.
خودت ترجیح میدهی به کدام مراسم برای اجرای برنامه بروی؟
من به مولودیها دعوت میشوم .مناطق مذهبینشین مثال نازیآباد
و شرق تهران .خودم انتخاب میکنم که چه چیزی بخوانم .معموال
شعرهای با معنی را انتخاب میکنم .من سنتی مثال دعای صحیفهی
ســجادیه و دعای ندبهیجمعه میخوانــم .برنامهام را با یک آواز
شروع میکنم بعد یک تصنیف و در پایان هم به یک تصنیف  6و 8
ختم میشود .البته که پولش زیاد نیست چون من زیاد شناختهشده
نیستم ولی آواز خواندن را خیلی دوست دارم.
این مجالس هم به نظر میرســد شکل و شــمایلش نسبت به آن
موقعها که ما بچه بودیم عوض شده ،نه؟
دقیقا .با یک مقایسه با چند سال پیش حتا میتوانم به جرات بگویم
که این مجالس نسبت به قبل خیلی بیشتر شده است .شکل مراسم
هم عوض شده .یک زمانی ســاده بود .االن وارد که میشوی انگار
وارد عروسی شــدهای ،همه آرایشگاه رفته و درست شدهاند .حتا
در بعضی مراسم مثال در شهرک غرب قلیان هم سرو میشود .من

فکر میکنم اوایل خیلی خانوادههــای مذهبی اینجور مجالس را
میگرفتند اما االن دیگر فقط مذهبیها نیســتند .حتا روی اینکه
چه مداحی را دعوت کنند ،چشم و همچشمی است.
به طور متوسط یک مجلس چقدر هزینهاش میشود؟
یک مجلس ســاده حدود  300هزار تومان خرجش است .مثال 50
هزار تومان به مداح میدهنــد .پول آژانس مداح هم با صاحبخانه
اســت .بعضیها البته درخواســت میکنند که دستمزدشان به
حساب بانکیشان ریخته شــود اما خیلیها هم پاکت پول را آخر
مجلس میگیرند .این پاکت ،خیلی برای خانم جلسهایها و مداحها
مهم اســت یک جور گویا نماد خاصی برایشــان است .در پایان
مجالس هم یک چند سالی است خانمهایی که مغازه دارند یا جنس
میفروشند ،اجناسشان را به این مجالس میآورند که فروش برود و
خیلی هم خوب میفروشند .مثل لباس ،لوازم آرایش ،پسته و گردو.
حتا مثل سابق ازدواجهای سنتی هم از دل این مجالس در میآید.
مادرها دنبال دختر برای پسرانشان میگردند و یا مادرها دخترشان
را به این مجالس میآورند که خواستگاری برایشان پیدا شود.
مثال این مادرهایی که دنبال دختر برای پسرهایشــان میگردند
چگونه رفتار میکنند؟ چگونه پیشنهاد میدهند؟
مثل سابق .قدیمها هم همین شکلی بوده گویا بعد از وراندازی کامل
دختر ،میروند پیش دختر و ســر حرف را باز میکنند میپرسند
چند سالته دخترم؟ دانشــگاه را تمام کردی؟ شما خیلی خوشگل
و باکماالتید اگه مشکلی نیست خدمت برسیم .برای خود من بارها
پیش آمده( .میخندد).
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سالها پیش که گذرم به مشهد افتاده بود ،سری هم به داخل
محوطهی باشــکوه آرامگاه امام رضــا زدم .فضای متفاوت،
رنگهای زنــده ،آینهکاریها ،نقشهای غریــب و معماری
پیچیدهی ســردرها ،ستونها و ســقفها آنقدر تاثیرگذار بودند که
میتوانســتند حالت معنوی نیرومندی در بیننده ایجاد کنند .اما در
عیــن حال دیواری بلند بین آن فضا و واقعیتهای بیرون از آن محیط
مذهبی وجود داشت .عارضهای که اتفاقن از همان حالت معنوی ناشی
میشــد و من فکر میکنم عارضهی آن حالت معنوی نیرومند چیزی
نبود جز فراموشی.
بیشتر زائران امام رضا به نظر میرسید که از شهرستانیها ،روستاییها،
از بین محرومان و فقرا و نیازمندان بودند .بر این اســاس آن چیز که
قاعدتن باید فراموش میشــد (به مثابه نتیجهی آن فضای مذهبی)
وضعیت عادی و همیشــگی زائران بود؛ بیچارگی .یا به تعبیر دقیقتر
منشأ مادی و عینی بیچارگی و ارجاع آن به تقدیر آسمانی .گویا حق با
نمادین حضور در
مفسرین مذهبیست که در چنین فضاهایی که مکان
ِ
پیشگاه خداست ،تفاوتهای زمینی ،فقر و ثروت ،زشتی و زیبایی همه
از میان برداشته میشود .به روش همان حکم مشهور دینی که همه نزد
خداوند برابرند و تنها کسانی به او نزدیکترند که با تقواترند .مابه ازای
اجتماعی این تقوا نزد محرومین و فقرا-مشتریان همیشگی فضاهای
مذهبی -همان فراموشــی جمعی به میانجی مذهب اســت .بیدلیل
نیســت که چنین مکانهایی بیش از همه توجه فقرا و نیازمندان را به
خودش جلب میکند .خلسهی نیرومندی که در چنین فضای مذهبیای
حاکم است آنچه در بیرون ،در خیابانها ،در محلههای فقیرنشین ،در
چهارراههایی که پاتوق کارگران فصلیســت ،در هتلهای چندستاره،
در شرکتهای تابعهی آستان قدس رضوی ،در بیت تولیت امام رضا و
در زندگی روزمرهی چند میلیون حاشیهنشین مشهد جریان دارد را از
موضوعیت میاندازد.
فضای سورئال آرامگاه ،پناهگاه کسانی بود که در زمین سفت واقعیت
از تفاوتهای اجتماعی و نابرابریها آسیب دیده بودند و برای ساعاتی
نیاز داشتند خودشان را در وضعیتی یکسان با بقیه ،در جهانی یکسر
متفاوت و در مناسکی خلسهآور ببینند.
اگر مکان مذهبی را به فضاهایی با خصلتهای مشابه تعمیم بدهیم و از
“فضای مذهبی” حرف بزنیم ،میتوانیم نمونههای دیگری را هم مشابه
با آنچه هر روزه در مشــهد رخ میدهد نشان دهیم .مانند مناسک

آئینی عزاداری برای امام حسین.
آنچه اینجا وضعیت مشــابه را رقم میزند وجود مؤلفههایی بنیادین
مانند مکانیسمهای تعیینکنندهی اقتصادیست چه در تَعین محتوای
عزاداری مانند خیرات و نذورات و پوشــش و آرایش عزاداران و چه
در ایجاد مناســبات کلی حاکم بر جامعه که “مــردم” را به داخل این
مناســک ُهل میدهد .ما اینجا ناگزیریم که فقط به آن جنبههایی از
مکانیسمهای اقتصادی اشــارهای گذرا کنیم که محتوای این مناسک
را رقم میزنند.
اگر بتوان وجوه نمادین مکانیســمهای اقتصــادی را در دوام و بقای
پدیــدهی “زیارت امام رضا” در دو نهاد تولیت آســتان قدس رضوی
و بازار رضا جستجو کرد ،مشــابه چنین وجوه نمادینی را میتوان در
گردش مالی چند ده میلیــاردی “کاالهای خاص محرم” پیدا کرد .این
گردش مالی آن چنان بزرگ اســت که سالهاســت پای شرکتهای
چینی با تودهی بیشــمار کارگران ارزانقیمت در این بازار باز شده و
سهم بزرگی از ارزش افزودهی تولید شده در این بازار در جایی بیرون
از بازارهای داخلی انباشت میشود .این نکته هم حائز اهمیت است که
محرم به عنوان نقطهی اوج گفتار ایدئولوژیک شیعی ،بخش مهمی از
رتوریک روبنایی سرمایهداری حاکم بر ایران را میسازد و بخشهایی
از این پیکره را مفصلبندی میکند.
در این بین تکلیف کســانی که فعاالنه در این مناسک آئینی شرکت
میکنند تا اندازهای روشــن اســت .محرم بر خالف زیارت امام رضا
مناســکی محدود به مــکان ویژه با معماری و نقشها و اســلیمها و
رنگهای از پیش آماده و مشــخص نیست .محرم فضای خالقه دارد.
اما خالقیتی که پیشاپیش توسط مناسبات غالب مصادره شده است،
مناســباتی که بیرون از ارادهی افراد ،قشــرها و الیههای اجتماعی و
خارج از نظم مدرن سبک زندگی طبقهی متوسط شهری قرار دارد.
اینجا هم همان خصلتهای تحمیلشده بر انسان غالبن سنتی که به
زیارت امام رضا میرود دیده میشود؛ فراموشی.
بر خالف آنچه تصور میشــود آنچه اینجا بر قلبها حکم میراند
نه معنویت ناشــی از ایمان به خدایی آسمانی بلکه تأثیرات ناشی از
خدایی زمینیست به نام ســرمایه .آنچه اینجا باید پدیدهی مدرن
به شــمار آید نه مذهب زمینی شده توســط جوانان غربگرا ،بلکه
ســرمایهی متافیزیکی شده است که فرم انعطافپذیرش را به محرم و
عاشورا پیوند زده است.

رس بریدهی حسین؛
ارزان و تضمینی

دست نامرئی بازار تنها کمر فرودستان را خرد نمیکند.
دست نامرئی بازار همه چیز را به حراج میگذارد و حتا
امر قدســی حاکمان را هم در بخشهای خصوصی به
فروش میرساند .چنین است که مدلینگ محرمی و عاشورایی از
روی دست بازار مدلینگ کپیبرداری میشود و مدلهای خودش
را هم میســازد یا به کمک فتوشــاپ جعل میکند .طرح ویژهی
تاسوعا و شــال ویژهی محرم و تیشرت ارزان و باکیفیت با طرح
علمدار کربال میزند .بازار همه چیز را میفروشد حتا سر بریدهی
حسین و گلوی زخمی علیاصغر را.
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یک پذیرایی ساده با نان و خون

دیوار مهربانی آخرین نمونهی نمایش «نوعدوســتی»
و امر «خیرخواهانه»ی بخشــی از جامعهی ایران است.
دیواری که گویا قرار اســت «داراها» داشتههایشان را
که دیگر بدون اســتفاده مانده و یا دلشــان را زده است ،به جای
انداختن در سطل آشــغال به دیگران ببخشند تا هم دیگری که
«ندارد» دلخوش شود به داشــتن اندک چیزی و هم آنکه دارد،
ن همه
حس نوعدوستیاش ارضا شــود و درد وجدانش کمتر از ای 
نابرابری.
نمونههای دیگری هم میتوان از این نمایشهای جمعی خیرخواهان
دارا دید .چندی پیش در یکی از شبکههای مجازی تصاویری منتشر
شــده بود از دعوت به صبحانه به نفع کودکان کار .میز صبحانهای
دلربا که شــاید نمونهاش را تنها در مجللترین هتلهای مناطق
توریستی بتوان مشاهده کرد و میهمانانی شیکپوش و کراواتزده
که رو به دوربین میخندیدند و خوشــحال بودند از اینکه به یاد
کودکان کار کنار هم صبحانه خوردهانــد و در نهایت هم هر یک
مبلغی ناچیز از داشتههایشــان را روی میز گذاشتهاند تا کودکان
کار هم غذای گرم بخورند.
خانم قاف کارمند دولت اســت و به روایت نوشــتههایش فعال
اجتماعی و گریزان از سیاست .یکی از برگزارکنندگان میهمانیهای
خیرخواهانــه .به صورت متوســط هر ماه یک بــار تصاویری از
گردهمآیی دوستان خیرش منتشــر میکند ،اما آنچه که بیشتر
به چشــم میآید میز خوراکیها و لباسها و آرایش حاضران در
میهمانی اســت که گویا میدانند در مسابقهای شرکت کردهاند که

قرار است بیشتر به چشم بیایند.
به روایت مقامهای مســئول بیش از هفتاد هــزار نهاد خیریه در
ایران فعالیت میکنند و ســازمانهای متعدد مسئول هم هر یک
شیوهای برای صدور مجوز و نظارت بر این نهادها دارند .کارویژهی
این نهادها هم بیش از هر امری ،کمک مالی است ،هم جمع کردن
کمک مالی و هم توزیع آن در میان «ندارهایی» که از نگاه «داراها»
قابل ترحمند و دلسوزی.
اما این تنها یک روی ســکهی نمایش نوعدوستی و خودارضایی
فعاالن اجتماعی در قالب نهادهای خیریهی ریز و درشــت است.
روی دیگر سکه ،فرصتی است که این نهادها برای تجارت صاحبان
خیریه به وجود میآورند تا هم کسبوکارشــان را ادامه دهند و
هم به بهانهی خیریه ،مســئولیتها و تعهدهای اجتماعیشان را
فراموش کنند.
پول خون
تصور کنید آقای دال مدیر یک شــرکت پیمانکاری نیروی انسانی
اســت و بیش از  600قرارداد ریز و درشــت با ارگانهای دولتی و
شرکتهای صنعتی دارد .خواهر آقای دال هم عالوه بر اینکه مدیر
مالی شرکت اســت ،به امور خیریه هم عالقه دارد و به واسطهی
همین قراردادها و روابط توانســته است یک موسسهی حمایت از
کودکان بدسرپرست تاسیس کند.
داســتان آقا و خانم دال از این قرار اســت که در شرکت ،حقوق
کارگــران پیمانی با تاخیر پرداخت میشــود ،پرداخت حق بیمه
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همواره یکی از محلهای نزاع سازمانهای بیمهگر با شرکت است.
برای پرداخت مالیات صورتوضعیتهای مالی شرکت دستکاری
میشــود و به هنگام خرید وســایل ایمنی مورد نیــاز کارگران،
ارزانترین و بیکیفیتترین وسایل موجود خریداری میشوند.
چند ســال پیش در یکی از پروژههای شرکت آقا و خانم دال یک
کارگر به دلیل نداشــتن کاله ایمنی مناســب به کام مرگ رفت.
خانوادهی کارگر برای احقاق حقشان به دستگاه قضایی پناه بردند.
بعد از سه سال نتیجه آن شــد که آقای دال میخواست .شرکت
هیچ تقصیری نداشــته است و کارگر باید از وسایل ایمنی مناسب
استفاده میکرد.
خانم دال تــا اعالم نتیجهی نهایی دادگاه پرداخت حقوق و مزایای
کارگر فوت شــده را به تاخیر انداخت و پــس از آن بود که حس
نوعدوســتی و خیرخواهیاش شکوفا شد .تصمیم گرفت مبلغی را
به عنوان امر خیر به خانوادهی کارگر پرداخت کند تا نشــان دهد
که نه تنها حق و حقوق کســی را نمیخورند بلکه حاضرند بدون
چشمداشت به شاکیشان هم کمک کنند.
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سرگرمی خانم میم و دوستان
خانم میم هــم یکی دیگر از «خیرین دارا» اســت که دلش برای
کودکان کار و ندارها میسوزد .آخر هفتههایش اگر مهمانی واجبی
در کار نباشد و سفر نرود ،دوست دارد که کار خیر انجام دهد .برای
کار خیر هم البته پیشنهادش یک بازار خیریه است با حضور همهی
دوستان و همکاران همسرش.
در نمایــش خانم میم هر یک از شــرکتکنندگان میزی دارند در
محلهی اعیاننشــین ،باید غذای خانگی بپزند و آنجا بفروشــند.
صبح روز جمعه میزها کنار هم چیده میشــوند و دیسهای تزئین
شدهی غذا رونمایی .مهمانان و رهگذران هم میآیند برای خوردن
و تعریف و تمجید .مســابقهی آشپزی اســت بیشتر ،مرصع پلو،
قیمهنثار ،فســنجان ،مرغ ترش و انواع و اقسام غذا ،دسر ،سوپ و
کیکهایی که هزینهی تمام شدهی هر کدامشان میتواند هزینهی
زندگی یک ماه یکی از همان «ندار»هایی باشد که باعث سوزش دل
و عذاب وجدان داراها شــدهاند تا کنار هم بخورند و بخندند و در

نهایت هم یک نمایش تمامعیار از داشتههایشــان و البته فراموش
نکردن اینکه ما دلمان برای شماها میسوزد.
البته این فقط داراهای معمولی نیســتند کــه به امور خیریه روی
آوردهاند و پســماندهی غذاهایشان را با جان و دل بذل و بخشش
میکنند .اهالی قدرت و سیاست هم این سالها کم دست به کار خیر
نشــدهاند .نهادهای خیریهای که البته صاحب و مالک شرکتهای
تولیدی و ثروتهای عمومی شدهاند.
کمیتهی امداد ،بنیاد مســتضعفان ،آســتان قدس رضوی و سایر
«ابربنگاههــای اقتصــادی خیریه»ی مذهبی و سیاســی را کنار
بگذارید .چیزی برای پنهان کــردن ندارند با هلدینگهای متعدد
اقتصادی و تجارتخانههایی که حاال پایشان به بیرون از ایران هم
باز شده است .کافی اســت بدانیم که بنیاد نهجالبالغه به بهانهی
تاسیس یک مرکز توانبخشی برای کمتوانهای ذهنی شرکت تولید
الســتیک تایر یزد را با نازلترین قیمت ممکن به دست آورده و
یا آســتان قدس که در تعریف اساســنامهای یک نهاد خیریه و
عامالمنفعه اســت ،حجم فعالیتهای اقتصادیاش در سه دههی
گذشته دستکم  300برابر شده است.
بنیاد مســتضعفان و خواهرخواندهاش بنیاد نور و همچنین بنیاد
برکــت و کمیتهی امداد هم همیــن راه را رفتهاند و به نام حمایت
از مســتضعفان و محرومان به هلدینگهای اقتصادی غولپیکری
تبدیل شــدهاند که به روایت مقامهای حکومتی نیمی از اقتصاد
ایران را در اختیار گرفتهاند.
در کنار این هیوالهای بلعنــده ،نهادهای خیریهی کوچکتری هم
وجود دارند که محل گردهمایی سیاســتمداران صاحب قدرت و یا
وابستگان ســببی و نسبی آنها است .دو سال قبل یک نمایندهی
مجلس بدون افشاء نام ،گفت که داراییهای یک موسسهی خیریه
چهار میلیارد دالر ارزش دارد .جســتجو برای یافتن این موسسه
چندان دشــوار نبود؛ حســین مرعشی و دوســتانش در کرمان
سنگبنای یک موسسهی خیریه را گذاشته بودند که حاال سهامدار
شــرکت هواپیمایی ماهان و البته صندوق قرضالحسنهی ماهان
کرمان است.
بنیاد خیریهی زینب کبری هم یکی دیگر از هزاران نهاد خیریهای

است که با حضور سیاستمداران شــکل گرفته و وظیفهی خود را
حمایت از دختران بدسرپرست و بیسرپرست تعریف کرده است.
در میان اعضای هیات امناء این موسســه هم نام مهدی چمران به
چشــم میخورد و هم معصومه ابتکار ،یکی از نیروهای وابسته به
اصولگرایان و دیگری رئیس سازمان محیط زیست در دولت روحانی
و خاتمی .این نهاد که در سالهای نخست و توسط خانوادهی ابتکار
تاسیس شده است ،محل نمایش خیرخواهی بخشی از خویشاوندان
مسئوالن جمهوری اســامی است و مدیریت آن در اختیار فاطمه
برزگر ،مادر معصومه ابتکار.
فاطمه دانشور عضو چهارمین دورهی شورای شهر تهران هم یکی
دیگر از سیاســتورزان خیریهای است .او به روایت خودش یکی
از ثروتمندان ایران به شــمار میآید و تنها در فاصلهی  10ســال
توانسته است این همه ثروت را جمع آوری کند .برای اینکه نشان
دهد انسان نیکوکاری است و به فکر ندارها ،یک موسسهی خیریه
تاسیس کرده است به نام موسســهی مهرآفرین .البته دانشور و
همسرش مالکیت ســه معدن سنگ آهن در شاهرود ،رفسنجان و
بیجار را در اختیار دارند و از او به عنوان ثروتمندترین عضو شورای
شهر نام برده میشود.
مهرداد اکبریان ،همسر فاطمه دانشور مدیر موسسهی مهرآفرین،
رئیس انجمن سنگ آهن ایران و رئیس شرکت سیاحان سپهر آسیا
اســت و در امور تجارت و بازرگانی و استخراج معادن ایران فعال
است .به روایت رسانهها دستکم  300معدنکار در معادن این زوج
مشغول به کار هستند و او در یکی از پروژههایش برای استخراج،
به انفجار دینامیت در معدن اقدام کرده بود.
هنرمندان هم َخیِر میشوند
تیم فوتبال هنرمندان که این سالها به هر بهانهای یک مسابقهی
فوتبال تدارک دیده تا درآمد آن را به گفتهی خودشــان هزینهی
امور خیریه کند عیانترین شکل نمایش امور خیریهای هنرمندان
اســت .چند ماه قبل آنها منتخبی از ستارگان بازنشستهی جهان
را به ایران دعوت کردند تا یک نمایش وسوســهانگیز اجرا کنند و
درآمدش را به نهادهای خیریه بدهند .اما کمی بعد مشخص شد که

این درآمد بیش از هزینهای است که برای حضور این همه ستارهی
فوتبالی در تهران شده است.
به غیر از این حضور جمعی هنرمندان و ورزشــکاران در کنار هم،
کتایون ریاحی بازیگر ســینما و تلویزیون هــم یک نهاد خیریه
تاسیس کرده اســت .همینطور پوریا پورســرخ ،آتیال پسیانی،
محمدحسین لطفی و الهام حمیدی هم از این عرصه غافل نمانده و
دست به کار خیر شدهاند تا نشان دهند که در برابر نداری بعضیها
دلشــان درد میگیرد و تنها کاری که از دستشان بر میآید همین
زندگی خیریهای و قی کردن داشتههایشان روی سر بقیه است.
البته که خانوادهی رهنما /قاســمخانی و  ...را نباید فراموش کرد.
بهاره رهنما هم فعال محیط زیست اســت ،هم روزنامهنگار و هم
بازیگر سینما و تئاتر .اما گاهی هم دلش برای کودکان کار میسوزد،
شیک و مجلسی میایستد سر چهارراه تا با گلفروشی به کودکان
کار کمک کند .همان وقتهایی که احتماال همســرش هم از ســر
دلرحمی گربهای را از میانهی راه نیاوران به بیمارستان میرساند.
کاری که خیریهها نمیکنند
خیریهها محل نمایشاند .نه همهی آنها اما آن دسته از خیریههایی
که نامی دارند و محل تجمع اهالی قدرت و وابستگانشان شدهاند و
یا چهرهای در آن حضور دارد که جلب توجه میکند و مثلن ستاره
اســت در جهان بازیگری یا فوتبال و غیره محل نمایشند و بازی
بــرای دلخوش بودن و امتیاز به وقت ویژه گرفتن طراحی شــده
است.
خیریهها شاید به گواه آماری که میدهند در سال گره از کار چند
نفر باز کنند ،شــاید از درد چند نفر ،چندصــد نفر و هزاران نفر
بکاهند ،اما کوتاهمدت است و پاک کردن صورت مسئله .خیریهها
همه کار میکنند؛ هم نان میآورنــد و هم نام ،فرصت باال آوردن
نمایش داشــتهها و البته ترحم داراهایی اســت که همین «دارا»
شدنشــان زیر عالمت سوال است .آنها قرار است این سوالها و
فاصلهها را از جلوی چشم ما بردارند و خودشان را در حس «خوب
بودن» و «خودارضایی وجدان» به خواب بزنند.
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خیریه چگونه «خیریه» میشود
مهران جنگلیمقدم
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دعوای ما با ســرمایهداری دعوا با خیریهها هم هست .به
دالیلی بسیار ساده و در عین حال مهم.
نتایج
هرچند خیریهها وجاهتشان را از واکنش به برخی
ِ
قابل مشاهدهی سیستم مانند «وضعیت زندگی فقرا و نیازمندان» به
دست میآورند اما همچنان بنابه دالیلی که خواهیم گفت ماهیتشان
را بر اساس “منطق ســرمایه” که فقر محصول مستقیم و نهایی آن
است ُمعین میکنند و چه دلیلی روشــنتر از این تا از ریاکاری این
وجاهت پر زرق و برق حرف بزنیم.
قبل از آنکه تحلیلمان از “منطق خیریه” صورتبندی شــود باید
تصریح کنیم که موضوع این نوشــته خیریهی موجود ،شکل غالب
خیریهها و ماهیت مســلط بر آن اســت .امری گفتارمند که امکان
تحقق اشــکال دیگر کمک به آسیبدیدگان و طردشدگان اجتماعی
را که از گفتار مسلط خیریهای و انواع و اقسام روشهای “بندهنوازی”
مانند صدقه دادن تبعیت نمیکند ســلب و اشکال مختلف مبارزه با
ساختارهای ایجادکنندهی فقر را به نفع خیریهگری پایان یافته اعالم
میکند ،از رادیکال شــدن گفتمان نقد جلوگیری میکند ،همچنین
به ساختارهای اقتصادی انباشــتکنندهی ثروت وجاهت میبخشد
و خیریــه را تبدیل میکند به بخش جنبــی نهادهای عظیم مالی و
اقتصادی و در مقابل عقبنشینی هر روزهی دولت از ارایهی خدمات
عمومی رایگان یا ارزان قیمــت ،رتق و فتق امور نیازمندان را هم به

بخش خصوصی میسپارد.
موضوع این نوشته «منطق خیریه» است به مثابه عضوی ارگانیک و
ساختاری از مناسبات تولید ســرمایهداری که فرمهای ُخرد و کالن
کمکهای انساندوســتانه در آن ،اجزای صنعتی بــه نام خیریه را
میســازد .صنعتی که واجد باالترین امنیت اجتماعی برای ساختار
انباشــت ســود و بهترین منفعت برای کلیت نظام نابرابر اجتماعی
موجود است.
برای شروع بحث بهتر اســت چند کاراکتر شناخته شده و محبوب
خیریه را از باب نشــان دادن اهمیت «فرد خیر» درون «ســاختار
انباشت سرمایه» معرفی کنیم:
مادر ترزا
یکی از محبوبترینهای خیریه که قرار اســت در سال  ٢٠١٦توسط
کلیسای واتیکان رســمن به عنوان قدیس معرفی شود .خیریههای
مربوط به مادر تــرزا بعد از مرگ او هم مشــغول دادن خدمات به
نیازمندان با همان قوانین حاکم بر خیریههای مادر ترزایند .کارهای
خیریهی او در زمان حیاتاش توانســت بیشترین توجهات از جهان
ماننــد توجه مقامات هند ،آکادمی صلح نوبل ،کلیســای واتیکان و
روسای جمهور آمریکا را به خود جلب کند .آغاز به کار امور خیریهی
مــادر ترزا در هند همزمان بود با حضور اســتعماری بریتانیا در این

کشور .در عین حال که مادر ترزا میتوانست بهترین سازمانده امور
انساندوستانه در هند معرفی شــود هرگز اظهارنظری از او علیه
استعمار و فقیرسازی سازمانیافتهی مردم هند توسط انگلیسیها
جایی درج نشــده است .سیر تبدیل شــدن مادر ترزا از راهبهای
فقیر به نماد خیریه و رفت و آمدهای او به مجامع رسمی جهانی در
ترافیک ســنگین ستارگان هنری و ورزشی به این مجامع نشان از
همزیستی این کاراکتر سربه زیر خیریهای با ارزشهای نظم موجود
و تقدیر الهی حاکم بر دنیا داشت.
در حالی که هر گونه اقدام برای تغییر وضعیت خلقها در آســیا و
آفریقا و آمریکای جنوبی با انواع کودتاها و مداخلههای سیاســی
و نظامی سرکوب و شــائبهی هر نوع نزدیکی به ایدهی برابری در
جایی مانند آمریکا مککارتیزه می شد ،مادر ترزا واجد کاملترین
«وجوه سازشکارانهی امر خیریه» با ساختارهای به وجودآورندهی
تباهی و فقر بود.
مسیح رستورانهای آمریکا
نمونههای کمتر شناختهشــده هم وجود دارد که میتواند منطق
موجود در خیریه را نشانمان دهد .چند سال پیش خبری در برخی
رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شد مبنی بر ظهور شخصیتی
ناشناس در آمریکا که بعد از صرف غذا در رستوران چکی با مبلغ
هنگفت به عنوان انعام به پیشخدمت پرداخت میکرده و ســپس
از او میخواســته که جلوی دوربین او چک را به دســت بگیرد و
لبخند بزند .همان زمان دهها نمونــه از این عکسها در صفحهای
در اینستاگرام به نام « )١(»Tips for Jesusبه نمایش گذاشته شد
و تاکنون میلیونها بار این عکسها دیده شدهاند .برخی گزارشها
بعدها این احتمال را مطرح کردند که مسیح نوظهور در رستورانها
کسی نبوده جز رییس سابق شرکت تجارت الکترونیکی «پی پال».
خبر انعامهای خیرهکنندهی این شخص گرچه بیشتر به اخبار زرد
ســایتهای سرگرمی شــبیه بود اما کاراکتر مرد ناشناس َخیر از
نمایش ناشناســی او در شبکههای اجتماعی و رسانهها،
یک سو و
ِ
تا اندازهی زیادی میتواند کشــمکش ،تعلیــق ،تیپولوژی و نقاط

پیشبرندهی روایت موجود در هر عمل خیریهی دیگری را تقریبن
یک جا نمایش دهد .ناشناسی وجهی مهم از تیپ انسان َخیِر مذهبی
هم هست .کســانی که برای خدا میبخشند ،فقیرانه میزیند و در
مالعام لب به شکایت از فقر باز نمیکنند و با آبروی فقرا برای خود
منزلت اجتماعی کسب نمیکنند .اما مسیح رستورانهای آمریکا
به این ویژگیهای بیش از حد کالســیک کاملن وفادار نمانده بود.
فقرایی که او به دام انداخته بود باید با ژســتی داوطلبانه در مقابل
میل همذاتپنداری
دوربین او میایستادند ،خوشحالی میکردند و ِ
میلیونها بیننــدهی دیگر را برانگیخته میکردند تا ســرگرمی
خیریهی مسیح ناشناس کامل شود.
لیونل مسی
مســی کودکیاش را در فقر و بیماری گذرانده است .این موضوع
که جذابیتی درخشــان و کمنظیر به کاراکتر خیریهای میبخشد
باعث شــده که بنیاد خیریهی مسی بیشترین حجم فعالیتاش را
به کودکان اختصاص دهد .فقرا بخشــندهی فقیر را بیشتر دوست
دارند .او میتواند عزتنفس فقرا را هنگام دریافت صدقه حفظ کند.
افیون رویای تبدیل شدن به مسی میتواند ترومای واقعی زندگی
ِ
فقرا را کمی تســکین ببخشد .بخشندهای از بین ما ،شاهزادهای از
بین فقرا .واقعیت این است که فقرا مسی را دوست دارند اما کمتر
کسی از بین فقرا هســت که از شبکهی پیچیدهی تجاری ،مالی و
تبلیغی که مسی را احاطه کرده است چیزی شنیده باشد .به عنوان
مثال بخشی از ثروت مسی ناشــی از همکاریهای تبلیغاتی او با
کمپانیهایی مانند سامسونگ و ژیلت است .بررسی اجمالی مورد
سامســونگ میتواند معنای امور خیریهی مسی را روشن سازد.
مسی در ســال  ۲0۱3به همراه رونالدو و ده بازیکن دیگر در یک
آگهی تبلیغاتی گرانقیمت متعلق به سامسونگ به عنوان کاپیتان
تیم گاالکسی  ۱۱که توسط فرانتس بکنباوئر هدایت میشد حضور
پیدا کرد(.)٢بیشک حضور مسی در چنین تبلیغی میتواند فروش
جهانی این کمپانی را ارتقا بدهد و در عین حال شــکلی به شدت
جذاب ،مورد تائید و محبوب برای سامسونگ دست و پا کند .ضمن
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این که محتــوای این تبلیغ (که رویارویی دو تیم گاالکســی و تیم
بیگانگان فرازمینی را نشان میدهد) معنایی مازاد نیز به همراه دارد
که همان معنای سیاسی امر خیریهایست؛ تیم سامسونگ/خیریه در
برابر بیگانگان/فقر از زمین محافظت میکند.
واقعیت این اســت که چنین تبلیغی نه معطوف به کاالیی خاص (در
اینجا گاالکســی  )١١بلکه معطوف به سازوکارهای تولید کاال در این
کمپانیست .سازوکاری که به طور مشخص بر بهرهکشی از نیروی کار
ارزانقیمت و کودک کار استوار است .حتمن بخشی از عایدی مسی
از چنین تبلیغی صرف کودکان فقیر شــده است .اما شواهد محکمی
وجود دارد که نشان میدهد کمپانی سامسونگ همواره از نیروی کار
کودکان در فرایند تولید محصوالت خود استفاده میکند)٣(.
کفشها و تیشــرتهای ورزشــی امضا شده توســط مسی که در
حراجیها به نفع خیریهها ،کودکان محروم و فقرا به فروش میرسد
هم از این قاعده مستثنا نیســت .هرگز نمیتوان از کاراکتری مانند
مســی با آن مافیای خیریهای که او را احاطه کرده دربارهی کودکان
فقیری که در کارگاههــای دوزندگی بنگالدش و ویتنام و کارگاههای
تولید توپ فوتبال در پاکســتان نیروی کارشان را به ناچیزترین بها
میفروشند ،سخنی شنید.

زکات
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خیریه پیوندهای آشــکاری با مذهب دارد ،همانطور که مناسبات
تولید سرمایهداری همواره توانسته است در پیوند با مذاهب نظامهای
بهرهکشــی را بازتولید کند .خردهگفتارهای درونی متناظر با هم در
هر کدام از این دو هم میتوانند از یک منطق مشابه پیروی کنند .به
همین رو زکات را هم میتوان با در نظر گرفتن پیوندهایش با نهادهای
سرمایهداری یک پدیدهی خیریهای مدرن تلقی کرد.
چندی پیش یکی از ایدئولوگهای جمهوری اســامی در تلویزیون
پیشنهاد داد تا وزارتی به نام زکات تأسیس شود و توأمان با تزکیهی
نفس که از هدفهای اخالقی جامعه دینیســت ،ثروت جامعه و مال
افراد نیز تزکیه داده شــود .تاکید خاص دیگر او این بود که با تحقق
کامل زکات در جامعه دیگر فقیر نخواهیم داشت و قسط رقم خواهد
خورد .آنچه در تزکیهی مال به وســیلهی زکات حیرتانگیز است
شــباهت آن با منطق موجود در خیریه اســت .خیریه و زکات هر

دو نمایش تزکیهاند .اگر تزکیه را در معنای پاکیزه کردن و اســتوار
ساختن و دور کردن شئ از عیب و کاستی به کار ببریم به این اعتراف
ضمنی در زکات خواهیم رســید که ثروت انباشتشــده از راههای
متضمن فساد به دست آمده اســت و زکات راهیست برای تثبیت
و کثافتزدایی از آن .منتها آنچه هســتهی مرکزی ایدهی زکات را
میسازد مسکوت نگهداشــتن فرایند تولید و انباشت ثروت است
و رفع مســئولیت از آن به میانجی پرداخت زکات .نادیده انگاشتن
گناهکاری ذاتی سرمایهداری هم طی مناسکی ایدئولوژیک که خیریه
بخش مهمی از آن است امکانپذیر میشود.
تهی بودن ایــدهی زکات را میتوان در رفتار متناقض کمیتهی امداد
امام خمینــی با محرومان دید .بخشــی از درآمدهای این کمیته از
پرداخت زکات ،صدقــه و کمکهای داوطلبانهی مردمیســت که
مبالغی چندصد میلیارد تومانی در ســال را شامل میشود .در کنار
این درآمد هنگفت ،کمیته در بخشهای صنعتی ،معدنی ،کشاورزی
و امالک ســرمایهگذاریهای عظیمی کرده اســت .گفته شده که
این کمیته به زودی وارد بورس و ســرمایهگذاری بانکی هم خواهد
شــد .البته این موضوع تنها محدود به کمیتهی امداد نیست .بنیاد
مســتضعفان و تولیت آستان قدس رضوی هم که نام و وظائفشان با
نام فقرا و محرومان گره خورده ،بخشهای بزرگی از اقتصاد مملکت
را در دستان خود دارند .دربارهی فسادهای اقتصادی و سیاسی این
بنیادها مطالب بسیاری گفته شده اما کمتر گفته شده که این بنیادها
از جمله کمیتهی امداد که زیرمجموعهی اقتصادیاش به نام “مجتمع
اقتصادی” بالغ بر صدها کارخانه و معدن و شــرکتهای انبوهسازی
مســکن را اداره میکند و زیر نظر دارد( ،)٤به طور مستقیم در حال
بهرهکشی مداوم از نیروی کار طبقهی کارگر و انباشت سود ناشی از
کار این طبقه است.
همهی اجحافها و کمبودهای قانون کار مانند از شمولیت قانون کار
خارج بودن کارگاههای زیر ده نفر ،عدم تشکلیابی مستقل کارگران،
نداشــتن حق چانهزنی مؤثر در دستیابی به حقوق اولیه ،عدم ثبات
شغلی و در معرض اخراج بودن مداوم از سوی کارفرما ،تعیین حداقل
دستمزد چند برابر پایینتر از خط فقر و دهها عامل تضعیفکنندهی
دیگر که از ســوی دولت و تشکلهای مربوط به کارفرماها به طبقهی
کارگر تحمیل میشــود از جمله مواهبیســت که مجتمع اقتصادی

کمیتــهی امداد ،بنیاد مســتضعفان ،آســتان قــدس و ...از آن
برخوردارند تا واجد سودآوری هرچه بیشتر شوند ،تا سپس بتوانند
طی مناسکی ریاکارانه بخشــی از ارزش افزودهی ناشی از نیروی
کار طبقهی غیرمتشکل کارگر را به واسطهی خیریه و نیکوکاری به
الیههایی معدود از همان طبقه بازگردانند.
***
میتوان کاراکترهای دیگری را هم که افشــاکنندهی سازوکارهای
عینی خیریهاند به این لیســت افزود .مانند صندوق کودکان ملل
متحد «یونیســف» که در یک مورد اسپانســری پنج سالهی تیم
بارسلونا را میپذیرد ،نشان سازمان را کنار تبلیغ کمپانی «نایک»
روی پیراهن بارسلونا مینشــاند تا طی همکاری در یک بیزینس
بینالمللی ،پول دریافتی از ایــن تیم فوتبال را به مصرف کودکان
فقیر برساند .یا جشنهای موســوم به نیکوکاری در ایران ،دیوار
ِ
مســؤولیت تعدادی آدم با جایگاه طبقاتی
مهربانی و رضایت فاقد
مشــخص که آویختن چند پیراهن و شلوار از دیوار برایشان اثبات
زنده بودن وجدان عمومیست.

خیریه و فقرای خوشبخت

خیریهها به کدام یک یا دســته از فقرا کمک میکنند؟ شــاید به
سختی بتوان الگوی رفتاری یکســانی را از رفتار خیریهها بیرون
کشــید اما میتوان ویژگیهایی را که از “منطق سرسخت خیریه”
نشأت گرفتهاند در رفتار خیریهها مشاهده کرد .واقعیت این است
که خیریههــا از بین جمعیت انبوه فقرا دســت به انتخاب فقرای
مورد عالقهی خود میزنند .شــاید مطیع و کمدردسر نامیدن این
فقرا حساســیتبرانگیز باشــد اما نمیتوان تردید کرد که خیریه
همواره سراغ آن دسته از فقرایی میرود که بتواند با آن ،چرخهی
بازتولید ســرمایه و انباشت سود را کامل کند .از این روست که در
نمادین انساندوســتی خیریهها همیشه بر
بازنمایی عمومی ،وجه
ِ
نقش عینی آنها در بازتولید مناسبات حاکم چربیده است .به این
ترتیب حوزههایی هم که خیریهها واردش میشــوند چیزی بیش
از حوزههای نمادین که معمولن پیش از عمل خیریهای برجســته

شدهاند نیســت .کودک افغانستانی عاشق فوتبال که تصویرش به
شبکههای اجتماعی راه پیدا کرده ،چند کودک یتیم شده در جنگ
آمریکا با تروریســم در خاورمیانه ،تعدادی از فقرای کشورهای در
حال توسعه که تنشــان به تن کارشناسان اقتصادی بانک جهانی
و صندوق بینالمللی پول خورده است ،تعدادی از گرسنگان چند
کشور آفریقایی که طی چند قرن اخیر سیستماتیک مورد استثمار
دولتها و کمپانیها بودهاند و دهها مثال موردی دیگر که موضوعات
حقوق بشری خیریههاییست با “مسئولیت محدود” که کاری به کار
“سیاست” ندارند.
ناتوانی ایدهی خیریه در بســط خودش بیــش از هر چیز از عدم
تمایل ذاتی آن بــرای زدودن نابرابری و تن دادن به محافظهکاری
ناشی میشود .فقر بازنماییشده توسط خیریه پدیدهایست منتزع
از تاریخ طوالنی فقر و مناســبات جهانی تولید که در یک سویش
مصرفکنندهی اروپای غربی و آمریکای شــمالی ایستاده است که
میتواند توأمان ژســت انســان خیر را به خود بگیرد و یک سوی
دیگرش تودهی عظیم نیروی انسانی و منابع خام ارزانقیمت است
که بخش بزرگی از ارزش افزودهی اقتصاد جهانی را تولید میکند.
در این بین هم سلســلهای از دولتها و کمپانیهای ریز و درشت،
سیاستهای اقتصادی و مناسبات سیاسی وجود دارد که از تغییر
ریشهای نابرابریهای موجود جلوگیری میکند.
خیریه فقــر و محرومیت را از فرایندهــای ملی و جهانیاش جدا
میکنــد و به عنوان پدیدهای خود به خودی به آن مینگرد .به این
دلیل اســت که دسترسی به عوامل ایجاد فقر از حوزهی دسترسی
خیریهها بیرون میماند و کارویــژهی خیریه از جمعآوری اعانه و
پرداخت صدقــه و نظایر آن فراتر نمیرود .برای چنین کارویژهای،
خیریه ناگزیر است که از بین فقرا دست به گزینش بزند.
برای نشــان دادن آسیبهای ناشی از گزینش بین فقرا میتوان به
مشاهدات یکی از فعاالن کودک کار در ایران مراجعه کرد .این فعال
کودک کار از روزی میگوید که یکی از مؤسســات خیریه تصمیم
میگیرد چندین دستگاه دوچرخه در یکی از محلههای فقیرنشین
توزیع کند .مشکل از جایی آغاز شــد که تعداد کودکان فقیر آن
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محلهی محروم بسیار بیشتر از دوچرخههای توزیع شده بود و عمل
خیریه دست همهی آنها را یکســان نمیگرفت .به این ترتیب آن
محلهی فقیرنشین با یک مشــکل جدید روبرو شد؛ کودکان فقیری
که دوچرخه نداشــتند در برابر عدهای معدود از کودکان فقیری که
صاحب دوچرخه شده بودند.

خیریه و چاق شدن فردگرایی لیبرال
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فهم خیریه به مثابه کنشــی اجتماعی بــدون در نظرگرفتن وجه
فردگرایی لیبرالی موجود در آن غیر ممکن است .مجموعه عواملی که
برساختهای به نام خیریه را تشکیل میدهد بدون فردگرایی لیبرالی
عمل نخواهد کرد .مکانیســم خیریه ســازوکار مصونیت و ادامهی
هژمونی انســان خیر در مقام «فرد» است .تثبیت این فردگرایی در
تضــاد با وجه عمل اجتماعی بازنماییشــده در خیریه قرار دارد .از
این رو که اساسن سود انباشتشده به نفع مالکیت خصوصی و فرد،
ناشی از آن کا ِر اجتماعیست که از عمل خیریه مدام کسر میشود.
ریاکاری و جعلی بودن خیریه ناشــی از چنین مکانیسمیست .فرد
َخیر که حکمن فردی ثروتمند هم هســت فاقد گذشــتهی قابل
پرسش و بازخواست است .خیریه به گذشتهی فرد خیر و فرایندهای
انباشت ثروتی که او حاال بخش بسیار ناچیزی از آن را اعانه میدهد
مصونیت میبخشد .آنچه رخ میدهد همان تزکیهی مال است و قهرا
آنچه رستگار میشود انباشت ثروت است به وسیلهی متافیزیکی و
غیرتاریخی شــدن آن که امکان هر نوع پرسش و نقد و تغییر در آن
پیشاپیش سلب شده است.
ثروت نزد انســان خیر به میانجی دستگاه ایدئولوژیپرداز حاکم که
خیریه بخشــی از آن است ،به امری فراتاریخی و مصون از پرسش و
نقد بدل میشــود و با خود به خودی و بدیهی فرض شدن ،موقعیتی
پیشینی و ماقبل ساختارهای اقتصادی و سیاسی به آن اعطا میشود.
به این جهت است که انسان خیر با غیرتاریخی کردن ثروت ،نه تنها
از هرگونه اتهامی مبنی بر دخالت در پیدایش و تداوم ســاختارهای
تولیدکنندهی فقر مبراســت بلکه با بخشــندگی کمیاب و ویژهی
ثروتمندان مشمول تحسین و ستایش هم میشود.
بخشــندگی در اینجا ادامهی منطقی همان دســتگاه تفاخر و تمای ِز
ناشی از ثروت غیرتاریخی است -که گویا همچون هدیهای از جانب
خدایان به آنها اعطا شده است -که انسان خیر را صرفن در لحظهی
وقوع امر خیریه نشان میدهد و نه در فرایند تاریخی تولید ثروت.
قبل از آن که انسان خیریهای روی استیج انساندوستی بدرخشد و
ُمبلغ نوع حساب شدهای از وجوه اجتماعی انسان شود ،شهروندی با
حقوق و امتیازات بیحساب و کتاب فردیست که هیچ اراده ،خواست
و ضرورت اجتماعی نباید آن را محدود و مقید کند .به خصوص آن که
اگر این قیود و محدودیتها درباب تصاحب و مالکیت بر سو ِد جمعی
انباشتشدهای باشد که ابژههای فقیر خیریه آن را تولید کردهاند.
ِ
کلیت سنگشــده و مقدس و خشــن را «اقتصاد
بهتر اســت این
سیاسی خیریه» بنامیم .ضمن اینکه میدانیم بخشی از مکانیسمهای
پیچیدهی بخشــودگیهای مالیاتی که معمولن فقرا از آن ســر در
نمیآورند و حســاب و کتابهایی که میتواند امنیت انباشت مداوم
سرمایه را در قبال همدســتی با دولت تضمین کند در خیریه وجود

دارد .و این همه چه چیزی را رستگار خواهد کرد جز “سرمایهداری”
که روایتهای رمانتیزه شــده از فاجعه توسط خیریه میتواند او را
مردمی و محبوب کند؟ بنابراین روایت رمانتیزه شــده ،میتوان َمث َِل
سرمایهداری و خیریه را َمث َِل ارتش آمریکا و آنجلینیا جولی دانست.
جولی و ارتش آمریکا از یکدیگر تغذیه میکنند .آنجلینیا جولی سفیر
صلح فالن سازمان بینالملیست و مادرخواندهی چند یتیم آفریقایی
و آسیایی که به طور نظاممند و سیســتماتیک توسط هواپیماهای
بدون سرنشین و ارتش ناتو و پیش از آن توسط نظام جهانی استثمار
منابع طبیعی و بهرهکشی از هستی ساقط شدهاند.
بیســبب نیســت که با گســترش لیبرالیســم افسارگسیخته و
میلیتاریزهشده خیریهها هم گسترش مییابند .عقبنشینی دولتها
از عرصههای خدمات عمومی به ســود تاجران لیبرال ،ســیطرهی
کاالیی شدن بر همهی شئون حیات اجتماعی ،بلعیده شدن هر آنچه
باقی ماندهی فضاهای اشــتراکی و خدمات عمومی است ،خیریهها را
به مثابه نمایش آئینی بخشــایش گناهان سرمایهداری بیش از پیش
ضروری کرده است.
اما آسیبهای بســط منطق خیریهای به این موارد محدود نمیشود.
بــه جز جلوگیری از رادیکال شــدن نقــد و هژمونیک کردن اکت
محافظهکار خیریهای ،بزرگترین همدستی خیریه با وضع موجود در
وضعیتی اســت که خیریه به مثابه آلترناتیو خودش را جا میاندازد،
با جعل سوژهی مداخلهگر و شیفت دخالتگری از الیههای سرکوب
شدهی طبقهی کارگر به فرد /انجمن خیریه.
این تغییرات همزمان در ســطوح دیگر هم انجام میشود .تغییر از
راهحلهای رادیکال که میخواهد سود اضافی تولیدشده در اقتصاد
به صاحبان اصلیاش بازگردد به صدقه دادن به فقرا .تغییر از سیاست
مردم متشکل برای دستیابی به آموزش ،درمان و خدمات
مداخلهی
ِ
اجتماعی رایگان به مداخلهی نهادهــای مالی و بانکی نئولیبرال که
سیاست عقبنشینی دولتها از عرضهی خدمات اجتماعی را دنبال
میکنند و تغییر از وجدان معذب به وجدانی آســوده .و در این بین
ِ
جعلی
معصومیت ریاکارانه و ســوژهی
خیریهها چیســتند جز یک
ِ
مداخله در وضعیت که وجدان آسودهی جهان ما را ساخته است؟
پانوشتها:
( )١اینجا را کلیک کنید!
( )٢اینجا را کلیک کنید!
()٣
جدیدترین نمونه گزارشیســت که اشاره میکند به استفاده از کودکان در استخراج کبالت
مورد استفاده در باطریهای قابل شارژ گوشیهای سامسونگ و چند شرکت در سختترین
و غیراستانداردترین شرایط ممکن در معادن کنگو .امری که دستگاه عظیم خیریهای مسی
نه تنها در مقابل آن سکوت کرده اســت بلکه با حضور در تبلیغات این شرکتها و افزودن
محبوبیت به محصول نهایی این کمپانیها سازوکارهای آن را مستحکم میکند.
اینجا را کلیک کنید!
()٤
اینجا میتوان تعدادی از فعالیتهای اقتصادی کمیتهی امداد را مشاهده کرد:
http://emdadimam.ir

زندگی مقاومتی
چندی پیش بود که رهبر جمهوری اسالمی از ترکیب اقتصاد مقاومتی استفاده
کرد و بعد از آن ،به رســم معمول ،این ترکیب به ادبیات رسمی وارد و بارها
توسط مقامات حکومتی استفاده شد .اقتصاد مقاومتی اما نام رمزی بود برای
تحمیل فشار روزافزون ناشی از بحران اقتصادی به فرودستان ،وگرنه که در
همان فضای تحریم هم بودند جریان هایی که با بهره گیری از روابط قدرت،
به ثروت کالن رسیدند .درست به همین دلیل است که در زندگی مقاومتی از
آن ترکیب رسمی رمزگشایی می کنیم ،شما را به محله های جنوب شهر می
بریم ،به خانه های کارگری ،به روستاها ،شهرستان ها ،به خانه های مهاجران
افغانستانی و محله های مهاجرنشین  .به کمپ های پناهجویی در کشورهای
متمدن .به خیابان منتهی به کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل در
ترکیه ،به خوابگاه های دانشــجویی در تهران بزرگ ،به زندگی روی صندلی
چرخ دار و زندگی های به حاشیه رانده شده و حذف شده از فضای رسمی  .در
زندگی مقاومتی از زندگی هایی با شما خواهیم گفت که در هیچ اینستاگرامی
عکسی از آنها موجود نیست ،از زندگی مردم.

زیست کارگر اخراجی و عادیسازی فاجعه
محمد غزنویان
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پس از یک دورهی نســبتا طوالنــی از بی یا کمخبری
دربــارهی وضعیت درونــی مجموعهی وســیعی از
کارخانجات و دلمشــغولی برخــی از چپگرایان به
حصول اخباری از مهمترین صنایع کشــور ،اکنون لطف بنگاههای
خبری مشمول آنها نیز شده و با دســتی باز به خوان گستردهی
اخبار کارگری دعوت شدهاند .برای درک سادهی این وضع کافیست
دست به یک جستجوی سادهی اینترنتی زد و متوجه شد که کمتر
کســی است که به اخبار حوزهی کارگری عالقمند باشد و از تعداد
کارگران شــاغل و اخراجی بسیاری از واحدهای تولیدی کشور بی
خبر بماند.
به جرات میتوان گفت روزی نیســت که اخبار متعددی پیرامون
تعطیلی واحدهای تولیدی ،تعدیل نیــروی کار و متعاقبا اخراج و
بیکارسازی کارگران منتشر نشــود .حجم اخبار منتشره در این
ِ
خصوص چنان به وفــور گرائیده که به امری کم و بیش عادی بدل
شــده است .مثال تیتری که ناظر است بر حقوق نگرفتن دو سالهی
کارگران “کاشی تبریز کف مرند” ،در حالیکه هیچ چیز از انعکاس
فاجعهای انسانی کم ندارد ولی در عمل واجد ارزش خبری ویژهای
محسوب نمیشــود .در واقع رسانه به مخاطبین خود قبوالنده که
فهم “فوریت” جز از مجرای یک تیتر داغ و آتشین دربارهی اخبار
ِ
باالدستی قابل حصول نیســت .فراوانی اخبار کارگری که عمدتا
نیــز بر مجموعهای از اعداد (تعداد کارگــر اخراجی ،تعداد کارگر
متحصن ،تعداد کارگر حقوق نگرفته و یا حتا تعداد روزانهی مرگ و

میر در اثر سوانح کار) متمرکز شده است ،به شکلی از عادیسازی
و در نتیجه خارج کردن زیست کارگران از حوزهی فوریت و اهمیت
منجر شده است.
در حالیکه آمارهای رســمی وزارت کار در ارتباط با آنچه “مشاغل
کاذب” نامیده میشــود رقمی بالغ بر هفت میلیــون نفر را دربر
میگیرد ،میتوان به پیوستن بخش بزرگی از بیکارشدگان به این
جمعیت پی برد .جمعیتی بزرگ کــه عمال در فقدان هرگونه نهاد
حمایتی یا بیمههای اجتماعــی روزگار میگذارند و عمدتا نیز به
عنوان نیروی کار مورد توجه تحلیلگران حوزهی اقتصاد سیاســی
قرار نمیگیرند.
وضعیت زندگی در این حوزه به گونهای اســت که گاهی کارگران
تهدید شــده به اخراج از هراس پیوستن به این مجموعه دست به
خودکشی میزنند .میتوان پرسید چه تصویر هولناکی در زندگی
روزمرهی این بخش از نیروی کار وجود دارد که یک کارگر اخراجی
یا در آستانهی اخراج را به خودکشی وامیدارد؟
یکی از نمونههای مهم ،مربوط است به اقدام به خودکشی سه تن از
کارگران اخراجی معدن طالی آقدرهی تکاب در آذربایجان غربی.
جایی که این کارگران پس از قطع امید از تجمع خود و ســیصد و
پنجاه کارگر دیگر در محوطهی معدن دست به خودکشی میزنند
ولی توسط همکاران نجات یافته و راهی بیمارستان میشوند.
نکتهی با اهمیت در فاجعهی آقدره ،محل خودکشی است .معدن
طال؛ جایی که پشتوانهی پولی کشور از اعماق زمین خارج میشود

تا کل پروسهی تولید و گردش سرمایه واجد معنا شود .اما دقیقا در
همین ریشهایترین ســامانهی نظام پولی ،تولیدکنندگان طال دچار
چنان نابسامانی معیشتیای شدهاند که قصد میکنند از خود سلب
حیات کنند .این رخداد بااهمیت میتواند به درنگی جدی منجر شود.
کارگر معدن طال که طبق گزارشهای فعاالن حقوق کارگران ،گاها باید
تا ده ساعت در عمق زمین ،آن هم در سختترین و طاقتفرساترین
شرایط کاری ،مشغول فعالیت باشد و گاها بابت سختی کار نیز مبلغی
دریافت نکند ،از چه چیز دیگری میهراســد که بیرون معدن سعی
میکند به زندگی خود پایان دهد؟ یعنی باالتر از ســیاهی معدن نیز
رنگی هست؟
احتماال اولین زنگ خطر ،ناشــی از عدم اعتماد به نهادهای متولی
حمایت از معیشت کارگران ،خاصه سازمان تامین اجتماعی است که
گاه از پرداخت بیمهی بیکاری کارگران اخراجی نیز شانه خالی کرده
و تــا آنجا که امکان دارد تحویل حق کارگران را به تعویق میاندازد.
به عنوان نمونه در حالیکه  ۲۲۰کارگر کارخانهی “آجر جیل” بیش از
 12ماه حقــوق از کارفرما طلبکار بوده و هفت ماه نیز از روز تعطیلی
کارخانه گذشــته و جمع روزهای بیکاری آنها به نوزده ماه رسیده
بود ،حتا موفق نشده بودند از مستمری بیمهی بیکاری خود بهرهمند
شوند.
در چنین شرایطی است که کارگران اخراجی بهتر از هر کسی درک
کردهانــد که نه تنها از حمایت نیمبند قانونی نیز محروم خواهند بود
بلکه ناگزیراند تا خارج از اســتانداردهای واقعا موجود مشغول کار
شوند تا بتوانند کف درآمدی را بدست بیاورند.
یکی از کارگران کارخانهی کاشی تبریز کف مرند که دو سال را بدون
دریافت حقوق سپری کرده به خبرنگاری گفته است که مجبور است
بعد از ساعات کاری سراغ جوشکاری برود تا بتواند شکم خانوادهی

خود را ســیر کند .با این وجود او مجبور شده تا از ادامهی تحصیل
یکی از فرزندان خود جلوگیری کرده و برای دیگر فرزند محصل خود
نیز قادر به تهیهی کیف و لباس مدرسه نیست.
قراردادهای عموما موقت ،تصمیات خودسرانهی کارفرما برای تعطیل
یا تغییر کاربری مجموعهی تولیدی ،نوسانات و دوران رکود طوالنی
و غیره باعث میشــوند هیچ ضمانتی برای استمرار کار باقی نماند و
کارگر هر روز با هراس از بیکاری به محل کار برود .در صورت مواجه
شدن با دربهای بســتهی کارخانه دست کارگر به جایی بند نیست
و ناگزیر خواهد بود به فعالیتهای انفرادی مانند دستفروشــی ،کار
ســاختمانی ،کار در مزارع و باغات یا مسافرکشی با موتور و ماشین
روی بیاورد.
در ایــن خصوص میتوانم از دو تن از همســایگمان در قزوین مثال
بزنم .هر دو کارگر کارخانهی نساجی بودند .پس از شروع بحران در
صنایع نساجی اســتان قزوین هر دو کارخانهای که این دو کارگر در
آنها مشــغول به کار بودند با مشکل جدی روبهرو و در نهایت تعداد
زیادی از کارگران با سابقهی تا بیست سال از کار بیکار شدند.
یکی از این دو با وجود داشــتن چهار فرزند و در حالیکه پا به سن
گذاشــته بود ،هر روز صبح زود با مقداری وســایل بنایی در یک
کیسهی پارچهای ســر چهارراه به انتظار مینشست تا شاید بتواند
به عنوان کارگر روزمزد به کار ســاختمانی مشغول شود .باورکردنی
نبود! مردی که هر روز صبح با سر و وضعی مرتب به انتظار سرویس
کارخانه میایستاد و با همان سرویس و در حال بذلهگویی با همکاران
به خانه بازمیگشت ،با شرمندگی سر گذرها میایستاد و گاهی عصر
که به خانه بازمیگشــت تمام سر و صورتاش پر بود از لکههای گچ
و سیمان.
ســرعت پیر شــدن این فرد و نیز برهم خوردن آرامش زندگی این
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خانواده حیرتانگیز بود .تا جایی که عالوه بر ترک تحصیل پســر
بزرگ خانواده و پیوســتن او به کار ساختمانی ،کوچکترین پسر
آنها با هدف کمکحال خانواده شدن شروع به خردهفروشی مواد
مخدر کرد و از رهگذر این کار در یک بازهی زمانی یک سال و نیمه
شیرازهی زندگی آنها از هم پاشید.
کارگر دوم مورد اشــاره نیز برای مدتی با یک وانت قرضی شروع
به جمعآوری نان خشک کرد و شبها نیز با قرار دادن یک سماور
بــزرگ آبجوش و کمک گرفتن از فرزندش اقدام به فروش چای در
کنار اتوبان قزوین میکرد.
این وضعیت تباه عموما از گســترهی دید اخبــار کارگری بیرون
میماند .مخاطب این اخبار گاه حتا از خود نمیپرســد که کارگری
که بیش از یک ســال حقوقی دریافت نکرده چگونه امرار معاش
میکند .برای درک این پرسش هیچ راهی نیست جز اینکه رفت و
زندگی این افراد را از نزدیک مشاهده کرد .کارگران همسایهی ما
جزو نسلی از کارگران بودند که دستکم یک واحد مسکونی برای
زندگی در اختیار داشتند که اقساط ماهیانهی آنها با حقوق کارگری
نیز چندان کمرشکن نبود.
اما کافیست دقت کنیم که بخش بزرگ نیروی کار ایران از این امکان
نیز محروم هســتند و در صورت عدم توان مالی برای بازپرداخت
اجارهی مسکن سرنوشت بسیار بدتری را پیش روی میبینند.
گزارشها نشان میدهد در کردســتان تعطیلی واحدهای صنعتی
“همچون کارخانــهی قند ،نوشابهســازی ،لولــهی پلیاتیلن و
کارخانههای بزرگی مثل کارخانهی دخانیات ســقز باعث بیکاری
تعــداد زیادی از کارگران و جذب آنان در حرفهی کولبری شــده
است” .به همین سادگی! از فردای تعطیلی یک واحد تولیدی ،نیروی
مولد باید تن به یکی از طاقتفرساترین مشاغل ممکن بدهد ،دهها
ســاعت پیادهروی کند و بارهای سنگین را بر دوش بگیرد و اگر از
تیررس پلیسهای مرزی یا پرتگاههای صعبالعبور جان ســالم به
درد ببرد ،برای مشتی دالل باربری کند.
آمارهای رسمی وزارت کار در ارتباط با آنچه “مشاغل کاذب” نامیده
میشــود رقمی بالغ بر هفت میلیون نفر اســت .میتوان تردیدی
نداشت که بخش قابل مالحظهای از این تعداد ،کارگرانی هستند که
مشاغل خود را از دست دادهاند .کافیست دقت کنیم که تنها در اثر
رســیدن بحران به صنعت قطعهسازی یا در اثر تعطیلی کارگاههای
تولیدی لوازم خانگی _آن هم فقــط در تهران_ بیش از یکصد و
چهل هزار نفر بیکار شــده و ناگزیر به این جمعیت دستفروش و ...
پیوستهاند.
با این وجود نه تنها کســی از وضعیت تباه طبقهی کارگر بی خبر
نیست بلکه با منطق پوشــش خبری محض ،وفور اخبار مربوط به
بیکارســازی و تعدیل و تعطیلی به حدی رسیده است که بسیاری
از رســانههای دستراســتی نیز برای عقب نماندن از غافلهی به
بندی اخبار
روزسازی صفحات اجتماعی خود ،اقدام به ایجاد دسته
ِ
کارگری کردهاند .طی این پروسه آنها هر چه بیشتر از خاصبودگی
زوال
این اخبار جلوگیری کرده و به شــکلی نظاممند از مرحلهی
ِ
بزرگترین جمعیت مولد اضطرارزدایی میکنند.
تعدد انتشــار چنین اخباری در غیاب هرگونه سازمان حمایتی یا

تشــکالت کارگری که قادر به مداخلهی جدی در زیست کارگران
باشند ،راه به عادیشدهگی فاجعه و فروکاستن زیست کارگران به
اخبار زرد برده است .اخباری که در عمل به آمیزهای از اعداد محدود
ِ
پشــت وضعیت را از مخاطب سلب
شــده و امکان فراروی به پس
میکنند .این وضعیت ُســلب به گونهای رقم میخورد که مخاطب
حتا از انجام یک معادلهی ذهنی ســاده برای قیاس بین رقم خط
فقر و بیپولی محض اجتناب میکند تا وضع خارقالعادهی حاصل
از سیاستهای کالن اقتصادی طبقهی مسلط در نهایت به کمکاری،
عدم تخصص یا میل به طفیلیگری در میان بخشی از جامعه تقلیل
یابد( .به عنوان نمونه پروپاگاندای وسیع رسانهای در خصوص اینکه
دستفروشــان دارای درآمدهای دو میلون تومانی هستند از طرفی
سعی دارد تا دستفروشــان را از طبقهبندی تهیدستان شهری و
جمعیت مطرود حومهی شهر خارج کند و از طرفی دیگر ادعا کند
کارگر اخراجی میتواند از این ســفرهی باز بهره بگیرد و به راحتی
ادامهی حیات دهد!)
میتوان این وضعیت را به عنوان شــکلی از استراتژی بنگاههای
مشــترکالمنافع تولیدی و رســانهای درک کرد .جایی که آنها
ســناریوهای متعدد را برای امکانهای متفاوت پیشبینی کردهاند
تا در لحظهی سســت شدن نخســتین دیوار دفاعی در برابر فهم
راستین حقیقت ،بالفاصله الیهی جدید و پیچیدهتری ظاهر و عمال
برای مدتهای طوالنی کنشــگران اجتماعی را در سایهی خود به
کلنجار وادارد.
اگر انتشار اخبار مربوط به بیکارســازی گستردهی کارگران یکی
از این دیوارهای فروریخته باشــد  ،قطعا عادیسازی فاجعه یکی
از پیچیدهترین تاکتیکهای فرماندههان دژ ســرمایه است .مدتی
قبل که کارگران بخش «مولد بخار» شــرکت راهآهن تهران به سر
کار رســیدند در محوطهی کارگاه با بدن آویخته از دار همکارشان
مواجه شدند .کســی که چهار ماه پس از اخراج هیچ امکانی برای
ادامهی زندگی نیافته و بازگشته و خود را در همان محیط کار قبلی
به دار آویخته بود .او خود را در همان کارگاهی کشــته بود که روز
به روز بدناش را اســتثمار میکرد .هر روز بدناش را میفروخت
تا به اندازهی بازتولید نیروی بدنیاش استراحت کند و دوباره روز
از نو و روزی از نو .ولی وقتی همیــن تزریق قطرهای معاش نیز از
او سلب میشــود او امکان تازهای برای ادامهی حیات پیش روی
خود نمیبیند .این داســتان تلخ کارگرانی اســت که به گفتهی
مارکس هستیشان در گرو قرارداد کار است و در صورت اخراج از
این وضعیت ممکن اســت از دایرهی هستی به بیرون پرتاب شوند.
پس پشت تعداد کارگران اخراجی تعداد کسانی را باید دید از نظر
اقتصادی وابسته به این افراد هستند و هر اخراجی چه سرنوشتی
برای پرشمارانی از طبقهی کارگر رقم میزند.
جدی نگرفتن زیســت کارگران پســااخراج میتواند پروســهی
نابودی مازاد نیروی کار را بــه یک امر روزمره تبدیل کند و ما نیز
مدیای خبرفروش ،اعداد را
در خوشبینانهتریــن حالت و به کمک
ِ
شماره بزنیم و افسوس بخوریم.

دستهای کارگر و رنگی من
سامنه سلطانی

با چشــمهای نیمهباز به ســاعت نگاه میکنم ،ساعت ۷
صبح اســت .از خانه بیرون میزنم ۲۰ .دقیقه باید منتظر
اتوبوس باشم .اتوبوس صادقیه همیشه همینطور با تاخیر
به ایستگاه میرسد .مرد همسایهمان را میبینم .افغانستانی است .او
هم به سر کار میرود و هر شب موقع برگشت هم میبینماش.
در منطقهی پنج تن ،گلشهر ،صاحبالزمان و التیمور مشهد نزدیک
به  ۶۰درصد افغانستانی زندگی میکنند ،در گلشهر بیشتر .اتوبوس
میآید ،سوار میشوم .نسبتا خلوت است .در خیابان پنج تن اتوبوس
حسابی شلوغتر میشــود با ازدحام کارگرانی که از التیمور و شیخ
حسن به سمت گذرگاهها و محلهای کارشان میروند .کارگرانی که
ظرف غذایشان همراهشان است و نشان میدهد که قرار است تمام
روز را کار کنند.
به در کارگاه میرســم ،یک در کوچک که نیمی چوبی و نیمی آهنی
اســت .پلکان باریک اســت ،حدود  ۱۵پله پایین میروم .راهرویی
کوچک ،کمنور و بوی فاضــاب که حالت را به هم میزند .در امتداد
پلهها ســمت راست اتاقی نسبتا بزرگ (اتاق برش) که معموال مردانه
اســت و دست چپ هم توالت است که بوی فاضالب از اینجاست .هر
بار که تمیزش میکنیم هم فایدهای ندارد .ظرفها هم اینجا شســته
میشود.
نزدیک توالت یک گاز  ۳شــعله اســت که تمــام غذاها اینجا گرم

میشــوند .راهرو تمام میشود .در سمت چپ دری کوچک است که
ما را وارد ســالن بزرگی میکند که تمام طاقههای پارچه آنجا قرار
دارد و لباسهای دوخته شــده اینجا اتوکاری و دستهبندی میشود
و در گوشــهای هم یک میز بزرگ برای برش قرار دارد .هواکشی در
کار نیســت .گرمای اتوی بخار و بوی عرق ،گاهی صبحها هم البالی
لباسها ناسهای تف شده ،تهماندههای سیگار و خرابکاری گربهها را
میبینیم .بویی به مشــام میرسد که بدترین تجربه در شروع روزت
است.
از شلوغیها که عبور میکنیم سالن بزرگتری است که چهار دیوارش
را چرخهای راستهدوز پر کرده و وسط آن را چرخهای سردوز و مادگی
و روی زمین پر اســت از لباسهای نیمهتمام :آستینهای بیدست،
باالتنههای بیتن ،شلوارهای بیپا ،یقههای بیگردن که گویی تصویر
کارگران آنجا را در خود استحاله کردهاند.
نزدیک به  ۴۰زن و  ۲۰مرد در اینجا کار میکنیم که میانگین سنیمان
از  ۱۲ســال تا  ۵۰سال است .از ســاعت  ۸صبح تا  ۶بعدازظهر .اما
حرفش هست که کار ساعت  ۶تمام میشود ،گاهی مجبور به ماندن
میشــوی و تا  ۸یا  ۹شب هم کار میکنی .روزی ظاهرا  ۱۰ساعت کار
که تقریبا  ۱۰هزار تا  ۱۵هزار تومان میشــود اما این مبلغ فقط برای
نان و خرید گوجه و سیبزمینی است ،با این پول توان خرید گوشت
را نداری ،هزینهی رفتوآمد هم که به سختی ممکن است.
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روشنی روز رفته و شب میشود .شیفت شب مردانه است و کارش
را شــروع میکند .اما گاهی من و دو نفر از دختران مجبوریم برای
کار برش تا ساعت  ۱۱شــب هم بمانیم و کار برش را تمام کنیم که
فردا صبح کار برشخورده بین چرخکاران تقســیم شود .اما همین
ماندن خود مصیبتی اســت .بودن با این مــردان و چیزهایی که
میبینی و حرفهای رکیک مردانه که میشنوی و تحمل میکنی.
از آنجا که خالص میشــوی تازه استرس اینکه چطور باید به خانه
برگردی شروع میشود .اتوبوس دیگر کار نمیکند ،خیابانها خلوت
شدهاند و تو میمانی و راه رسیدن به خانه که آن موقع طوالنیترین
راه میشود .میتوانی با تاکســی بروی که هزینهاش زیاد است یا
فقط باید به ماشــینهای شــخصی اعتماد کنی و نیمی از راه را با
ترس و لرز سوار ماشین شوی و ســکوت کنی که راننده هر طور
دلش میخواهد با تو حرف میزند و بعد که پیاده شــدی شروع به
دویدن کنی .بدوی ،بدوی ،بدوی ،که به خانه برســی .اینجاست که
آدم دلش میخواهد مرد باشــد که دیگر از سایهها و صدای کفش
پشت سری از ترس نلرزد.
بدترین ویژگی کار این است که تمام روز را در کارگاهی و روزت را
نمیفهمی ،نمیفهمی که چطور با تاریکی انس میگیری ،زمانات
را میگیرند و زمانی بــرای جوانی کردن برایت نمیماند .انرژیات

را میگیرند و حقوقت هم بخور و نمیر اســت .من در ماه به عنوان
برشکار روزهای زیادی تاساعت  ۱۱شب کار میکنم و یک میلیون
و ســیصد هزار تومان حقوق میگیرم کــه ۵۵۰ :هزار تومان برای
قسط ۴۰۰ ،هزار تومان برای کرایه خانه۳۵۰ ،هزار تومان برای خرید
خوراک ،مدرسهی خواهرم و خرج رفت و آمد و دکتر.
سخت اســت ،واقعا کار ما سخت اســت .نقریبا تمام کارگاههای
تولیدی یونیفرم مدرســه ،پیراهن مردانه و مانتوهای مجلسی این
قسمت شهر یعنی کوی طالب همین است ،شرایط بدتر میشود اما
بهتر نه ،حقوقها کمتر میشــود اما بیشتر نه و در همهی کارگاهها
بیمهای در کار نیست .حتی قراردادی هم نداری .اینجا جایی برای
بهتر شــدن ندارد جز خستگی ،خســتگی ،خستگی .دستهای
کارگرم و دســتهایی که صاحبانشــان را میشناســم گواه این
خستگی است :این دســتها که از کودکی خاکی و گلآلود شدند
برای جابهجایی آجرهای کوره ،گاهی از پاک کردن زعفران طالیی
شدند ،گاهی ســیاه و تیره شدند از شکستن گردو و پسته ،گاهی
زخمهای ریزی برمیداشــتند که انگشتها را به رنگ قهوهای در
میآورد برای ساختن تسبیح که دانههای آن خوب تراشیده نشده
بودند .به دستهای کارگرم فکر میکنم که حاال خیس میشوند از
پاک کردن اشکهای خستگیام .تمام من خسته است.

همهی عمر کارگر بودیم
شهره  .ص

بعد از انقالب آمدیم تهران .در یکی از شهرســتانهای
آذربایجان شــرقی زندگی میکردیــم 9 .برادر و خواهر
بودیم و یک روز پدرم آمد گفت که آیتاهلل خمینی گفته
نفت را مجانی میکنــد .آب و برق را مجانی میکند .همه چیزمان را
فروختیم و آمدیم در شرق تهران یک خانهی کلنگی دو اتاقه خریدیم.
پدرم شغل خاصی نداشــت؛ یعنی تخصصی نمیدانست و گاهی در
عروسیها و جشنها باالبان مینواخت و پول کمی به خانه میآورد.
وقتی به تهران آمدیم بعد از مدتی فهمیدیم که چیزی مجانی نشده و
نمیشود .درس و مشق را رها کردیم و چند نفرمان دنبال کار گشتیم
تا شــکم این خانوادهی  11نفره سیر شود .از وقتی یادم میآید من و
خواهرانم کارگری کردهایم تا فقط بتوانیم مایحتاج اولیهمان را تامین
کنیم .بعد از دنبال کار گشتن ،من و یکی از خواهرها در دو کارخانهی
صنعتی کاری پیــدا کردیم .آن یکی خواهرها هم توســط یکی از
همســایهها فرصت کاری در خانه را به دست آوردند .یکی از برادرها
هم ســربازی رفت .آن یکی عالف کوچهها و خیابانها شده بود ،آن
یکی هم ازدواج کرد و رفت و کوچکترین هم به دبستان میرفت.
آن خواهرها که در خانه کار میکردند در واقع کارشــان پاک کردن
نخود و لوبیا بود برای کارخانهی حبوبات .هر هفته آقایی با کیسههای
حبوبات میآمد و کیسههای قبلی که پاک شده بود را پس میگرفت.
دستمزدشان را که خیلی ناچیز بود میپرداخت تا پنجشنبهی دیگر.

بعد از مدتی این کار را از دست دادند چون صاحب کارخانه دستگاه
حبوبات پاککنی خریده بود و دیگر نیازی به کار انسان نداشت .برای
همین خواهرها شــروع کردند به سرهمبندی کردن گیرههای لباس.
یک کارگاهی بود که گیرهی لباس تولید میکرد .یک آقایی هر چند
روز یک بار میآمد چند کیسه که محتوی مواد ابتدایی گیرهها بود را
میداد و کیسههای پر از گیرههای آماده را پس میگرفت و میرفت.
کار خواهرها از  9صبح تا  9شــب همین بود که بســاط کارشان را
در وســط راهروی خانه پهن میکردند تا بتوانند آخر هفته پولی به
دســت آوردند .من و یکی از خواهرها که در کارخانه کار میکردیم
از صبح خیلی زود میزدیم بیرون تــا  6عصر .کار من در کارخانهی
آلمینیومبری بود و کار خواهرم در کارخانهی رینگسازی .جمعهها که
روز تعطیل بود و ما کارخانه نمیرفتیم ،به کمک خواهرها میآمدیم تا
تعدادی بیشتر گیره سرهمبندی شود.
من سه انگشت دست چپم را در کارخانه از دست دادم .یک روز فقط
یک ثانیه حواسم پرت شــد و انگشتانم زیر تیغ آلمینیومبری رفت.
دنیا در برابرم تیره و تار شــد .انگشــتانم را که قطع شده بود اصال
نمیدیدم کجا پرت شــده .همه جا را خون گرفت و صدای جیغ و داد
همکاران را میشنیدم .دیگر چیزی نفهمیدم و در بیمارستان به هوش
آمدم .رییس کارخانه بیشتر کارگران را بیمه نکرده بود و من هم بیمه
نبودم .خیلی نگران شــده بود و به هر دری میزد که وضعیت بیمهی
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مرا جور کند و ســرانجام موفق شد .من بعد از چند روز با دستان
باندپیچی از بیمارستان مرخص شدم .رییس کارخانه هم خسارتی
پرداخت کرد و من خانهنشین شدم .حتا دیگر نمیتوانستم به دیگر
خواهرها در خانه کمک کنم.
هنوز هم آن خواهر بزرگترم در یک کارخانه کار میکند .هیچوقت
ازدواج نکــرد و بعد از ازدواج آن یکی خواهرهــا و یکی دو تا از
برادرها مجبور شد که به تنهایی از مادر مریضمان مراقبت کند.
من بعد از بیکار شــدن و در خانه بودن ،چند سال بعد توسط یکی
از دوستان با یک پسری آشنا شــدم .اوایل خیلی نگران بودم که
وضعیت دســت چپم باعث حرف و حدیث خــودش و خانوادهاش
شود اما نگرانی من بیمورد بود و مدتی است که با یکدیگر ازدواج
کردهایم .البته من به دلیل ازدواج در ســن باالی  40سال با شانس
کمی برای بچهدار شــدن مواجه هستم .االن هم مدتی است که به
عنوان یک منشــی در مطب یک دکتر که از آشنایان دور همسرم
است کار میکنم.
من و خواهرها همیشــه کارگر بودیم .دســتمزد کمی داشتیم .از
پس هزینهها بر نمیآمدیم .حتا یادم میآید در دورهی هاشــمی
رفسنجانی بیشترین مشکل مالی را داشتیم؛ همه چیز گران شده
بود .پدرم که آن موقع زنده بود هر وقت تلویزیون چهرهی خمینی
و یا رفسنجانی را نشان میداد ،فحش بار آخوندها میکرد.
من دو بار بیشــتر به ســینما نرفتهام و هر دو بارش هم مربوط به
زمانی است که ازدواج کردم .یعنی وقتی مجرد بودم هیچوقت نشد
که ســینما بروم .نه من ،نه دیگر خواهرها .ما پول کافی نداشتیم.
همچنین وقت کافی هم نداشــتیم که مثال ســینما برویم .همان
دلخوشیمان تلویزیون نگاه کردن شبها بود.
خیلی مطالعه کردن را دوست داشتم .مثال داستایوفسکی را خیلی

دوســت دارم .یک کتابش را آن موقع که در کارخانه کار میکردم
از یکی از همکارانم قرض گرفته بودم .البته من تا ســوم راهنمایی
درس خواندهام و گاهی سر در آوردن از بعضی متنهای کتاب برایم
سخت بود.
ما همیشه بی پول بودیم .چند ماه یک بار گوشت میخریدیم .حتا
مادرم گاهی به قصابی محل میرفت تا دمبهی گوســفند بخرد که
مثال گاهی آبگوشتی بخوریم .سویا و ماکارونی را مادرم از کارخانه
فلهای به قیمت خیلی پایین میخرید .خیلی نمیتوانستیم غذای
متنوع بخوریم .مثال آن موقعها ما قرمهسبزی نمیپختیم چون پول
گاز پیکنیکی سر به فلک میزد.
االن که برای خودم خانه و زندگی دارم گاهی که قرمهسبزی میپزم
برای آن خواهرم که هنوز در خانهی پدری اســت و تنهاست ،هم
میپزم و برایش میبرم .او هر روز هفته دو شــیفت کار میکرد تا
از پس هزینههای بیماری مادرمــان برآید .البته ما خیلی کمکش
میکردیم اما هزینههای بیمارستان و دارو خیلی گران بود مخصوصا
در دورهی احمدینژاد واقعا ما مستاصل شده بودیم .چند ماه پیش
مادرمان بعد مدتها بیماری ،فوت کرد .االن خیلی نگران خواهرم
هستم .نزدیک  50سالش است و هنوز کارگری میکند .نه ازدواج
کرده و تمایلی هم ندارد .خســته اســت و هنوز هم حسابی کار
میکنــد تا بدهیهای مربوط به بیماری مادرم که از این و آن قرض
گرفته بودیم صاف شود .همان برادر کوچکمان که دبستان میرفت
دیپلم گرفت و دانشــگاه آزاد قبول شــد اما چون پول نداشتیم،
نرفت دانشگاه و دولتی هم قبول نشد .االن هم بیکار پیش خواهرم
زندگی میکند و خرجش را خواهرم میدهد .بقیه هم دنبال زندگی
خودشان هستند.

دو پرده از دستها و چشمها
«برات» دستهای بزرگی داشت ،اولین چیزی که از برات
به چشــم میآمد و آخرین چیزی کــه از برات فراموش
میشد همان دستهایش بود .بزرگ و زبر و سیاه .هرچند
قرار اســت دیگر درک عضالنی از طبقهی کارگر نداشته باشیم اما
برات حسابی تنومند بود .قدِ بلند و شانههای باز ،با صورتی کشیده و
بیضی .دهان که باز میکرد صدایش انگار راست و مستقیم از لولهی
اگزوز بیرون میزد و گوش را خراش میداد و هوا را خراش میداد .و
برات کم حرف میزد ،خیلی کم.
برات به سختی فارسی حرف میزد .از روستا آمده بود و در حاشیهی
شــهر ساکن شده بود ،زنش چاق و گرد و کوتاه بود ،با صورتی سرخ،
انگار که همین حاال از حمام بیرون آمده باشد و شش بچهی قد و نیم
قد داشت .برات کارگر کارخانهی صابونسازی بود .همه کار میکرد،
بار جابهجا میکرد ،مواد اولیه را توی ماشین میریخت ،خمیر صابون
را روی شانههای بزرگش میگذاشت و میبرد تا انتهای سالن کارخانه،
پی گوسفند که میرسید چکمه میپوشــید و تا گردن توی کثافت
چرب پی فرو میرفت .و همیشه بوی پی گوسفند میداد ،حتا وقتی
خودش را با صابونهایی که از کارخانه به خانه میبرد میشست ،هنوز
هم بوی پی گوسفند میداد.
کار اصلی برات اما قالبزنی بود .پشت دستگاه قالبزنی مینشست
و پاهایش را هــول میداد توی رکاب ماشــین ،خمیر را توی قالب
میگذاشت و قالب سنگین را با حرکت پا فرود میآورد و صابون آماده
را برمیداشت .یک ناهماهنگی کوچک در سلولهای مغز برات کافی

بود تا انگشتش را به همراه خمیر صابون له کند.
کارخانهی صابونســازی ده سال بود کار میکرد و برات ده سال بود
برای کارخانهی صابونســازی کار میکرد و به ازای هر دو سال یک
بند انگشــتش را داده بود .یک انگشت از بیخ و بن و دو بند انگشت
از یک انگشت دیگر .ظهرها وقت ناهار ،توی اتاق استراحت کارگرها
ناهار مختصــری را که از خانه آورده بود زود میخورد و میآمد توی
حیاط کارخانه ،نزدیک النهی سگها ،جلوی آفتاب مینشست و تکیه
میداد به دیوار و با دســت راستش که هنوز همهی انگشتهایش را
کامل داشت سیگار فروردین میکشید و چشمهایش را میبست ،اما
هر از گاهی چشمهایش را نیمه باز میکرد و زل میزد به دست چپش
که در دو حادثه ،بندهای انگشــتش را زیر دستگاه قالبزنی له کرده
بود.
کارگرهای قدیمــی میگفتند روز دومین حادثه برات انگشــت له
شــدهاش را ،که هنوز به چند رگ و مقداری پوســت آویزان بود ،با
دست خودش کنده و بعد خودش دست خودش را بسته است .انگشت
اشارهی برات اما سالم بود ،نه برای اینکه به چیزی اشاره کند .برای
اینکه ماشه را بچکاند و زندگی برات به چکاندن ماشه بستگی داشت.
حقوق کارخانه کفاف همــان زندگی محقر را هم نمیداد .این بود که
برات شــکار میکرد و گوشت شکار را میفروخت .به رییس کارخانه
و دوســتهای رییس کارخانه گوشت شکار میفروخت و احتمالن به
کسان دیگری هم میفروخت .بعضی وقتها تریاک هم میفروخت.
هر چیزی را که میشد فروخت و چند تومانی سود کرد میفروخت.
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و انگشتهایش را قبل از اینها فروخته بود ،اال انگشت اشارهاش را
که زندگی برات به آن بند بود.
برات با هیچکس نمیجوشــید .وقتی کارگرهای دیگر شــوخی
میکردند و میخندیدند از دور نگاه میکرد و ســیگار فروردینش
را میکشــید .وقتی کارگرها غمگین بودند و ســنگینی مصیبت
روزگار روی سرشان سایه میانداخت از دور نگاه میکرد و سیگار
فروردینش را میکشــید .حتا وقتی کارگرها دست از کار کشیدند
تا رییس کارخانه برایشــان دستکشهای اساسی بخرد که پوست
دستشان را سود سوزآور نســوزاند ،از دور نگاه میکرد و سیگار
فروردینش را میکشــید .و وقتی رییس کارخانه برای زهر چشم
گرفتن از بقیه رجب را که خلوضع بــود در دم اخراج کرد و یک
ســیلی هم توی گوشــش زد ،زودتر از بقیه همان دستکشهای
افتضاح را دستش کرد و رفت که مواد اولیه را با سود سوزآور توی
دهان دستگا ِه خمیرسازی بریزد.
همین بود که کارگرها از برات متنفر بودند .از خودشان متنفر بودند،
از زندگی خودشان متنفر بودند و از برات بیشتر از همه متنفر بودند
که با آن قد بلند و شــانههای باز جلوی «آقای مهندس» سرش را
پایین میانداخت و شبها گوشت شکار را میبرد جلوی خانهاش و
هرگز پایش را داخل خانهی آقای رییس نگذاشته بود.
همان ســال دهم بود انگار که کارخانه ورشکست شد .آقای رییس
خانــهاش را فروخت و رفت تهران و دفتری باز کرد برای داللی پی
گوسفند .کارخانه را هم فروخت .اول دستگاههای کارخانه را ،بعد
سگهای کارخانه را ،بعد زمین کارخانه را .حقوق کارگرها پنج ماه
عقب افتاده بود و قرار بود بعد از فروختن زمین کارخانه حقوقشان
را بگیرند .و نگرفتند .شــما حتا پیش از خوانــدن این جمله نیز
میدانستید حقوقشان را نگرفتند.
رییس کارخانه در تهران درویش شــد و پولدار شــد و در خیابان
فرشــته خانه خرید .اما هرگز آن پنج ماه حقــوق باقی ماندهی
کارگرهای کارخانهی صابونسازی که بیشتر از یک دوجین نبودند،
پرداخت نشــد .چند سال بعد برای تهیهی گزارشی در مورد شکار
دنبال برات میگشتم .رفتم سراغ رجب .دورادور میدانستم نزدیک
یکی از ورودیهای بازار ،روی چرخ ،میوه میفروشد .نشانی برات را
خواســتم و آنجا بود که فهمیدم هیچکس از برات خبر ندارد .برات
چند ماه بعد از تعطیلی کارخانه ناپدید شده بود و دیگر هیچکدام
از کارگرهای کارخانهی صابونسازی ،که همسایههای برات بودند،
او را ندیده بودند .خیلیها میگفتند دیگر ادامهی زندگی در شهر،
همان زندگی محقر در حاشــیهی شــهر ،برایش ممکن نبوده و به
روســتا برگشته است .رجب اما اصرار داشــت که برات گم شده.
میگفت یک روز صبح زود ،توی زمســتان ،تفنگش را برداشته و
رفته کوه و دیگر نیامده اســت .برات ،با آن قد بلند و شانههای باز،
برای رجب افســانه شده بود و برای همیشه با یک تفنگ گلولهزن
قدیمی در کوههای برفی سرگردان ماند.
***
عنایت را همان روز اعتصاب کارگران شرکت واحد بازداشت کردند.
او البته کارگر شرکت واحد نبود ،در یک مکانیکی کار میکرد و از

سندیکایی شرکت واحد آشنا شده بود،
چند ماه پیش با کارگرهای
ِ
گاهی در جلساتشان شرکت میکرد و هر کمکی هم که از دستش
برمیآمد انجام میداد .وقتی از دو روز قبل اعتصاب ،اعضای هیات
مدیرهی ســندیکا در خیابان یا در خانههایشان بازداشت شدند،
عنایت مقداری پول قرض کرد و برای همســر یکی از بازداشتیها
برد که میدانست موعد پرداخت اجارهخانهشان چند ماه است که
عقب افتاده.
به همین دلیل بود که عنایت را همان روز اعتصاب بازداشت کردند و
چند روزی نگاه داشتند تا روشن شود که چرا از کارگران سندیکایی
«حمایت مالی» کرده است .عنایت وقتی آزاد شد دیگر کار نداشت.
چند روز بود غیبت داشــت و ســر صاحب مغازه هم برای دردسر
درد نمیکرد .اینطور بود که عنایت بیکار شــد .عنایت تا آن روز
 22سال کار کرده بود اما هیچ چیزی نداشت .یک خانهی اجارهیی
کوچک داشت نزدیکیهای سلسبیل که با زن و تنها پسرش آنجا
زندگی میکرد .حاال دیگر همهی خانواده باید با حقوق معصومه ،زن
عنایت زندگی میکردند که کارگر خدماتی بیمارستان بود .و عنایت
مینشست گوشهی اتاق ،نزدیکیهای تلویزیون و کتاب میخواند و
سیگار میکشید و مست میکرد .صبحها دنبال کار میگشت و کار
پیدا نمیشــد و عنایت که در کارگاه زیر ده نفر کار میکرد خیلی
قبل از این ،در دولت اصالحات از شمول قانون کار خارج شده بود.
همــان روزها بود انگار ،یا چند ماه بعد که درد توی پاهای معصومه
شروع شــد .از سر کار که به خانه برمیگشــت نیم ساعتی طول
میکشــید تا به طبقهی سوم و در خانه برسد .باالخره کار به دکتر
رسید .یکی از دکترهای همان بیمارستانی که معصومه توی آن کار
میکرد گفته بود بیماری معصومه از آن بیماریهای نادری است که
از پا شــروع میشود و آرام آرام همهی بدن را میگیرد و زمینگیر
میکند .معصومه البته هنوز ســر کار میرفت .نمیشد که نرود .اما
ساعتهای کارش را کم کرد و عنایت سیگارش را زیاد کرد و بیشتر
مست میکرد.
باالخــره از چند نفری پول قرض کرد و یــک وانت خرید .تصمیم
داشت با وانت بار بکشد و خرج زندگی را دربیاورد .وانت هم اما کار
نمیکــرد ،هنوز هم کار نمیکند .عنایت به دولت روحانی رای داده
است که وضع بهتر شود اما خودش میگوید وضع بهتر نشده است.
حاال بیماری معصومه شدیدتر شده است ،خانهی اجارهیی عنایت به
چند خیابان پایینتر و یک اتاق در زیرزمین نقل مکان کرده .خانهیی
تاریک که حقوق  730هزار تومانی بازنشستگی معصومه و باربری
عنایت بتواند از پس اجارهاش بر بیایــد .عنایت در خانه اینترنت
ندارد .او هرگز این نوشــته را نخواهد خواند .پسرش میگوید بابا
بیشتر از قبل سیگار میکشد ،آنقدر که جثهی کوچکش کوچکتر
و پوســت بدنش سیاهتر شده است و مست میکند ،عنایت بیشتر
از همیشه مست میکند اما عربده نمیکشد .گوشی را که میگیرد
همین را میگوید .میگوید :عربده نمیکشــم اینقدر که هیچ جای
این شهر حتا عربده هم نمیشــود کشید .و از پشت گوشی تلفن
میبینم که چشمهایش سرخ شده است.

چند بریده از آن سوی اتوبانهای کمربندی
روزبه امجد

اول:

این روزها در متروی تهران تبلیغاتــی دربارهی نظافت
شــخصی دیده میشــود که مردم را به رعایت نظافت
و دوش روزانــه دعوت میکنــد و در یک مورد ،فــرد بدبوی قصه
از قضا ســر و وضعی شــبیه به فقرا و کارگران دارد .بقیه هم شبیه
اینفوگرافیطورهایی که قرار است به ما بفهمانند چگونه با روزانه 15
دقیقه میتوان تمیز و متمدن بود ،تصویر شدهاند.

خوردن برای معده و این جور چیزها نیســت؛ بلکه حضرتش نگران
آداب معاشرتی اســت که این بچهها باید برای حضور در جامعه یاد
بگیرند! و یاد نمیگیرند که هیچ ،حتا برای جوشــی کردن طرف هم
که شده از موقعیت استفاده میکنند و دستی به غذا میزنند .تا قبل
از این ماجرا اصلن به این موضوع فکــر نمیکردم که دلیل آموزش
نظافت به بچهها چیســت و به عنوان موضوعی بدیهی فکر میکردم
که بهداشت فردی باید یکی از برنامههای آموزشی باشد.

دوم:

سوم؛ آ:

روزگاری همکاری داشــتیم در یک مرکز حمایت از کودکان کارگر،
حوالی یکی از روستاهای جنوب شــرق تهران .چند باری برای کار
گزارشنویسی و کمک به پایش پروژه ســری به آنجا زدم .همکار
بینوا هر روز موقع غذا خوردن بچهها که میشــد ،یکی دو ساعتی
حرص میخورد و ســرخ و سفید میشد .چندتایی از بچهها همچنان
که قاشق دستشان بود ،از دستشــان هم مددی میگرفتند .همکار
محترم خون خونش را میخورد که این وحشــیها باید آدم شوند و
یاد بگیرند که غذا را با قاشــق و چنــگال و چاقو تناول میکنند نه
دست .ماجرایی مشابه هم دربارهی تند خوردن داشتیم که این یکی
اگر چه کمتر حرصش میداد ،بین بچهها شــایعتر بود .بعد از چند
هفته ،روزی نشســته بودیم و گپ میزدیم ،در کمال تعجب متوجه
شدم مسالهی همکار عزیز اصلن سویهی بهداشتی ماجرا و باکتریها
و مواد شــیمیایی الی چین و چروک و ناخن دست یا ضرر تند غذا

اواخر پائیز بود که آمد داخل اتــاق و از زیر چادرش یک بطری آب
گلآلود درآورد و گذاشــت روی میز .گفت مســواک و خمیر دندان
دادهاید دســت  ...و دســتتان درد نکند ،اما با این آب که نمیشود
مسواک زد ،ما هر چه به گوشش میخوانیم ،گوش نمیکند و میگوید
اگر مســواک نزنم کرم دندانم را میخــورد .گفتم که از کی این آب
اینطوری شده؟ گفت از هفتهی پیش .این طرف خیابان که ما بودیم
تهران بود و آن طرفش تهران نبود .کلی گشتیم و کاشف به عمل آمد
از پارســال که چند چاه عمیق در منطقه زدهاند ،فشار آب کم شده.
هفتهی بعدش رفتیم ادارهی آبوفاضآلب و فهمیدیم همان نیمچه آب
بدبو و سخت -که ترکیبش با صابون ،بوی جوبهای دوران کودکی با
آن رویههای چینخوردهی چرپی که کنار آت و آشغالها جمع میشد
میداد -حاال گلآلود هم شده .چاههای عمیق ،ارتفاع آب چاه روستا
را پایین بردهاند و پمپ همراه با آب ،گِل هم پمپاژ میکند.
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سوم؛ب:

زمستان تهران زمستان نیست و برف و باران جدی ندارد ،اما 50-

از  4سال درس خواندن به ماری آنتوانت درون اقتدا میکند.

صبح زیر  5درجه دارد و خشــکی هوا ،سوز را دو پنجم:
 40روزی ســر
ِ

چندان میکند 6 .ســال پیش با حماقت هرچه تمام به یک پســر
اصرار میکردم که صبحها دســت و صورتش را بشوید و هفتهای
یک بار برود حمام و نه میشســت و نه میرفت .بعدتر فهمیدیم نه
عمومی زهوار دررفته
حمام
گاز دارند و نه بــرق؛ و آب گرم جز در
ِ
ِ
در دسترس نیست.

چهارم:
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صبح ســاعت  7میزند بیرون و میرود مدرسهی خودگردان3 ،
ســاعت در روز کالس دارد و هنوز کالس تمام نشده میپرد توی
اتوبوس تهران ،سر ظهر میرســد تهران و تا  8و نیم عصر میدان
ولیعصر تا ونک را گز میکند و دستمال میفروشد .شب از میدان
آزادی ســوار آخرین اتوبوس –اتوبوس ساعت  9-میشود و ده و
نیم میرســد خانه .فردا همین برنامه تکرار میشــود.یک جمعه
وقت بیشــتر دارد که صبح میرود بیرون با رفقایش بازی کند –
بازی که نه ،جایی برای بازی نیست ،یک سری زمین کشاورزی رها
شده اســت که نصفهشبها کامیونها دزدکی میآیند و نخالههای
پروژههای بسازوبفروشها را خالی میکنند و گاهی درش چیزهای
جالب هم پیدا میشــود :همیشه در آخرین لحظات تخلیهی خانه
برای تخریب ،چیزهایی جا میماند -ظهر میآید نهار را میخورد و
بعد مثل روزهای قبل سر کار .با مادرش دعوا دارد همیشه .یک روز
ســر کوچه دیدمش سالم کردم و دیدم سالمش بغ داشت و حدس
زدم کتک خورده یا طوری شــده ،زنگ زدم و برای فردا خودش و
مادرش را خواستم .ســه نفری نشستیم در دفتر .میگوید مدرسه
میره رو مخم .اگه نــرم حداقل تا  10میخوابم .مادرش غر میزند
که نمیشه بیسواد بمونه .یکی از مددکارها فضولیاش گل میکند
و میپرد وسط که خب کمتر کار کن .پسرک اخمش میرود تو هم،
مادر سرش را میاندازد پایین و من ابرو میاندازم و چشم و چالم را
کج میکنم که گند زدی مددکار جان .کرایهخانه میدهند و خرج
پدر بیمار و درس سه خواهر و برادر ،عجبا که مددکار میداند و بعد

بعضی وقتها میگفتم بریم فوتبال بزنیم .بار اول خودشان گفتند
پاشو بریم .جمعه بود و رفته بودیم نظافت هفتگی .یکیشان آمد و
گفت یک یار کم داریم و به اصرار مرا بیرون کشید .بعد از یارکشی
متوجه شــدم توپ پنجر است .گفتم بگذارید برم توپ بخرم .حاال
نه توپ درســت و حسابی ،از همین توپهای شقایق دوران بچگی
خودمان.از من اصرار که بروم بخــرم و از آنها انکار که نه و الزم
نیست .آخر سر بالهت را به خرج دادم ،رفتم توپ را خریدم و الیه
زدیم 5 .دقیقه نشــد که فس کرد و زپرتش در رفت- .تا مدتها
بهم میرسیدیم و میگفتیم فس و از خنده پهن میشدیم :یک بار
یکی آمده بود کمک مالی کند و ما آن طرفتر داشــتیم فس فس
میکردیم و میخندیدیم ،طرف بــه خودش گرفت و رفت -زمین
پر از شیشهی خرد شده ،تکههای کوچک بتون و کلی نخاله بود و
پا -توپ-شوت -زمین اولین پیامدش فس بود.

ششم:

روســتاهای قرچک بوی گند میدهند .کلی بچه هم دچار عفونت
ریه .شــیب تهران شمال به جنوب است ،فاضالب همراه با آبهای
زیر سطحی آن حوالی میزند بیرون و وسط برهوت نیزار میبینی.
از پشهها و سوسکهایی که آنجا نشو و نما میکنند هم بگذری و
پناه ببری به تارومار و پشهبند ،بوی گند را نمیشود کاری کرد .آب
لولهکشی هم سخت است ،هم بو دارد .صابون کف نمیکند و چندان
کارساز نیست .روستا جوی ندارد ،یعنی دارد اما از طرف شهرداری
تعمیر و نگهداری نمیشود و به عهدهی مردم است .شیب جوی هم
که درست نباشــد ،آب جمع میشود گوشه و کنار و بو می گیرد و
بوی گند منطقه دو چندان میشود .زمین بازیای اینجا هم نیست
و بچهها در کوچه و پسکوچه بازی میکنند.

هفتم:

یک بار یکی از دوســتان سوالی گذاشــت وسط .بچههای یکی از
محالت حاشــیهای که او در آنجا کار میکــرد ،همگی چاقو توی

جیب میگذاشتند .ســوال این بود :چه کنیم که چاقو توی جیبشان
نگذارند؟
یکی گفت کالس مهارتهای زندگــی بگذاریم با توجه ویژه به عدم
خشــونت .یکی دیگر گفت قانون بگذارید چون این مساله خطرناک
اســت .اما یکی دیگر از دوســتان گفت چاقو در جیب گذاشتن با
ارزشهای طبقه متوســطی ما سازگار نیست و ما بدون توجه به این
دنبال راهی هستیم که کودکان چاقو در جیب نگذارند .حرف بیراهی
نبود .دوستی که موریانه به تنبانمان انداخته بود ،موافق بود .گفت
زورگیری و گاهی تجاوز در آنجا هر چند وقت یکبار اتفاق میافتند.
بچهها برای دفاع از خودشان چاقو حمل میکنند .حاال کمی موضوع
روشن شد :مساله خشونتطلبی بچهها نبود ،بلکه این بود که آنها
برای حفاظت از حق امنیت خود ،مجبور میشــوند این کار را انجام
دهند.
اما راهحلهای جدید همچنان با منطق قبلی پیش میرفت :از پلیس
کمک بخواهیم.
این بار من گفتم که اگر خشــونت را بــه منطقی که آخرین حلقه را
میبیند محدود نکنیم ،چه؟ اصلــن مگر پلیس خودش نمیداند؟ یا
گیریم که پلیس هم بیاید و این آدم بدها را بگیرد و ببرد ،مگر آنها
از مریخ آمدهاند؟
هشتم:
در تهران روزانه  7میلیون و  500هزار کیلو زباله تولید میشود .این
را بگذارید کنار حجم عظیم فاضــاب و حجم  1میلیون و  192هزار
کیلوگرم آالیندهی هوا .بد نیست بدانید ساالنه  45هزار نفر در ایران
به دلیل آلودگی هوا میمیرند.

نهم:

 7سال پیش ،بهزیســتی در یکی از مناطق جنوب تهران که شپش
شــیوع پیدا کرده بود اقدام به توزیع شامپو و برگزاری کالسهایی
برای کنترل مشــکل کرد .شــرط اســتفاده از این امکانات ایرانی
بودن بود .یعنی مهاجران عراقی و افغانســتانی نمیتوانستند از این
امکانات اســتفاده کنند .پس از مدتی مشکل در میان ایرانیان حل
شد و مهاجران شدند شپشوهای منطقه .کمکم در مدرسهها کودکان
مهاجر منزوی شــدند و بعدتر از ورودشان به یک مدرسه جلوگیری

شد .کودکان مهاجری هم که شــپش نگرفته بودند یا به کمک یک
مرکز حمایتی غیردولتی از شــر شپش خالص شده بودند؛ کمرغبت
شدند به مدرسه رفتن.

و چند کلمه دربارهی زندگی بهداشتی

زندگی غیربهداشتی یعنی حمام نرفتن؟ با دست غذا خوردن؟ به قول
قیطریهنشینها ،بو دادن؟ این برچسبها هرچند که بیانگر واقعیتی
باشند ،تنها در سطح صورت مساله حرکت میکنند .آن چه که نقش
تعیین کننده در ســبک زندگی طبقات و گروههای فرادستتر دارد،
برخورداری آنان اســت .خواه دسترسی روزانه به آب سالم و تمی ِز و
گرم باشد برای استحمام ،خواه عمل زیبایی و مواد آرایشی با کیفیت
که ظاهری موجه و به اصطالح زیبا و دیگرپسند و بویی خوش فراهم
کند .تفریحات هم به این منوال هســتند :آن کسانی که میتوانند به
سالن ورزشــی بروند (یعنی هم توان مالی داشته باشند و هم امکان
رفت و آمد راحت) بدنشــان کج و کوله نمیشود و اگر هم شود عمل
زیبایی جبران مافات میکند .بالعکس آن پسری که در نزدیکی محل
زندگیاش ،حتا کوچهای آسفالته نیست یا بدتر ،آن دختری که هیچ
سالنی در نزدیکی محل سکونتش نیست که بتواند به آنجا برود و از
بازی در کوی و برزن هم منع میشود ،از سالمت جسمانی برخوردار
نیســتند .آن کودکی که لثهاش عفونــت دارد و این عفونت باعث
میشود دهانش بوی تند و نامطبوعی داشته باشد و از پس هزینهی
درمان هم بر نمیآید ،آن کودکی که وقتی شیر آب را باز میکند ،باید
آبی سرد و بدبو را به سر و صورتش بزند و پدر و مادرانشان این سبک
از زندگی را انتخاب نکردهاند.
در همین نقطه اســت که باید به دو پرســش فکر کرد :چه شرایطی
چنین شــیوهای از زندگی را بــه آنان تحمیل کــرده در حالی که
گروههایی در جامعه بیش از آن استانداردهای الزم برای سالم زندگی
کردن برخوردارند؟ و آیا آن بخش از جامعه که متمدن و خوشــبو به
نظر میرسند ،غیربهداشتی زندگی نمیکنند و زندگی غیربهداشتی
را به دیگران تحمیل نمیکنند؟
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من به مرگ فکر میکنم
رضا عباسی
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واقعیت بزرگتر از نوشتههاســت .مطمئنن نمیتوان
توقع داشــت آنچه بر ســر یک ملت گذشته است از
لحظات تلخ و شــیرین ،زمانهای سنگین و ناگذرای
دستگیری ،توهینها ،تحقیرها و بیسرانجامیها در قالب تعدادی
کلمه یا کتاب بیاید .بنای سیستم انسان بر فراموش کردن گذاشته
شده است .حجم عظیم دادههای درد میتواند باعث از هم پاشیده
شدن روان انسان پناهجو شود.
برای من نوشــته بودی تا دربارهی اتفاقاتی که در سی سال اخیر
برای پناهجویان افغانی افتاده اســت بنویســم .من تمام عمرم
دربارهی همین موضوع به اشکال مختلف نوشتهام .همچنان خودت
و دیگرانی مانند من و تو ،نوشــتهاند .از جسورهایمان گرفته ،تا
شاعران ،نویســندگان و فرهنگیان محافظهکارمان که همواره در
روزمرگی و کوچکی خودشان مشغول بودهاند .با بررسی موضوع در
ذهنم ،دردی کرخت شده در قلبم دوباره شروع شد .تصاویر آمدند
و آمدند و آمدند .ســعی کردم تاریخها را به خاطر بیاورم .دیروز با
دوستی هنگکنگی در فیسبوک صحبت میکردم .او هم مشتاق
وضعیت پناهجویان آســیایی به طور کلی و همچنین پناهجویان
افغانی بود .در تمام طول این نوشته از من واژههای افغانی و پناهجو
را خواهی شــنید“ .افغانی” میگویم تا طنین این کلمه که مدتها

بدترین فحش در ایران بود دوباره در خاطرت زنده شود“ .پناهجو”
میگویم چون سالهاســت که همه و همه سعی میکنند بیپناهی
این عده از انسانها را بیخیال شوند تا به وجدانشان فرصت نفس
کشیدن داده شود .در حالی که دستهای از انسانها که این سالها
مانند توپ پینگپنگ بین ایران و افغانســتان پاسکاری شدند به
معنای واقعی کلمه پناهجو بودند .خودت میدانی همیشــه از بکار
بردن کلماتی که بار مذهبی دارند پرهیز داشــتهام .کلماتی که به
راستی آلوده شــدهاند .اما میخواهم بگویم اگر “ظلم” مصداقی
داشته باشد ،بر این مردم برابر است.
میخواستم این نوشته حالتی مقالهوار پیدا کند .به تاریخ و دالیل
اجتماعی_تاریخی گریز این مردم از افغانســتان بپردازم .تقسیم
کنــم دوران پناهجویی را به بخشهای ده ســاله .به طور جزئی و
مفصل به عنوان کســی که در ایران رشد کرده است به باز کردن
شــرایط اجتماعی_ سیاســی ایران در طول این سالها بپردازم.
خالصه اینکه به شــکلی ساختارمندتر به این موضوع بپردازم .اما
نتوانستم .به عنوان کسی که تمام عمرش در این ماجرا داخل بوده
و هســت ،خاطرات و احساسات دست از سرم بر نداشت .عنوان و
زیرعنوانها را خط زدم .مثل همیشه سالم کردم و شروع کردم به
نوشتن با موسیقی نهایی فیلم “پاپیون” آنجا که استیو مککوئین

بر کرجی کج و کوله ،به دست اقیانوس میسپارد خویش را .بلند رو
به همهی خشکیها و اسارتها فریاد میزند“ :هی! شما حرامزادهها!
من هنوز زندهام”“ .من هنوز زنده ام” را دوست دارم .چون پناهجوها
نیز بعد از سالها سرکوب شدن و محروم شدن هنوز زنده هستند و
آن سوی این تلخیها ،روزهای خوش آزادی است .این روزها که هر
روز از دمشق و حلب کشته میآورند .این روزها که برف در کوههای
ارومیه باریده است .این روزها که همه به من میگویند “نگو” .این
روزها که چهارشنبهها و پنجشنبهها پلیسها ساعت پنج صبح به
کمین مینشینند تا فقیرترین دستهی پناهجوها را به دام بیندازند
و با توبرههای کارگریشان در آن سوی مرز خالی کنند .این روزها
که افغانستان دارد خالی میشود و همه میروند و حق دارند بروند.
این روزهای سخت برای کسانی که دیپورت شدهاند.
هیچکس کنار این مردم نیســت .نه حتی فیسبوک با فضای آزاد
مبادلهی خبرهایش .نه تلگرام یا هیچ روشنفکری خودش را درگیر
این قضیه نمیکند .ارومیه ،عســکرآباد ،شــاندیز ،سفیدسنگ.
شیخهای ما میترســند و حق را نمیگویند .دانشجوهای افغانی
خوابیدهاند .دولت افغانستان دارد یاد میگیرد دروغهایش درست
و حسابی باشد و خیانتهایش حسابیتر .اخالق در سیستم ادارهی
جهانی ،عنصری دســتوپاگیر و اضافه شده اســت .بوی خرابی
میآید .دولتها یاد گرفتهاند چطور از مهر دیپورت مدام استفاده
کنند .دیوارهایشان بلندتر باشد .پردههای اتوبوس کشیده باشد.
شــبها حرکت داده شوند .کسی نفهمد که دختربچهای از ترس و
سرما و گرسنگی ،اعتمادش به همهی انسانیت را از دست میدهد.
سخت غمگینم که نوشتن اینها بر عهدهی من گذاشته شد.
به من میگفتند “ژاپنی” .میتوانســتم مدرسه بروم .باهوش باشم.
برای مرگ «امام خمینی» غمگین شــوم .مراسم تشییع پیکرش
را با اشــک دنبال کنم .میتوانستم کودک باشم و بازی کنم .برای
معلمهایم در آن دهات جالب باشد یک صورت شرقی میان آن همه
صورت معمولی .اولین چیزی که یادم میآید همین است که بچهها
به من میخندیدند و میگفتند“ :ژاپنی”.
کالس پنجم ابتدایی ،امتحان نهایی داشت .امتحان میدادم .تا خانه
پیاده میرفتم .آن تابستان هنوز نگذشته بود .شهریور هفتاد و سه،
روز جمعه .پلیس به انتهای یک کوچهی بنبســت آمد .در کهنهی
خانهی دوطبقهای را در ده دوستآبا ِد جادهقدیم چناران زد .ما دو
خانواده بودیم .دو خانوادهی افغانی .ماجرا شــروع شده بود .دیگر
کارتهای آبی پناهجویــی نامعتبر بودند .نامهی تردد یک ماهه از
شورای افاغنهای که در میدان شهدا بود .شورایی که بعدها شد دم
و دستگاه همهکاره در سرنوشت افاغنه .نامههای یک ماهه و انتخاب
بین دیپورت شــدن به افغانســتان یا رفتن به اردوگاه تربتجام.
حوصله ندارم طنز بنویســم .یا شــرح دهم که اضطراب “تمدید”
چگونه آغاز شــد و بود و هست .حتمن خودت بهتر یادت میآید.
همهجا پلیس بود .همهجا افغانیها ،یک دفعه از برادری شدند اتباع
بیگانه .ما به اردوگاه رفتیم .خاک بود و باد .آنجا خیمه را دیدم .آنجا
دیدم “کمیســاریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان” چگونه
سولههای حلبیاش را میســازد .بر کیسههای برنج تایلند ،نشان
آبیرنگش نقش شده است .من از  UNHCRمتنفرم .حتمن کودکان

فلســطینی ،حتمن کودکان روآندایی ،حتمن کودکان سومالیایی،
حتمن همهی پناهجویانی که سالهاســت آوارهاند ،از این سازمان
متنفرند .همهی ما پناهجوها از این ســازمان متنفریم .سازمانی با
ماشینهای سفید شاســیبلند ،با آنتنهای بلند و لرزان .سازمانی
که معامله میکند .ســازمانی که درهایش همیشــه بسته است.
دســتهای ما میترکید از خاک تربتجام .دستهای آنها پاکیزه
بود .ما همیشه در صف ،آنها همیشه آن سوی میز .من از اینها بدم
میآید .هیچ حقوقدانی در هیچ کجای جهان نمیتواند آنطوری از
عدالت سخن بگوید که یک کودک پناهجوی اردوگاهی میتواند از
آن سخن بگوید .دورهی دوم ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی
آغاز شــده بود .دولت میخواست پیش برود به هر قیمتی .اقتصاد
رشــد کند .افغانیهایی که من میشناختم ،آنوقتها وقتی از کار
صحبت میکردند ،از کورههای آجرپزی میگفتند .از مرغداریها،
خیاطیها ،کشاورزیها .دستهایشان پینه بسته بود .در حواشی
مشهد برای خودشان خانه خریده بودند .برای خودشان اتاقکهای
گلی ساخته بودند .اتفاقی داشت میافتاد .نسلی زاییده شده بودند
در دههی شصت از اینها که به مدرسه میرفتند .نسلی که به خاطر
تالش پدرانشان ،خوب درس میخواندند .از معلمهای آن سالها
بپرسید؛ از دانشآموزهای آن سالها بپرسید“ :بچهافغانیها چگونه
درس میخواندند؟” .جنگ در کابل ادامه داشت .نشان میداد اخبار
که چطور موشک کاتیوشــا را مجاهدین با فتیله روشن میکردند
و بر خانههای کابل میریختند .ما میشــنیدیم جبلالســراج ،ما
میشــنیدیم کابل ،ما میشنیدیم تفاهمنامه و صلح .جنگ بوسنی
شروع شده بود آن تابســتان .چند غیرنظامی ،سیاه و سفید ،در
گوشــهی یک خیابان در زاگرب در تلویزیون ما گیر افتاده بودند.
از صربها خیلی بدم میآمد .از کرواتها چیزی نمیفهمیدم .دلم
برای بوسنیاییها میسوخت .اردوگاه سکو داشت .یک ماه از مهر
گذشــته بود .چند جوان افغانی آمده بودند تا به ما درس بدهند.
حاال میفهمم چرا شخصیت کتابها اینقدر زیبا هستند .آنها جوان
بودند و زیبا .با چشمهای درخشان که غم داشت .در موهای خوب
شانه شدهشان ،میشد رنگ آینده را دید .کاش بشود دوباره آنها
را ببینم .به صحبت بنشینمشان .از این به بعد هر جا گفتم سازمان
ملل منظورم UNHCRاست .ســازمان ملل مدرسههای نقرهای
ســاخت و ایرانیها آن معلمها را پس به مشــهد فرستادند .آمده
بودند تا به ما یاد بدهند .تا نسلی بسازند که جلوی سکوت بایستد.
خانوادههــای زیادی به اردوگاه میآمدند .از محلههای گلشــهر،
دهمتری ســاختمان ،جادهی قدیم فردوسی و از همهجای مشهد
خانوادهها آمده بودند .خبرهای بقیه که مانده بودند در مشهد ،به
ما میرسید .بعضیها به افغانســتان رفتند .بعضی دیگر ،به دیگر
شــهرها .آنها که کمی بیشتر میفهمیدند رفتند به غرب .از خودم
میپرسم در مورد چه مردمانی سخن میگویم؟
افســانهی “کریم ســیاه” یا “کریم غول” ،افســانهی “اردوگاه
سفیدسنگ” ،افسانهی “شورای افاغنه” ،افسانهی “بار زده شدن”،
افســانهی “افغانیبگیر” از آن سال شروع شــد .سرگردان شده
بودیم .زندگیهای کوچکی که فراهم آورده بودند را شورای افاغنه
مجبورشــان کرد که به “ثمن بخس” بفروشــند .خانهها ،وسایل
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خانهها .به درها از ســمت کوچه قفل زدن ،نگهبانی دادن نوبتی،
شب گرسنه ماندنها از بی نانی .هراس و هراس و هراس .ما مردمی
قوی هســتیم .حاال که هنوز زندهام میتوانم بگویم هنوز زندهایم.
آنها که در مشــهد ماندند برای بچههایشان مدرسهای نبود ،برای
پدرانشان کاری .ماشین شورای افاغنه هر روز در کوچه به کوچهی
محلههای پناهجونشــین میگشت .به همراه اتوبوس و کامیون .در
میزدند ،اگر افغانی بودی به ســرعت دستگیر میشدی .کوچات
بار میشد و به ســمت مرز روانه میشدی .برای افغانی نه در کابل
قانونی بود آن ســالها ،نه در مشهد .از هاشمی رفسنجانی خوشم
نمیآید .افاغنه کثافت شدند .آنها اشغالگران کار ایرانیها نامیده
شدند .آنها آمده بودند تا (مانند یهودیها که فلسطین را) ایران را
اشغال کنند .دزد بودند ،قاچاقچی بودند .افغانی کثیف بود .افغانی
خر بودند .شــبها زیر چادر و در نور کمرنگ فانوس ،داستان رد
مرز شدن میشنیدیم .داستان میشنیدیم از کریم سیاه .روزها به
ســولهی بزرگ سازمان ملل نگاه میکردم .به ساختمانهای حلبی
مدرســه نگاه میکردم .کالس اول راهنمایی بودم .عشق فوتبال.
نمیفهمیدم .جای چیــزی خالی بود .نباید میپذیرفتم .نپذیرفتم.
هیچوقت جای خالی عدالت برایم پذیرفته نشد .جنگ بود و جنگ
و بیدولتی و بیپناهی و بیاخالقی .سال شصت و هفت سفیدسنگ
را دیده بودم .چند اتاقک گنبدی که امســال که رفتم هنوز بودند.
نان لواش ناخوردنی .ســیم خاردار و حبس .همان ســال شصت و
هفت ،من و برادرم و پدرم رد مرز هم شده بودیم .مرز دوغارون یک
زنجیر بود آن سال .سال هفتاد و سه ،اردوگاه تربتجام که رفتیم.
میگفتند “در سفیدســنگ شورش شده” .میگفتند “هلیکوپترها
آمدهاند ،تیر زدهاند ،همه را کشتهاند” .سفیدسنگ روزی یک نان
بود و حداقل ســه ماه اسارت .سفیدسنگ شپش بود .سفیدسنگ
بیدکتری و درد بود .امسال که دستگیر شدم .تغییر کرده بود این

اردوگاه تاریخی .دیوارها بلند ،سولهها بزرگتر .خو ِد ده سفیدسنگ،
شهر شده بود .اما حالت غریبی داشت .روح سنگین درد در آن فضا
میچرخید .دلگیر بود.
ما مردمی کوچکی بودیم .کوچکتر از شورای افاغنه و کارکنانش.
اما حال بزرگ شدهایم .شــورای افاغنه حاال چیزی بیشتر از یک
اداره نیســت .یک اداره مثل همهی ادارهها .میتواند رد مرزمان
کند .میتوانــد کارتهای آمایش را باطل کند یــا نامه ندهد؛ اما
بیشتر از یک اداره نیســت .آن زمان شورای افاغنه هیوالیی بود
که جان آدمها را میگرفت .مســئول از هم پاشیدن زندگیها بود.
مسبب اشکها بود .میتوانست مردم را سکته بدهد .پدرها را ببرد،
بچهها را از ترس بکشد .بچهها را بار بزند .نه دولتی بود ،نه سازمان
مللی ،نه انسانیتی ،نه اســامیتی .هیچ قاعدهای نبود که بتواند یا
بخواهد مانع اعمال اینها بشــود .هنوز در کارمندان این اداره آن
حال وجود دارد .آنها نمیتوانند افغانی را انســان ببینند .چون به
آنها اینگونه دستور داده شده .چون وظیفهی آنها این است .مانند
سربازان هیتلر در اردوگاه آشــوویتس .آن سالها حزبها بودند.
شــیخهای افغانی و فرهنگیهای افغانی هم بودند .برگههای تردد
زرد هم بود؛ “بدینوســیله به فالنی فرزند فالن تبعهی افغانستان
اجازه داده میشــود به مقصد فالن در استان فالن در تاریخ فالن
حرکت کرده و تا تاریخ فــان مراجعت نماید ”.جنگ بود و جنگ.
پدرم “بی بی سی” گوش میکرد .بی بی سی از قندهار گفت .طالبان
آمدند .قندهار تصرف شد .هرات تصرف شد .طالبان کمکم به کابل
نزدیک میشدند.
مردم نامههــای ده روزه میگرفتند و برای کار کردن به مشــهد
میرفتند .مــن دوم راهنمایی بــودم .از جوانها ،ســربازگیری
میکردند .به مردهای اردوگاه شــلوارها و اورکتهای سبز نظامی
دادند .بعدن فهمیدم به سربازهای حزب وحدت هم از این لباسها

میدادهانــد .جوانها میرفتند به پادگانی در تهــران و پادگانی در
باخرز .ســپاه محمد شروع شــده بود .ایران میخواست میلیشیای
خودش را داشته باشــد در افغانستان .هنوز هم میخواهد و دارد در
ســوریه .ولی آن زمان دوباره شهریور بود که یک نیسان آبی همهی
زندگی ما را از خیمه بیرون کشــید و به مرز برد .اردوگاه باقی ماند با
اردوگاهیها که هنوز در این کمپ اســیرند .بیست و چند سال است
که بین مشــهد و تربتجام میروند و میآینــد .حاال نامههای چند
ماهه میگیرند .دو زندگی دارند یکی در مشــهد و یکی در اردوگاهی
بــا خانههای کوچک چهل متری و آجر ســفال .از نظمی که در آجر
سفال است ،از رنگ زرد روشنش بدم میآید .وقتی به گردنهی میدان
رســیدیم ،طالبان کابل را گرفته بودند .روی جاده مثل فیلم ،آوارهها
پیاده از کابــل میگریختند .مردی با ریش بزی و کاله قندهاری روی
یک تپه لوحهی سنگ میکند .لوحهی سنگها به انتظام چیده شده
بودند کنار گاریاش .وقتی ســال هشتاد و سه برگشتم کابل و رفتم
به زیارت سخی در کابل ،قبرســتان علیآباد پر بود از همان لوحهی
سنگها .بعدها فهمیدم او چکار میکرد وقتی من داشتم میدیدمش،
از باالی کامیونی که ده خانوادهی پناهجوی برگشــته از ایران را به
بامیان بازمیگرداند .عمویم هم میدانســت بیدولتی است .به پدرم
گفت “در ایران نان مفت خوردهای ،زمینی برای تو نیســت ،خانهای
برای تو نیست ،نانی برای تو نیست .برگرد به همانجا” .همهی آنهایی
که آن سالها به افغانســتان برگشتهاند قصههایی دارند از بیوفایی
و جفاکاری خویشانشــان .خویشــانی که زمینها را صاحب شده
بودند .خویشانی که مســلح بودند .خویشانی که برگشتگان از ایران
را ایرانیهای کوچک میخواندند .همهشــان میتوانند بگویند که آن
مردم دنبال جنجال بودند و ما خستهتر از این حرفها .طالبان تا پشت
درهای مزارشریف رسیده بودند که برگشــتیم .سرد بود و شب .بر
کامازی پر از کچالو برف میبارید .بامیان غمگین بود .بودا در تاریکی
آن شــب که از بامیان گذشتیم تا به سمت غزنی برویم گریه میکرد.
فریاد میزد .ستارهها در شب ایستاده بودند و مویه میکردند.
زندگی برای یک پناهجو ســخت است .قندهار ،پاکستان؛ از کوههای
تفتان که گذشــتیم ،فهمیدم ترس از پلیسراه چیســت .تمام راه
زاهدان تا تهران را مثل یک کابوس در ذهن چهارده ســالگیام ثبت
کردم .جعفر و پســرش هم همان وقتها در کوههای تفتان گم شدند
و هیچوقت برنگشتند .مدام بازی را میباختیم ،مدام همهچیزمان را
میباختیم .اینها که میگویم حتمن برای تو آشناست .برای خیلیها
آشناست .داشت مدت ریاستجمهوری رفسنجانی تمام میشد .کانال
یک اخبار نشــان میداد .سردار ســازندگی میخواست تا آخر عمر
رییسجمهور بماند .نماند .ما در گوشــهی کارخانهی موزائیکسازی
در دوستآباد مشهد پنهان شــدیم روزها .پدرم شبها کار میکرد.
همســایهها نباید ما را میدیدند .صبح “بگیر بگیر” بود .ظهر “بگیر
بگیر” بود .عصر “بگیر بگیر” بود .ناگهان “خفاش شــب” افغانی شد.
در ورامین و مامازند و قرچک میزدند افغانیها را .افغانی خر ،افغانی
سگ ،افغانی کثیف ،افغانی غیرقانونی ،افغانی مضر .تهران ،قم ،شیراز،
اصفهان ،اراک .جام جهانی نود و هشــت آمد و رفت .ســال هفتاد و
هشت توانستم دوباره بروم مدرسه .یکی از زنان فامیل واسطه شد .که
رفتم و سوم راهنمایی را خواندم .دو سال عقب افتاده بود .سال بعدش

دوباره اتباع ممنوع شــد .و سال بعدش ادامه دادم .حاال که اینها را
مینویسم میترسم بیایند سراغم .نه که از حرفها یا تهدیدهایشان
بترسم .میترســم از اینکه در مقابل کسانی قرار بگیرم و جواب پس
بدهم که لیاقت همکالم شدن را نداشته باشند .زندگی شیرین است
اما همیشــگی نیست .از آن شــیرینتر این است که دیگران هم در
شیرینی زندگی کنند .دوستی شیرین است .خندهی دیگران شیرین
است .رحم و انصاف شیرین است .خودخواهی تلخ است .خودخواهی
تنهایی میآورد.
این روزها هم کمین میکنند .بیمدرکها را میگیرند .میبرند سوریه
تا شهید برگردند .من داد میزنم .نامه مینویسم .از دیوارها میگویم.
بستن را ِه رفتن پناهجوها به سمت اروپا در همین تابستان و پاییز
از
ِ
گذشته میگویم .از دیپورت روزانه دوهزار نفر پناهجو به افغانستان
بدون هیچ انعکاس رسانهای میگویم .آمارها از بازگشت پناهجویان
از مرز سیستان و بلوچســتان میگویند .از پژو 405هایی که هیجده
نفر در آنها تخته میشــوند ،میگویند .مسئوالن دولت افغانستان به
ایران میآیند .لبخند میزننــد .معامله میکنند .دکتر ظریف لبخند
میزند و از قدرت دخالت ایران در منطقه میگوید با صادق زیباکالم.
فرهنگیهای افغانی و ایرانی می خواهند مســائل گذشته حل شود.
همه از فضایی میگویند که بازتر شــده است .به نظر میرسد عقل به
ســر همه برگشته است .اما من اینطور فکر نمیکنم .من به مرگ فکر
میکنم .اینکه تا وقتی زنده هستم مایه بگذارم برای نوشتن حقیقت.
وفادار بمانم به ضعیفترین بخش جامعه .سالها غیرقانونی در ایران
زندگی کردهام تا با تمام وجود درک کنم یک پناهجوی غیرقانونی چه
انســان مهربان و واالیی است .اگر از من بپرسند “از زندگیات راضی
هستی؟” ،از من جوابی جز “آری” نخواهند شنید .اینجا ایستادهام با
دهان کوچک اما حقگوی خودم .میخواهم صدای ضعیفها باشــم.
محرومها ،همهی آنهایی که دوربینی آنها را نمیبیند .صداشــان به
جایی نمیرســد .آنها که در هراسهایی که آدمهای نافهم برای شان
ایجاد میکنند روز و شب میگذرانند .وقتی که همه میترسند .همه
ســعی میکنند قانع باشند .همهی شاعران و نویسندگان ،روحانیان،
دولتیها و غیره ،من رنج خودم را مینویسم که رنج انسانهای زیادی
مثل من نیز هست .وقتی اردوگاه بودیم .هر سی خانواده یک نماینده
داشتند .پدرم نماینده بود .برای خروج و آمدن به مشهد باید برگهی
تردد درخواست میشد .این کار بر عهدهی نماینده بود .من درخواست
برگهی ترددهای زیادی را نوشتهام .برگهی ترددهایی که باید حتمن
در آنها علت رفتن به مشهد نوشته میشد .میدانم نامهام کلی شد و
بیساختار اما در پایان یکی از آن درخواستها را برایت مینویسم.
خوش باشی
«ریاست محترم اردوگاه تربتجام جناب آقای ....
سالم علیکم
اینجانب فالنی فرزند فالنی با شــماره خانوار فالنی به علت بیماری
پدرم به برگهی تردد به مشهد به مدت ده روز نیاز دارم.
جناب عالی با درخواست بنده موافقت فرمایید.
امیدوارم آن
ِ
با احترام
فالنی»
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1
من یک افغانیام .در مشهد به دنیا آمدهام اما اتمسفری
که وجود داشــت مرا وادار میکرد تا خود را در جایی
که زندگی میکنم موقتی بدانم .این مسئله در مورد تعداد زیادی
از پناهجویان افغانــی در ایران وجود دارد .رفتار و جنس عمل در
جامعه به گونهای طرحریزی شده که در اولین مرحله ،انگیزهی آنها
به عنوان یک انســان برای عمل موثــر در جامعه و زندگی گرفته
میشود .تصور کن انســانی را که مسافر است .آیا او سعی خواهد
کرد درختی در محل اســتراحت موقتش بــکارد؟ همین مثال در
مورد افغانیهای پناهجو در ایران در طول این ســی و چند سال
وجود داشته است .بسیاری از توقعات حقوق انسانی در ذهن انسان
پناهجوی افغانی به وسیلهی جامعه از بین برده شده است .سالها
طول کشید تا بفهمم زندگی فرصت یکبارهای است .هر جا و در هر
وضعیتی که باشــم حق من است که برای کیفیت بخشیدن به آن
تالش کنم .در این نوشته سعی میکنم تعدادی از محدودیتهای
موجود در زندگی یک انســان پناهجوی افغانــی در ایران را ذکر
کنم .اما قبلن باید دانست که شرایط زندگی خود به خود به انسان
قدرت ویژهای میدهد در جهت گریزهای خالقانه از محدودیتها.
به شخصه درگیر شرایط بسیار خاصی بودم و هستم .هرچند همین
شــرایط دردناک و سخت باعث شــد تا تبدیل به یک مبارزهگر
توقفناپذیر شوم .همین محدودیتها ،باعث پرورش انسانیت در
من شد .باعث شــد تا همهی جهان را خانهی خود بدانم و بتوانم

نظام طبقهبندی و مواجههی انســانی و مدیریتشده با پدیدههای
زیســتاری را در خود به وجود بیاورم .پدرم در ایران ازدواج کرد و
من در سال شصت به دنیا آمدم.
شک ندارم وضعیت پناهجویان چه در ایران ،چه در بقیهی جاهای
دنیا ،وضعیتی است بسیار پیچیده ،اما قابل تحقیق .به همین سبب
نمیشود که با چند نمونه و مثال ساده به درک آن دست پیدا کرد
یا برای حل مســائلش تنها یک راهحل پیشنهاد داد .پناهجویی،
پدیدهای اســت که باید دوباره به آن نگاه انداخت ،بررسی کرد و
نتیجهگیری.
پناهجویان افغانی در ایران چند دستهاند؟
.1.1
آنها که از لحاظ فرهنگی و مذهبی همسان اکثریت جامعهی ایران
هســتند .یعنی به زبان فارســی حرف میزنند و مذهب شیعهی
اثنیعشــری دارند اما از لحاظ نژادی وابسته به نژاد زرد هستند
و صورتهای شرقی دارند .این گروه به راحتی در جامعهی میزبان
(ایران) قابل تفکیک و تشــخیص هستند .این گروه در افغانستان
قوم هزاره نامیده میشوند.
.1.2
آنها که از لحاظ فرهنگی ،مذهبی و نژادی همسان اکثریت جامعهی
ایران هستند .یعنی به زبان فارسی حرف میزنند ،مذهب شیعهی
اثنیعشــری دارند و به لحاظ نژادی تفاوتی بــا جامعهی میزبان

(ایران) ندارند .این گروه به ســرعت و به صورت نامحسوس در حال
جذب در جامعهی میزبان هســتند .این گروه در افغانســتان به نام
تاجیکهای شیعه شناخته میشــوند و اکثرن از اهالی کابل و هرات
هستند.
.1.3
آنهــا که به لحاظ فرهنگی و نژادی همســان اکثریت جامعهی ایران
هستند اما به لحاظ مذهبی تفاوت دارند .یعنی به زبان فارسی حرف
میزنند و ظاهر همســانی با جامعهی میزبان (ایران) دارند اما سنی
هســتند .این گروه در افغانســتان به نام تاجیک شناخته میشوند.
ناگفته نماند تاجیک عنوانی اســت باقیمانده از دوران استیالی عرب
در این بخش از جهان که به معنای مقابل تازی مورد اســتفاده قرار
میگرفته.
.1.4
آنها که به لحاظ فرهنگی و مذهبی و نژادی متفاوت با اکثریت جامعهی
ایران هستند .یعنی زبان و فرهنگ این عده فارسی نیست .در مذهب
سنی هســتند .اما به لحاظ ظاهری تفاوتی با جامعهی میزبان ندارند.
این گروه در افغانستان ،افغان نامیده میشوند.
آنچه باعث شــد تا این تفکیک را انجام دهم این است که خود من
در گروه اول این طبقهبندی قرار میگیــرم .تصوری که از «افغانی»
در ایران ساخته شده دقیقن بر این گروه تطبیق میکند .عمدهی بار
و فشــار آوارگی نیز بر عهدهی این گروه گذاشته شده است .هرچند
محدودیت برای دیگر گروهها نیز وجــود دارد .بدترین و بزرگترین
مســئله و محدودیت یعنی رفتارهای نژادپرســتانه بر این دسته از
پناهجویان وارد میشــود .به علت تفاوت نژادی این گروه در معرض
آسیب رفتارهای نژادپرستانهی مســتقیم قرار دارند .در سه دههی
اخیر سیاستهای دولت نیز به دامنهی این مشکل افزوده است .بحث
سیاســتهای دولت نیاز به فرصت دیگری دارد که به جایش به آن
خواهم پرداخت .اما آنچه باید گفته آید اینکه پایهگذاری مشترکات
بر تفاوتهای نژادی یا جغرافیایی به عنوان یک فرضیه و حتی نظریه
چندان معقول به نظر نمیرســد تفکرات واگرایانهی قرن بیستم در
اروپا تبعات خود را به خوبی نشــان داد .هر چند انســان خیلی زود
دردهای خود را در طول تاریخ از یاد میبرد.

شد .بر اســاس روال عادی که در اکثر کشورهای جهان طی میشود،
یک فرد هنگامی که به هر علتی به کشــور دوم پناهنده میشــود،
قوهی قضاییه و دولت کشــور دوم بایســتی در طــی بازهی زمانی
مشخص نســبت به صحت ادعای فرد مدعی اقدام کند .چنانچه این
ادعا پذیرفته نشود ،به فرد درخواستکننده ابالغ میشود نسبت به
خارج شدن از آن کشور اقدام کند .اما در صورت صحت ادعای فرد،
دولت کشور دوم براساس کنوانســیون جهانی وضعیت پناهندگان،
باید خدماتی در حد یک شــهروند درجــهی دو در اختیار پناهنده
قرار بدهد .این قاعده در ایران و با توافق کمیســیاریا و ناآگاهی اکثر
پناهجویان افغانی کاملن نقض شــده است .مسئله وقتی دردناکتر
میشــود که هیچگاه هیچ یک از نخبگان یا متولیان جامعهی افغانی
نسبت به این امر ضدحقوق بشری روشنیافکنی و اعتراض نکردهاند.
این وضعیت از آن جهت برای دولت ایران مناســب است که به شکل
قانونی ،هیچگونه حقوق شهروندی را برای پناهجویان افغانی در نظر
نگیرد .واقعیت این است که در ایران تقریبن هیچ پناهندهی رسمی
به معنای حقوقیاش نداریم .این مردم کسانی هستند که در مرحلهی
اقامت و بررسی پروندههایشان تا ابد خواهند ماند .دولت ایران با دور
زدن قانون و بیاخالقی توانسته است برای سالها به هر شیوهای که
مطلوب ایشان بوده نسبت به استثمار و تبعیض نسبت به یک جمعیت
انسانی اقدام کند .دردآور است که شما بتوانید بدون هیچ دغدغهای
کســانی را به این شکل هر زمان که خواستید از هستی ساقط کنید.
در حقیقت دولت ایران مانند یــک زورگیر همواره حلقوم این مردم
بیچاره را میفشارد بدون اینکه عواقب این اقدامات ضدحقوق بشری
گریبانگیرش شود.
ب -پناهجویان غیرقانونی
این دســته دو گروه عمده هستند .کسانی که در سالهای اخیر برای
کار فصلی به ایــران آمدهاند .و خانوادههایی که قبلن در ایران بودند
و به سبب اتفاقات چند سال اخیر افغانستان به کشورشان بازگشتند
اما به دالیل بســیار ،قادر به ادامهی زندگی در آنجا نشدند و به ایران
بازگشتند .این گروه از سوی قانون به رسمیت شناخته نمیشوند .هر
چند تفاوت چندانی با گروه قانونی ندارند که در ادامه به هر دویشان
خواهم پرداخت.

دستهبندی پناهجویان افغانی در ایران

محدودیتهای پناهجویان قانونی

الف -پناهجویان به اصطالح قانونی
عمدهی این افــراد به عنوان پناهجو به وســیلهی کمیســاریای
پناهنــدگان به صورت موقت ثبتنام شــدهاند .اگر در امور حقوقی
سر رشته داشته باشید خواهید دانست که بعد از ثبتنام درخواست
پناهندگی توسط کمیســاریا مراحل تحقیق و بررسی در دادگاههای
حقوقی شروع میشود و نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست
شــخص متقاضی تصمیم گرفته میشود .تا انجام این مراحل ،شخص
متقاضی پناهندگی کارتی موقــت دریافت میکند .در ایران به هیچ
عنوان درخواســت پناهندگی افاغنه پذیرفته نمیشود و همهی این
پناهجویان بیش از سی سال است که در حالت موقتی زندگی میکنند.
طبق یک توافق نانوشــته بیــن دولت ایران و کمیســاریای عالی
پناهندگان ،پروندهی پناهجویان افغانی هیچگاه رســیدگی نخواهد

 _ 1تحصیالت ابتدایی
از آنجا که وضعیت اقامتی این گروه در ایران سالهاســت به صورت
موقتی اســت برای ادامهی تحصیل فرزندانشــان مجبور هستند تا
آخرین لحظات منتظر بخشــنامههای دولتی باقی بمانند .کما اینکه
تا چند ســال قبل هر از چند گاهی از ثبتنام دانشآموزان پناهجو
در مدارس جلوگیری میشد .هرچند ســالهای دور از این تحصیل
برای پناهجویان رایگان بود اما در ســالهای اخیر هزینهی شهریه از
فرزندان پناهجویان بال اســتثنا اخذ میشود تا باری بر دوش دولت
نیفتد .همچنین به پناهجویان اجازه داده نمیشود که خودشان اقدام
به ایجاد مدارس کنند.
 _ 2تحصیالت تکمیلی
سالهایی را به خاطر میآورم که ورود پناهجویان به دانشگاه ممنوع
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بود اما این روزها ساز و کاری تعریف شده که پناهجویان با تحویل
کارت اقامت موقت و صرفنظر از درخواســت پناهندگی میتوانند
ادامهی تحصیل دهند .در دفترچهی انتخاب رشــته با بخشی به
نام اتباع خارجی روبرو میشــویم .مطلب دردناک این اســت که
پناهجویان عالوه بر همهی محدویتهــا در نوعی آپارتاید علمی
نیز گرفتار هســتند .بخشنامههای متعددی وجود دارد که اجازهی
تحصیل در رشــتههای فراوانی را به دانشآموزان افغانی نمیدهد.
میتوانید برای دانســتن این مطلب به دانشجویان پناهجو مراجعه
کنید .دانش میراث همهی انسانهاســت .این ممانعت برای سالها
در مورد پناهجویانی که میخواستند به تحصیل در رشتهی مورد
نظرشان ادامه بدهند وجود داشته و دارد.
مسئلهی دیگری که در تحصیالت تکمیلی وجود دارد این است که
دانشــجو فقط در صورتی میتواند مدارک تحصیلیاش را تحویل
بگیرد که از ایران خارج شود .اما کسی که در ایران به دنیا آمده و
خانوادهاش در ایران زندگی میکنند چطور میتواند از ایران خارج
شود؟
 _ 3استخدام
طی قانون نوشــته و نانوشــته هیچکس چه دولتی یا غیردولتی
نمیتواند پناهجویان افغانی را استخدام کند .این کار باعث میشود
تا پناهجو نتواند از حمایت قانون برخوردار شود و به معنای صریحتر،
میتوانند او را مورد استثمار قرار دهند .وقتی که استخدام رسمی
وجود نداشته باشــد بقیهی حقوق کار انسانی به رسمیت شناخته
نمیشوند .هیچ نوع تامین اجتماعی یا بیمهای وجود نخواهد خواهد
داشــت .این دردناک است که کار به این صورت از کسی خریداری
شــود .امکان مراجعه به مراجع قانونی برای حل و فصل مشکالت
وجود نــدارد .کارفرما میتواند به ســادگی حقوق یک پناهجو را
پایمال کند .این نوع از استثمار وجدانهای بیدار را آزار نمیدهد؟
 _ 4درمان
بین بد و بدتر انتخاب بد نوعی پیروزی است .وقتی هیچ نوع بیمهی
درمانی وجود نداشته باشد وضعیت بدی پیش میآید .اما میتوان
وضعیت را از این هم بدتر کرد یعنــی هزینهی درمان یک افغانی

به قیمت آزاد و با ضریب ســه محاســبه میگردد .اگر قیمت یک
تخت بیمارستانی برای هر شب یکصد هزارتومان باشد .افغانی باید
سیصد هزارتومان برای هر شب بپردازد .لیستی از بیماریها وجود
دارد که چنانچه نیاز به انتظار داشته باشد ،بیمار پناهجو به صورت
اتوماتیک در انتهای لیست انتظار قرار میگیرد.
گویا به صــورت ناخودآگاه بدنهای ما افغانیها فهمیدهاند که باید
کمتر بیمار شوند .چون بیمار شدن یک افغانی در ایران یعنی تمام
شدن کارش .جالب است در تمام این سالها تحصیل در رشتههای
پزشکی برای افاغنه ممنوع بوده است مگر با شرایط بسیار خاص یا
پرداخت شهریههای غیرقابل پرداخت .عمل پیوند عضو از ایرانی به
افغانی کاملن ممنوع است و امکان دفن جنازهی پناهجویان افغانی
در قبرستانهای عمومی وجود ندارد.
 _ 5فعالیتهای اجتماعی
چیزی در قانون به نام امکان فعالیت اجتماعی در مورد پناهجویان
وجود ندارد .هر چند فعالیتهایی در این سالها انجام گرفته است
اما کاملن غیرقانونی محســوب میشوند و نمیتوانند کارشان را از
حد خانگی گستردهتر کنند .بنابرین پناهجویان هیچگاه مجمع یا
گروهی نداشتهاند تا نسبت به انسانیت و حق انسانی خود از جامعه
ادعایی داشته باشند .آنچه در تمام این سالها به طور سیستماتیک
در مورد پناهحویان انجام شــده ،ممانعت از درک هویت و حقیقت
انسانیشان بوده است .یعنی سعی شده است موجودیت احمقانهای
به نام افغانی بودن و حقیر بودن آنقدر پررنگ شــود که فرصتی و
فضایی به پناهجو برای تفکر دربارهی خود و انســان بودنش داده
نشود .درک این انســانیت باعث فهم از جهان پیرامونی و نهایتن
تالش در جهت تغییر شرایط زندگی انسان میشود .حداکثر کاری
که پناهجویان افغانی توانستند در ســالهای اخیر انجام بدهند
امکان فرار از ایران به کشورهای غربی بود.
 _ 6مالکیت شخصی
پناهجوی افغانی حق مالکیت قانونــی ندارد .هر چیزی که نیاز به
ثبت داشته باشــد برای او ممنوع اســت .این میتواند ثبت یک
دامنهی اینترنتی باشــد یا ثبتنام یک سیمکارت تلفن یا اتومبیل

یا ملک شخصی .خندهدار است که این موضوع تا چند سال پیش
در مورد باز کردن حســاب بانکی نیز مصداق داشت .یعنی بانکها
هم حاضر نبودند پــول افاغنه را بپذیرند .تراژدی که از حد بگذرد
مضحک میشود.
 _ 7سفر
مسافرت خارجی برای پناهجویان افغانی کاملن ممنوع و انجام این
کار منوط به باطل کردن درخواســت پناهندگی و خروج از ایران
است.
برای مسافرت داخلی باید اجازهی مکتوب از ادارهی اتباع وزارت
کشور در استان مبدا به مقصد مورد نظر تهیه شود .پناهجو فقط حق
مسافرت به مقصد درخواستی را دارد از مسیری که ارگان موردنظر
تعیین میکند .تعداد روزهای سفر نیز توسط ارگان موردنظر تعیین
میشــود .در ضمن باید به ادارهی اتباع استان مورد نظر در شهر
مقصد مراجعه شــود تا مهر اطمینان از سفر پناهجوی مورد نظر به
مقصدش بر اجازهی سفرش ممهور شود .یعنی اگر از سفر پشیمان
شدی بعد از اخذ اجازه مجبوری باز هم به سفر بروی .اگر از تعداد
روزهای موردنظر ارگان بیشتر در سفر بمانی که واویال میشود.
این به خودی خود مشکلی نیست اما تصور کن مجبور باشی برای
سالهای ســال به همین گونهی موقتی و تحقیرآمیز زندگی کنی.
بیش از سی ســال .برای پناهجویان دیگر دلخوشی باقی نمانده
است .مجبورند که ادامه بدهند .واقعن مجبورند چون همهی راهها
بسته به نظر میرسند گاهی.
رانندگی برای افغانیها ممنوع است.
افغانیها نمیتوانند وکیل تسخیری داشته باشند.
 _ 8ازدواج
ازدواج زن ایرانی با مرد افغانی ممنوع اســت .چنانچه اتفاق بیفتد
مدارک هویتی بــرای فرزندان وجود نخواهد داشــت .یعنی این
بیچارهها نه ایرانی خواهند بود نه افغانی .تصور بچههایی که آنطور
زندگی میکنند وحشتناکتر از افغانی بودن در ایران است.
 _ 9فرهنگ
ساختن فیلم توسط افاغنه ممنوع اســت .مصاحبه ممنوع است.
گزارش کردن رفتارهای ضدحقوق بشری ممنوع است .چاپ کتاب
با شرایط خاص امکانپذیر است .سیاست نانوشتهای و شاید نوشته
شدهای وجود دارد که مدام به تحقیر افغانی میپردازد .سعی دارد
از ارتباط واقعی و عینی بین جامعــهی میزبان (ایران) و جامعهی
پناهجویان جلوگیری کند .از اجــرای فعالیتهای فرهنگی بومی
جلوگیری میشــود .سیاست فرهنگی عجیبی در این کشور حاکم
اســت .به جرات میتوانم بگویم این روشــی که پیش گرفته راه
نمیبرد جز به انحطاط.
 _ 10کار
لیستی وجود دارد که افغانیها حق کار در محدودهی همان لیست
را دارند .هیچ نوع قراردادی بســته نمیشود .تمام پناهجویان مرد
بین هیجده تا شصت سال موظفاند مالیاتی را به وزارت کشور به
عنوان دریافت مجوز کار کردن پرداخت کنند که ماهیانه یکصد و
بیست هزارتومان میشــود .زنان و بیماران و محصلین از پرداخت
این مالیات معافند .چنانچه پناهجــوی افغانی در حین کار بدون
مجوز دستگیر شود باید به ازای هر روز یکصد و هشتادهزار تومان

جریمه بپردازد .هیچکدام از فعالیتهای صنفی ،تولیدی و خدماتی
که نیاز به مجــوز دارند برای پناهجویان افغانی قانونی نیســت.
سرمایهگذاری از سوی پناهجویان افغانی پذیرفته نمیشود.
 _ 11اقامت
اقامت پناهجویان افغانی موقتی اســت .این اقامت هر سال تمدید
میشود در طرحی موسوم به آمایش ،که به معنای آمدن به ادارهی
اتباع اســت برای تمدید اقامت با پرداخت مالیات سرانه برای هر
نفر .مالیات ســاالنهی هر فرد برای تمدید این اقامت حدود یکصد
و پنجاه هزار تومان است .این مالیات بالاستثنا از همهی افراد یک
خانواده گرفته میشــود .در ادارات دولتی افغانی به معنای سطل
آشغال است.
 _ 12سیاست
به کسی نگوییم افغانیها خوب هستند چون کار ارزانتری عرضه
میکنند .به تعادل بازار کار ســطح پایین کمک میکنند اما باید به
گونهای رفتار شــود که دولت و جامعه همواره از پناهجویان افغانی
طلبکار باشند و پناهجو خود را منتدار حضور در این کشور بداند.
باید به هر شکلی از رشــد این جامعه جلوگیری شود .این هم نظر
مفیدی است!
ب -پناهجویان به اصطالح غیرقانونی
اگر تعریف پناهجوی غیرقانونــی را در ایران بخواهی“ :پناهجوی
غیرقانونی ،یعنی انســانی که وجود ندارد” .برای انسانی که وجود
ندارد حق و تکلیفی بر عهدهی انسانهای قانونمدار وجود ندارد.
اگر به قتل برســد کســی پیگیری نخواهد کرد .حق کار ندارد.
نمیتواند برای حقوق مدنی خویش هیچگونه دعوی چه در مراجع
رســمی ،چه در مراجع غیررسمی مطرح کند .پلیس میتواند او را
در هر لحظهای دســتگیر کند و از کشور بیرون بیندازد .حق ورود
به هیچ ســازمان و ارگان دولتی را ندارد .نمیتواند تحصیل کند.
نمیتواند مسافرت کند .نمیتواند محلی برای زندگی داشته باشد.
نمیتواند بچههایش را به مدرسه بفرستد .بیمارستانها از پذیرش
او معذورند.
گاهی اعصابم از کلمات خورد میشود که به این سادگی میتوانند
رنجهای انسانی را انتزاعی و غیرقابل درک کنند .هر کدام از این چند
«نمیتواند» و صدها «نمیتواند» دیگر ،دنیاهایی هستند غیرقابل
تصور از درد .حل مسائل آوارگان جهان ،خیلی سختتر از تولید یک
مدل جدید از موبایل نیست .با مدیریت خالقانه و عقالنی میتوان
مشــکل پناهندگی را در تمام جهان حل کرد (هرچند باورکردنی
نیست که پناهجویی یک مشــکل باشد) اما جامعهی ایران طوری
است که عقدهها و مشکالتشان را به گردن دیگران میاندازند .این
پست نگه داشــتن انسانها توسط انسانها عادت دیرینهی تمدن
اســت .اما چیزی که امید را در دل زنده نگه میدارد انسانهایی
است که میخواهند وضع را تغییر بدهند .انسانهایی که ایرادها را
فریاد میزنند ،انسانهایی که برای ایرادهایی که فهمیدهاند راهحل
مییابند و انســانهایی که راهحلها را اجرا میکنند .مســئولیت
اجتماعی یک شعار نیست .درک مسئولیت اجتماعی موتور و قلب
هر جامعهای است .داشتن مسئولیت اجتماعی در نهایت باعث بهتر
شدن زندگی شخص میشود.
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ما بارها از کنار هم گذشته بودیم .ندیده بودمش ،به سان
هزاران افغانســتانی دیگر که در روزمرهی ما به چشم
نمیآمدند .خودش میگویــد« :غریبه بودم ،تو تا حاال
حس غریبگی داشتی؟» در آنسالهای نه چندان دور ،من در قزوین
خانه داشتم و او هم در آنجا دانشجو بود .میان آن همه دانشجو هم
با «چشمهای بادامی» دیده نشده بود ،از کوری ما.
چند سال بعد باید ما همدیگر را جایی دیگر میدیدیم .حاال من هم
وضعیتی همسان او داشــتم ،غریبه بودم در جایی دیگر ،بیرون از
مرزهای جغرافیایی ایران .شهری کوچک میانهی آنکارا و استانبول
با کافههای بیشــمار که هر روز میشد همهی غریبهها را دید ،من
اما هیچوقت او را ندیدم ،حتی با همان چشمهای بادامی که خودش
میگوید« :متفاوت بود از بقیه .غریبگی ما را پررنگتر میکند».
ســومین امکان روزهایی بود که او هم از انتظار در سرزمینی دیگر
برای رســیدن به جایی که شاید آرامش و امنیت را به همراه داشته
باشد ،کنده بود از اسکیشهیر و همراه دیگران مرزهای دولتساخته
را گذرانده و رسیده بود برلین .جایی که برای من خانه است ،تا کی
را نمیدانم .درست همان روزهایی که من در جستجوی دختری بودم
که از افغانســتان آمده ،در ایران طلبگی کرده و حاال در ترکیه دارد
نقاشی میکشد .همان روزهایی که ویدئوهای او و خواهرش ،خنده
و غم را با هم به دوســتان مجازیاش هدیه میداد و دیگران را به
نوشیدن چای مجازی دعوت میکرد.
آن روزها او در راه بود ،از مرزی به مرزی دیگر ،با کولهپشتیای که

وزنی نداشــت جز همهی خاطرات و رنجهای زیستن در سرزمینی
که هیچوقت او را بخشی از خودش ندانست« .غریبه بودم همیشه.
این غریبگی از همان بچهگــی ،وقتی که هنوز خیلی این چیزها را
نمیفهمیدم ،خورد توی صورتم .».همان روزی که مادرم با همسایهها
حرفش شــده بود« ،حق با مادرم بود ،اما همه پشــت زن همسایه
درآمدند و گفتند برو افغانی».
من در جستجوی طیبه بودم تا با او در بارهی تجربهی زنانهی طلبگی
حرف بزنم ،او اما در گریز از مرزی به مرز دیگر و تجربههای تازهتر.
حاال رسیده اســت نروژ ،در کمپ پناهجویی و منتظر .چیزی که از
همان کودکی با او متولد شــده اســت .میگوید« :صدای من را از
زیرزمین طبقات اجتماعی میشنوید».
چندباری همهی نوشــتههای فیسبوکش را بــاال و پائین میکنم.
نوشتهاش برای پدری که به دعوت خمینی در سالهای جنگ ایران
و عراق به ایران آمده و حاال در پیرانهسری هم برای یک لقمه معاش
باید برود ســر میدان کارگران و چشم انتظار پیشنهادی برای چند
روز کار ســخت و لقمهای نان ،با استقبال چشمگیر مخاطبان روبرو
شده است .اما چند خط باالتر خطاب به ایرانیهایی که برایش پیام
فرستادهاند ،نامهربانیها و تمســخرهای روزمرهشان را به یادشان
آورده و بیپرده گفته است که «نمیتوانم دست دوستیتان را باور
کنم ،همهی این سالها کجا بودید؟»
طیبه امینی در ایران متولد شده ،نشانی از گویش افغانستانیها هم
وقت حرف زدن ندارد اما میگوید« :من هیچوقت ایرانی حســاب

نیامدم .نســل بعد از من هم هیچوقت ایرانی به حساب نمیآید .من
همیشه غریبه بودم ،در مدرسه ،حوزه ،دانشگاه ،صف نان و اتوبوس».
با او در بارهی همهی آنچه که تجربه کرده اســت ،حرف زدهام .از اولین
روزی که غریبه بودنش را کوبیدند توی سرش ،از تجربهی حضورش در
حوزهی علمیهی خواهران و جامعهالعلمیهی مصطفی و دانشگاه قزوین،
زندگی در ترکیه و تجربهی عبور از مرزهای اروپا تا رســیدن به نروژ.
میگوید «من جمع همهی برچسبهایی هستم که میشود به یکنفر
زد؛ افغانی ،فراری ،کافر فراری از حوزهی علمیه و حتی بیحیا از روی
نوشتههایم».

با ایــن وضع هم همچنان ملیت تو را افغانســتانی تعریف
میکردند ،شــهروند ایران به شــمار نمیآمدی و به تعبیر
خودت در نوشتههات ،غریبهای بودی آنجا؟

آره .حاال من که نسل دوم بودم ،نســل سومیها هم همچنان افغانی
محسوب میشوند .یعنی اگر من االن فرزندی داشته باشم و توی ایران
متولد شده باشد ،بازهم افغانستانی است و تابعیت ایرانی به او هم تعلق
نمیگیرد.

با همهی این مشــکالت رفتی مدرسه ،در مدرسه هم با این
بگذار از اینجا شــروع کنیم ،تو در ایران متولد شدی اما از تحقیر و تبعیض روبرو بودی؟
نوشتههایت پیداست که همیشه به عنوان یک غیر و دیگری آره .من نمیدانم منشاء اینها کجا است و آنوقت هم کوچکتر از این
دیده شــدهای ،میشود بپرسم اولین باری که با این مسئله بودم که بخواهم اینها را ریشهیابی کنم .مثال یکبار سوم دبستان که
برخورد کردی ،چه زمانی بود؟
برای امتحان بچهها را داخل نمازخانه مینشاندند ،یکی از بچهها گفت
اولین برخوردی که به خاطر آن متوجه میشــوی افغانی هستی ،برای
ماهایی که در ایران متولد میشــویم ،خیلی زود اتفاق میافتد .مثال از
پنج ،شش سالگی تو درک میکنی که متفاوتی از بچههای همسایه ،پدر
و مادر ما متفاوتند با بقیهی مردم .مثال من یادم میآید ،وقتی دعوایی
در محل اتفاق میافتاد ،مامان من کوتاه میآمد .زنهای همسایه با هم
ی تلخی بود .آن ترس با
متحد میشدند علیه مادر من .این خیلی تجرب ه 
من بود .یک اصطالحی بود که میگفتند برو کشورت افغانی یا در صف
نانوایی میگفتند نانها را این افغانیها میخورند.
برای من خیلی زود اتفاق افتاد ،قبــل از اینکه بخواهم درک کنم که
وطن چیه ،کشــور چیه ،فهمیدم که متفاوتم از دیگران .یا همان اول
دبستان ،وقت مدرسه ما باید منتظر میماندیم .بچههای دیگران ثبت
نام میکردند اما ما باید منتظر بخشنامه میماندیم .من این را از همان
اول توی ذهنم مانده که پدر و مادرم حرف میزدند و میشــنیدم که
میگفتند ،افغانیها را امسال گفتند راه نمیدهند مدرسه.
یا مثال یک اصطالحی داشــتند به اســم افغانیبگیری این را خیلی
میشــنیدیم و از همینجا ترس و اضطراب شروع میشود .یا مثال در
مدرســه ،در اتوبوس که دعوایی صورت میگیرد بالفاصله میشنیدی
افغانی برو .خاطرات تلخ برای ما از همین لحظات شــروع میشــود.
یک مســئلهای هم که هست ،افغانیها در ایران با همین چشم بادامی
شناخته میشوند .مثال تو اگر از افغانستان باشی اما با چشم درشت و
جمجمهای متفاوت ،شانس این را داری که در اتوبوس و نانوایی کسی به
تو گیر ندهد ،یا پلیس تو را شناسایی نکند.
اما وقتی چهرهای متفاوت داری ،آزارها هم بیشتر میشود .مثال وقتی
که حتی متلک میشــنوی و محل نمیگذاری بالفاصله میشنوی که
حاال افغانی هم آدم شده .تیپ بزنی ،میگویند افغانی تیپ زده .شلخته
افغانی کثیف .تو همیشه بمباران میشوی به هر دلیل
باشی ،میگویند
ِ
و گناهی که انجام ندادی ،تحقیر میشوی.این آدم را منزویتر میکند و
ق و چهار تکه اسباببازی محدود
دایرهی زندگیت را به حیاط خانه ،اتا 
میکند.

تو در ایران متولد شدی؟

آره

که تو برو اونجا بشــین ،گفتم نمیخواهم .گفت تو اول برو کشــورت،
بعدن بگو نمیخواهم .این برای من خیلی شوک و ناراحتکننده بود که
چطور یک بچهی نه ساله میتواند این حرف را بزند .یا مثال در دورهی
راهنمایی میگفتند افغانیها میخواهند مثل اسرائیلیها کمکم بیایند
داخل کشور ما و بعدن ما را مثل فلسطینیها بیرون کنند و خانهها را
بخرند .من میشنیدم اینها را و خیلی هم سخت بود.

بعد رفتی حوزهی علمیه .تو تصمیم گرفتی که بروی حوزه یا
ناچار بودی؟

یک جورایی بخشیاش خواستهی خودم بود .من از کودکی در خانوادهای
مذهبی بزرگ شده بودم و از طرفی هم افغانیها به خاطر نوع تربیتی که
میشوند خیلی مطیع و مشروع زندگی میکنند .افغانستانیها مذهبی و
معتقد بودن را راهی برای تایید شدن و خریدن امنیت از طرف قدرت و
جامعه میدانند .االن اگر دقت کنی مثال افغانستانی فشن و هنجارشکن
خیلی کم میبینی .خیلی ترسو و منفعل بار میآیند .بعد هم به خاطر
فشارها که روی افغانی توی ایران هســت ،معموال خانوادهها مذهبی
میشوند .خب خانوادهی ما هم مذهبی بودند.
یک بخش هم خواســتهی من بود .میگفتند اســمم ناب است و مثال
در اســام تفحص نکردیم و اینها هم من را تحریک میکرد که بروم
دربارهی اسالم ناب تحقیق کنم .بخشی هم وضعیت اقتصادی بود.اگر
تو خارجی و به ویژه افغانی باشــی و بخواهی وارد دانشگاه شوی باید
هزینه بدهی اما اگر بروی حوزه پول بهت میدهند .این برای ما خیلی
مهم است که وضعیت اقتصادیمان متفاوت است.
من هم گفتم هم میتوانم تحصیل کنم و هم روی پدر و مادرم فشــار
نیاورم ،پدرم کارگر بود و هم چهرهی مشروعی که یک زن حوزوی دارد،
یک زن دانشــجو ندارد .خانواده هم خیلی بیشتر با این قضیه موافق
بودند .خب من نمیتوانستم در شهرستان دانشگاه بروم و شهریه بدهم.
ما در یک فضای خاصی بزرگ میشــویم و دولت ایران هم خیلی مایل
است که افغانســتانیها را به طرف حوزه بکشد به خاطر این که نفوذ
داشته باشد در افغانستان ،از طالب استفاده میکنند .برای همین هم
مسیر را برایت خیلی سادهتر میکنند.
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وقتی وارد حوزه شدی تفاوتی با بقیهی جامعه داشت یا در
حوزه هم همان تبعیضها و نگاههای سنگین معنادار بود؟

ما رابطه داشتیم .در مراسم و تظاهرات و سفرها بودیم.

در حوزه هم این نگاه هست .ما بخش طالب غیرایرانی بودیم .طالب سر کالسها؟

ایرانی که حسابشــان جدا است و کالسهایشان هم جدا بود .بین
بخــش طالب غیرایرانی ما متفاوت بودیــم از یک آلبانیایی یا یک
طلبهی ترکیهای .یعنی ما خیلی خوشخدمتتر و با امکانات کمتری
تحصیل میکردیم تا آنها .یعنی اگر سفر میشد و امکانات خاصتری
بود برای طالب خارجیتــر بود .اما خب به ما همانقدر امکانات داده
میشــد که امکان تحصیل بود ،پاسپورتی که برای شش ماه تا یک
سال اعتبار داشــت و شهریهای که داده میشد هم برای ما غنیمت
بود .تبعیض بود اما آن چهرهی مشروع اجتماعی که داشت ،میارزید.
برای من تحصیل بود اما انگیزههای دیگری هم داشت.من نمیتوانم
بگویم که همهی طلبههای افغانی خالصانه به خاطر اشتراک مذهبی
میروند حوزهی علمیه.

تو در جامعهالمصطفی درس خواندی؟
آره.

آنجا محل اقامت و خواب داشتی؟
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کسانی که خانه نداشــتند و یا از شهرستان میآمدند محل خواب
داشــتند همانجا .اما من خب در شــهر خودمان بودم .برای همین
شبها میرفتم خانه.

برویم داخل حوزه اگر موافقی .آنجا چه چیزی به شــما
آموزش میدادند ،شــیوهی آموزش چطــوری بود و بعد
رابطهای هم با ایرانیهایی که میخواســتند طلبه شوند
برقرار میشد؟

نه سر کالسها با هم نبودیم .برای ما آموزشها خیلی سختگیرانهتر
بود .میگفتند که شما نمایندهی کشور دیگری هستید .خانم ایرانی
نهایتا میخواهد در ایران بماند و یک همســر خوب یا طلبهی خوب
شود اما تو میخواهی صادر شــوی .برای همین آموزشهایت باید
سختتر ،دقیقتر و حساستر باشد.

من این را در یکی از نوشــتههایت خوانده بودم که حوزه
داشت به من یاد میداد که بقیه را تشویق بکنم به اینکه
مادر خوب و همســر مطیعی باشند .واقعا جدای از اینکه
میخواســت تو را به عنوان سفیر حوزهی نفوذ جمهوری
اسالمی بفرستد به کشور دیگری ،چه چیزی را به تو یاد
میداد و میخواست تو بروی چه چیزی را تبلیغ کنی؟

ببینید ،نگاه مدیریت حوزه به زنان متفاوت است .مثال مرد را تربیت
میکنی که برود و یک چیزی را با همان فن بیانش تبلیغ کند ،بهتر
باید بتواند با کلمات و منطقش بازی کند .اما زن ،بدن متحرک است
از نظر حوزه .با حرکاتش باید جامعه را به ســمت زن بودن اسالمی
هدایت کند .برای همین هم روی پوشش و رفتارهای ما خیلی تاکید
میکردند ،روی روابطی که باید با زنها و مردهای دیگر داشته باشیم
خیلی تاکید میکردند .برای یک مرد همچین چیزهایی نیست .خب
اسالم بیشتر دین مردها است .اما حاال تو باید یک زن باشی و حقوقی
را که علیه خودت است را بپذیری.
احتمال اعتراض یک زن در اســام خیلی بیشتر است تا یک مرد.
برای همین یک زن را باید بیشــتر قانع کنی و همان جایگاهی که
اســام برایش تعریف کرده .بر همین اساس نباید زیاد بیاید داخل
جامعه ،باید پوشیده باشد و ...خب این متفاوت است .درسهایی که

به ما یاد میدادند مثال حقوق نبود ،بیشتر روی احکام و اخالق و پوشش
کار میکردند در حوزهی زنانه .در حالی که برای مردان خیلی متفاوتتر
است .مرد میخواهد حقوقدان ،وکیل ،قاضی ،امام جماعت و ...شود اما
زن قرار اســت که یک مادر و یک زن مطیع باشد .برای همین هم باید
تربیت شود.

یک جای صحبتت گفتی که یک بخشی هم اجبار اقتصادی
بود .مگر حوزهی علمیــه به یک طلبه زن غیرایرانی چقدر
پرداخت میکرد که تو را ناچار میکرد بروی حوزه؟

پرداختهایش زیاد نبــود ولی امکاناتی که مــیداد میارزید .مثال
سرویس رفت و برگشت داشــت ،تو برای غذا ،کتاب ،رفت و برگشت
چیزی پرداخت نمیکنــی در حالی که توی دانشــگاه همهی اینها
برعهدهی خودت است .ما برای هیچ چیزی هزینه پرداخت نمیکردیم.
تو میتوانی یک سال درس بخوانی بدون اینکه هزینهای پرداخت کنی.
جایزه و بن کاال و شهریه هم میگیری.
ایــن تاثیر دارد برای ما در ایران که مثال کرایهی اتوبوس را هم نداریم.
حاال من نمیدانم شــهروند ایرانی چطور زندگی و تحصیل میکند اما
برای افغانیها این هزار تومان و پانصد تومان مســئله است .یک پدر
کارگر و چند تا بچه که نان آنها را به زور تامین میکند و عالوه بر آن تو
میتوانی پاسپورت داشته باشی و اقامت ،به شهرهای دیگر سفر کنی.
اینها خیلی مهم اســت و تو از شهروند درجه دومی میآیی شهروند
درجهی یک و نیم .برای من مســئله پول یک ماشین نیست .وقتی که
پدرت میرود باالی ساختمان در این سرما به خاطر یک مزد ناچیز ،این
خیلی پول است.

دیگر منافقهای خیلی زیرکی هســتند .ما همانجــا هم که بودیم به
شــوخی به بچهها میگفتیم که حوزه یــک درصد خیلی کمی مومن
تحویــل میدهد ،یک درصد خیلی کمی هم کافــر و اکثریتی هم که
بیرون میدهد منافقهای خوبی است که هر کاری میکنند در مالءعام
انجام نمیدهد .مثال تو میتوانی خیلی جاها بروی ،خیلی رابطهها داشته
باشی و صدایش را هم در نیاوری.اینطور نیست که کسی اگر در حوزه
زندگی کرده ،خیلی چیزها را تجربه نکرده باشد .اتفاقا این اواخر خلوص
آدمها کمتر میشد و این نیازهای مادی و غرایض نیرومند بشری فشار
میآورد و خیلی بال شده بودند.
مثال طرف میدیدی که آنجا خیلی محجبه است ،از این چادر مثلثیها
است ،اما گفته میشد که فالنی دیده شده است در فالن مجلس رقصیده
یا در فالن جا مانتویی است .برای مسئولین خیلی ناامیدکننده بود که
مدام خبر میآمد که بچههای حوزه دارند گند میزنند.

شــوخیهایی که در حوزه وجود داشت ...مثال شوخیهایی
که در حــوزهی علمیهی مردان به گوش میرســد ،خیلی
من عادی نکنم ،شــوخیهای براساس
جاها ممکن اســت ِ
غرایز نیرومند بشری زیاد است .در حوزههای علمیهی زنان
شوخیهای جنسی هم صورت میگرفت؟

اصال در دایرهی عمومیتر باشــد که اتفاق نمیافتد .در حوزه همیشه
میگویند جاسوس هست ،جاسوس هســت ،مراقب رفتارتان باشید
و این یک روش کنترل اســت .خب تو هم یــک جوری نانخور آنها
محسوب میشوی و برای همین هم سعی میکنی که مراعات کنی .اما
در حوزههای دوستی کوچکتر خیلی پررنگتر بود.
زنان حوزوی شــاید ظاهرا تمایل جنسی کمی داشته باشند اما تخیل
جنســی خیلی باالیی دارند .مثال تو مینشینی دائم احکامی دربارهی
جنابت و غیره میخوانی ،در درسهای فقهی هم خیلی صحنهســازی
تحریککنندهی زیادی دارد .بچهها هم خیلی با هم شوخی میکردند.
مثال از همان آیات و روایات اســتفاده میکردند و شوخیهای جالب و
بامزهای داشتند.

در خــود این حوزه ما یک تصویر بیرونی داریم از یک خانم
محجبه ،اتوکشیده که خیلی مودب حرف میزند و دیگران
را به اصطالح دعوت میکند به امور خیر .این تصویری است
که از بیرون دیده میشــود ،اما در داخل حوزه چطور ،واقعا
همینی بودند کــه در بیرون نمایش میدادند یا نه در حوزه
هم زندگی دیگــری جریان دارد ،مثل روزمره بقیهی آدمها
که ممکن است یک حسادتی ،رقابت برای به دست آوردن دربارهی سیستم کنترل ،این سیســتم کنترل در زندگی
منفعتی و خودنمایی برای نمایش داشــتههای مالی داشته شــخصی بیرون از حوزه هم بود؟ این حس را داشــتی که
بیرون از حوزه هم کنترل میشوی؟
باشند به چشم میآمد؟

فضای حوزه طوری اســت که تو باید ظاهر یک حوزوی را حفظ کنی،
بیشتر فرامینی که گذاشته میشود براین اساس است که تو هر غلطی
کــه میکنی ،جلوی مردم نکن .مدام به تو تذکر داده میشــود که ما
خواص هستیم و در جلوی عوام نباید این جور باشیم .اگر یک حوزوی
الگوی یک جامعه اینطور باشد وای بر عوام و دیگران .اینقدر از لحظات
اول این را در گوش تو میخوانند و تو اگر به خیلی از چیزها باور نداشته
باشی و خیلی از امیالت را نتوانی سرکوب کنی ،باید تظاهر کنی به این
که اولیا هستی مثال .این باعث میشود که خیلی آدمهای دورویی بار
بیایند .کسی که در حوزه بزرگ میشود خیلی پتانسیل دورو بودن یا
مثال چندرو بودن را دارد.
حوزوی ها یک تعدای خالصاند و یک تعداد خیلی زیادی هم ناخالصاند
و خیلی هم به خاطر تربیت خاصشــان زیرک بار میآیند .به عبارت

نمیدانم واقعا وجود داشت یا نه اما رعب و وحشتش همیشه با ما بود.
یعنی اینقدر در گوشت میخوانند و طوری وانمود میکنند که اگر دست
از پا خطا کنی ،میفهمند .خیلی از بچهها دوست داشتند در عروسی
اقوامشان شرکت کنند ،اما جرات نمیکردند .میترسیدی که دهن به
دهن بچرخد و برسد به مرکز و بعد تو به عنوان یک برگزیدهی ناخالف،
ناگزیده بشوی.

گفتی که حوزه سه دسته بیرون داده دارد؛ مومن ،منافق و
کافر .تو خودت را در کدام دسته میبینی؟

من کافر آمدم بیرون .چون یک فضایی که اجازه نمیدهد به تو خوش
بگذرد .مثال تو نمیتوانی حال کنی با زندگیات .دانشــجو باشــی،
دوستپسرت را داشته باشی و نمازت را هم بخوانی .چنین سیستمی
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وجود ندارد .به تو تکتک قواعد را توضیح میدهند و میگویند که
این گناه ،این حرام ،این مکروه و این ثواب اســت .یعنی تو حداقل
در احکام به درجهای از آگاهی میرســی که دیگر نمیتوانی بروی
داخل باغ و در خلوت فرو بروی و لذت زندگی را ببری .هم موهایت
را پریشان کنی و ســهلانگارانه بگیری و هم بروی حرم امام رضا.
اینجور موجود نمیتواند بیاید بیرون .تو همه چیز را میدانی ،ذهن
مطلقنگر برایت میسازند تا تو جســارت خطا کردن حتی در حد
کوچک هم نداشته باشی .و وقتی که تو را اینطور بار میآورند ،یک
ذره که مــیروی آنطرفتر به خودت اجازه میدهی و تجربه کردن
یک فضاها و چیزهایی را حق خودت میدانی ،کامال از سیستم خارج
میشوی .دیگر آدم بده هستی و میزنی زیر همه چیز.

روزهایی که حــوزه میرفتی ،نگاه مردم و اطرافیان به تو
چطور بود .در جمع دوستان و خانواده نگاه به تو به عنوان
کسی که تلمذ دینی میکند ،چطور بود؟

خب مشــروعیت چهرهی یک حوزوی خیلی به تو حال میدهد .تو
هیچوقت در معرض تهمت قرار نمیگیری ،زیر سوال نمیروی ،هرجا
وارد بشــوی ،مورد احترامی ،یک مهر محکم تائید میخورد روی
پروندهات .این مشــروعیت به لحاظ اجتماعی به تو ممکن است که
حال بدهد اما در دایرههای دوستی و دایرههای صمیمیتر نمیتوانی
جا بگیری .آدمها یکجور خاصی با تو برخورد میکنند ،شــوخی
نمیکننــد ،یکجوری انگار فکر میکنند که تو خیلی دردســری.
آدمها پیش تو خودشان نیستند ،یکجور احترام از سراجبار برای تو
قائلند که باعث میشود دایرهی صمیمیات بیاید پائین .مثال خیلیها
رازهایشــان را به تو نمیگویند .توقع خاصی از تو دارند که همیشه
در مجلسهای زنانه با حجاب و سنگین و متین و عبوس باشی .هم
تو نمیتوانی خودت باشــی و هم دیگران جرات نمیکنند جلوی تو
خودشان باشند .دقیقا آن رعب و وحشت نظارت خدا و هالهی نور ،تو
را دور از دیگران نگه میدارد .اما با همهی اینها زندگیات یکجوری
امن میشود .جایگاه اجتماعیات باال میرود ،زورت زیاد میشود اما
محبوبیتت کم میشود.

پوشش حوزویها یکسان است به ظاهر ،چادرهای مشکی
و روســری یا مقنعههای همرنگ و همسان .در حوزههای
علمیهی مردان هم این شکل یکسانی هست ،اما رنگ و
جنس و قیمتها فرق دارد .در حوزههای علمیهی زنانه هم
این به چشم میآمد؟ اینکه جنس و قیمتها فرق داشت
و یک مسابقهای برای نمایش بود؟
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اتفاقا این خیلی هویدا بود .رقابت سنگینی وجود داشت در این زمینه.
مثال در بین طالب خارجی ،کسانی که پولدارتر بودند ،خیلی پوشش
مرغوبتری هم داشــتند و واضح بود این تفاوت .وقتی راه میرفت
عاشق حجابش میشدی ،چادر مشکی خیلی لطیف ،کفشهای مارک
و شال و مانتوهای خیلی گرانقیمت که از کشورهای عربی و یا از مکه
میآوردند .یا اســاتیدی داشتیم که خیلی خوشپوش بودند ،قیمت
یک روسری شاید بیست برابر قیمت روسری نرمال بود .ماها هم که
کرباس میپوشیدیم ،آنها ابریشیم بود .مثال لباسهای آنها ،همهاش

را بگیری و وزن کنی سرجمع میشــد یک کیلو آنقدر که لطیف و
ســبک بود ،مال ما میشد ده کیلو .کفشهایشان چرم اعال بود و ما
کفشهایی داشتیم که پشت پایمان را میزد.

بعد تصمیم گرفتی ترک حوزهی علمیه کنی ،چرا با همهی
این مزایایی که داشت؟

خب من از ابتدا آدم معتقــدی بودم که قرآن حفظ میکرد و دنبال
تفحص و تدبر در دین بودم تا هستهی دین را کشف کنم .اما تو یک
وقت به یک درجهای میرسی که میبینی همهی زندگی و جوانیت
را ،انرژی را میدی در برابر چیزی که ارزش ندارد .من سالهای اول
واقعا درسها و کتابها را میخواندم بعد از یک مدتی میبینی هرچه
که تالش میکنی ،جوابهایی نیست که باید به تو بدهند .تو خالصی
و آنها خالص نیستند ،اســتادت وقتی که میخواهی بیشتر بروی
جلو ،میگوید تو مشکل داری ،تو با حکم خدا مشکل داری؟ به جای
این که جواب درستی به تو بدهد .وقتی که اینقدر تو را وحشتناک
و ترســناک توصیف میکنند که همهاش گناهی و محرک گناه ،تو
میبینی که این معنویت خیلی خشن و ریاکارانه و ناخالص است.
من خیلی وقتها که میخواســتم از استاد ســوال کنم ،وقتی که
میخواســتی کنجکاوی کنی و بروی جلو و مقایســه کنی ،عصبی
میشدند و تناقضهایشان میزد بیرون .اینجا تو متوجه سوتیها و
روایتهای متناقضشان میشوی .مثال زنی که اسوهی شهوت و سراپا
گناه است ،یکدفعه در مقام مادر به مقام اعال میرسد .تو میخواهی
این را کشف کنی ،آنوقت همان ایمان و تصور سادهای که از خودت
و پیامبر و قرآنات هم داشتی خراب میشود.

و بعد از حوزه رفتی دانشگاه؟

در حد یک ترم رفتم اما آن را هم دوســت نداشتم .فضای دانشگاه
خورد توی ذوقم.

چرا؟

من تصورم این بود که در فضای دانشــگاه آدمها بیشتر میتوانند
خودشان باشــند و جواب سوالهایشــان را بگیرند اما همان یک
ترمی که من رفته بودم و رشــتهای که انتخاب کردم فقه و حقوق
بود ،میخواستم ببینم جواب سوالهایی که در حوزه نگرفتم را اینجا
میتوانم بگیرم یا نه ،وقتی که وارد شدم دیدم دقیقا همان کتابها،
همان سیستم و همان استادها است و هیچ فرقی ندارد .یعنی علوم
انسانی ،حوزه و دانشــگاه ندارد در ایران ،تصور من اشتباه بود .من
فکر میکردم آنجا مثال کتاب ســلمان رشدی میدهند دستت باید
بخوانی و نقد بکنی اما دیدم از این خبرها نیست .بازهم باید بنشینی
و مبادی و کالم و فقه اسالمی و فلسفهی اسالمی بخوانی .دیدم که
نه آن چیزی نیست که من میخواهم .فضا هم دقیقا فضای حوزه بود.
ظاهرش میکس بود اما در باطن جدا بود آدمها خیلی رنگ و رخساره
زرد ،یک عالمه زامبی میدیدی که رنگها پریده و سرها به زیر .بعد
تصمیم گرفتم که خودم اگر توانســتم جواب سوالهایم را به سبک
دیگری پیدا کنم.

و بعد در دانشــگاه هم این سایهی سنگین تبعیض و تحقیر
بود ،تو که از ما نیستی و عنوان دانشگاه هم مثال بینالمللی
بود؟

اتفاقا این را حس کردم و یک دلیلی که دانشــگاه را ول کردم همین
بود .حدود یک ترم گذشــته بود از شــروع ترم که همین استاد که
رییس دانشکده هم بود در بین حرفهایش یک دفعه گفت زن که در
افغانستان آدم نبود ،ما رفتیم فرهنگمان را بردیم آنجا ،ما اینها را آدم
کردیم .من گفتم رییس دانشکده که این است ،وای به حال بقیه .خیلی
آن لحظه حالم خراب شده بود.
چند هفته بعد همین اســتاد که مثال میخواست با بچهها بیشتر آشنا
شود ،گفت شما افغانی هستید؟ گفتم آره ،گفت بورس هستید ،گفتم
بله .بعد با یک حالت خاصی پرســید که یعنی شــما آمدید حالش را
میبرید .وقتی که در دانشــگاه که مثال مرکز تمدن و فکر جامعه است
و باید چهارتا آدم باشعور آنجا باشــند ،وضع استاد این باشد ،خیلی
نمیشود تحمل کرد.

همان وقت تصمیم گرفتی ایران را ترک کنی؟

همان زمان هنوز امتحانهای پایان ترم شروع نشده بود که من تصمیم
گرفتم از ایران خارج شوم.

خیلی راحت ما را سر سفرهی خودشان نشاندند .من متولد ایرانم ،هنوز
نمیدانم تهچین چیســت ،دوست ایرانی نداشتم ،هیچوقت کسی من
را دعوت نکرد .مادر من تا همین االن همان لباس ســبز و قرمزش را
میپوشد .آنقدر ما را منزوی کردند در ایران که افغانی ماندیم .حتی به
ما اجازهی میکس شدن با فرهنگ ایرانی را ندادند .در حالی که ما آنجا
بزرگ شدیم ،عاشق موسیقیش هســتیم ،کتابهایشان را خواندیم،
فیلمهایشــان را دیدیم .به قول بعضیها پای فوتبالشان باال پریدیم،
هورا کشــیدیم .ولی من یک لحظه ،یک آن حتی احساس نکردم که
میتوانم این کشــور را دوست داشته باشم .میتوانم این همسایه ،این
دولت را دوست داشته باشم .مثلن ما همان زمانی که جنبش موسوی
بود ،به خاطر موسوی میرفتیم دستبند سبز میبستیم .خاتمی آمده
بود کلی از بچههای افغانستان رفته بودند در مراسم سخنرانی شرکت
کرده بودند .من گریه میکردم ،در حالی که پذیرفته نشده بودم در آن
کشور ولی آنجا شرکت میکردیم و همانجا هم میگفتند که افغانیها
را ...افغانیها را .حتی همینقــدر هم به تو اجازه نمیدادند که در این
کشور بزرگ شــدی ،به خاطر تغییرات سیاسی آنجا شاد یا غمگینی.
کلن باید میرفتی توی ســوراخ خودت .ترکیه اینطوری نیست ،آنها
میگفتند شما که ترک هستید ،شــما که از خودمان هستید .بارها و
بارها با همســایه میرفتیم آشپزی میکردیم ،میآمدند خواستگاری،
خیلی زود پذیرفته شدیم.

و یک تجربهی دیگر .تو از ایران که در آن همیشه احساس
تبعیض و غیرخودی بودن برایــت پررنگ بود ،آمدی جای تجربــهی زندگی در ترکیه ،تو حمایتی نــداری ،در انتظار
دیگری که بازهم غریبهای .در اولین نگاه ترکیه چطور بود؟ انتقال به کشــور بعدی هستی ،این تجربه چطور بود .تو در
اولین چیزی که واقعا در ترکیه برای من حس خوشــایندی داشــت ،ترکیه نقاشی میکشیدی .از قبل این کار را کرده بودی یا نه
چهرهای را کــه در ایران خیلی تابلو بود و بارهــا به خاطر آن در هر آنجا شروع کردی؟

ادارهی دولتی و خیابانی شنیده بودم افغانی افغانی و تحقیر شده بودم،
خیلی راحت میپذیرند برخالف ایرانیها که خیلی چهرههای دیگر را
نمیپذیرند .من اصال در ترکیه نشــنیدم که کسی به من بگوید افغانی
و یا وقتی به کســی میگفتم افغانی هستم ،رنگ چهرهاش تغییر کند
و یا لحن و دلســوزی مزخرفی در دلش پیدا شود .خیلی مهربانان هتر
و دوســتانهتر برخورد میکردند .ترکهای ترکیه معتقدند که ازبک و
ترکمن و تاتار ترک هســتند .برخوردی که میکردند این بود که شما
هم ترک هستید .حاال نمیدانم شاید این هم منشا ء تبعیض باشد ولی
برخوردی که با من میشــد ،احترام بود و دوست داشته شدن .مثال در
ایران وقتی یک پســری رد میشد ،میگفت که افغانی حتی به عنوان
متلک و ...اما در ترکیه میگفتند که شما چقدر متفاوت و زیبا هستید.
این برخورد برای من خیلی شــیرین بود .همسایهها ما را به خانهشان
دعوت میکردند در حالیکه همســایههای ایرانی ما هیچوقت این کار
را نکردند .حاال من نمیگویم که همهی ایرانیها اینطوری هستند ولی
ما حاشــیهی شهر و پائینشهری بودیم .همسایههای ما خودشان مثال
آدمهای آسیبدیدهای بودند و آدمها و قشری بودند که دائمن بهشان
گفته شــده بود که افغانیها کار را گرفتند ،نــان را تمام کردند ،خانه
خریدند ،باعث گرانیها شدند .اینها خیلی متفاوت بودند .اما در ترکیه
این را ندیدم .همسایهها با ما دوستی میکردند .دخترها و پسرهایشان
با ما دوســتی میکردند .پسرهاشان تو را زشت و یا بیکالس و سطح
پائین نمیدانستند.

خب من قبل از ترکیه هم نقاشــی میکشیدم و در جشنوارهها شرکت
میکردم و به صورت خودآموز هم یاد گرفته بودم .تنها چیزی هم که یاد
داشتم همین بود .نمیتوانستم حاال با تخصصی که از فقه شیعه دارم در
ترکیه کار پیدا کنم .ترکیه یک کشور سنی بود و من هم زبان بلد نبودم.
به خاطر همین نمایشــگاه زدم و بعد هم در کار نقاشی روی سرامیک
رفتم تا یک حدی کسب درآمد کردم .همانجا هم به من پیشنهاد بورس
دادند .اما من نمیخواســتم دیگر آنجا تحصیل کنم و نمیدانستم که
بورسیه چطور است .من بعضی روزها حتی یک لیر هم نداشتم ،چطور
میتوانستم درس بخوانم .اما یک سری اثر فروختم و کاری پیدا کردم و
یک روزگاری گذشت اما بازهم سخت بود .اگر کمکهای مردمی نبود و
حمایت همسایهها واقعا نمیگذشت.

و بعــد تصمیم گرفتی که ترکیه را هــم ترک کنی .قبال به
کمیساریای عالی پناهندگان مراجعه کرده بودی یا از قبل
تصمیم گرفته بودی که یک روزی خودت از ترکیه میروی
بیرون؟

ما مصاحبه داده بودیم و در عرض یک ماه قبولی هم گرفته بودیم .زمانی
که روند رســیدگی به پرونده افغانستانیها متوقف شده بود .اما ما سه
ســال آنجا ماندیم و خبری از کشور نشد .بعد از سه سال فضای ترکیه
هم برای پناهنده و پناهندهی زن ســختتر است .صاحبکارها انتظار
دارند که  12ساعت برایشان کار کنی و حقوق کم بگیری و صدایت هم
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در نیاد .تصمیم گرفتیم کــه بیایم با یک مقدار پولی که جمع کرده
بودیم و دو تا لپتابی که داشتیم را فروختیم و راه افتادیم.

و کسی هم تو را نمیپذیرد به عنوان یک زن که دنبال زندگی بهتری
و زندگی بهتر برایش همان ماندن در حاشــیهی امن خانواده است،
آبرو و عفت و ازدواج موفق است .این نگاه بوده از اول تا همین حاال
که هرکســی به خودش اجازه میدهد هر سوالی را بپرسد .دیوارت
کوتاه است.

افغانستان بهتر باشد اما هنوز هم قتلهای ناموسی دارند ،مسئلهی
بکارت را دارند .همینطور نگاه جنســیتی را هم دارند .شاید صاحب
کار به صورت مستقیم از تو درخواست جنسی نداشته باشد اما این
نگاه را به تو دارد که تو که زنی همین پول بس است یا تو مجبوری این
شغل را بپذیری ،چون جای دیگری بروی کار پیدا نمیکنی .یک مرد
اگر یک جایی با او بدرفتاری شود میرود یک کار دیگر پیدا میکند
اما زنها در ترکیه هم محدودیت شــغلی دارند .یکســری مشاغل
را میدهند به زنها و خــود صاحبکارها هم میدانند که تو در هر
شرایطی نمیتوانی کار کنی .پس آنها حق دارند که از تو کار بیشتری
بخواهند و یا مثال آنطوری کــه میخواهند با تو رفتار کنند ،حقوق
کمتری بدهند .با اینکه من مهارتام در کارم باال بود اما هیچوقت به
اندازهی یک مرد و یا حتی یک دختر ترک به من پول نمیدادند .به
خاطر این که من پناهنده بودم و زن .رفتارهاشان مشخص بود ،یک
دورهای که تجربهی گارسونی داشتم یک جوری بهت نگاه میکنند
که انگار ما داریم به تو لطف میکنیم ،تو را نگه داشتیم که از گشنگی
نمیری ،خراب نشی .همین که از تو سوءاستفادهی جنسی نمیشود
خدا را شکر کن .این نگاه همیشه هست.

دقیقا یک واکنش بود به همهی این رنجها همان آرزوی داشتن یک
چنین زندگی بود .تــو از بدو تولدت یک زندگی تلخی داری ،از بدو
تولدت یک خانــوادهی بد ،جامعهی بد ،یک زندگی خیلی تلخ ،یک
زندگی که به خاطر یک لیر ممکن اســت جانت در خطر باشد .ما در
ترکیه با هیچ پناهندهای ارتباط نداشــتیم ،ترکها بعضیهاشان با
ما خوب بودند ،ما قدرش را ســعی میکردیم بدانیم .خیلی منزوی
هم بودیم .زندگی مجازی ما شــاید خیلی شاد و مثال خالقانه باشد
اما این نشــان میداد که زندگی حقیقی ما خیلی تلخ است .ما در
ترکیه تفریحی نداشتیم .همهش درگیر کرایهخانه ،هزینهها ،و تامین
امنیت خودت بودی و پناهندهها اگر میفهمیدند که تنهایی مزاحمت
میشــدند ،برای همین ما حتی یک رفیق پناهنده هم نداشــتیم.
آنقدر منزوی شــده بودیم که کانال خروجی احساساتمان شده بود
فیسبوک .دنیایی ســاخته بودیم که در آن شــاد ،قهرمان و خالق
بودیــم و کاراکتر «ارباب» نتیجهی همان زندگی و بردگی بود که در
دنیای واقعی کشــیده بودم .و واقعا هم به ما انرژی میداد .واقعا اگر
این نبود ما کم میآوردیم.
برای زنی که میخواهد مستقل کارش را شروع کند ،هر رفتار ،نگاه
و کالمی حکم یک شمشــیر تیز را دارد و تو باید خیلی سعی کنی
معکوس آنهــا عمل کنی تا زنده بمانی .بــرای همین هم در دنیای
مجازی میروی خــودت را یک ارباب تعریف میکنی .هم به خودت
امید میدهی و هم به دیگران میگویی من یک زنم ،پائینشهریام،
دهاتیام و همینجوری هم که هستم فکر میکنم ،آرزو و آرمان دارم
و مبارزه میکنم.

اشاره کردی به شرایط سخت کار و دستمزد پائین علیرغم
اینکه ترکها شما را شاید با این تفکر که شما هم بخشی
از سرزمین گستردهی ترکان هستید خیلی زود پذیرفته
بودند ،منتها سرکار تجربهی دیگری بود .تجربهی زنانهی در ویدئوهایی که از تو هست یک شادی در چهرهی تو با
مهاجرت و کار خیلی دشوارتر است .این ها جقدر مشهود همهی رنجهایی که دیدی قابل لمس است .این شادی یا
نمایش شــادی را توضیح میدهی .آیا یک واکنش بود به
بود؟
زن بودن در جامعهی ترکیه هم سخت است ،شاید به نسبت ایران و این وضعیت؟

مسیر را خودت به همراه خواهرت آمدید .این مسیر چطور
بود؟ در میان این جمعیت ،باز هم سایهی سنگین تو چشم
بادامی ،تو زن بود؟
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مسلمن وجود داشت .چون این ملتی که داشتند میآمدند آدمهای
همانجا بودند ،همانهایی که زن ،خواهر و مادر خود را مورد ظلم قرار
دادهاند .حاال یک زن تنها بین آنها ،اصال معنی ندارد ،زن بدون مرد
چرا میخواهد سفر کند .در طول مسیر طوری نگاه میکردند که تو
دخترفراری هستی و خرابی دیگر .اصال این برای چی آمده ،به خاطر
چی آمده است .برای یک پسر خیلی فرق میکند .شاید چند سال
پیش هم یک پسر افغانی در  14سالگی راه افتاده و رسیده است .اما
یک زن معنایی ندارد .خیلی راحت به تو برچســب فراری و خراب
میزنند .خود قاچاقبرها ممکن است که از تو سوءاستفاده کنند.
ما در ســایهی یک خانواده راه افتادیم .خیلــی از دخترها و زنها
در ســایهی یک خانواده میآیند و یک مقداری از مسیر را استتار
میکنند ،اگر این کار را نکنی ممکن اســت که خیلی اتفاقها برایت
بیافتــد .تو حکم یک لقمهی چرب و نرم آمــاده را داری که معلوم
نیســت برای چه از آن دایرهی امن خانواده خارج شدی .حتمن یک
مشکلی داشــتی و حاال شکالت بدون پوست افتاده است در مسیر
قاچاق ،هرکسی که زودتر بتواند برش دارد .یا یک دیگی که هرکس
باید زودتر مالقهاش را بندازد تو و سهمش را بردارد .این نگاه هست

برای مشاهده فیلم از طریق لینک زیر وارد شوید:
https://www.facebook.com/tayyebe.amini/videos/
vb.100005238514884/426995980818349/?type=2

سالهای سخت انتظار
چمدانی در کار نبود ،کولهپشــتی کوچکــی با چند به
یادگارمانده از کودکی و عزیزترینها را برداشــته بودم
و آخرین گرمــای آغوشها را یکی یکی تجربه میکردم،
بیصدا و تنها نگاههایی که بعد از این همه وقت هنوز هم برایم تکرار
میشوند.
زمســتانی آنکارا که سگ را
با یکی از همان نگاهها ،یک روز ســرد
ِ
میزدی دنبال گوشت لخم هم بیرون نمیآمد ،ایستادم در صف بلند
آدمهایی که مثل من این راه را آمده بودند .شروع تازهای بود انگار،
غریبهای در میان همهی غریبهها ،رانده شــده .به آخرین نگاه فکر
میکردم ،به دستهایی که تا آخرین لحظه هم نمیخواست دستهایم
را رها کند .به نفسهایمان و اشکهایی که قورت میدادیم ،هر دو.
حــاال اما او آنطرف مانــده بود و من این طــرف در صف بلندی از
آدمهایی که هرکدام جاماندههایی داشتند و دردی به همراه که گاه و
بیگاه لگد میزد .مثل طفلی در رحم مادر ،وحشی میشد و کینهتوز،
ترسو و بیاعتماد.
او خیلی زود به خودش آمد ،ایمیلی زد و نوشــت که کار تازهای پیدا
کرده است ،میرود شــهری دیگر ،برای اینکه خیابانهای خاطرهی
مشــترک آزارش میدهد .برای اینکه نمیتواند تنهایی برود کافه
سیگار ،آش بخورد و خندهی بقیه را تماشا کند .نوشت که بعد از این
کمتر به اینترنت دسترســی دارد .برایم آرزوی خوشبختی و شادی
کرد و آخر سر هم امید به اینکه یک روز دوباره همه با هم یکجا جمع
شویم و بخندیم.
آنروزها دستم به نوشتن ،به جواب دادن نمیرفت ،جوابها را قورت

میدادم ،مثل اشکهای وقت آمدن ،مثل دود سیگارهایی که پشت
سر هم روشن میشدند.

خندهی خشکیده

روزهای اول آنکارا خانهای داشــتم با شش نفر دیگر که با هم غریبه
بودیم .هرکس ســرش به کار خودش بود ،فقط چهارچشمی جیبها
و وسایلمان را میپاییدیم .علی و ســلما گاهی به تخته بازی کردن
مینشستند و شیشهی راکی را خالی میکردند .همهی آن روزها من
سردم بود ،سرما در درون و در بیرون.
اولین بار داوود به خندهام واداشــت .یک شــب که انگار دردهایش
چارهای جز خندیدن و بیرون ریختن برایش نگذاشته بود .از پدرش
گفت که از بچهگی زده توی سرش ،از آخرین دعوایش در محله و سه
سالی که اینجا است و تنها خبر دارد که مادرش دیگر نفس نمیکشد،
خواهرش ازدواج کرده و پدرش هم نشسته خانه با همان اخالق سگی.
ســال اینجایش قصهی بلندی بود از آواره شدن ،از بیزبانی ،از
سه
ِ
تنهایی و گرســنگی .میگفت« :یکی از همین شــبها با همخانهام
دعوام شد ،بیرونم کرد ،من بودم و یک کولهپشتی و چند تکه لباسی
که از کلیســا گرفته بودم .جای خواب نداشتم ،ایستگاه مترو پلیس
داشــت ،پول هم نداشــتم که بروم داخل یکی از همین کازینوها تا
حداقل جایم گرم باشد .اما دلم را به دریا زدم ،رفتم داخل و سر یک
میز نشســتم به بازی کردن ،بیپول ،با بلوف ،شب که صبح شد سگ
مست بودم با  300لیر ترک که برای من حکم خرج دو ماه را داشت».
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اعتماد به غریبه

داوود عجیب میخندید همیشــه .یکی از همین روزهای عجیب
که دنبال خانه همهی شــهر را چرخیده بودیم ،گفت بیا مهمان من
یک کوفتی بزنیم به بدن .فکرش را نکن ،خانه پیدا میشود .همان
روز که من حساب کروش به کروشم را داشتم ،داوود من را مهمان
کرد .به قول خودش به حساب صاحب کافه .من ترسیده بودم ،اما
با خونسردی میگفت« :خانم جان بخوای اینجور فکر کنی که اینجا
از گشنگی میمیری».
داوود برایم خانه پیدا کرد و شــد کارگشــا در آن روزها ،هرجا
که میرفتم میآمد تا زبان من باشــد .ســه ماه تمام بدون داوود
نمیتوانســتم خرید هم بروم .در آن سرای بیکسی و بیاعتمادی،
عجیب به داوود اعتماد کردم .به قول خودش داداشی بود .میگفت
که میخواهد برود ســوئد ،از امریکا بدش میآید ،بهاندازهی کافی
کار کرده است و نای ندارد بعد از این هم خرحمالی کند برای بقیه.
میخندید و میگفت« :خانم به ابالفضل من بلد نیستم دروغ بگم».
روزهای یکشنبه میرفت کلیسایی که یک زن و شوهر امریکایی در
آنکارا دایر کرده بودند .تا چند وقت فکر میکردم که مسیحی است
و یا مسیحی شده ،اما عجیب بود که همیشه وقت حرف زدن قسم
میخورد به ابالفضل ،به شاهچراغ.
یکی از همان شبها که نشسته بودیم وسط میدان کیزیالی خودش
گفت« :خواهر من میرم کلیســا بچهها را ببینم ،فوتبال بازی کنم،
غذای گرم هم هست و هر از چندگاهی هم یک چیزهایی میدهند
که بد نیست» .نگاهش را دوخت به زمین و گفت« :ببخشید اما شما
نرید ،اینجا نرید همه اینجا نرینهان ،همه برای آدم حرف در میارن.
از اینها دور باشید ،راحتترید».

خسته از انتظار

آخرین بار داوود را وقتی دیدم که به دســتور پلیس باید شهرم را

اما میگوید :در وبسایت کمیساریای عالی پناهندگان نوشته شده
که شــما واجد شرایط انتقال به کشور ســوم نیستید ».دلیلش را
هم نمیداند .میگوید« :میگویند دیگرانی هســتند که انتقالشان
ضروریتر از شما است».

خانم ضیاء از اینجا شــروع کنیم که در ترکیه ،زندگی
چطور میگذرد؟

من در یک شهر مذهبی وسنتی – نوشهیر -هستم که سختیهای
خــودش را دارد .این را هم در نظر بگیر که من زنم و مشــکالت
دوبرابر میشــود .ما اینجا اجازهی کار نداریــم ،اگر بخواهیم کار
کنیم غیرقانونی اســت ،برای همین هم دستمزد کمتری میدهند.
مشاغلی هم که ما به عنوان خارجی میتوانیم پیدا کنیم ،مشاغل
سطح پائین است .مثل ظرفشویی ،نظافتچی و یا کار در رستوران
و هتل به عنوان گارسون .برای مردها هم بیشتر کارهای ساختمانی
است .حقوقی هم که میدهند خیلی کمتر است از حقوق کسانی که
ترکیهای هستند یا مجوز کار دارند .تازه اگر همهی حقوق را بدهند.
بعضی وقتها کارفرما حقوق را نمیدهد و میگوید برو شکایت کن.
میداند که دست ما به جایی نمیرسد.

شــما خودتان شــهر را انتخاب کردید یا اینکه به شما
گفتند که باید در این شهر زندگی کنید؟

نه ،شما اینجا حق انتخاب شهر ندارید .میگویند این شهر باز است
و یک نامه به شما میدهند که بروید اینجا ،خودتان را معرفی کنید.
در طول هفته هم باید بروید به پلیس خودتان را معرفی کنید .برای
خروج از شــهر نیاز به اجازهی پلیس دارید که به همین راحتی هم
اجازه نمیدهد .از یک زندان که ما از آن فرار کردهایم به یک زندان
بزرگتر.

عوض میکردم .رفته بودیم برای تسویهحساب با صاحبخانه ،اول شما االن کار میکنید؟

صبح خسته رسید .سه روز در هفته شبها ظرفشویی میکرد از
پنج بعدازظهر تا پنج صبح و پنجاه لیر میگرفت .میگفت که خوب
است دیگر ،حداقل کسی از خانه بیرونم نمیکند.
دو سال بعد وقتی میخواستم برگردم ترکیه سراغ داوود را گرفتم
از دوستهایش .گفتند اینقدر منتظر جواب ماند که گم شد .کسی
نمیدانست برگشته ایران یا بقیهی راه را تا سوئد خودش رفته.

روایت دوم:
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بله ،کار نکنم که زنده نمیمانیم .ما هر ســه نفرمان باید کار کنیم،
آنهم با دســتمزد پائینتر .تازه وقتی شــما زن هستید در یک
محیط کاری که همه مرد هستند ،بیشتر اذیت میشوید .مردها در
محیط کار سعی میکنند به تو نزدیک شوند .اگر هم اعتراض کنی،
میگویند آمدی غیرقانونی کار کنی .این درگیری را همیشه داری
در محیط کار .باید این آزارها را تحمل کنی .بیکار که بشوی کمک
و حمایتی نیســت .من اینجا ناچار شدم در محیطهایی کار کنم و
تبعیضهایی را تجربه کنــم که به خاطر اعتراض به آنها در ایران
زندان رفته بودم و از همین تبعیضها فــرار کرده بودم .اما اینجا
اینقدر این تبعیضها را تجربه کردم که جانم به لبم رسید.

متوسط هزینهی شما چقدر است ،آیا با درآمدی که دارید
جان کندن برای زنده ماندن
مریم ضیا فعال حقوق کودک است که در سال  89بازداشت شد و هزینههایتان تامین میشود؟

پس از چهارماه بازداشت و اعتصاب غذای  13روزه به دلیل وضعیت
جســمانی به قید وثیقه به صورت موقت آزاد شد .او پس از آزادی
موقت به همراه دو فرزندش ایران را ترک کرد و حاال چهار ســال
است که در ترکیه منتظر تعیین کشور و انتقال به کشور سوم است.

هزینه بستگی به این دارد که شــما چطور بخواهید زندگی کنید،
ما ســه نفریم ماهیانه  500لیر فقط اجارهخانه میدهیم .پول آب و
برق و زغال یا گاز هم هســت .خوراکی هم که نمیشود نخوریم.
حاال شــما ببین من اگر تنها کار کنم در مــاه چقدر از این هزینه

را میتوانم تامین کنم .ما حتمن باید ســه نفری کار کنیم .وقتی که
زمستان میشــود ترس برم میدارد ،کار سختتر پیدا میشود .یک
ماه که بیکار باشی ،حتی اجارهخانه را هم نمیتوانی بدهی.

بودیم گفتند که امکانش نیســت .امســال یک قانون گذاشتند که
امکان تحصیل هست .اما سن دختر من به مدرسهی روزانه نمیخورد.
غیرحضوری ثبتنام کرد اما خب زبان ترکی ســخت اســت ،بدون
مدرسه و کالس نمیشود .برای همین هم از خیرش گذشت.

دولتی و غیردولتی نیست که حمایتی بکند.

تجربهی هر فردی در این خصوص متفاوت است .من تجربهی خودم را
میتوانم بگویم .اینجا یک شهر کوچک مذهبی و سنتی است .مردم
خیلی بستهای دارد ،امکانات تفریحی در شهر تقریبا صفر است .اگر
بخواهی کافه بروی ،باید بروی بیرون شــهر که نیم ساعت با ماشین
راه اســت .دور است و شبها هم وســیلهی نقلیهی عمومی نیست.
برای همین برای یکی مثل من امکانپذیر نیســت که تا آنجا کرایهی
تاکسی بدهم .معموال شبها و وقت آزادمان را مینشینیم کنار هم و
به غصههایمان میخندیم.

یعنی دولت هیچگونه حمایتی از شما نمیکند و یا نهادهای
آنجا وقت آزاد هم حتمن دارید ،مثل آخر هفتهها یا شبها،
دیگری نیستند که کمک کنند؟
مطلقن .دولــت تازه برای تمدید اقامتها پول هم میگیرد .هیچ نهاد این وقت را چطور میگذرانید؟ امکان تفریح دارید؟
با این وضعیت اگر ناخواســته کسی بیمار شود ،هزینههای
ی درمانی هستید؟
درمان را باید چه کند؟ آیا بیمه 

از دو ســال قبل یک بیمهی درمانی داریم که فقط در بیمارستانهای
دولتی به صورت رایگان خدمات میدهند .اما اگر شــما یک بیماری
جدی داشته باشی ،این شهری که من زندگی میکنم پاسخگو نیست
و باید بروی در یک بیمارستان خوب در شهرهای بزرگ ،مثل آنکارا،
اســتانبول یا ازمیر که با این درآمد من و امثال من اصال امکانپذیر
نیست .اینجا باید شانس بیاوری مریض نشوی.

یکی از مشکالتی که پناهجویان در ترکیه داشتند ،اجاره
کردن خانه بود .من دیده بودم که خیلی از بنگاههای امالک
یا صاحبان خانه ،به بهانهی اینکه شــما خارجی هستید،
پناهجو هســتید ،خانه نمیدانند و یا اجارهی بیشــتری
میگرفتند .شما هم با این تجربه روبرو بودید؟

مگر میشــود اینجا زندگی کنی و از این تجربهها نداشــته باشی.
من اینجا چندبار خانه عوض کردم .یکی از وحشــتهای من همین
اســت که دوباره بخواهم دنبال خانه بگردم .اینجایی که االن زندگی
میکنم ،یک ماه هر روز همهی بنگاهها را گشــتم تا آخر سر با کمک
دوســتان ترکیهای پیدا کردم ،تازه آن هم گرانتر از اجارهاش .اینجا
زیاد میشــنوی که به یابانجی (خارجی) خانه نمیدهیم .یادم هست
که اینجا خانهای پیدا کرده بودم ،جایش خوب بود ،رفتم برای اجاره،
اول گفت که به خارجی نمیدهیم .بعد از اصرار من گفت که هزار لیر.
بعد دوستانم که ترکیهای بودند زنگ زدند نصف آن قیمت را داده بود.

بچههایتان آنجا میتوانند مدرسه بروند؟

یکی از دخترهایم دبیرســتان را رها کرد .ســالهای اولی که اینجا

جمع ایرانیها چطور؟ این جمع برنامه ندارد؟ اصلن ارتباطی
با ایرانیها در آنجا دارید؟

راســتش را بخواهید من خیلی جرات نمیکنم که با جامعهی ایرانی
ارتباط داشته باشم .ما سه زن هستیم ،معموال افراد وقتی که نزدیک
میشوند صادق نیســتند ،طور دیگری فکر میکنند ،هزینهی ارتباط
داشــتن با جامعهی ایرانیان زیاد اســت و من نمیخواهم این هزینه
را هم بپردازم .در این جمع همیشــه یک احساس ناامنی میکنی که
آزاردهنده است.

مشخص نیست که تا کی باید صبر کنید؟

رســیدگی  UNHCRبه پروندهی ایرانیها خیلی کند شــده است.
یک بخشــی شاید به خاطر پناهجویان سوری و عراقی است .االن در
پروندهی من زدهاند که در حال حاضر شما واجد شرایط برای تعیین
کشور نیســتید .اما همهی این نمیتواند بخاطر پناهندگان سوری و
عراقی باشد ،به نظرم مسالهی ایران از اولویت خارج شده است .این
وضعیت را خیلی بد میکند ،مشخص نیست که این انتظار تا کی ادامه
دارد .سازمانهای سیاسی و فعاالن حقوق بشر هم که سرگرم بقیهی
مسائل هستند .ما اینجا فراموش شدهایم.
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جای خالی ماهی

روایتی از کار اجباری پناهجویان
اعظم صفایی
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در جلسه زمزمه از یک جزیره بود ،جزیرهای درBondes
 str 1-3قســمتی از این جزیره بین سالهای  ١٩١٠تا
 ١٩٣٠توسط آلفرد میسل و لودویگ هافمن ساخته شده
است که ساالنه یک میلیون و سیصدهزار نفر بازدیدکننده دارد .من
هم بازدیدکننده بودم اما به شیوهای دیگر.
جمعه  19مارس  ،2011ساعت  ،٦ساعت تعطیلی برای بازدیدکنندههای
آویزان گردنمان که مجوز ورود بود در قالب یک
عادی ،با کارتهایی
ِ
گروه ده نفره وارد سالن خیلی بزرگی شدیم با درهایی به بزرگی همان
سالن .سرت را که باال میگرفتى دیوار میدیدی و پله و بوی کهنگی
که مینشســت توی بینیات“ .پشت ســر هم راه برین و به چیزى
نخورین” اولین جملهای بود که شنیدیم به جای خوشآمدگوییهایی
که البته شامل ما نمیشد.
از سالن که گذشتیم به یک راهپله رسیدیم با حدود صد تا پله .من
نمیدانستم آن شب تا ساعت یک و نیم نیمهشب باید بارها و بارها
این پلهها را باال و پایین بــروم .از پلهها باال رفتیم ،وارد یک راهرو

شــدیم ،وســط راهروی تقریبا باریک ویترینهای شیشهای دیده
ی وقالیهای قدیمیتر .صدای دفه زدن
میشــد با کتابهای قدیم 
زنهای قالیبافی که قالی سوی چشمشــان را گرفته بود ،میشد
شنید.
تابلوهای روی دیوار هم بوی کهنگی میدادند ،بوی تاریخ و گذشته،
از آنجا وارد یک سالن دیگر شدیم .روزهای آخر نوروز و در آستانهی
عید نوروز بود ،دو زن جلوی دیوارهایی از کاخ خلیفهی اردن سفرهی
هفتسین میچیدند .اما گروه ما برای چیز دیگری آنجا بود ،نه سال
نو و بازدید.
برای کار ،کار یک یورویی پناهجویی .حاال ما کارگرهاى ارزانی بودیم
که باید آن شــب خیلی خوب برای یک موسسهی فرهنگی ایرانی
کار میکردیم بدون هیچ اشــتباهی .آن شب جشن هزارمین سال
شاهنامه بود وما هم کارگرانى که در هزارمین سال باز هم استثمار
میشدیم .جشن شروع شد ،مهمانها وارد سالن میشدند و ما باید
“خیلى محترمانه” با آنها رفتار میکردیم .به ما گفته بودند “وقتی

نوشیدنی تعارف میکنید سرتونو به نشانهی احترام خم کنید ”.مراسم
با موسیقی شروع شد و ادامه داشت .مهمانها سرگرم ضیافت شاهنامه
بودند و ما را هم برده بودند برای “خدمتگذاری”.
بین ما کارگران ارزان ،یک افغانستانی هم بود که آمده بود تا یک تاریخ
را فریاد بزند ،یک درد را ،دردى را که در ایران تجربه کرده بود و اینجا
هم داشت تحمل میکرد .در عالم مستی فریاد میزد ،آمده بود به قول
خودش “مراسم رو بهم بریزه و دردشو فریاد بزنه”.
تنها بعد از چند ثانیهی کوتاه فریادهایش از پشت درهای شیشهای سالن
به گوش میرسید ،او را بیرون کردند .علیرضا برای من تکرار شراب بود
در جایی دیگر ،دورتر از جزیرهی موزههای برلین در جنوب ایران و کنار
خلیج .شراب را با چند افغانستانی دیگر در یکی از پروژههای میلیاردی
در قشم دیده بودم .کارگر ساختمانی بودند در آن هوای داغ و شرجی.
اما کارشان تنها این نبود که در پروژه کار کنند“ ،خرید آقا مهندسهای
پروژه”“ ،کول گرفتن آقای رییس” و شستن لباسهای ازمابهتران هم در
شمار وظایفی بود که به شراب و دوستانش تحمیل شده بود.
قشم محرومتر از آن اســت که به فکر برسد .ساکنان جزیره حتی از
آب نوشیدنی ســالم هم بیبهرهاند .اما همانجا هم شراب و دوستانش
محرومتر از محرومان بودند .جایی نداشتند برای تفریح ،برای نشستن،
حتی وقت خریــدن ماهی هم باید یکی از همــان مهندسها یا یک
ایرانی دیگر واسطه میشــد تا او و دوستانش یک شب از ماه را ماهی
تازهصیدشده بخرند .شــراب گاهی میآمد لب ساحل و گذشتهاش با
خانواده و بچههایش را مرور میکرد و بغضش میترکید.
صدای علیرضا از پشت درهای شیشهای بزرگ پِرگامون برمیگرداندم
برلین و جزیرهی موزهها .مراســم ادامه دارد و ما در تدارک شام لذیذ
مهمانان جشن شــاهنامه صد پله را مرتب باال و پایین میرویم .نقش
دیوارهای شــهر بابل و دروازهی ایشتار روی دیوارهای سالن بزرگ به
چشم میخورد و ما هم سربه زیر و مرتب به سالن دوم ،جایی که قرار
است مهمانان شام بخورند ،میرسیم تا میز شام پنجهزار یورویی را با
انواع غذاهای ایرانی آماده کنیم.
در سالن غذا باز شــد و ما در قامت مجســمهای باید کنار میز شام
میایستادیم و با تشریفات خاص غذای مهمانها را برایشان میکشیدیم
و البته ناظر تماموقــت جویدن و بلعیدن آنها میماندیم .تنها صدای
دندان و فکشان به وقت جویدن غذا به گوش میرسید .ما هم به ناچار
هر از گاهی در نگاهشان لبخندی میزدیم ،تنفرآمیز.
میز غذا جای خالی نداشــت 15 .ماهی و انواع دیگر غداها و مخلفات
آن .اما صاحب مهمانی نگران بود و در جستجوی یک ماهی که نیست.
مراسم خوردن دو ســاعت طول کشید و بعد هم مهمانها به فاصلهی
کوتاهی سالن را ترک کردند .آنها که رفتند کار ما دوباره شروع شد.
باید همه چیز به شکل اولش برمیگشت« .جهان» در نقش میزبان هم
همچنان در جســتجوی یک ماهی که نبود ،داد میزد و عصبانی از ما
میپرسید :ماهی کجا رفت؟
ساعت یک و نیم نیمهشب ،آخرین درهای بزرگ بسته شد ،صدای بسته
شدن درهای موزهی پرگامون وحشت را در دلهامان میانداخت .آن
شب برای پرگامون شب عجیبی بود ،اگر تا آن شب فقط بازدیدکنندهها
و دیوارهایی از خاورمیانه را دیده بود ،حاال به تماشای یک اسارت مدرن

نشسته بود.
ســاعت  ٤صبح من در اتاق  2021طبقهی سوم «الگزو» ،یعنی همان
اقامتگاه پناهجویــان ،روی تخت فنری که جیرجیرش خواب را از آدم
میگرفت ،در حالی که درد پاهای تــاول زده امانم را بریده بود ،دراز
کشیدم وبه جای خالی ماهی فکر میکردم.

هفتاد و پنج سنتی سیاه

ســاعت پنج صبح درد پاهایم هنوز ادامه داشــت .در چهار دیواری
سردی هوا اشــیاء داخل را خاکستریتر میکرد،
خاکستریرنگی که
ِ
کمدهای آهنی آبی که تنها هفتاد و پنج ســنتی ســیاه و چند بسته
جیرهی روزانه را که به مزاج من خیلی ســازگار نیست را در خودشان
چهاردیواری خاکســتری یک میز فلزی است که
جا دادهاند .آنطرف
ِ
سیگارسازی خانگی ،یک خشاب و یک بسته تاباک روی آن
کارخانهی
ِ
قرار گرفته است.
به ساعت نگاه میکنم ،نزدیک هفت صبح است و من هنوز نخوابیدم.
یک شــب دیگر صبح شد بدون استرس دستشویی رفتن برای من که
باید حتما یکی را همراهم ببرم تا منتظر بماند من بروم دستشــویی و
بیایم .این مشــکل هر شب من بود ،ترس از راهروی بلند و باریکی که
گاهی هرچه میرفتی تا به آخرین در برسی تمام نمیشد .تنها توالت
همهی اتاقهای آن طبقه .این ترس مشترک همهی ما زنهای طبقهی
باال و شاید هم بقیهی طبقهها بود .وحشت از بیرون رفتن و توالت رفتن
شبانه.
ن همیشــگی نیمهشبهای من که با کشیدن
صبح رسید بدون مهما 
سیگار و گریه کردن خودش را آرام میکرد برای اینکه فردا دوباره قبل
از بیدار شدن بچههایش بتواند دوباره خندههای روزهایش را بازی کند.
گریه میکرد به خاطر کاری که مجبور به انجام آن شده تا شاید زندگی
بهتری داشته باشد و حاال ترس دارد .ترس از چیزی که سی و چند سال
با آن زندگی کرده و حاال باید برود و غسل تعمید ببیند .قبل از رسیدن
به آلمان مسلمان بوده و چند وقتی است که غسل تعمید دیده .فرار از
یکی و افتادن در دام دیگری .یک برزخ ،تکرار اجبار و اجبار ،جغرافیای
اجباری ،زندگی اجباری...
صبح رسید بدون شــنیدن صدای عربدههای مرد اتاق بغلی ،کابوس
طبقهی ســوم که صبحها خواب بود و شبها بیدار میشد با عربده و
کوبیدن به در و دیوار اتاقهای دیگر .از  9شــب تا  2نیمهشب کارش
آب جوش
این بود و آن شــب من نبودم که صدایش را شنیده باشمِ .
آمده را داخل هفتاد و پنج سنتی سیاه میریزم و یک کافه از جیرهی
روزانه داخلش .برای فراموش کردن دیشب ،برای دردهایی که حاال راه
رفتنشان را روی مغزم شروع کردهاند.
حتمن پرگامون هم بیدار شده و درهای بزرگش به روی مشتاقان دیدن
تاریخ باستان باز ،اما آنها که ما را و دیشب را نمیبینند نمیدانند که
“جشن شکوهمند هزارهی شاهنامه با کار اجباری پناهجویان” برگزار
شده است .حتی میزبان هم در همهی تصاویری که دارد از آن شب ما را
پاک میکند شاید تا مراسمی دیگر و گروهی دیگر از پناهجویان.
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چیزی قابل انکار نیســت ،حتی با همــهی خندهها و
وعدههای خوشبینانــهی دولتیها در برابر دوربینهای
تلویزیونی و هیاهوی رسانهها برای امیدآفرینی کاذب،
عددها افشــاگر واقعیتی غیرقابل انکارند .از دست رفتن شغلهای
موجود و بیکارســازی کارگران با سیاستهای دولت متکی به رانت
و وارداتمحور چارهای برای بیکارشدهگان نگذاشته است جز روی
آوردن به آنچه که در ادبیات دولتی و رســانهای «مشاغل کاذب»
نامیده میشود.
مشاغل کاذب مورد نظر دولتیها و همراهانشان که نگران «زیبایی
چهرهی شهر» شــدهاند و از پلیس میخواهند که با این پدیدهی
یو
«نابههنجار» مقابله کند ،دستفروشانی هستند که همهی زندگ 
امیدشان برای «زنده ماندن» چند تکه وسیل ه است که هر از گاهی
توسط یکی از «ماموران مبارزه با سد معبر» به یغما میرود.
آمار دقیقی از شــمار دستفروشــان در ایران در دست نیست اما
آنگونه که شهرداریها مامورانشــان را برای مقابله با این پدیده
بسیج کردهاند نشــان میدهد که شمار دستفروشان بیش از پیش
افزایش یافته است .شــاید با نگاهی به آمار بیکارشدهگان در پی
سیاســتهای خصوصیســازی و افزایش واردات بتوان برآوردی
نسبی از این بدنهایی که گویی دیگر کاربردی برای سیستم تولید
و انباشت ندارند و باید به بیرون از شهر و حاشیهها پرتابشان کرد
به دست آورد.
تنها در یک ســال گذشته به روایت مرکز آمار ایران بیش از سیصد
هزار فرصت شــغلی از دست رفته و البته که سهم بخش صنعت در
مشاغل از دســت رفته بیش از بخشهای خدمات و کشاورزی بوده
است.
بیکارشــدگان چه باید بکنند برای تامین معــاش روزمره؟ نهادی

حمایتی وجود دارد که در روزگار ســخت دست آنها را بگیرد تا
دغدغهی تامین معاش نداشته باشند؟ سیستم تامین اجتماعیای
وجود که دل هیچکس از بیکاری فردا و کارتنخواب شدن نلرزد؟
به روایت علی ربیعی ،سکاندار امنیتیکار وزارت کار شش میلیون و
پانصد هزار نفر از شــاغالنی که در آمارهای رسمی به عنوان نیروی
شاغل معرفی میشــوند ،در «مشاغل غیررسمی» مشغول بهکارند.
و در روایت دیگری از دبیرکل کانون انجمنهای صنفی کارگری ده
میلیون نفر از شاغالن به مشاغل «زیرپلهای» روی آوردهاند .معنای
روشن این اظهارت این اســت که شش تا ده ملیون نفر از جمعیت
ســاکن در ایران راه امرار معاششان دشوار است و بدون هیچگونه
حمایت و پشتوانهای ،یا به دستفروشی روی آوردهاند و یا مشاغل
شبیه به آن.
یونس عساکره زادهی محمره دو سال پیش خود را در برابر شهرداری
این شهر به آتش کشید .دستفروشی که «ماموران دلنگران زیبایی
شــهر» بســاط او را به یغما برده بودند چارهای جز این نداشــت،
راهی دیگــر برای اعتراض باقی نمانده بود جز همان بدن که از نگاه
سیاستگذاران دولتی و همراهانش حال به زائدهای در پیکر شهری
که باید «دلربا» باشد و بدون «مزاحمت» برای آنان که دارند ،تبدیل
شده بود .چارهای جز این نداشت عساکره که خود را به آتش بکشد.
اما او تنها دستفروشی نبود و نیست که در این سالها کشته شده
است.
محمد چراغی در تهران را به یاد بیاورید ،او که به دســت ماموران
شهرداری تهران به قتل رسید .یا دستفروشی که در متروی تهران
خود را زیر قطار پرت کرد .چندی پیش یکی از اعضای شورای شهر
اهواز گفته بود که  40هزار خانوار اهوازی از راه دستفروشــی امرار
معاش میکنند.

در تهران شــمار دستفروشان روز به روز افزایش مییابد و ماموران و
شهروندان نگران زیبایی شهر هم از دولت میخواهند که جایی بیرون
از راه روزمرهی آنان بســازد و همهشان را در همانجا اسکان دهد تا به
چشم نیایند.
واقعیت ماجرا این اســت که در پس این همه «امید» و «خنده» که بر
لب رانتخواران و رانتجویان و ثروتمندان نشسته و با دولت «همدل
و همزبان» شــدهاند ،تهیدستان شهری روز به روز بیش از پیش تحت
فشار قرار میگیرند تا چهرهی شهر برای ثروتمندان «زیبا» بماند .حاال
هم «تدبیر دولت» برای حل مســئلهی دستفروشان «قانونی کردن»
آن است با صدور مجوز از سوی شهرداریها و البته دریافت مبلغی به
عنوان هزینه از دستفروشان.
آنچه که در ادامه میخوانید گفتوگویی است با یکی از همانهایی که
هیچگاه به چشــم نمیآیند و صدایشان شنیده نمیشود مگر به وقت
سرکوب و فرار از دست ماموران پلیس که میتوانند سوژهی خوبی برای
پیجها و شبکههای اجتماعی باشند.

از خودت شروع کنیم .تو کی هستی؟

من نوید هستم .نوید بیگلر .بچهی شیرازم .مادرم ترک قشقایی ،پدر
آبادانی .شیراز به دنیا اومدم ،چند ماهی هم است که اومدم آلمان دنبال
زندگی.

تو شیراز چه کار میکردی؟

از اولش بگم تا اینجا ،خوشــم میآد از این .دردم زیاد میشه ،هر وقت
این رو تعریف میکنم اما بازم خوشم میآد .با این که تلخ بوده ،جاهای
جالب هم داشــته .تا پنجم ابتدایی زندگی خیلی قشنگ بود ،راحت
زندگی میکردم .پدرم اتوشــویی داشــت ،مادرم کار خیاطی خانگی
میکرد ،بعدم تولیدی زد .از پنجم ابتدایی پدرم رابطهای با دوســتانی
ناباب شــروع کرد ،تریاک میکشــید و نهایتا همهی مالش رو باخت.
طوری که هر وقت خونه میاومدم ،میدیدم یکی از وسایل خونه نیست،
یخچال نیست ،قالی نیست ،کمد لباس نیست .آخرین چیزی که مونده
بود دوچرخهی ســایز بیست من بود .یک روز اومد که اون رو هم ببره،
دوچرخه رو گرفتم ،گفتم«:میشه این رو نفروشین؟» .میترسیدم که
تو گوشــم بزنه .گفت« :نیاز داریم ،برای خرج شبمون» .با گریه گفتم:
«اشکال نداره ،ببرید» ،رفتم فوتبالبازی .برگشتم دیدم دوچرخه توی
انباریه .شاید دلش یک ذره سوخته و نفروخته بود .مادربزرگ پدریم
که مرد ،پدرم که از مادربزرگم ترس داشت ،مادرم رو طالق داد .مادرم
مهریهاش رو حالل کرد و گفت« :بچهها رو من برمیدارم».
سختی خیلی کشید .یک ســال بیشتر نتونستم درس بخونم .مدیر و
معلمم از من نپرسیدن« :تو که معدلت ،انضباطت بیست بود ،چی شد
که یک دفعه ده و نه گرفتی ».هیچ کسی نپرسید« :چرا یک دفعه سر
کالس گریه میکنی؟»
فقط مدیر مدرســه ،آقای زارعپور ،با جفت لگد میاومد تو شــکمم.
میگفت« :من جودو کار کردم ،هر کی درس نخونه این جوری ســرش
میآد» .بعد از یک ســال تجدید شــدن ،گفتم« :من نمیخوام درس
بخونم ».همون موقعها از درس زده شدم .چرا هیچ کسی نیومد از من
بپرســه« :دردت چیه؟» میگفتن« :لباسات که خوبه که ،تپلم هستی،
برای چی نمیخــوای درس بخونی؟» منم که نمیتونســتم تا از من

پرسیدن« :چرا؟» سریع بیام توضیح بدم زندگیم چه شکلیه .میگفتم:
«هیچی» .بازم لگد ،شلنگ و ....از مدرســه اومدم بیرون .فردا صبح
مامانم به صاحبخونه سفارشم رو کرد و گفت« :بیا این رو ببر سر کار
به صاحبکار هم بگو اینقدر بال ســرش بیاره که خسته بشه تا بره سر
درسش».
خیلی اذیتم میکردن توی اونجا ،توی مکانیکی .محلهی پایینشهرم
بود .بار سنگین رو دوشم میگذاشــتن و من مقاومت میکردم چون
نفرت داشتم از مدرسه .بعد از یک مدت دیدم پسر صاحب مکانیکی،
سر ظهر یک پســربچه رو برد داخل مغازه و کرکره رو کشید پایین و
گفت« :بیرون وایسا کسی نیاد ».یک اسکناس  500تومانی به بچه داد و
خودشم رفت .رفتم خونه گفتم« :مامان من دیگه اینجا نمیرم ».گفتم
ی ترســم حقیقتش ».گفت « :نمیخواد
که قضیه این شکلیه؛ «من م 
بری».
مامانم اون موقعهــا میرفت بازار وکیل ،بازار پارچهفروشها .پارچهی
امانی میخرید یا طال گرو میگذاشت و لباس بچه میدوخت و میداد
مغازهها که یک وقتی پولش رو بدن .یک روز رفتم دیدم ساعت چهار
صبح داره خیاطی میکنه .پیش خودم گفتم که اینطوری نمیشــه و
باید یک کار اساسی بکنم .رفتم توی یک عمدهفروشی سیسمونی کار
کردم ،ماهی  15هزار تومن .مسیر خونه تا سر کار خیلی طوالنی بود ،با
دوچرخه یک ساعت تو راه بودم .کارم خالی کردن جنسهای بزرگ و
سنگین از انبار یا از ماشین بود ،یک روز اونجا کمرم صدایی داد و صدمه
دید .االن متوجه شدم دیســک کمر دارم .از اونجا اومدم بیرون چون
صاحبکار داشت خیلی ظلم میکرد؛ با ماهی  15هزار تومنی که به من
میداد .هزار تومن رو خودم برمیداشــتم بقیه رو میدادم به مادرم که
برام نگه داره .اون خودش با خیاطی خرج خودش رو در میآورد ،واقعا
هم برام پولها رو نگه میداشــت .یکی از جاهایی که اذیت میشدم،
روزهایی بود که مینشســتیم سر ســفره ،مثال خورش مرغ با برنج
داشتیم .قد دو بند انگشت مرغ میگذاشت رو برنجمون ،خودش کمتر
از همه و با آب سیبزمینی ،آبرب و گوجه سیر میشدیم .یک مرغ رو
یک ماه داشتیم ،زندگی بدجور شده بود.
حتی پیش خودم گفتم برم یک جایی تریاک بفروشم ،زندگی خواهرم رو
درست کنم .مثل من دیوونه نشه .رفتم یک مغازهی دیگه سر کار .تقریبا
هر بیست روز سر یک کار میموندم ،اگه به من یک جای دیگه پیشنهاد
کار برای پول بیشــتر بود ول میکردم ،میرفتم اونجا و آخر هم کار رو
یاد نمیگرفتم .یکجا ســی هزار تومن ،یک جا چهل هزار تومن .یکی
میگفت شصت هزار تومن .تا این که پسرخالهام پیشنهاد داد که بریم
سر ساخت و ساز مجتمع تجاری خلیج فارس .میگفت« :خیلی بزرگه و
ی دن» .گفتم« :بریم ».گفت:
تو خاورمیانه تکه و ماهی  350هزار تومن م 
«کجا؟ االن که شــبه ».بعد از دو ،سه روز بدبختی میخواستیم داخل
سایت بشیم .تالش میکردیم با کارگرهایی که میخواستن وارد بشن
بریم تو .بعد از اون باید میرفتیم داخل و پیمانکار رو پیدا میکردیم و
التماس که تو رو به خدا یک کار به ما بده .بعد از سه چهار روز یک کار
پیدا کردم و شدم مسئول خم و برش میلهی فونداسیون .متاسفانه هر
دو مچ دستم به دلیل شالق ملیهها به فاصلهی چند هفته در رفت .یک
تا دو سال اونجا بودم .شنیدم که تو عسلویه حقوق بیشتر میدن ،اونجا
ی که هی خراب میشد توی تابستان
شدم رانندهی مینیبوس بنز قدیم 
گرم.
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گواهینامه رو چطور گرفتی؟

باالخره مخ ما رو تیلیت کردن.

از بچگی به رانندگی عالقه داشتم ،سال  83 /82بود که گواهینامه رفتی و گلدکوئستباز شدی؟

گرفتم .عسلویه گواهینامه نمیخواســت ،فقط الزم بود بدونن که
بلدی برونی .اونجا هم دوام نیاوردم ،از گرما خسته شدم و رها کردم
اومدم خونه.

بعد که برگشتی چی کار کردی ،شرایط تغییر کرده بود؟
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همون وقتها صاحب سیســمونی که ماهــی  15هزار تومن به من
حقوق میداد به مادرم پیشــنهاد ازدواج داد .چند نفری از بازاریها
هم تائیدش کردن .خانمش مشــکل اعصاب روان داشت و درگیر
طــاق دادنش بود ،میگفت« :اول صیغــه ،بعد عقدت میکنم .من
شنیدم که شما مشکالت دارین و دوست دارم کمک کنم به خودت،
به بچههات ».صیغه شدن بدون اینکه به من بگن .فکر میکردن من
مخالفت میکنم .گفتم« :مادر این حرفها چیه میزنی؟ تو ســی و
چند سالته ،جوونی ،برو برای خودت زندگی کن .ما از این جوون در
و دیوونهها نیســتیم که بگیم تو فقط مال پدر من بودی ».مادرم 13
سالگی ازدواج کرده بود.
طرف خــوب بود ،به خواهرم خیلی محبــت میکرد .من خودم کم
میرفتم خونه ،بیشتر دوســت داشتم خونهی دوستام باشم .بعد از
یک مدت که گذشت ،زد زیر قولش .زنش رو طالق داد و گفت« :من
یه طوق از گردن خودم باز کردم .بــاز بیام یه طوق دیگه به گردنم
بزنم؟ میخوای همینطور زندگی کن».
مادرم هم تو اون دوره مغازه کرایه کرده بود .خودش دیگه نمیدوخت
و تنها از بازار خرید میکرد .تولیدی هم زد ولی خواهراش مجبورش
کردن که اون رو هم ببنده .خواســت بره وام بگیره ،گفتن« :ما هم
سهیم هســتیم ».مامانم گفت 4 « :میلیون وامه .من بدمش به چند
نفر؟» .اونها زیرمجموعه بودن ،اسمشونم باید میبود.
خودم هم با پولی که از عسلویه جمع کرده بودم ،یک پیکانبار قسطی
خریدم .قسط اولش رو هم داده بودیم و  8میلیون دیگه باید میدادم.
یکی از دوستام گفت« :برات یک کار خوب سراغ دارم .یک شرکت
مهندسی تو کرجه که قطعات مترو میزنه و من رانندهی جرثقیلم.
شاگرد جرثقیل میخوان ،ماهی  800تومنم میدن».
رفتم تهران و گفت« :بریم یه ســر شــرکت ،مهندس رو ببین بعد
بریم سراغ خوابگاه» .یارو که اومد مدل پرزنتطوری بود .تو شیراز
قب ً
ال آشنا شــده بودم ،فامیالمون تو گلدکوئست بودن و تو مهمونی
میخواستن پرزنت کنن ،اص ً
ال مدل نشستنشون یک طوری بود .به
اون گفتم« :آقای محترم مدل پرزنتطوری نشستی آقای مهندس».
گفت« :شما کوئست رو میشناسی؟» گفتم« :اااا مگه اینجا کوئسته؟»
گفت« :لطفا یک کم بشــین ،زود قضاوت نکــن .بذار کامال توضیح
بدم ».گفتم« :نمیتونم ،میخوام برم ».رفتن من به جایی کشید که
بحثمون شد .یک کتک ســیری هم اونجا خوردم و انداختنم داخل
اتاق .گفتن« :تو االن خستهای ،مغزت کار نمیکنه ،یک کم بخواب،
یک کم استراحت کن ».بعد از خواب گفتن« :ما یک سری توضیحات
میخوایم بدیم .چند تا ســوال هست داخل ذهنت .سواال رو جواب
میدیم .دوتا پالن هست ،پالنها رو میکشیم ،بعد برو ».بعد از  4روز

کاش کوئست درســت کار کرده بود .وانت رو فروختم و بعد از یک
سال هیچ چیز دستم رو نگرفت .به خاطر وجدان خودم که میدیدم
دارن گندکاری میکنن .به هر کی هم زنگ میزدم ،بهشون میگفتم
که جای خوبی نیست .حدود سی نفر رو بردم دفتر .دو نفر که بعدن
خودشــون رفتن دفتر به بچههای آفیس گفتن« :این گفته بیا ،حاال
میگه برو ».بچههای دفتر که از من پیگیر شــدن گفتم« :اینجا این
شکلی و این شکلیه ،دوست ندارم بعدن چشم تو چششون بخوره،
خجالت بکشــم .غیر از اینکه بتونن ازم شکایت کنن ».خالصه یک
روز هم به قصد خرید نون دفتر رو ترک کردم ،با ماشین رفتم شیراز،
خسته و داغون .به هر کسی میرســیدم ،میگفت« :گلدکوئستی!
میلیاردر شدی؟» هر کسی یک متلکی به من مینداخت.
همون شب که برگشتم رفتیم عروســی پسرخالهام .مادر و خالهام
تصمیم پلیدی گرفتن و یک دختری رو برای من نشــون کردن .من
هم متاسفانه به دلیل شرایط سخت زندگی ،تا گفتن« :دختره کارمند
پرورش و ماهی یک میلیون درآمد داره» مجبور شدم بگم:
آموزش
ِ
«خیلی دختر خوبیه» .اما تو ذهن من پول مهم بود .یک هفته بعد هم
رفتیم خواستگاری ،دو سال بعد ازدواج کردم.

کار رو چه کردی؟ حاال دیگه تنها نبودی.

تو این مدت پســرداییم زنگ زد و شــدم راننــدهی آمبوالنس
جنازهکش .حدود سه ماه خواب نداشتم .مردهها میگذاشتن دنبال
من .یک خاطرهای هم همیشــه شنیده بودم و باالخره به سر خودم
اومد .یک روز باید یک جنازه که سکتهی قلبی کرده بود رو از یکی
از روستاهای اطراف شــیراز میبردیم به سمت شیراز ،وسط راه به
دلیل گرمای هوا مرده دوباره زنده شــد ،بلند شد زد به شیشه و ما
هم از ترس از ماشین پیاده شدیم و آنقدر دویدیم که دیگه ماشین
رو نمیدیدیم ،بعد با ترس و لرز برگشتیم .چون درها فقط از بیرون
باز میشد ،طرف اون تو بود با دست اشاره میکرد که بیاید .من هم
میگفتم« :نریم این میخواد ســرمون رو ببره ».پسرداییم گفت:
«آدمه ،چیزی نیســت» با بدبختی درش آوردیم .او رو بردیم جلوی
در خونه .خانوادهش همه غش کردن .پســرداییم میگفت« :عجب
موردی بود .خودش یه دونه بود ،سه چهار تا جنازه داد تحویلمون».
تو کار آمبوالنس که بودیم ،میگفتیم« :کار تو مرده است نه تو زنده».
خیلی اذیت شدم تو این کار و برگشتم عسلویه .اونجا با یک مهندس
آشنا شدم که قرار شــد برم براش تو فستفود رستوران کار کنم.
دیدم یک کانکســه و قراره اونجا سمبوسه و فالفل بفروشیم .یکی
از رفقا که بعدا شــد همکارم رو هم آوردم .بعد از چند ماه به خاطر
خرابکاری رفیقم انداختنمون بیرون .با وســایل فالفلی که تو خونه
داشتم و با دویســت هزار تومان و میز کرایهای زدیم تو کار فالفل.
بعدا وام گیر ما اومد و با شریکم یک وانت خریدیم .داخلش رو درست
کردیم و تو شیراز تقریبن اولین وانتی بود که ساندویچ میفروخت.
ی بردن
هر دو ماه یک بار پیش میاومد که با جرثقیل ماشــین را م 
شهرداری .میگفتن از شما شکایت شده از چند جا .شهرداری گفته

بود بســاط کنار خیابون خالفه .سازمان بهداشت گفته بود داخل وانت
نباید غذا درست بشه .سازمان حمل و نقل گفته بود داخل ماشینی که
برای باربریه نباید استفادهی دیگهای بشه .سازمان ترافیک گفته بود
داخل پیادهرو پارک و ســد معبر کردین .دفع زبالهی شهرداری گفته
ی بزن روش خودت رو
بود شما اینجا آشغال میریزین .گفتم« :یه اعدام 
راحت کن ».بار اول سه میلیون جریمه شدیم.
به این مخارج فکر نکرده بودیم .درآمد روزانهمون که حدودا به روزی
صد هزار تومن رســیده بود رو خرج کرده بودیم .من برای خانمم طال
میخریــدم و برای خودم لباس و 3 ...میلیون رو با بدبختی دادیم .یک
کم دلمون چرکین شــد .دیدیم زحمت داره اما درآمدش خوبه ،دوباره
برگشتیم سر کار.
اینقدر از شهرداری گیر دادن که من یک بشکه چهار لیتری تو ماشین
گذاشــته بودم ،به بچهها میگفتم« :شهرداری اومد من این بنزین رو
میریزم رو خودم ،شما ازم فیلم بگیرین ،بعدا خواستم خارج شم به درد
میخوره ».که متاسفانه هر وقت شهرداری میاومد ،روز قبلش بنزین
تموم و بشکه خالی بود.
ســری آخر که اومدن گرفتنم ،از شریکم جدا شدم .مادر و خواهرم از
ایران خارج شده بودن .منم دیدم با ده میلیون همه دارن خارج میشن،
منم اومدم.

در مورد فضای شهر توضیح بده.

شیراز رو بخوای تقسیم کنی سه دســته میشه .یک دسته آدمهای
مرفه و توپ که باالی شهر بودن .شیراز وسطش هم باالشهر داشت .یک
سری آدمهای متوسط داشــتیم و آدمهایی که بیچاره بودن .پولدارها
که کارشــون فخر فروختن بود و با ماشینهای بنز و بی ام وشون توی
شهر دریبل میزنن .بعضیهاشونم تو کار کالهبرداری بودن و من زیاد
باهاشون نشست و برخواست نداشتم .ما بیشتر با متوسط و پایین بودیم.
ِ
وسط رو به پایین بود .وسط شهر هم همه سخت
خونهی خودمون بیشتر
کار میکردن و درآمد خوب داشتن .صاحب کارهای کوچک بودن .پایین
سخت بود .همین جوونهایی بودن که شدید ضربه دیده بودن و مثل
قانون چندم نیوتون هر چی میزدن تو سرشون برمیگردوندن .محلهها
رو به گند کشیده بودن.
یک محله تو شــیراز بود به اســم مهدیآباد ،جنوب شــیراز پشت
کمربنــدی .اینجا فارس ،ترک ،لر زندگی میکنن .ترکها و لرها عادت
دارن وقتی بچههاشــون عروســی میکنن تا یک هفته عروس لباس
تور سفید میپوشــه و با داماد که خوشتیپ میکنه میرن مهمونی.
طرفهای بعدازظهر بود ،من با دوستام داشتم در مورد بازیهای جدید
پلیاستیشــن صحبت میکردیم .یک زوجی رو از دور دیدیم که دارن
میآن ،به ما که نزدیک شدن ،یک پژو  405نزدیک شد و زد روی ترمز.
 4 ،3نفر از اون داشمشتیها که ما تو شیراز بهشون میگیم «دایی» یا
«خالویی»؛ از ماشین پیاده شدن و گفتن که با دختر مردم چه رابطهای
داری؟ داماد گفت زنمه .یکیشون گفت« :خفه شو» .یک چاقو کشید
وسط سینهی داماد و دختر رو سوار کردن و دو ضربه چاقو هم تو شکم
داماد کردن .دختر رو به زور سوار کردن .یک هفته بعد هم پرتش کردن
جلوی در خونهشون و رفتن .اون داماد بیشعور بعد از این اتفاق گفت:
«من این زنه رو نمیخوام ».من از این داماد بیشتر از اون التها ناراحت
شدم .چون این کار همیشگیشون بود.

مثلن خیلی وقتها که داشتم میرفتم سر کار ،سر ظهر جلوی من رو
میگرفتن و ظرف غذای من رو میگرفتن ،با دست میخوردن و خالیش
رو مینداختن جلوی من .البته بعدها بهتر شد یک کاری سر پسر امام
جمعهی شیراز ،آقای حائری ،آوردن که سپاه و ارتش و نیروی انتظامی،
کل شیراز رو ترکوند .هر چه از این آدمها بود انداختن زندان.
زندگیهای دیگه هم بود .زن و مرد و بچهها کار میکنن و بازم خونهی
کرایه .نه غذای درســت که بخورن و نه لباســی که بپوشن .یک روز
خونهی یکی از فامیلها بودم ،گفتم« :پریشــب عروســی فالن کس
بود ،چرا نیومدین؟ دو هفته دیگه عروسی فالنیه الاقل اون رو بیاین».
خانمش گفت « :عروسی که میری باید یه کادویی بدی ».اون موقعها
عروســیهای ما نهایت ًا پولی که میدادن بیست هزار تومن بود .گفت:
ما فکر این رو کردیم که بیســت هزار تومن رو بخوایم بدیم کادو ،اول
نداریم .حاال اگه قرض کنیم یا از چیزیمون بزنیم .برای خودمون چی
کار کنیم؟ یک عروسی هم که بعدتر داریم .اینجا هم بیست هزار تومن
بدیم .اونجا هم بیست هزار تومن بدیم .نیایم بهتره .بعدن یک جوری
جبران میکنیم .از این بعدنها هم که میگی برای اینه که دل خودت
رو آروم کنی.

جوون ها تو دستههای مختلفی که معرفی کردی تفریحشون
چیه؟

جوونهای بــاال رو هم تو همون محلهای که اســم آوردم ،مهدیآباد
میدیدم ،طرف با یک پرادو ،لباس شــیک و گرون ،جلوی در خونهی
حســین منقلدار ،جلوی خونهی اصغر منقلدار ایســتاده .از خودت
میپرســی« :از اینجا چرا اومد بیرون ».میپرسی« :این اینجا چی کار
میکنه؟» میفهمیدم میاد اینجا میکشــه .اونهایی هم که اهل دود
نبودن .عشقشون باغشــون بود .دور و بر شیراز پر از باغ بود .دختر و
پسر میریختن عشق و حال ،مشروبی میخوردن .این آخریها هم که
همشون تو جیبشون شیشه بود« .این چیه؟» «تفننیه» «آخه تفننی تو
جیب آدم نیست که تو کمدشه»
متوسطهام همین شکلی بودن ،عشق و حال داشتن .ولی بیشتر الکلباز
بودن ،زرنگ بودن ،میخواستن خودشون رو بکشن برسونن به باالییها
و دودی نشن که بشن مثل پایینیها .پایینیها هم که هر چی دستشون
میاومد .آدم سالمم تو تمام این قشرها بود .مثال ما حاضر بودیم بریم
آب الکل بخوریم .میرفتیم یک گوشه بشینیم زار بزنیم .البته خیلیها
از گریهها هم سواستفاده میکردن.

کار پیدا میشد؟

کار بود ،اما نــه برای آدم تحصیل کرده .میاومدن دم دکه میگفتن ما
فالن مدرک رو داریم امــا کار نداریم و میخوایم فالفلی بزنیم .طوری
شده بود که شهر اشباع شــده بود از دکههای فالفلی .شریک من به
همهی مشــتریها میگفت ما چقدر درآمد داریم .میگفتم« :سیاست
داشته باش نگو چقدر درآمد داری ».یک روز گفت« :چقدر فالفلی زیاد
شده ».گفتم« :همش تقصیر توئه ».که البته اینقدر زیاد شده بودن که
درآمد نداشتن .بعدها که از ایران اومدم بیرون ،شنیدم همهی بساطهای
فالفل رو جمع کردن .پرسیدم« :پس چی کار میکنین؟» گفت« :امید
ی خوریم».
م 
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«زندگی یک نوع محکومیت به مرگ اســت و درست به
همین خاطر است که باید آن را طی کنیم»
اوریانا فاالچی
«زن :نفته واال ،فقط نفته
پسر :نفت باهامونه
سرباز :مگه نمیدونی نفت قاچاقه؟
زن :میدونم قاچاقه ،ولی بدبختیم ،به خدا بدبختیم
زن :اینا از ایران میآن معلوم نیست اونجا هم راه رو سد نکنن».
اینها بخشهایی از یک مســتند دربارهی مصائب زندگی کولبران
کورد مرزهای ایران و اقلیم کوردستان است.
واژهی «کولبر» دیگر همچون گذشــته واژهی غریبی نیست .آنها
ساکنان مناطق مرزی هســتند که برای کسب درآمد و گذراندن
زندگی با پشت خود یا حیوانات بارکش به جابهجایی غیرقانونی کاال
در مرز میپردازند .کاسبکاران نیز افرادی هستند که این کاالها را
با ماشین به شهرهای مرکزی ایران انتقال میدهند که در اصطالح
بازاری به آنها چترباز میگویند .اما همه چیز به این سادگی نیست
و بالیا و عوامل متعددی هســتند که از کسب درآمد و رسیدن به

مقصد جلوگیری کنند .راهی که در مواردی به مرگ منتهی میشود.
کولبری و کاسبکاری بیشتر در استانهای غربی مثل :آذربایجان
غربی ،کوردستان و کرمانشاه رواج دارد .آنها در قبال دستمزدی
ناچیز ،اقدام به حمل و وارد کردن کاالی خارجی از نقاط غیررسمی
گمرکی میکنند.
در ســالهای اخیر مرکزگرایی اقتصادی باعث شــده تا مناطق
کوردنشین از ســرمایهگذاری در بخشهای کشاورزی و صنعتی
بیبهره بمانند که افزایش بیکاری و دسترسی سخت به فرصتهای
مطلوب اقتصادی را به همراه داشته است.
شاهو یکی از این کولبران است که در منطقهی مرزی بانه هم به کار
کولبری مشــغول است و هم کشاورزی میکند .او بیش از  30سال
سن دارد .تنها دخترش در شهر بانه محصل است .شاهو به فراگیری
زبان انگلیسی عالقهی بسیاری داشته و در خانه هم ماهواره و هم
کامپیوتر دارند.
شاهو میگوید« :برای تعدادی از کولبرا کارت صادر شده و ما با این
کارتا میتونیم تو روزای محدودی ،مثال دو یا ســه روز در هفته به
تعداد دفعات مشخص بصورت قانونی و از گمرک جنس بیاریم .اما

همهی اعضای یه خونواده مثال کارت ندارن ،شاید به یه خونواده کال
به یک یا دونفرشون کارت بدن».
وضعیت کار ،معاش و شغل در شــهرهای حاشیهای و بویژه مرزها
چندان تعریفی ندارد .درآمد چندانی هم از کار کشــاورزی نصیب
اهالی مرزنشین نمیشــود و از طرفی به قول شاهو ،کار کشاورزی
زحمت بدنی بسیاری میطلبد و درآمدش در مقایسه با این زحمت
رضایتبخش نیست« .کار قاچاق ،سختی و ریسک داره اما درآمدش
میارزه به همهی اینا».
درآمد کولبرها بســته به توان بدنی ،شرایط آب و هوایی فصلها و
بسیاری عوامل دیگر ،متغیر است .مثال از چند صد هزار تومان در
ماه شروع میشود تا حدود  1یا دو میلیون در ماه.
درآمد حاصل از جابه جایی قانونی کاالها با کارت و از مقابل گمرک
کفاف هزینهها و مخارج را نمیدهد و برای همین شمار زیادی از این
کولبران با کارت یا بدون کارت ،به غیر از روزهای تعیین شده برای
آنها ،در ســایر روزها بصورت غیرقانونی و از مسیرهای سختتر و
طبعا پر ریسکتر اقدام به قاچاق کاال در مرزها میکنند .بر اساس
قوانین کشــور ایران ،جزای «تردد غیرقانونی از مرز» و یا «ورود
کاالی قاچاق» چند ماه حبس و یا جزای نقدی است.
ریسک این کار بسیار زیاد است .شاهو در اینباره میگوید« :گاهی
ممکنه بدلیل سختی راه جنس از رو پشتمون بیفته یا زمین بخوریم
یا مثال پای قاطر پیچ بخوره و جنســمون یا از دست بره یا آسیب
ببینه که خب این فقط بخش اقتصادیشــه ،ســختترین بخشش
ریسک جونیشه که کم هم نیست».
پدر ســیروان سالهاســت که از راه کولبری امرار معاش میکند.
ابتدای زمستان امسال وقتی مشغول حمل بار از کوردستان عراق به
سمت ایران بود ،به دلیل حضور سرباز در مسیرش ،مجبور شده بود
تا چند ساعتی در برف منتظر بماند و به دلیل عفونت شدید ناشی
از ســرما دیگر نمیتواند کار کند و خانهنشین شده است .سیروان
میگوید« :بابام نمیتونه بره بار بیاره ،همینجوری هم که نمیشه سر
کرد ،باالخره باید از یه راهی نون درآورد .برادرم درس رو ول کرده
و داره قاچاقی لباس و گوشی و تلویزیون میاره اینور .کارت نداره و
غیرقانونیه ،اگه مامورا ببیننش ممکنه با تیر بزننش .اینطوری زیاد
داشــتیم ،طرف داشته جنس میاورده مامور از پشت شلیک کرده،
مرده».
«هاشــم» بیست ساله یکی از آنهاســت ،او اهل روستای مرزی «
گویزلی» در بانه بود که به کولبری در این مرز اشتغال داشت .او در
19م فروردین  1392به ضرب گلولهی یک ســروان مرزی جانش را
از دست داد« .بر اساس تبصرهی  ۳بند  ۱۰مادهی  ۳قانون نیروهای
مسلح ،مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری ،در صورتی مجاز
به اســتفاده از سالح هســتند که در درجهی اول ،چارهای جز به

ح نداشته باشــند ،و اگر مجبور به این کار شدند ،در
کارگیری سال 
صورت امکان مراتب تیر هوایی ،تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی
کمر به باالرا رعایت کنند».
در مادهی هفتم این قانون همچنین آمده است که مأموران هنگام
استفاده از ســاح در چنین مواردی ،باید تا حد امکان پا را مورد
هدف قرار بدهند و مراقب باشند که اقدام آنها منجر به فوتنشود.
اما بنا بر گزارشهای ســازمانها و نهادهای حقوق بشــری گفته
میشود که اغلب مرزبانان «بدون هشدارهای الزم و رعایت مراتب
سهگانهی تیراندازی» این افراد را مورد هدف قرار میدهند که در
مواردی منجر به فوت این کولبران یا نقص عضو آنها شده و آنها را
تا ابد خانهنشین میکند.
تنها مأمورها نیســتند که با هدفگیری اشتباه خود موجب مرگ
بیدلیل این افراد میشوند .شاهو میگوید« :توی منطقهی ما هنوز
یه سری مین از دوران جنگ مونده .وقتی برف و بارون میاد ،زمین
نرم میشه ،این مینها حرکت میکنن و بعضیاشون درست میان تو
مسیر کولبرا و قاطرا».
«عطا» و «کمال محمدی» در ســال  1390زمانی که میخواستند از
منطقهی مرزی « قولقوله» عبور کنند بر اثر انفجار همین مینها به
شدت زخمی شدند.
همانطور که رشــد ارتباطات به آشنا شدن بیشتر با نوع زندگی و
گذراندن معیشت در مرزهای ایران منجر شده است به همان اندازه
نیز ارتباطات میــان کولبران را تحت تاثیر قرار داده و در هارمونی
غریزهی حفظ جان و امرار معاش جایی برای خود یافته است .سبک
زندگی کولبرها از زندگی مدرن و امکاناتش تاثیر گرفته و با رشــد
تکنولوژی زندگیشان شکلی امروزیتر به خود گرفته است.
شاهو در اینباره میگوید« :ما یه گروه تلگرامی داریم که کولبرای
اهالی همین روستا توش هستن .برای هم عکس میذاریم اونجا ،از
وضعیت مرز ،از چیزایی که به چشــممون میخوره و  . ....توی این
گروه با هم هماهنگ میشــیم ،به هم از وضعیت راه و امنیت خبر
میدیم و خالصه از این چیزا ،درســته تو مرز زندگی میکنیم اما
خیلیام از شهریا عقب نیستیم( .میخندد)»
م همچنان نقش بســزایی
عالوه بر این امکانات مدرنتر ،بیســی 
در ارتبــاط کولبرها با یکدیگر دارد .با ورود به روســتاهای محل
زندگیشان آنتنهای بلند بیسیمهایشــان را میشود دید .گاهی
حتی با تغییر دادن طول موج فرکانس بیسیمشان به فرکانسهای
مامورین انتظامی ،از مکان حضور آنها مطلع میشــوند تا از این
طریق بتوانند «کولهایشان» را به سالمت به مقصد برسانند .جای
چنین روش ارتباطیای را اما امروز بیشــتر ،گروههای تلگرامی و
مشابه آن گرفتهاند.
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زندگی خصوصی آقا
و خانم کاف

آنها طبیعتگردهای واقعی هســتند .همه جای کوهها
و درهها را میشناســند .بهتر از همه میدانند کدام
رودخانه کــی طغیان میکند و کدام بــاد خبر از چه
چیزی میدهد .بهترین هواشناسهای روی زمین برای پیشبینی
بارش برف و باران .و گلوله را هم خوب میشناســند .گلولههای
سرگردان سربازهای مرزبانی که میآید و درست مینشیند توی
سرشــان .آنها صدای ضجهی قاطرهایی که تیرباران میشوند را
خوب میشناسند .آنها در خواب هم در کوهها و درهها سرگردانند.
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سلطانمیدان ،روستای دو تکه و رویاهای هزار تکه
علی سلطانی
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روستای «سلطانمیدان» دو تکه است .روستایی از توابع
سروالیت نیشابور که جوی آبی به عرض  1تا  1.50متر آن را
به دو بخش نابرابر تقسیم کرده ،به عبارتی صددرصد روستا
به دو تکهی  30-35درصدی و  65-70درصدی تقسیم شدهاند .بخش
کوچک در باالی روستا و بخش بزرگ در پایین روستا زندگی میکردند.
سه پل به عرض  -2.5 3متر در سه نقطهی متفاوت ،محل رفتوآمد باال
به پایین و بلعکس بود .وقتی از قســمت باال از روی پل به سمت پایین
رد میشدی درانتهای پل شیب نسبتا تندی وجود داشت که رفته رفته
نرمتر میشد تا به ســطح هموارتبدیل شود .این شیب فضای بازی به
شــعاع تقریبا  20متر ایجاد کرده بود .شیب کارکرد دیگری هم داشت،
اینکه اهالی روســتا باور داشتند عدهای مال باال هستن و عدهای مال
پایین .شغل اکثریت مردم باال و پایین کشاورزی بود .و اکثرا مواد مخدر
مصرف میکردند و عدهای که در تامین هزینهی زندگی ناتوان بودند در
کنار مصرف مــواد خریدوفروش هم انجام میدادند تا بتوانند درآمدی
کسب کنند.
باال به جادهای ختم میشــد که محل رفتوآمد ماشــینها ازشهر و
تراکتورها از روســتاهای اطراف بود ،اما پایین با گذر از دو رودخانه که
کنار هم قرار گرفته بودند به قبرســتان میرسید .در باال مدرسه بود،
زمین فوتبالی بزرگ و مخابرات ،در پایین شرکت تعاونی و شرکت نفت
و یک حمام و دوتا مســجد یعنی تنها نهادهای معتبر در روستا .و هیچ
خبری از درمانگاه ،خانهی بهداشت ،مکانهای آموزشی و کتابخانه نبود
و برای دسترسی به این خدمات حداقل  17کیلومتر فاصله بود.
در نزدیکی روســتا یک اثر تاریخی به اسم میدانتپه وجود داشت که
مابین دو روستای ســلطانمیدان و کالتهمیدان قرار گرفته بود .تپهی

بسیار بزرگی که مردم تصور میکردند اشیای گرانقیمت زیادی را زیر
آن دفن کردهاند؛ به این خاطر تپه پر بود از چاههای بزرگ و تونلهای به
هم متصل شده .کسانی که چندین بار به میدانتپه رفتوآمد داشتند؛
معتقد بودند که مکان خوبی برای مخفی شدن است.
کسانی که از شــهر به دیدن روســتا میآمدند یا برای توریستهای
خردهبورژوا که بــرای دیدن مکان تاریخی میدانتپــه میآمدند ،از
روســتا تصویری داشــتند که تنها در شــب این تصویر ممکن بود؛
چ نابرابری ،زندگی آرام ومردمی که در
تصویری یکدســت و بدون هی 
دغدغههای یکدیگر تقسیم میشــوند ،خانوادههایی که در چارچوب
یک گروه اجتماعی مبتنی برروابط خویشاوندی به صورت گروهی کار
و زندگی میکنند .با طلوع خورشید این یکدست بودن از بین میرفت
ونابرابریها آشکارا دیده میشد ،دیده میشد که تعداد تراکتورها درباال
بیشتر از پایین است ،دیده میشد نسبت به جمعیت باال و پایین تعداد
گاوها و گوســفندان در باال بیشتراست ،دیده میشد بخش کوچکی از
روستاییان سهم بزرگتری از روستا داشتند و بخش بزرگتر ،سهمشان
کوچک بود .اگر نسبت جمعیت را در نظر بگیریم در پایین تعداد بیکاران
بیشتر بود ،حتا تعداد خرها هم بیشــتر بود .گاها در تابستان شنیده
میشد در مورد قرض گرفتن خر ،میگفتند از فالنی بگیر خرهایش در
طویلهاند و آن فالنی معمــوال در پایین زندگی میکرد .این نابرابریها
تفاوتهای دیگری را هم به همراه داشت ،در غروب مردان پایین معموال
در فضایی باز برای صحبت با یکدیگر دور هم جمع میشدند؛ اما در باال
مردان بیشــتر پای تلویزیونهای ُک ُمدیشکل بودند که فقط دو شبکه
داشت ،یک و دو.
زنان در روستا معموال مجبوربودند کار بیشتری نسبت به مردها انجام

دهند؛ از یک ســو کار در خانه و از سوی دیگر کار کشاورزی در مزرعه و
دامداری .در زمســتان اغلب باالنشینان در کنار بخاری نفتی بودند و در
پایین بخاری هیزمی خانه را گــرم میکرد ،گاها در کوچه وقتی دودی از
پشــتبام یک خانه دیده میشد؛ میفهمیدند که بخاری هیزمی آن خانه
خاموش شــد .به هنگام پختن نان محلی که توسط زنان تقریبا هفتهای
یک بار انجام میشد بوی دود عجیبی که معموال از مدفوع خشک شدهی
حیوان بود در آن اطراف میپیچید .مدفوع حیوانات توسط مردها از طویله
به صورت تکههای هاللی شکل کنده و در گوشهای از حیاط روی هم چیده
میشد تا خشک شود ،و اغلب اوقات زنان رخت و لباسهای شسته شده را
روی همین تکههای هاللیشکل پهن میکردند تا خشک شود .در زمستان
زنان گاهی برای شســتن لباسها مجبور بودند یخ جوی آب را بشکنند و
لباسها را بشویند و زیر شیر آب ،اگر یخ نزده بود ،آبکش کنند.
آبرســانی به روستا از دل کوه انجام شــده بود ،کوهی که یک امامزاده
را هم میزبان بود و بین روســتای ســلطانمیدان که حدود  95درصد
فامیلیها سلطانی بود و روستای ساقبیک که حدود  95درصد فامیلیها
ساقی بود ،قرار داشت .لولهی نســبتا بزرگی ازدل کوه کشیده شده بود
که ابتدای روستا به چند شاخه تقســیم میشد وآب حمام را هم تامین
میکرد .حمام روبهروی مســجدی بزرگ بود ،شخصی که حمام را اجاره
کرده بود ،به وســیلهی روغن سوخته آب را داغ میکرد و هر روز باز بود،
در ورودی حمام نسبتا بزرگ بود ،کســی که به حمام میرفت اول وارد
اتاقک کوچکی میشد ،کفشها را در میآورد ،از در کوچکی عبور میکرد
و وارد رختکن میشد؛ درفاصلهی بین رختکن و فضای داخل حمام توالت
قرار داشــت ،داخل حمام  5-6تا دوش بود .در طول روز به دلیل اینکه
زنان بیشتر در داخل روستا بودند؛ میتوانستند از حمام استفاده کنند و
شــبها نوبت مردها بود .اتفاق میافتاد که مردها با هم قرار میگذاشتند
و به حمام میرفتند .و قبلش جلوی حمام با هم به گفتگو مینشســتند
و گاهی بعد از حمام جلوی خواربارفروشــی نزدیک حمام جمع میشدند
ع افراد معموال از باال و پایین
و با هم صحبت میکردند؛ که در این مواقــ 
روستا بودند .تعدادی خواربارفروشی در روستا بود که غیر از یکی تقریبا
تماما درکوچ ه پسکوچههای پایین روســتا بودند .به دلیل جابهجایی بار
کشــاورزی تقریبا تمام کوچههای روســتا بیش از  2متر عرض داشتند.
کوچههای روستا خاکی بود و به هنگام بارندگی گل میشد و رفتوآمد به
دشواری انجام میگرفت .گاهی که بارندگی زیاد میشد؛ از بخت بد مردم
پایین و به کمک شــیب بین باال و پایین ،آبها در پایین جمع میشدند و
راه بسته میشد .مردم با ریختن علفهای خشک که قابل استفاده نبود یا
چوبهایی که از سقف ساختمان مسجد قدیمی جدا کرده بودند؛ بر روی
آب و گل ،امکان رفتوآمد را فراهم میکردند.
مسجد قدیمی که در پایین قرار داشت با کمک مالی مردم روستا؛ توسط
خود روستاییان خراب و بازسازی شــده بود .در هنگام کار گاهی پیش
میآمد که یکی از اهالی که کمی اوضاع اقتصادی خوبی داشت؛ گوسفندی
را میکشــت و برای روز بعد نهار آبگوشت درست میکردند .یادم هست
هنگام خراب کردن ســاختمان مســجد ،مردی که بیشتر برای گرفتن
کبوترچاهی در خراب کردن ساختمان مسجد شرکت کرده بود به یکی از
اهالی روستا که وعدهی یک گوسفند برای نهارفردا به کارگران داده بود؛
ِ
«دیوث مادرقحبه یک گله گوسفند داره و
نق میزد و با خودش میگفت
یکی رو میبخشــه ».از قضا روز بعد کمیته برای بازرسی به روستا آمد و
همین مرد مجبور شــد از روستا فرار کند .نکتهای که برای اینگونه افراد

مهم بود محل گریز از روستا بود که از پایین روستا به راحتی انجام میشد.
در صورت حضور کمیته در روســتا این افراد به راحتی میتوانســتند از
روستا فرار کنند .آن هم بخاطر احاطهی باغها در قسمتی از روستا و وجود
دو رودخانه در پایین .پل ضعیفی که مردم با طناب و چوب بر روی یکی از
رودخانهها درست کرده بودند رفتوآمد را حتا برای خود روستاییان کمی
ناامن کرده بود .طوری که چوپانها گله را از روی آن پل عبور نمیدادند.
در روستا چهار گله گوسفند وجود داشت و برای هر گله یک چوپان ثابت؛
ســهتا خر؛  4-5تا سگ گله و هر بار یکی از اهالی که گوسفندانی در گله
داشــت به عنوان کمک چوپان  24ســاعت گله را برای چرا به بیرون از
روستا میبردند؛ و هر روز ساعت  12ظهر به روستا برمیگرداندند تا زنان
و دختران شیر گوسفندان را بدوشند .دو محل برای استراحت و دوشیده
شدن گوسفندان در باال و دو محل در پایین وجود داشت.
سوم
ســوم اهالی باالی روستا برابری میکرد با دو
گوسفندان یک
تعداد
ِ
ِ
ِ
گوسفندان اهالی پایین و همین نابرابری موجب رفاه نسبی برای باالییها
ِ
شده بود .تولیدات در باال بیشتر از پایین بود ،مردم باال رفتوآمد بیشتری
به شهر داشتند و شهر و فرهنگ شــهر را میشناختند و با بازار آشناتر
بودند؛ ولی در پایین این کمتر دیده میشد .در باال تمرکز روی تولید یک
یا دو محصول بــود و آن هم برای فروش؛ اما در پایین تولید برای مصرف
بود و تنوع در کشت .و تغییرات در بهرهبرداری بیش از باال به نیاز خانواده
ارتباط داشت.
حس ناامنی از خشکسالی و کمآبی و سرمازدگی در پایین بیشتر بود و به
ناچار بیش از باال به خطر نابودی خانوادهی خود فکر و کشت خود را با نیاز
خانواده سازگار میکردند و به همین دلیل محصوالتشان متنوع بود .یعنی
از کشت تکمحصول به عنوان مثال فقط گندم؛ به مقداری گندم ،مقداری
جو ،چغندر ،ســیبزمینی و نخود رو میآوردند؛ تا اگر یکی از بین رفت
دیگری جبرانکننده باشد .گاهی هم پیش میآمد که دومی و سومی هم
از بین میرفت و اهالی خسارتدیده ناگزیر به کار خارج از مزرعه ،تا آنجا
که امکان داشــت ،تن میدادند .تعداد کمی در روستا میتوانستند برای
دیگری کار کنند ولی عدهای بداقبال بودند و بیکار میماندند .عدهای هم
جذب کار در خارج از روســتا میشدند ،مهاجرینی که در سال حداکثر 6
ماه میتوانستند کار کنند.
این مهاجرین فصلی «مردان برای کار» لقب میگرفتند و در بهترین شکل
به کارگر ســاختمانی تبدیل میشــدند و در بدترین حالت هم به سوی
کورههای آجرپزی روانه میشدند که مکان ایدهآلی برای بهرهکشی از زنان
و کودکان یا خانواده است .با تمرکز بنگاههای بزرگ و کوچک شهری برای
استثمار روستاییان؛ پاییننشینان آسانتر وارد رابطهی بدهکار طلبکار
میشــدند؛ طوری که برای محصول نکاشته ،برای کار انجام نشده و فرش
بافته نشده پول دریافت میکردند .رابطهای که با فروش زمین کشاورزی
ادامه مییافت و به دنبال آن تغییر شغل و تغییر مکان زندگی از روستا به
شهرها و سپس بهرهکشی از تمام اعضای خانواده در کارگاههای تولیدی
و فرشبافــی و کورههای آجرپزی اتفاق میافتــاد .این خانوادهها بعد از
مهاجرت به علت پایین بودن سطح زندگی و نابرابری اجتماعی و بیسوادی
به زندگی در حاشیهی شهرها تن میدادند و به این ترتیب افرادی که در
روستا به دلیل ارزان بودن قیمت محصول زراعی و گران بودن ابزار مادی
ِ
قیمت کارهای سخت،
و وسایل تولید در تنگنا بودند حاال به کارگران ارزان
موقتی و فصلی تبدیل میشدند.
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زندگی در روستا رمانتیک نیست
آنچه از زندگی روستایی در ذهن بیشتر ما نقش بسته
تصاویری بیارتباط با واقعیت است .چقدر از آنچه که
به نام «ســبک زندگی» در رسانهها بازنمایی میشود به
زندگی در روســتا ارتباط دارد؟ از دشواریهای زندگی روستایی ،از
کمبودها و محدودیتها و آن تغییراتی که روســتاییان را به نیروی
کار ارزانقیمت ساکن حاشیهی شهرها تبدیل میکند چه میدانیم؟
روستاییان در شــهرها به چه کارهایی میپردازند و نقش جامعهی
پیچیدهی شهری در به حاشیه راندن آنها چیست؟
کارشناسان از شهر
برای دانستن آنچه در روستا میگذرد ،به جای
ِ
به روســتا آمده و به جای آن نگاه توریستی غالب که روستا را به
طبیعت و زیبایــی و بکر بودن تقلیل میدهد این بار پای حرفهای
یکی از روستاییان نشستهایم که از قضا در شهر مجاور دستفروشی
میکند .از او در مورد نســبت بین شــهر و روستا ،تاثیر مناسبات
شهری بر زندگی روستایی و وضعیت زندگی در روستا پرسیدهایم:
روستای محل زندگی شما با اولین شهر چند کیلومتر فاصله دارد؟
از روستای ما تا شهرتقریبا ده کیلومتر فاصله است .برای ما دسترسی
به شهر چندان مسئلهی سختی نیست.
شماره اول | شهریور 95

122

با توجه به مســافت کمی که بین روســتا و شهر وجود دارد چقدر
زندگی روستایی شما تحتتاثیر مناسبات زندگی شهری قرار گرفته؟
تاثیرش صددرصد نیســت .چیزی که من میبینم این اســت که
هنوز فرهنگ روســتایی برای اهالی موضوعیت دارد .ضمن اینکه
روســتاییها بسیاری از مایحتاجشان را از شــهر تامین میکنند.
همچنین عدهی زیادی از اهالی در شهر کار میکنند .یا غیرمستقیم
شغلشان به شهر ارتباط دارد.

روستا چقدر جمعیت دارد؟ و شــغل بومی و کار اکثر مردم روستا
چیست؟
پانصد تا ششصد نفر .بیشتر کشاورزی و باغداری و کمتر دامداری.
عدهی زیادی هم هستند که در شهر کار میکنند.
از نظر امکانات آموزشی و درمانی روستا چه وضعیتی دارد؟
در روستای ما یک دبستان ابتدایی قدیمی بود که جدیدا توسط یک
شخص خیر نوسازی شــد ویک خانهی بهداشت که دو نفر از اهالی
روستا در آن کار میکنند .البته در این خانهی بهداشت هیچ دارویی
عرضه و خدمات آنچنانی ارایه نمیشــود و اهالی تنها برای گرفتن
فشار و پانسمانهای جزیی به آنجا مراجعه میکنند و هر چند یک
بارهم از طرف خانهی بهداشت اقدام به گرفتن آمار جمعیت میکنند
و بس .از این نظر اهالی کامال به شهر متکی هستند.
افرادی که در شهر کار میکنند به چه کارهایی مشغولاند؟
بیشتر کارگری و شاگردی مغازهها و پادویی .عدهی انگشتشماری
هستند که توانســتهاند خودشان کسبوکاری ایجاد و مدیریتاش
کنند .ولی بیشــتر به کارگری ساختمان مشــغولاند .عمال کار را
از شاگرد بنایی شــروع میکنند و نهایتا اگر رشد کنند خودشان
میتوانند استادکار بشوند و شاگرد بگیرند .یا شغلهایی مثل در و
پنجرهسازی .بیشتر کارگر سادهاند.
میخواهــم از تجربهی شــخصی خودت برایم بگویــی .چقدر از
تحصیالتت در روستا بوده و چه مقدارش در شهر .بعد اینکه خودت
در شهر به چه کارهایی مشغول بودی؟

دبستان را در روســتا بودم .راهنمایی را در مدرسهی روستای مجاور
(روستای ما بخشی از یک دهستان به شمار میرود) .دبیرستان را هم
در شهر .در روستا هم نتوانستم شغل مستقلی داشته باشم .به هر حال
کارهایی که میشود اینجا انجام داد هم به نحوی به شهر ارتباط دارد .در
روستا درآمدها همه موقت است پایدار نیست .از کشاورزی تا باغداری.
در نتیجه به درآمد روستا نمیشود متکی بود.
در شهر درآمدت از چه راهی بود؟
در شهر در مغازههای مختلف فروشندگی کردهام .تجربهی کارگری در
گمرگ و تخلیهی بار و دستفروشی هم دارم.
برگردیم به روستا ،محصول کشاورزیای که تولید میکنید برای مصرف
خودتان است یا میفروشید؟
در واقع هــر دو با هم .به محصولی که تولید میکنیم برای مصرف نیاز
داریم .بخشی از محصول را هم میفروشیم .اسم محصول مستقیمی که
از زمین به دست میآوریم “شلتوک” است .قبل از اینکه به برنجی که
توی بازار موجود اســت تبدیل بشود .معموال نصف شلتوک را میبریم
کارخانهی برنجکوبــی و برنج تحویل میگیریم و مابقی شــلتوک را
میفروشیم به واسطهها.
واسطهها چه کسانی هستند؟ چرا خودتان محصول را مستقیم به بازار
نمیفروشید؟
واسطهها کارشــان این اســت که محصول را به قیمت بسیار پایین
میخرند و انبار میکنند و بعد با ســود خوب میفروشند .همین اتفاق
همین چند وقت پیش دوباره بــرای ما افتاد .ما باغ ازگیل و کیوی هم
داریم .محصولی که زحمت زیادی میطلبد تا به بار بنشــیند و تولید
بشود را به قیمت پایین میخرند و در سردخانه انبار میکنند و با سود
چند برابر میفروشند.

چرا امکان چانهزنی برای روســتایی وجود ندارد که محصولاش را به
قیمت باالتری بفروشد؟ واسطه قدرتش را از کجا میآورد؟
از آنجایی که روســتاییها هیچ اتحاد و همکاریای در این زمینه بین
خودشان ندارند .متاسفانه هیچ جمع متشکلی هم در رابطه با مشکالت
اینچنینی در روستا ایجاد نمیشود که از حقوق روستاییها در مقابل
واسطه دفاع کند.
چرا خود کشــاورز محصولش را مســتقیم به بــازار نمیدهد؟ بازار
خریدوفروش محصوالت کشاورزی و باغداری چه مکانیسمی دارد که
خود کشاورز را به عنوان فروشندهی محصول به رسمیت نمیشناسد؟
چند عامل وجود دارد که این اتفاق نمیافتد .دلیل اولش این است که
در فصل برداشت محصول و زمانی که کشاورز و باغدار مشغول برداشت
محصول هستند یک سری دالل و واسطه در روستا پیدایشان میشود
و قیمت پیشنهادیشــان را به روستایی میدهند و اینطور با توجه به
دوری و در دسترس نبودن محل عرضهی محصول در نزدیکترین شهر
و نبود اطمینان از ثبات بازار ،روستایی مجاب میشود که محصولاش
را پیشفروش کند .دومین دلیل عدم شناخت و درک درست از بازار و
عدم اعتماد به نفس است یعنی روستاییها عمدتن آگاهی و اطالعات
کافی از پدیدهای به نام بازار ندارند.
ســطح زندگی بین خانوارهای روستایی چقدر به هم شبیه یا چقدر از
هم دور و متفاوت است؟ منظورم فاصلهایست که بین فقیر و ثروتمند
وجود دارد؟
در روستا در مقایسه با شهر فاصلهها زیاد نیست .اما کیفیت زندگیها
هم لزومن مثل هم نیست .هســتند خانوادههایی که مثلن میتوانند
از فرزندانشــان حمایت کنند و در مقابل خانوادههایی هستند که این
ِ
شدت
توانایی را ندارند .فاصله بین ســطح زندگیها وجود دارد اما به
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فاصلهای که در شهر دیده میشــود نیست .در عین حال وضعیت
روستا مثل سابق هم نیست .مثال بیست سال پیش کشاورزی منبع
قابل اتکاتری برای خانوادهی روستایی بود .اما االن کشاورزی به آن
معنی دارد از بین میرود و این به ایجاد فاصله بین ســطح زندگی
آدمها منجر شده .عدهای همچنان طبق روال سابق زندگی میکنند
اما عدهی بسیاری هستند که داروندارشان را فروختهاند و در حال
حاضر مشکالت بیشتری را تجربه میکنند و زندگی سختتری دارند.
این افراد را آوردهاند به شهر و آنجا هم نصیبی نمیبرند .در شهرها
بیشتر اینها تبدیل به کارگر میشوند .عدهایشان ماشین میخرند
و مسافرکشی میکنند .اما نتیجه همیشه برای اینها خوب نیست.
روستای شما «خوشنشین» هم دارد؟ افرادی که مالک زمین نیستند
و به کار چوپانی ،کارهای خدماتی و روزمزد در روستا مشغولاند.
در روستای ما افرادی هستند که به کارهای روزمزد یا کارگری برای
افراد مالک و زمیندار و صاحب مال مشغولند .همین چند روز پیش
بود که یکی از همین خوشنشــینها کار چپرکشــی دور باغ ما را
تمام کرد یا فردی را میشناســم که دام یک فرد دامدار و مالدار را
پرورش میدهد .اینها افرادی هستند که در روستا بنایی میکنند.
همچنین خانوادهای را میشناسم که عالوه بر اینکه گلهدار هستند
کار نگهداری از گلههای یک گلهدار دیگر را هم به عهده میگیرند.
ولی باید در نظر بگیریم که این فعالیتها اکثرن مقطعی هســتند و
نمیتواند از مشاغل جدی تلقی بشــود .اینها همچنین گاهن سر
از میان کارگرهای گمرک و کارگری ســاختمانی و سولههای میوهی
ترهبار و غیره در میآورند.
این داســتان خرید زمین ارزان قیمت و ویالسازی در روستای شما
هم اتفاق افتاده؟
بله اینجا هم بوده .در روســتای ما زمیــن را به قیمت خیلی پایین
میخرند و میکنند پاتوق تفریحی و خوشگذرانی و عدهای هم ویال
درســت میکنند .اتفاق مهمی که میافتد این است که اینها نوعی
از فرهنگ پولدارهای شهری را با خودشــان به روستا میآورند و
موجب ایجاد حسرت و احســاس تمایز و سرخوردگی بین جوانها
میشــوند .همین بحث باکالس بودن و دهاتی بودن .یکی از دالیل
تصور نادرستی که از شــهر بین روستاییها ساخته میشود همین
همزیستی با احساس تحقیر و تفاخر است.
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تفریح جوانترها در روستا چیست؟ کجا دور هم جمع میشوند؟ به
چه کارهایی مشغول میشوند؟
ورزش ،گردش ،قلیان کشیدن ،قمار و شرطبندی ،مشروبخواری،
تماشای برنامههای ورزشی تلویزیون بخصوص فوتبال و سریالهای
ماهــوارهای و ...و در زمین بازیها و بقالیهــا و پالژها و دکهها و
قهوهخانهها و چایخانهها و پاتوقهای شبانه دور هم جمع میشوند و
بعضیها مشغول گپوگفت و بعضیها با موبایلهایشان چت میکنند
و کارهای معمول که همه جا از مردم ســر میزند .جالب است بدانی
که اکثر اهالی ماهواره دارند .اوایل وقتی کسی ماهواره نصب میکرد
بخاطر مسایل امنیتی پنهان میکرد ولی حاال داشتن ماهواره برای
اهالی روستا امر عادی و پذیرفته شده است.

مردم چقدر از مســایل سیاسی روز مطلع میشوند؟ و بیشتر از چه
راههایی؟
عمده منابع وراههای اطالع همین تلوزیون و شــبکههای داخلی و
ماهوارهایست .ضمن اینکه برنامهها و شبکههای اجتماعی هم کم
کم دارد به خاطر موبایلها و و گوشیهای هوشمند جا میافتد .ولی
باز به نظر من اطالع چندان عمیقی از مسایل سیاسی ندارند و در کل
اطالعات محدود است به خبرهای سطحی.
قبل از مصاحبه از یک شهرک صنعتی نزدیک روستا حرف زدی .این
شهرک صنعتی توانسته برای اهالی روستا اشتغال ایجاد کند؟
خیلی از روســتاییها نتوانستند جذب این شــهرک بشوند مگر
برای کارهایی مثل نگهبانی و کارگری ســاده .یک ســری واحدها
هم هســتند برای نگهداری و انبار کردن و تمیز کردن میوه ،که از
اهالی روستا و عمدتن از زنها اســتفاده میکنند .به این دلیل که
بیشــتر زنها به حقوق کمتر هم رضایت میدهند و این واحدها در
شهرک تمایل بیشتری نشان میدهند که از کارگر زن استفاده کنند.
جالب اینجاســت که کارگرها هم به واسطهی شرکتهای کاریابی و
پیمانکاری جذب این کارها میشوند .هیچگونه قراردادی هم وجود
ندارد و همه چیز شفاهی بین کارگر و کارفرما طی میشود.
از نظر روستاییها مانعی برای کار زنان وجود ندارد؟
خوشبختانه حساســیتی در این زمینه وجود ندارد .به دلیل فشار
اقتصادی که روی خانوادههای روســتایی وجود دارد امکانی برای
حساسیت نیست.
نگاه خودت به شهر چیست؟
شهر انتظارات من را برآورده نمیکند .چیزهایی مثل باشگاه ورزشی،
ســینما ،امکانات آموزشی چندان در شــهر مهیا نیست .البته این
امکانات هست اما نه برای سطح درآمد من .از نظر اشتغال هم چندان
وضعیت مساعدی وجود ندارد .البته این معضل برای خود افرادی که
از ابتدا زندگی شــهری داشتند و در وضعیت اقتصادی خوبی به سر
نمیبرند هم وجود دارد .از نظر فرهنگی هم در شهر ،ما را به عنوان
روســتایی چندان به رسمیت نمیشناسند و حس تمایز آزاردهنده
است.
نظرت دربارهی کلیشههایی که در مورد روستا و روستاییها وجود
دارد چیست؟ کلیشههایی مثل روستاییها ســادهاند .زندگی در
روستا زیباست .روستا محیطی لبریز از صفا و صمیمیت دارد و...؟
البته یک سری تفاوتها را بین زندگی شهری و روستایی نمیشود
انکار کرد .اما کســانی که این کلیشــهها را به کار میبرند در نظر
نمیگیرند که با وضعیت فعلی ،روســتاییها همیشه از نظر گذران
زندگی در سختی و مضیقه بسر میبرند .وابستگی ما به شهر از نظر
امکانات آموزشی و پزشک و بیمارستان ،زندگی روستایی را از این
حالت رمانتیک که در این کلیشهها وجود دارد خارج میکند و اینها
چیزهایی هستند که کمتر دیده میشود.

یک روز برای زن روستایی

یک زن روســتایی کیست و چگونه روزگار میگذراند؟ نقش او
در زندگی خانوادگی ،اجتماعی و اقتصادی جامعهی پیرامونش
چیست؟ چه تعداد از زنان و دختران ایران در روستاها زندگی
میکنند؟ به راستی آنها از صبح تا شبشان را چگونه سپری میکنند؟
زنان روستایی بیش از یکچهارم جمعیت جهان را تشکیل میدهند در حالی
که چندان جایی در رسانهها ندارند و کمتر دربارهی آنان صحبت میشود.
با اجرای الگوی جدید توســعهی پایدار تا ســال  ،2030سازمان ملل زنان
روستایی را در کانون توجه قرار داد و در سال  15 ،2008اکتبر را به نام زنان
روســتایی ثبت کرد .در واقع هدف از این نامگذاری توجه به نقش حیاتی و
سهم زنان روستایی و بومی در تقویت کشاورزی و توسعهی روستایی ،بهبود
امنیت غذایی و محو فقر روستایی بوده است چون  76درصد افرادی که در
فقر مفرط زندگی میکنند ،ساکن روستاها هستند.

زنان در روستاهای ایران

 15درصد کل جمعیت کشــور و  32درصد جمعیــت کل زنان ایران را زنان
روســتایی و عشایری تشــکیل میدهند و حدود  5میلیون و 600هزار زن
در تولیدات بخش کشــاورزی ایران حضور دارنــد .در واقع  80درصد زنان
جامعهی روستایی و عشایری کار میکنند.
صبح خیلی زود تا پاسی از شب در موقعیتهای مختلف
یک زن روستایی از
ِ
در حال کار و فعالیت اســت؛ نگهداري از فرزندان و مراقبت از آنها ،تهيهی
غذای روزانه ،شستشوی لباسها ،نگهداری از افراد مسن خانواده ،فرآوری
مــواد مورد نياز در تهيــهی غذا ،نگهداری دامها در منــزل و تميز كردن
اصطبلها و آخورها ،شيردوشی و پشمچينی از دامها ،همه از وظايفی است
كه زنان روستایی به طور مستمر و روزانه انجام میدهند.
آمارها نیز میگوید؛ زنان و دختران روســتا در  50درصد منابع تبدیلی22 ،
درصد تولید محصوالت زراعی و دامی و  75درصد در صنایعدستی مشارکت
دارند .همچنین  25درصد در امور مربوط به کاشت 34 ،درصد در داشت و 5
درصد در برداشت مشارکت دارند.
آمار دیگری نیز نشــان میدهد که در حدود 830هزار و  473نفر در قالب
483هزار و  897خانوار تحت سرپرســتی زنان سرپرست خانوار قرار دارند

که  62درصد این افراد باالی  60سال سن دارند.

وزنههای بی وزن

در جامعهی ایران ،زن و دختر روســتایی مورد توجه نیســتند .حتا جامعه
آنها را پایینترین الیهی اجتماعی میداند .شهرنشینها ،زن روستایی را به
عنوان وزنهای در معادالت فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی و یا حتا سیاســی
نمیشناســند .با وجود اینکه یک روز بینالمللی برای به حساب آوردن زن
روستایی و عشایری در معادالت توســعه و محو فقر نامگذاری شده اما در
عمل چندان اقدامی در ایران صورت نگرفته است.
زن روســتایی و عشــایری که بیش از  11میلیون نفر را در ایران تشکیل
میدهند به دالیل زیادی امکان و موقعیت رشد را پیدا نمیکنند .نقش آنها
به صورت کلیشهای خالصه شده است در کارهای مربوط به خانه و فرزندان
در حالــی که نقش آنها در اقتصاد و موقعیتهــای اجتماعی نادیده گرفته
میشود.
بیسوادی و یا کمسوادی ،نداشتن اطالعات ،نبود شبکههای اجتماعی و زنان
در روستاها باعث شده است که زن روستایی از توسعه و رشد محروم بماند.
عالوه بر این زنان روستایی به دلیل تبعیضهای سنتی اجتماعی و اقتصادی
از حق خود بر زمینها و اراضی کشــاورزی محروم هستند .در ایران گفته
میشود فقط یک درصد زنان روستایی مالک زمین هستند و با وجود اینکه
آنهــا در کنار مردان کار و فعالیت میکنند اما مالکیتی نســبت به زمینها
ندارند .در واقع ،به دلیل اینکه مردان سرپرســت خانوار شناخته میشوند،
مالکان اراضی و زمینها هم هســتند .همین محرومیت زنان از حق مالکیت
باعث شده اســت که آنها نتوانند از تسهیالت بانکی مثل وام استفاده کنند
چون وثیقهای در دست ندارند که به وسیلهی آن ،اقدام کنند.
عالوه بر این زنان روستایی به دالیل فرهنگی هم از سوی خود و هم از سوی
مردان ،جدی گرفته نمیشــوند .آنها حق خود را طلب نمیکنند .همچنین
مردان چه در درون خانواده و چه در سیســتم اقتصادی ،این زنان را ناتوان
از فعالیت اقتصادی مســتقل میدانند .سیســتم بانکی که مزایایی برای
روســتاییان در نظر میگیرد فقط برای مردان است و زنان را فاقد توانایی
برای بازپرداخت وامها و یا مشارکت اقتصادی میداند.
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فالکت در دشتهای پاک
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« 20کیلومتری تهران ،بلوار امام رضا ،پردیس ابوریحان_
دانشگاه تهران» ،تا اینجای ماجرا همه چیز خیلی طبیعی
و خوب به نظر میرســد .پردیس دو تا در دارد ،یکی رو
به جادهی اصلی که انتهایش میرســد به «امام رضا» و دیگری سر
مامازند و رو به بلوار «شهید مطهری» باز میشود ،خیابانی که هزاران
گفته و ناگفته زیر پوست خود دارد.
روزی که کولهبارم را جمع کرده بودم و از یکی از شــهرهای جنوبی
ایران به اینجا میآمدم تصور دیگری داشــتم .پیش از این بارها به
تهران سفر کرده بودم ،اما تا به حال اینجا را نه دیده بودم نه اسمش
را شنیده بودم .اسم جالبی داشت ،پاکدشت! هر تصوری از این شهر
داشتم جز آنچه که در واقعیتش جریان دارد.
در ترمینال جنوب از اتوبوس شهرمان پیاده و همانجا سوار یک پراید
قدیمی از رده خارج به مقصد «پاکدشت» شدم .از اتوبان بزرگی که
بعدها فهمیدم اسمش «بزرگراه بسیج» است رد شدیم .هرچه پیش
میرفتیم همه چیز تمام میشد .کمی جلوتر ناگهان جاده پر شد از
کامیونها و ماشینهای سنگین و تا چشم کار میکرد سوله ،کارگاه،
کارخانه ،گلخانه و شــهرکهای نیمهکاره بود .اصال شبیه تصوراتم
نبود ،آنجا تازه فهمیدم که بیست کیلومتری تهران یعنی چه؟!
در مسیر دانشگاه از تعدادی شهرک عبور کردیم .اسامیشان جالب
بود« ،فرونآباد« ،»1فرونآباد« ،»2فرونآباد« ،»3خاتونآباد» و ...با
همان نگاه سرسری از پشت شیشــهی ماشین ،فقر در این مناطق
کامال محسوس بود .از خانوادهی ثروتمندی نیستم و تقریبا در طول
زندگیام با فقر دســتوپنجه نرم کردهام اما جنس فقر اینجا کمی

متفاوت بود .وجه تمایز اینجا با شهر ما این است که در شهر ما مردم
دربرابر هیچ فقیرند و اینجــا در برابر کلی امکانات ،مردم اینجا در
پایتخت فقیرند.
صحنههایی که اولین بار دیدم را هرگز فراموش نمیکنم .صف طوالنی
افغانســتانیها کنار بازار گل “امام رضا” ،مقابل در بزرگ و قدیمی
شــعبهی ادارهی امور اتباع و مهاجرین خارجی ،دختران و پسران
ن که کنار جاده دستفروشی میکردند ،شهرکهای صنعتی
نوجوا 
و ساختمانهای نیمهکارهی مسکن به اصطالح «مهر» .کارخانهها و
کارگاههای بلند و زمخت که درست درکنارشان کورههای آجرپزیای
از قدیم هســتند که کودکیهای زیادی در آن سوخته و میسوزند.
شهرکها و کارخانههای سودآوری که بهرهاش برای مردم این مناطق
تنها دود و آلودگی زیستمحیطی و فقر روزافزون است.
باالخره به مقصد رســیدیم ،راننده من را مقابل دری که سر مامازند
قرار دارد پیاده کرد .خوابگاههای دانشجویی داخل خود محوطهی
دانشگاه قرار داشتند و موقعیت خوابگاه ما (پسرانه) طوری بود که
اتاقهای زیادی از آن به صورت کامل به خیابان اشراف داشتند و هر
روز میشد از پنجرههای آن خیابان پر از تاول «مطهری» را دید.
با قدم زدن در خیابانهای شــهر که شاید در بسیاری از مواقع نام
خیابان هم برایشان زیاد باشــد ،خاکستر نشسته بر سر و صورت
مردم را به راحتی میتوان مشــاهده کرد .مردمی که از همه جا و از
هیچ جا نیامدهاند در میان آنها از هر قوم و طبقهای یافت میشــود.
در اکثر محلهها مردم یک تجربهی مشترک دارند و آن چیزی نیست
جز فقر.

پیشینه

سال دوم دانشگاه کنار درس خواندن در یک کارگاه کوچک در پاکدشت
مشغول کار شدم .صاحبکارم ،از مهاجرهای شمال شیراز بود .میگفت:
«اهالی قدیمی پاکدشــت همگی تبعیدی هستند ،تبعیدیهای زمان
قاجار و شــاید هم قبلتر .کردبچهها از اشنویه ،هداوندها از لرستان و
تعداد کمی هم مثل مااز شمال شیراز به این منطقه تبعید شدند .البته
یک سری تاجیک هم اینجا داریم».
به گفتهی اهالی بومی ،پاکدشت در ابتدا بصورت چند روستای پراکنده
بود که ریاســت هرکدام از آنها با یک طایفه بوده است .هموار بودن
زمینهای این منطقه باعث شــد تا کمکم ثروتمندان تهرانی و سایر
شــهرها به این منطقه آمده و کارگاههایی را تأسیس کردند .همزمان
گلخانهها هم رواج پیدا کردند و با تأسیس دانشگاه اغلب کارگاهها به
کارخانه تبدیل شدند و در کنار آنها شهرکهای صنعتی بوجود آمدند.
ظاهرا تحوالت خیلی سریع رخ داده بود ،آنقدر سریع که مردم مجالی
برای انطباق با این پیشرفت ذلیلکننده نداشتند؛ این عدم انطباق بعد
از گذشت این همه سال هنوز پیداست .ماحصل تأسیس این کارگاهها،
گلخانهها و شهرکهای صنعتی ،الحاق روستاهای پراکنده به یکدیگر
بود و مجموعهی اینها پاکدشت امروزی را بوجود آوردند.
هرچند پاکدشت ،نام شهرســتان را به یدک میکشد اما شاخصهای
زندگی شهری و حتی غیرشهری در آن بسیار پایینتر از نقاط شهری
است .بدون تردید میتوان نام حاشیه و زندگی حاشیهنشینی را بر این
منطقه گذاشت .با کمی تأمل میتوان شکاف قومی-هویتی و طبقاتی
را به راحتی در این شهر مشاهده و اکثر مردم شهر و روستاهای اطراف
را میتوان بر اســاس این شکافها طبقهبندی کرد .اما در کل ،شکاف
طبقاتی بیش از همه ملموس است .از کارگرانی که صبحها عازم کارخانه،

کارگاهها و یا گلخانهها هستند این تضاد تطبقاتی را به وضوح دید .در
واقع پاکدشت همانند اتاقی کجومعوج است که با موزاییکهایی غیر
همشکل و بدون مالت کفپوش شده است.

«ترس نان و آبرو»

بدنبال رونق گرفتن کارگاهها ،کارخانهها و گلخانهها افراد بسیاری به
عنوان کارگر از شهرهای خود روانهی این خانهی امید شدند .بطور مثال
تعداد قابل توجهی از سیستانیها ،گرگانیها ،کردها و ترکها به این
منطقه آمدند چرا که در شهرهایشان کار سخت پیدا میشود.
وضعیت معیشتی و اجتماعی برای کارگران مهاجر نه تنها تعریفی ندارد
بلکه سراسر سیاهی و رنج است .شرایط برای پاکدشتیهای اصیل اما
متفاوت اســت ،اکثر آنها وضع اقتصادی و معیشتی به نسبت بهتری
دارند.
حقوق بعضی از کارخانههــا و کارگاهها برای گذران زندگی یک کارگر
کافی نیســت اما در عوض این کارخانهها حقوق کارگران را به موقع
پرداخت میکنند .در مقابل کارخانههایی هستند که حقوقشان کافی و
نسبتا خوب است اما پرداختها را خیلی دیر و نامنظم انجام میدهند.
الزم به گفتن نیســت که برخی هم به بهانههای مختلف اصال حقوق
نمیدهند.
مشکل مســکن به نوعی یکی از مهمترین مشکالت کارگران ،بویژه
مهاجران است .خانهها اکثرا قدیمیاند و استحکام کافی ندارند .با این
حال قیمت خانه و اجارهی آن باالست .در اغلب موارد کارگران مجبور
هســتند زیرزمینها و یا اتاقهای اجارهای زاقارت را به عنوان محل
سکونت و با بهای کمتری اجاره کنند.
اواخر سال  90بود که در کارگاه با پسری به اسم جواد آشنا شدم .حدود
 30سالش بود و از روستاهای مناطق غربی برای کارگری به تهران آمده
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به تهران آمده اســت .چند ماهی در مترو کار کرده و بعد در یکی از
گلخانههای اطراف پاکدشت مشغول به کار شده است.
زندگی دردناک جواد شاید زندگی خیلی از کارگران شهرستانی در
شــهرهای بزرگ را تداعی کند« .با رویای پولدار شدن درس رو ول
کردم و اومدم تهران .شــنیده بودم اینجا کار زیاده و راحت میشه
پول درآورد .چند ماهی توی مترو کار میکردم و همونجا با یه پسر
که همشهری خودم بود آشنا شدم .پیشنهاد داد بریم پاکدشت و توی
گلخونه کار کنیم .منم بچهی روستا بودم و یه چیزایی از کشاورزی
سرم میشــد ،بدم نمیاومد توی کاری که باهاش آشنایی بیشتری
دارم وارد بشم و رفتیم و توی یه گلخونه مشغول شدیم».
بعد از گذشــت چند سال جواد درآمد خیلی خوبی از کار سخت در
گلخانه بدست میآورد ،یک خانهی کوچک و زواردررفته در پاکدشت
اجاره میکند و به روستایشان برمیگردد تا زن بگیرد .بعد از ازدواج
با همسرش خاتون به پاکدشــت برمیگردد و کار در همان گلخانه
را ادامه میدهد« .خیلی با جدیــت کار میکردم و برای همین هم
تونستم خودمو به صاحب گلخونه ثابت کنم هم اینکه مثل چشماش
بهم اطمینان داشــت و صفر تا صد کار رو به من سپرده بود .همین
موضوع باعث میشد تا زمان خیلی زیادی رو توی گلخونه بگذرونم
و وقتی هم که میاومدم خونه دیگه حتی جون غذا خوردن نداشتم.
حقوقش خوب بود ،نه اونقدر که بتونیم پسانداز داشــته باشیم اما
گشنه هم نمیموندیم .همین منو اونجا بند کرد».
چند ماه بعد از ازدواجشان خاتون ،همسر جواد نیز در همان گلخانه
و همراه با جواد مشــغول به کار میشود اما بعد از سه سال صاحب
گلخانه ملک را واگذار کرد و خاتون و جواد بیکار شدند .بعد از کلی
دوندگی جواد توانست به عنوان کارگر قراردادی در یک کارگاه در
پارچین مشغول به کار شود.
بعد از این همه سال زندگی مشــترک و مستحکم با خاتون ،جواد
هنوز ترسهایی از فروپاشیدن رابطهشان دارد .میگوید فشار زندگی
و کمبودهایمان به قدری زیاد اســت که نگرانم خاتون دلسرد شود.
تجربههایی که جواد از همکارانش در پارچین شنیده او را به شدت
بدگمان کرده اســت« .هم ترس نون داریم ،هم ترس آبرو .شرایط
ســخته ،تو باید ســخت کار کنی که کم نیاری ،مثال من و خاتون
دوتایی کل روز توی گلخونه کار میکردیم و هر دومون انقدر خسته
میشدیم که شبا فقط میاومدیم خونه میخوابیدیم اما خیلیهای
دیگه اینطور نیســتن ،مثال طرف کارگره از صبح میره ســ ِر کار تا
نصفهشب ،شــبم میاد انقدر خستهس که نمیتونه برای خانوادهش
وقت بذاره و نیازهای همسرشــو رفع کنه .تازه همیشه هم جیبش
خالیه و کلی قرض و بدهی هم داره .این وسط یه سری جوونا هستن
که وضعشون خوبه و دنبال این زنای شوهردار میرن و ادامهی ماجرا.
از این موردا کم نداریم تو این منطقه .خیلی از تن فروشها زنها و
دخترهای همین کارگرای مزدبگیرن .نه اینکه خدای نکرده فکر کنی
از رو خوشگذرونی این کارا رو میکنن ،نه واال خیلیها از سر ناچاری
و بیپولی به این راه کشیده میشن».

عدم امنیت بســیاری از ساکنین این منطقه تنها محدود به شغل و
معاش نیست ،نبود امنیت اجتماعی قدری پررنگتر است« .بیجه»*،
یکی از پرحاشیهترین افراد سالهای نه چندان دو ِر مطبوعات را همه
به خاطر دارند .پســری که در اطراف پاکدشت پسربچهها را پس از
تجاوز به طرز فجیعی میکشت .او هم اهل همین منطقه بود .جالب
آنکه خود بیجه هم در کودکی قربانی این نوع رفتارها بوده است.
اطراف پاکدشــت مناطقی هستند مثل «فیلستان» و یا «جیتو» که
افرادی در آن آزادانه مواد مخدر میفروشــند و خیلی هم معروف
هستند .در بخشهایی از این مناطق هنوز مثل گذشتهها زورگیرها
حکمرانی میکنند .نیروی انتظامی اصال سمت این مناطق هم نمیرود
چه برسد به برخورد جدی .به قول یکی از دانشجوهای سال باالیی
دانشگاه« :پاکدشــت و ورامین نیروی امنیتی و نظامی کم نداره ،از
سپاه گرفته تا نیروی انتظامی و اطالعات و بسیجیهای شهر ،منتها
اینا همهشــون تنها برای آدم کردن دانشجوها به کار گرفته میشن
وگرنه اراذل که برای اینا خودیــه ،کاری بهش ندارن تازه خیلی از
دانشجوهای شهرستانی از صدقه سر همین مواد فروشا معتاد شدن
و اخراجشون کردن».
متاسفانه نام پسر مجرد با عدم امنیت گره خورده است .هر جا پسر
مجرد زیاد باشد از آنجا به عنوان محدودهی ناامن بویژه برای زنها
یاد میشود .پاکدشت در این مورد هم حرف برای گفتن دارد .جمعیت
مردان و پسران مجرد بسیار زیاد است و همین موضوع چهرهی شهر
را مردانهتر کرده اســت و از آنجایی که به تعبیر عمومی هر پســر
مجردی بصورت بالقوه پتانسیل بزهکاری دارد در نتیجه به باور عموم
ساکنین ،پتانسیل فساد و خالفکاری در این شهرستان باالست.

کودکیهای سوخته

ی است که نه کودکی دارند نه زندگی و نه آینده،
شــهر پر از کودکان 
فلسفهی کودک کار همین است .بخش زیادی از آنها در خیابان کار
میکنند و تعداد خیلی زیادی از نظر دور هستند چرا که در مزارع،
گلخانهها ،کارگاهها و کارخانهها به صورت روزکار و با مزد بسیار پایین
به معنای واقعی «بیگاری» میکنند .اغلــب این کودکان اگر مورد
تعرض قرار نگیرند و یا توسط اشــرار کشته نشوند باز هم شانسی
برای داشتن آیندهای روشن نخواهند داشت چرا که زیرساختهای
جامعه بسیار ضعیف و شکننده اســت و افراد ضعیف و بیدفاع که
کودکان در رأس آنها هستند را به راحتی در خود میشکند.
چهار ســال از اولین روزی که به این شهر آمدم میگذرد و تا چند
ماه دیگر وارد سال پنجم میشود .چیزهای زیادی را اینجا به چشم
دیدم و تغییرات زیادی را شــاهد بودم .تنها تغییر «مثبت» البته به
زعم مسئولین و دستاندرکاران ،گسترش کافیشاپها ،فستفود،
سفرهخانه و بوتیکهای لباس بود .میگویند این شهر دانشجو دارد
و برای رفاه دانشــجوها این اقدامات ضروریاست .در واقع با این
کارشان به مردمی که نان ندارند بخورند پیاز میدهند تا اشتهایشان
باز شود.
* بیجه

محرومیت از همهچیز در چند کیلومرتی پایتخت
مینا خانی

شهری در چهل کیلومتری تهران .جایی میان رشتهکوههای
البرز و دشــت ورامین .میگویند بافت قدیمی ورامین از
لرها و بختیاریهایی تشکیل شدهاست که بعد از برقراری
حکومت مرکزی در تهران به ورامین تبعید شــدند تا بیشتر زی ِر نظر
باشند .ســابقهی خاندانهای لر و بختیاری تبعید شده به ورامین بر
جنوب غرب ایران علیه
طبق این روایت به شورشهایی در جنوب و
ِ
حکومت مرکزی برمیگردد .شــاید این مساله محرومیت ورامین از
بســیاری امکانات را توضیح بدهد .روایتهای زیسته از ساختار به
شدت طبقاتی ارباب_رعیتی میان ساکنان ورامین میگویند .اربابها
زمین کشــاورزی ،مراکز دامداری،
معموال صاحبان مقادیر بسیاری
ِ
زمینها و امارات مسکونی بودند .رعیتها صاحبان دستهایی خالی
که چرخــهی اقتصاد را برای اربابها بگرداند .دو کارخانهی مهم قند
و روغنکشــی در ورامین هم این ساختار به شدت طبقاتی را تکمیل
میکردند.
ورامین؛ یک روایت نه چندان قدیمی
تصویر من از وارمین دیگر آنقدرها دقیق نیست .اما خیلی چیزها را
هنوز به یاد دارم .جادهی دلگیــر و خطرناک تهران ـ ورامین که در
مناطقی هنوز نیمهخاکی و تنگ بود .آنقدر دور از اســتانداردها که
تقریبن هر روز کشــته میداد .قرچک سیاه که امروز همه به خاطر
زنداناش میشناسندش .قرچکی که پر از مهاجرین آالخون واالخونی
بود که برای کار به تهــران آمده بودند اما حتی در ورامین هم جایی

برای زندگی پیدا نکردند .اینطور شد که در حاشیه نیز حاشیهنشین
شدند .محلهی «کارخانه» که به دلیل وجود کارخانهی قند ،کارخانه
خیابان «خیابان» واقع در محلهی کارخانه
خوانده میشد و میشود.
ِ
که چون از اولین خیابانهای شــهر بود خیابان خوانده میشــد و
میشود .افغانستانیهای کارگری که سر خیابان مینشستند تا کسی
برای کار صدایشــان کند .کارخانهی قند ورامین که کارگراناش در
خیابان «خیابان» از قدیمیترین
ی زندگی هم میکردند.
همان حوالــ 
ِ
خیابانهای وارمین بود و ساختاری دو تکه داشت .چند کوچهای که
خیابان «خیابان»
در آن متوســطها بودند .روستای سرگل در امتداد
ِ
که اربابزادهها در آن زندگــی میکردند و کوچههایی در این میان
که مختــص کارگرها بــود .کوچههایی خاکی در کنــار کوچههای
آسفالتشده .ماشــینهای مدل باالی پارک شده در کنار خانههایی
از کلوخ که احتمالن کودکاناش شیشــههای همان ماشینها را در
موقعیتهای دیگر پاک میکردند.
ساختار به شدت پدرساالرانهی ناشــی از فرهنگ اربابنشینهای
سنتی ورامین که هنوز اندرونی و بیرونی فاکتور اصلی توصیف فضای
خانوادگی بود و نقشهای جنســیتی از پیش تعیینشده ،به فضای
طبقاتی ورامین شــکاف جنســیتی عمیق را هم میافزود .زنهایی
اربابزاده و عمومن خانهدار که شغلشــان ازدواج با مردهای متمول
اربابزاده بود در کنار زنهای مهاجر کارگر که عمومن یا شوهرشان
را از دســت داده بودند و یا به دلیل اعتیاد شوهر مجبور بودند کار
کنند و عــاوه بر رنج کارگری به عنوان یک زن نگاههای ســنگین
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دیگران را نیز تحمل کنند .زنهایی که میبایست از آنها ترسید
چون پایشــان را خانه بیرون گذاشته بودند به جای اینکه در خانه
بمانند و با گرسنگی سر کنند تا یکی از اربابزادهها آنها را صیغه
کند.
ورامین شــهری با زمینهای کشــاورزی زیاد با اربابزادگانی که
گاوداری آنها در خورین ورامین معادل یک خانه در تجریش بود
و کمبود فضاهای تفریحی برای کــودکان .کودکانی که اغلب در
کوچهها با خاک و گل بازی میکردند .دو کودکی که در خرابههای
ط
کارخانهی روغنکشی ورامین زیر آوار جان سپردند بس که حیا 
خانهای نداشتند که حتیدر آن بازی کنند.
در همین فضای شهری بود که من حاشیه را به معنای واقعی کلمه
درک کردم .چرا؟ مگر ما نه تا تهران ،تا خانههای اربابنشــینان
چقدر فاصله داشتیم؟ چرا در عروسیهای آنها تجمل حرف اصلی
را میزد و کادوها به خانه و زمین هم میرسید؟ چرا عروسی پسر
کبری خانوم تمیزکار خانوم احمدی هیچ سر و صدایی نداشت؟ چرا
کبری خانوم برای عروسی پسرش کسی را دعوت نکرد؟
ورامین شــهری در چنــد کیلومتری تهران .آنقــدر نزدیک که
میتوانســتی برای رفتن به کالس زبان از خیر این یک تکه شهر
بگذری و مستقیمن در تهران ثبتنام کنی ،البته اگر دختر نبودی!
دخترانی که تنها به تهران رفت و آمد داشــتند دختران «خرابی»

بودند .ورامین شــهری در چند کیلومتری تهــران که اگر در آن
دسترسی به پول نداشتی از بســیاری از امکانات سادهی شهری
محروم بودی .برای استفاده کردن از امکانات باید در درجهی اول
پول داشتی و در درجهی دوم مرد بودی .ورامین شهری که قتلهای
ناموسی در آن در میان بخشی از اربابزادگان به فرهنگ عمومی
تبدیل شــده بود و پول قضاوت را به تعلیق کشانده بود .ورامین
شــهری که کارخانههای قند و روغناش از اولین کارخانههای قند
و روغن کشــور بودند .برای چرخیدن امور این کارخانهها طبیعتن
بــه مقادیر زیادی کارگر نیــاز بود .کارگــران عمدتن از جاهای
فقیرنشــینتر میآمدند و عمومن از بومیهــا رفتار تبعیضآمیز
میدیدند.
ورامین شهری که مدرســهی دخترانه به اندازهی کافی نداشت.
قصهی دختری که برای رفتن به مدرســه هر روز از روی ریلهای
قطار در محلهای دورافتاده رد میشــد و یــک روز باد قطار او را
کشــت ،قصهی دخترانی که در سیزده سالگی درمقطع راهنمایی
«شوهر» داده میشــدند ،قصهی دختری که به علت شماره رد و
بدل کردن با پسر همســایه برادرش او را کشت ،قصهی زائوهای
بیمارستان ورامین که کودکشان پد ر نداشت زیرا که پد ِر زائو پدر
نوزاد هم بود.

حاشیهی بدون روتوش
علی پ.

باید این متن را ویرایش میکردم و دستی به سر و رویش
میکشــیدم و چه کار هولناکی .دوستی میگفت که این
متن چرک است .تمیز نیســت .پر از عبارتهای ضدزن
است و ...ســر آخر این که با هیچ معیار روزنامهنگاریای قابل انتشار
نیســت .حق با او بود .از نگاه روزنامهنگاری مرســوم ،این یک متن
غیرقابل تحمل است .اما از کجای این متن باید میزدیم تا قابل انتشار
باشد؟ بین معیارهای روزنامهنگاری مرسوم و صداهای حذف شده در
این متن کدام یک را باید انتخاب میکردیم؟ به ناچار مســئله را ،آن
چنــان که به واقع بود صورتبندی کردیم .ما -همچنان که راوی این
متن -از ابتدا هم روزنامهنگار نبودیم و نیستیم و این فصلنامه برای
ما از ابتدا هم یک پــروژهی روزنامهنگاری نبود .به این ترتیب موانع
متعارف روزنامهنگاری برای انتشار این متن از میان برداشته شد.
این متن روایتیســت از حاشــیه .از محیط کارگری و لحظههایی از
زندگی روزمره در جنوب شــهر که در منطــق بازنماییهای غالب
رسانههای جریان اصلی از «سبک زندگی» حذف شده است .این متن
روایتیست از محلههای کار روزمزد و کارگران فصلی ،از محلههایی
که با بیابان و مرگ ناشــی از تزریق احاطه شــدهاند .راوی یکی از
میلیونها ســاکنان ابدی این محلههاست .این متن بدون روتوش را
با ما بخوانید:
هفده هجده ساله بودم .تو شهرک صنعتی چاردانگه کار ییدا کردم.
قرار بود در یک کارگاه ام دی اف کارگر ســاده باشم .بیست و هفت
هشت خیابان پر از ســولههای کوچک و بزرگ ،تا چشم کار میکرد

ماشــین و ابزارفروشی و یک دنیای سیمکشی شده با جمعیت عظیم
کارگر و صاحــب کار و دالل و ...البته مواد .مخــدر چیز عادی این
شهرکهای صنعتی جنوب شهریست .به حدی عادی که ترامادول
به جای آدامس در سوپرمارکتها بود .هنوز چشمهای پفکردهی بچه
ها یادم هست .هنوز حشیش بار زدنها...
توی کارگاه رســم بود هر روز یک نفر برود و برای صبحانه نان و پنیر
و باقی چیزها را بخرد .هر روز صبح یکی به طور نوبتی میرفت .صف
نانوایی پر از کارگر بود .از هر جور که به فکر آدم میرســد بودند .با
لباسهای کار و صورتهای خوابآلود .پیرمرد و جوان و بچهســال.
افغانیهای ترسو و ساکت .همیشه یکی از عذابها همین صف نانوایی
بود .نمیتوانستم ببینم ،نمیتوانستم بفهمم کسی یک عمر کار کند
و آخر هم هیچ نداشته باشد .آن هم برای حقوق ماهی چهارصد هزار
تومن .آنها حقیقت داشتند و من رویایی فکر میکردم .بعضن در همین
صفهای نان میشد شناختشان .میشد گوش کرد حرفهای از سر
ناچاری را .شوخیهای هرز ،توهینهای جدی و لفظهای پایینشهری.
چیزی که برای ما غریب نیســت .چیزی که برای ما آشنا بود .برای
مایی که ســالها در انبوه این لفظها و هرزها نفس کشیدیم و بزرگ
شدیم .اما گاهی به دانشجوهای باالشهری که لنگ بودند و میآمدند
آنجا کار کنند برمیخوردیم ،با چشمهای از حدقه در آمده و متعجب.
عمومن هم بیشــتر از یک ماه دوام نمیآوردند و میرفتند .روحیهی
خشک شهرکهای صنعتی پدر مادر نمیشناسد .میبلعد .اما همین
نبود .یک آقا ابوالفضلنامی داشــتیم در کارگاه که چهل سالش بود.
همیشه میگفت خدا ...را داده که بکیند و حال کنید .آنقدر ازش بدم
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میآمد که چهرهاش برایم مرکز لجن عالم بود .دوستم که همانجا
با هــم کار میکردیم یک بار تعریف کرد برایــم که آقا ابوالفضل
داشت به بابک میگفت زنم میخواهد برود سر کار فالن .صد تومن
حقوق دارد و تا ساعت ده شــب ،با سرویس هم برمیگردد .بابک
گفت خب اینکه خوب است چرا نمیذاری برود؟ آقا ابوالفضل گفت
خب ساعت ده بیاید کِی من بکنمش؟ و باهم قاه قاه خندیده بودند.
یادم میآید یک بار هم در مورد زنی از اهل سیاست نمیدانم چه
حرفی در اخبار بود که آقا ابوالفضــل بلند گفت زن؟ عقلش کجا
بوده! خدا زن را داده که بکنیش و حال کنی .هیچوقت تو صورتش
نگاه نمیکــردم و میفهمید چقدر ازش بدم میآید .همهشــان
همینطور بودند .همهشان بچهی رباط کریم و شاطره بودند ،به جز
من و دوستم که هممحلی بودیم .ساماننامی بود که یک روز وقت
ناهار به دوستش میگفت تریاک بخور کمرت دوام داشته باشد .بعد
به همان دوســتش میگفت ببین تو هم وقتی شب زنت دیروقت با
کلی پول به خانه بیاید نمیگی کجا بود .فقط به پول فکر میکنی.
مهم این اســت پول بیاورد ،جنده هم باشد فرقی نمیکند .اینها
برای من هیچ معنیای نداشت .حتی نمیدانستم بد است یا خوب،
نمیدانستم زشت است یا زیبا .فقط حالبههمزن بود .صبحها اگر
زود میرســیدی میدیدی که یک خانم چادری با صاحبکارها یا
شایدم کسی دیگر از تو کارگاه میآیند بیرون .فاحشه بود .تا صبح
ترتیبش را میدادند .یادم نیست کدام اما یکیشان زن داشت...
دوام نیاوردم .آمدم بیرون .ولی برادر یکی از دوســتانم در همان
شــهرک صنعتی کارگاه داشــت .مرد خوبی بــود .میگفت مرز
افغانســتان خدمت میکرد و همانجا معتاد شــده بود .مصرف را
شــروع کرده بود و یازده سال ادامه داشــت تا اینکه چند سال
پیش ترک کرده بود .هنوز در یک کمپ فعالیت داشــت و ظاهرا
معتــادان زیادی را به قول خودش پاک کــرده بود .بعد از دورهی
نقاهت میآوردشــان تو کارگاه پرداختکاری کار میکردند .دو تا
کارگر داشت که برادر بودند .جفتشان مصرفکننده بودند و ترک
کرده بودند .محسن و محمد .کار میکردند و با هم حرف میزدیم.
کاَره و نفت و صدای گوشــخراش دستگاهها با ترانههای
غرق خا 
گوگوش و آغاسی و هایده .یک باند داشتیم که از کارگاه بغلی سیم
کشــیده بودیم .آنها اکثرا همینها را میگذاشتند .یک روز وسط
کار و هایده ،یک هو موزیک قطع شــد .گفتیم چه شد؟ معلوم شد
خبر مرگ برادر کریم (صاحبکار بغلی) را بهش دادند .یک پســر
هجده ساله که خودکشــی کرده بود .مدتی بعد معلوم شد محمد
هنوز هم مصرف میکنــد .بعدش رفت .برادرش هم چند وقت بعد
در شــهرداری کار پیدا کرد و رفت .اما چند هفته پیش از دوستم
جویای حالش شدم گفت دوباره مصرف میکند...
صاحبکا ِر پرداختکاری آدم خوبی بود .یک بار میگفت همسایهی
کارگاه ،که یک کارگاه برش شیشــه است و اسمش یادم نیست،
منشی استخدام کردهاند ولی همان روز اول منشی فهمید قصد بلند
کردنش را دارند و رفت .این شرایط تقریبا در شهرکهای صنعتی
یکی اســت .زندگی کارگران دو قسمت است .یک کار ،دو خواب و
اگر روزگار روی خوش نشــان دهد بتوانند با حقوق مسخرهشان با
زنی بخوابند .صحبت از املتهای ده یازده نفری است .صحبت از

دستهای ســیاه از کار و بوی عرق حالبههمزن است .صحبت از
تزریق و مرگ در بیابانهای اطراف شهرک صنعتی...
اما جبر ســنگینتر از این حرفها بود که با رفتن از آنجا موضوع
حل شود .من جایی زندگی میکردم که قلب کارگری بود .صبحها
برای دویدن میرفتــم بیرون .صف عریض و طویل کارگرها جلوی
ایســتگاههای تاکسی برای رفتن سر کار .جایی که جمع میشدند
که بیایند ببرندشــان که بهش میگفتند میدان .و فقر و بیپولی
که دیگر یک رویهی عادی بین این آدمهاست .سر کوچهمان یک
خانواده بود که مردشان مواد میزد .زنش سالها پیش از وضعیت
خسته شد ،وقتی فهمید عالوه بر شوهرش پسرش هم مواد میزند،
خودسوزی کردُ .مرد .رضا هم چند ســال پیش جنازهاش را پیدا
کردند .تزریق ناموفق .زن بعدی که وارد این خانه شد فاطمهنامی
بود .زنی میانســال .هنوز وقتی میبینمش نمیتوانم ازش بگذرم.
زنی که کژ و مژ راه میرفت از فــرط کار .میگفتند رخت و لباس
میشــورد و پول زندگیاش را در میآورد .همیشــهی خدا هم از
سوپری سر کوچه فرار میکرد .صورتش شکسته شده بود .رخت و
ِ
لباس مردم را میشست و دم عیدها همیشه کر و کثیف بود .خانه
تکانی میکرد برای مردم .یک پســر و یک دختر داشت .پسرش
هنوز هم جلو چشــمانم است .با صورتی سوخته و سن و سال کم.
کمی یاد بچگیهایم میاندازدم .بــازی در بیابان اطراف خانهمان.
سرنگهای خونی و نوارهای بهداشــتی مصرف شده و مادرم که
همیشهی خدا دربدرم بود .امروز که به آن روزها فکر میکنم حس
میکنم تنها کســی که فراموشم نکرده بود مادرم بود .وگرنه ما را
تمام دنیا فراموش کرده بودند .فقط اسمی در ثبتاحوال بودیم که
اگر آن هم نبود عمال نیست میشدیم و در پس گرد و غبار زندگی
پایینشــهری هویت و ماهیتمان هم مدفون میشد .پایینشهر.
پایینشهر .پایینشهر...
پایینشهر یک اصطالح شیک و تر و تمیز نیست که باالییها برای
اینکه خرشان برود لقلقهی زبانشان میکنند .آن پایینشهری که
آنها میگویند تمیز اســت .این پایینشهری که ما لمس میکنیم
کثیف است و فرقی هســت میان تمیز و کثیف .فرقی که تا ُدچار
جبر زندگی پایینی نباشــی نمیفهمی .اینجا دنیایی دیگر است.
چیزی شــبیه به همان تگزاس توی فیلمها .موتورها و کاپشنهای
بوفالویی و صورتهای بخیهای .یک بار با دوستانم میخواستم بروم
کوه .کوههای درکه .به ناخواسته کسی هم همراه ما شد .کسی که
ازش خوشم نمیآمد .رفتیم و گند زد .به دختری تیکه انداخت .همه
شهری عوضی!
خندیدند .آن هم با لحنی تحقیرکننده گفت :جنوب
ِ
من ُسرخ شــدم .واقعیت مثل وزنه به سرم خورد .هنوز بعد از این
همه ســال یادم نرفته و هر بار یادم میآید احساس میکنم همان
شهری
صورت تحقیرکنندهی دختر جلوی چشمانم است« .جنوب
ِ
عوضی»...
پشت شــهرک ما محلههاییست که از سالها پیش ساخت و ساز
غیرقانونی شــد .خانههایی که چند روزه ساخته میشد و از ترس
لودر شــهرداری خیلی زود هم وســایل و آدم توش جا میدادند.
همین رویه سالها ادامه داشت که االن یک شکل عجیب و غریب
برق امامدار و
دارد .خیابانهــای تودرتوی بدون برق .خانههــای ِ

فاضالبی که همینطور رها میشود .شبها برای قدم زدن آن طرفی
میروم .واقعن دنیای اینجا منحصر به فرد اســت .فقط باید زندگی
کرده باشی تا بفهمی .چند تا چند تا کنار خیابان نشستهاند و سیگار
و قلیان میکشــند .موسیقیشان رپ است ،خشک و خشدار .خوب
حس میکنی که انگاری اینجا محلههای مافیایی توی فیلمهاست که
چند نفر میگویند این محل مال من است .شب بود .داشتیم با دوستی
قدم میزدیم .طبق معمول رفته بودیم همان محلههای پشت شهرک.
دیدم چند تا جوان قیافه خوفدار جلوی یک پرشیا را گرفته بودند و
هی میگفتند :حاال بزنیم فالن بشوی؟ از فالنجا میآیی که دختر این
محل را بلند کنی؟ بزنمت؟ به دوســتم خیره شدم .دوستم گفت :در
واقع میگوید مال من را بلند نکن .خندیدیم اما حقیقت داشت .یک
بار از کسی شــنیدم که همین جاها چهار پنج تا آشپزخانهی شیشه
اســت .باورم نشد اما چند مدت بعد گفتند فالنی را همراه بچههایش
گرفتهاند .خانهاش آشــپزخانه و در حســابش میلیاردی پول بود.
واقعیت داشت .هنوزم که هنوز است یکیشان که همهی تقصیرها را
گردن گرفته زندان است .پچپچ است که حکمش را بریدهاند و امروز
فردا میکشنش باال .باخت دادها.
بعدها توی ســربازی با چند تا از بچههای خالف و مسئلهدار دوست
شدم .شــبها که بیدار بودیم حرف میزدند که من با آنها عمق این
وضعیت را دیدم .یکیشان بچهی ورامین بود .جلیل .تنش پر از خط و
خش بود .روی بازوش حرف ام خال زده بود و چند باری جلوی خودم
تل کشــید .عمومن هیچ چیز براش مهم نبود .من اسمش را گذاشته
زن شوهردار .توی مواضع توپ ساعتها بیکار بودیم
بودم:
متخصص ِ
ِ
و حــرف میزدیم .خاطرات زنبازیها و مکانهاش را با ولع و هیجان
تعریف میکرد .میگفت یک دوســت داشته که افغانی بوده .زن بود.
صبح به صبح که شــوهرش میرفت سر کار میآمد مغازهی جلیل و
جلیلــم ترتیبش را میداد .میگفت چند ماه بعد نیامد .من هم مغازه
را جمع کــردم و زدم به چاک .وقتی رفت مامورها ریخته بودند .یک
ِ
دوســت دوستش که یک زن شوهردار بود
بار هم تعریف میکرد که
بهش گفته بود پــول قرض بدهد .جلیلم گفته بود بیا فالن جا پول را
بگیر ،بعد از آمدن بــه زور ترتیبش را داده بود .برایم تعریف میکرد
چطور التماس میکرد .گفتم آخه المصب چطور دلت میاد؟ گفت اتفاقا
زوری حالش خیلی بیشتر است .یک بار از آشپزخانهی پادگان داشتم
میرفتم سمت آسایشگاه .شب بود .دیدم جلیل سر پست است .رفتم
و چایم را دادم بهش .دیدم مثل مرغ سر کنده قدم میزند .گفتم چت
شده؟ گفت رضا ک (ســرباز درجهدار) اذیت میکند ،خایهمال فالن
فالن شــده .میخواهم بزنمش .گفتم رضا مریض است .آدم مریض را
نباید زد .باید برای ســامتیش دعا کرد .به صورتم خیره شد .گفت:
ایول ،خوشم آمد .بعدش بیشــتر رفیق شدیم و بیشتر از خاطراتش
میگفت.
امیرنامــی بود در پــادگان .از آن خانوادههای خالف .پشــت خط
اسالمشهری .میگفت توی محلشان یک زن و مرد بودند .زن خیلی
زیبا بود و خوشفرم و خوشتیپ .یک شب چند تا از خالفهای منطقه
کمین کرده بودند .با قمه مرد را زدند و زنش را به زور ســوار ماشین
کردنــد و بردند .گفتم پس مگر پلیس نیســت؟ گفت پلیس کلهش
گرده و قاه قاه خندید .ســربازی با درجهی پایین در واقع اجتماعی

از مسئلهدارهاست .اجتماعی که اگر درکشان نکنی باختی .چیزهایی
میشنوی که قبال فکر میکردی خیال و رویاست...
یکی دوتاشان هم که تجربهی قزلحصار را داشتند از زندان میگفتند.
عروس شدن شب اول ،حبس شلوار شیرازی سفید و زیر کتوکلفتها
خوابیدن .یکیشــان که بچهی قلعه حســنخان بود میگفت توی
محلشان بین چند تا از این گروههای خالف دعوا شد .شبانه به خانهی
طرف ریخته بودند وترتیــب زنداداش و زنش را دادهاند .فیلمش را
پخش کرده بودند .ســر آخر هم کار به هفتتیرکشی و اینها رسیده
بود.
اینها هیچوقت بین مسئلهندارها دیده نمیشوند .چون مسئلهندارها
اساسن جرات دیده شدن ندارند .تنها نصیحت پدرانهای که میشنوی
این است :اگر کسی توی گوشت هم زد چیزی نگو .چارهای هم ندارند.
یا زیر بار فقر و پول مواد له شــدهاند یا زندگی شرافتمندانه دارند.
زندگی شــرافتمندانه یعنی کار از ساعت هفت صبح تا شب .دیگر
وقتی برای گذراندن ندارند .تفریح معنای چندانی ندارد.
برادرم تعریــف میکرد وقتی توی بازار آهن مغازه داشــت یکی از
همکارهاشان مصرفکننده بود .بعد از مدتی رفت «ان ای» برای ترک
و مدتی بعد ترک کرد .اما همیشه جلساتشان را میرفت .توی جلسه
جمع میشوند و از دوران مصرف میگویند .یک روز تعریف کرده بود
که پیرمردی آمد و گفت من وقتی مصرف میکردم بیپول بودم .هیچ
راهی نداشتم .دخترم را بردم پیش کاسب .دخترش را به زور خودش
گرفته بود و جلو چشم خودش کاسب ترتیبش را داده بود .گفته بود
من ترک کردم اما دخترم جنده شــد .همین عاشورای امسال بود که
برادرم این را گفت .چند روز حالم خراب بود اما سالهاست به عنوان
یک واقعیت ،زندگی پایینیها را قبول کردم .حاال عادت شــده است
این داستانها .تهش چند روز حالخرابی است...
باید قبول کرد این شرایط اجتماعی سایهای روی تمام کسانی دارد که
درگیرش هســتند .برای همین از اجتماعات تحت هر عنوان و اسمی
دورم .مردم به عنوان اولین فضای مرتبط با جامعه و فرهنگ ،مدرسه
را تجربه میکنند .نمیدانم شاید شــرایط مدرسهها و دبیرستانها
با آن چیزی که ما هفت هشت ســال پیش تجربه کردیم فرق کرده
باشــد .اما زمان ما مدرسه چیزی جز کتک و ترس از ناظم نبود .توی
دبیرســتان یک آقای مرادینامی بود.که هنوز اسمش به استخوانم
لرزه میاندازد .سال اول دبیرستان .مرادی یک وحشی بیعقل بود.
یک بار در سرمای زمستان با شلنگ زد توی صورت کسی ،صورتش
جر خورد و غش کرد .هنوز یادم است .اسمش رضا بود .بیشتر بچهها
ترک تحصیــل میکردند و میرفتند توی همان لجن .من همان زمان
دبیرستان سیگاری شدم .اما مواد نه .از همان بچگی میدانستم مواد
برای من تیر خالص است .اما به وضوح در مدرسه مواد میفروختند.
کسی نمیدانست البته .من هم اتفاقی دیدم .اما هنوز یادم هست.
فکر کنم بهار امسال بود با دوستی همینطور قدمزنان رفتیم سمت
دبیرســتانی که در آن درس میخواندیم .دیدیم روی دیوار پشتی با
اسپری نوشته بودند :دیکتاتور ،چه آخوند باشه چه شاه! شاید چیزی
فرق کرده باشد.
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دنیای بزرگی که ما در آن زندگی میکنیم ،دنیاهای بیشماری را
در خود جای داده اســت .به اندازهی تکتک انسانها .از دنیای
ریچکیدزها تا دنیای بومیها و به حاشیهراندهشدگان .اما دنیای
مردگان حکایتی دیگر دارد و به تلخی آن حکایت ،نامی هم برای
خود برگزیده :آخر دنیا .آخر دنیا میتواند در حاشیهایترین بخش
یک کالنشهر مدرن باشد .جایی که کمسوترین روزنههای امید
به آن راهی ندارند .دنیایــی که کودکانش از لحظهای که قدم در
آن میگذارند سرنوشتی محتوم را با خود یدک میکشند .محتوم
همچون ننگی که بر پیشانیشــان داغ خورده اســت.غربتیها،
کولیها ،آوارهها ،خارجیها ،بدردنخورها ،جانیها...
شــاید یکی از دالیلی که این آخر دنیاها را نمیتوان خوب نظاره
کرد همین در حاشــیه بودنشــان باشــد .دنیای آنها با دنیای
ریچکیدزها تنها از نظر محتوا فاصله ندارد .اشــراف کالنشهرها
خوش دارند از نظر مکانی نیز به فاصلههایشــان بیافزایند و تنها

زمانی که نیاز دارند مردگان را از آخر دنیا فرابخوانند.
اما ما میخواهیم اینبار به سراغ یکی از این آخر دنیاها برویم که
اتفاق ًا درست در دل تهران ،حد فاصل شهرکغرب و سعادتآباد
قرار گرفته ،پلی که بلوار دریا را به مال صدرا وصل میکند.
اگر شما روی این پل بایستید خیابان عالمهی جنوبی را میبینید،
با پاساژهایی که انواع وسایل مارک و گرانقیمت را در خود جای
دادهاند ،ماشــینهای آخرین مدلی که ویراژ میدهند و برجهای
بلند و گرانقیمت ســعادتآباد و آتیســاز .اگر سرتان را کمی
بچرخانید کنار ایستگاه تاکســیهای تجریش و ونک کارگران
فصلی و فروشــندگان گوســفند زنده را هم خواهید دید ولی
احتماالً به آنها توجهی نخواهید کرد .حتی به فکرتان هم خطور
نمیکند که ممکن اســت زندگیای به شکلی دیگر ،کامال متضاد
در زیر پل وجود داشته باشد بنابراین سرتان را خم نخواهید کرد
تا نگاهی به آن زیر بیندازیــد .البته دیدن یا ندیدن آنها در کل

فرقی نمیکند ،زیرا همه انکارشــان میکنند ،حتی کسانی که هر
روز مسیر رفتوآمدشــان از زیر پل است ،مثل ساکنین برجهای
آتیساز .گویی قرار است که آنها دیده نشوند .اگر در گوگل هم
پل مدیریت را ســرچ کنید میبینید که در آنجا نیز صحبت از
خریدوفروش خانههای چندصد میلیون تومانی ،آدرس مغازههای
مــارکدار ،مدارس ،دانشــگاه امام صادق ،تصادفــات و قتل و
خودکشــی و تمام موضوعاتی است که روی پل اتفاق میافتند و
تنها یک گزارش تصویری از شهرداری با مضمون «سکونتگاههای
غیررســمی در تهران» در مورد زیر پل وجود دارد ،آن هم برای
اینکه بگویند باید خانههای زیر پل خراب شــوند تا نمای شهری
آنطور بشود که آنها دوســت دارند و به کالس طبقاتی و قیمت
امالکشان میآید.
اما زی ر پل ،درســت پایین پای این برجها ،خانههایی آجری وجود
دارد با دیوارهای نیمهتمام و سقفهایی از کیسهزباله و یونولیت.
درها و پنجرههای آهنیای که از ســاختمانهای خرابه برداشته
شــدهاند .خبری از امکانات روی پل نیست .نه آبراه درستی و
نه امکانات بهداشــتیای .تنها داشتههایشان همین سرپناههای
نیمهکارهای است که شهرداری به رسمیت نمیشناسد و میخواهد
خرابشان کند.
پل مدیریت تنها یک اسم نیست .نشانی مکانی است که دیگریها
در آن زندگی میکنند .برای همین ساکنین آن محله سعی میکنند
فاصلهی خود را با آنها نگه دارند و بگویند که از آنها نیســتند.
حتی وقتی سوار تاکسی میشوند یا میخواهند آدرس بدهند اسم
پل مدیریت را نمیآورند ،نکند کســی فکر کند که آنها از اهالی
زیر پل هستند .اما تحقیرها و ندیدگرفتنها تنها به همینجا ختم
نمیشود.
یکی از مکانهایی که اهالی زیر پل و ســایر ساکنین محله ناچارا ً
با هم برخورد میکنند ،مدارس است .در مدارس ابتدایی است که
کودکان زیرپلی برای اولینبار با بــاالی پلیها برخورد میکنند؛
بدون اینکه تصور خاصی از فاصلهی طبقاتی و نگاه تحقیرآمیزی
داشته باشند که قرار است بخشی از تجربیات زندگیشان در آینده
بشود .تجربیاتی که باعث میشود زیرپلیها دورهی دبیرستان را
در دبیرستانهای تپههای فرحزاد بگذرانند .دبیرستانهایی که از
لحاظ طبقاتی یکدست هستند.
سر کالس ،آنطور که مرسوم اســت ،معلم از شغل پدر بچههای
کالس میپرســد .وقتی کودکان زیرپلی جــواب میدهند مورد
تمسخر و خندهی سایر بچهها قرار میگیرند .برای بچههای باالی
پل شغلهایی همچون گوسفندفروشی ،کارگری و ...تنها واژههایی
خندهآور است ،زیرا محیط خانوادگی و اجتماعیشان اینطور به
آنها میآموزد .در مقابل کودکان زیرپل خودشــان هم باید برای
مخارجشان کار کنند .به همین دلیل از ابتدای زندگیشان با معنای
شغل و کا ر کردن آشنایی دارند .در مقابل بچههای باالی پلی بعض ًا
نمیدانند حتی پدرانشان چهکاره است و با پدیدهای به نام «شغل»

بیگانهاند .وقتی معلم توضیح میدهد که شــغل کاری است که از
آن پول درمیآورند ،تنها به یاد گاوصندوقهای خانههایشــان
میافتند چون آنجا جایی است که از آن پول درمیآورند.
بعضی وقتها مسئوالن مدرسه به بچههای باالی پلی تذکر میدهند
که از پوشیدن لباسهای مارک یا آوردن وسایل و اسباببازیهای
گرانقیمت به مدرســه خودداری کنند ،زیرا سایر بچهها اینها را
ندارند که با برخورد خانوادهها روبرو میشوند .خانوادههای باالی
پلی میگویند کســانی که دارند میتوانند بیاورند و دیگران به ما
مربوط نیستند .البته باالی پلیها تبعیض را زمانی میفهمند که از
آنها درخواست میشــود به مدرسه کمک کنند و میگویند این
تبعیضآمیز است که ما کمک کنیم اما زیرپلیها کمک نکنند.
همین تبعیضها و تحقیرها باعث میشود زیرپلیها سالهای باالتر
را در مدرسههای نزدیک به تپهی فرحزاد بگذرانند تا کمتر شاهد
چنین تفاوتهای طبقاتی بین خود و سایرین باشند .باالی پلیها
هم باید از این قضیه راضی باشــند زیرا دیگر الزم نیست آنها
را در کنار خودشــان تحمل کنند و میتوانند با خیال راحتتری
ندیدشان بگیرند.
زمانهایی هم هســت که باالی پلیها به یاد زیرپلیها میافتند.
آنها برای پاک کردن کثافتهای شــهری به این ساکنین «آخر
دنیا» نیاز دارند .جایی که باید کســی خانههایشان را تمیز کند.
برای میهمانیهایشان خدمت کند .هنگامی که برای مراسم عزا و
عروسی به گوسفند زنده نیاز دارند یا زمانیکه میخواهند ارواح
مردگانشــان را با دادن نذری تطهیر و روح بزرگمنشانهشان را
با دادن صدقه و امور خیریه ارضا کنند .در این مواقع به ســراغ
زیرپلیهــا میروند .آنها را فرا میخواننــد و تأکید میکنند به
ازای هر لقمهای که بهشان هدیه میدهند و هر کمکی که به آنها
میکنند ،باید شکر باالیپلیها را بجا آورده و برای امواتشان فاتحه
بفرستند ،زیرا تفکر باالی پلیها کسبوکار و تجارت است و باید
برای هر چیزی که میدهند ،چیزی بستانند .برایشان اهمیتی ندارد
که در آیندهای نه چندان دور جای سکنهی زیر پل را باغچههای
گل و فضای سبز شهری پر کند .زیرا آنها جاهای دیگری دارند که
صدقه و نذوراتشان را حواله کنند .تهران امروز پر است از خیریه و
دیوار .کافی است اهالی باالی پل ،پسماندههایشان را بجای آنکه
دور بریزند به این مکانها هدیه کنند تا دیگر نگران فقر و تبعیضی
نباشند که خود بخشی از عوامل به وجود آمدنش هستند.
در واقع باالی پلیها بدشــان نمیآید تا میتوانند «آخر دنیا»ی
محلهشــان را از نظر مکانی هم از خود دور کنند ،اما مسیر تنها
برای زیر پلیها دور میشــود .آنها هستند که باید برای کارگری
و فعلگی دوباره به همین مناطق ســر بزننــد و باالی پلیها هم
میتوانند همان موقع آخر دنیاییها را تحقیر کنند تا فخرفروشانه
به یادشــان بیاورند که از آنها برترنــد و هرازگاهی هم با دادن
صدقهای ناچیز ،کمکی از روی ترحم ،حس انساندوستانهی خود
را ارضا کنند.
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در تمام ورودیهای شــهر ،جملهای ترســناک روی
بیلبوردهای بزرگ خودنمایی میکند« :قشم ،سرزمین
فرصتهای طالیــی» .اصراری شــهوانی دارد انگار بر
یادآوری تاریخ ســرزمینی دور؛ آمریکا .برای یک بومی قشم ،این
یادآوری هشداردهنده است ،چرا که امروز سرخپوستهای آمریکا
فاصلهی چندانی با انقراض ندارند .با این حال ،چه کســی میتواند
ادعا کند «فرصت طالیی» یک دروغ بود؟ اساســ ًا آیا کســی باقی
مانده است؟ آنهایی که هستند ،زبانشان را پیشتر ،از گرسنگی،
بلعیدهاند .اینجا ،خیابانهای شــهر ،نمای ساختمانها ،ماشینهای
خارجی گرانقیمت ،مجتمعهای خرید بزرگ و نورانی و برجهای در
دست ساخت ،همه و همه ،جملهی روی بیلبورد را تصدیق میکنند.
اینجا همان نقطهایست که وجدان بیدار را از وجدان خوابزده جدا
میکند؛ جایی که خوابزد ه خواباش عمیقتر و بیدار -در آنسو -
بر وحشتاش افزوده میشود؛ «طال» هیچگاه برای همه نبوده است،
و اصوالً ارزش طال را همین عدم دسترسی همگانی تعیین میکند.
توحش ذاتیاش را روی بیلبوردهای تبلیغاتی فریاد
«طال» ،صادقانهّ ،
میزند .کافیست چشم روی مسیرهای هموار و از پیش مشخصشده
ببندی و خیال ماجراجویی بزند به سرت .کافیست بخواهی بدانی
اینجا واقع ًا چه خبر است.

«غیرقانونیها»

در سرزمینی با فرصتهای طالیی ،پولدار شدن نباید سخت باشد .و
حتم ًا شما هم شنیدهاید که اینجا پولدار شدن راحت است .ولی اگر
مایل باشید بدانید “راحت” چیست ،باید مثال بزنم :اینجا پیمانکاری

هست که طی دو سال میلیاردر شده .اگر یادمان نرفته باشد ،عدهای
بخاطر بدبختی و فقر و جنگ کشورشان را ترک میکنند و میآیند
اینجا برای کار ،که شکمشــان را سیر کنند ،که پول بفرستند برای
برادر و خواهــر کوچکتر .مهاجرین “غیرقانونی” افغانســتانی را
میگویــم .آقای پیمانکار ،هر ماه 40-50 ،نفــر از این غیرقانونیها
را میبرد ســر کار ،همانجا اسکانشان میدهد و میگوید آخر ماه
پولتان را میدهم .ولی آخر ماه پولشان را نمیدهد؛ زنگ میزند به
پلیس و محل مخفی شدن  40-50افغانستانی غیرقانونی را گزارش
میکند.

***
داستان قشم البته هرگز مربوط به نژاد نیست .سادهانگاریست اگر
گمان کنیم برخورد سرمایه ،از جنس برخوردهای شخصیست .این
استثمار شــامل بومیان هم میشود ،چه بسا در گسترهای وسیعتر.
تقریب ًا تمام مشاغل کوچک محلی زیر چکمههای آهنین سرمایههای
عظیم و عموم ًا رانتی له شدهاند .واضح است که مردم بومی سودی از
روانهشدن دیوانهوار سرمایه به سرزمینشان نبردهاند؛ و دریغ ،طی
دو دههی گذشته ضعیفتر و ناتوانتر شدهاند .امروز قیمت خانه در
قشم با شهرهای بزرگ کشور برابری میکند .و این در حالیست که
اینجا ،برای برطرف کردن اساســیترین نیاز مادی ،یعنی خوردن ،و
برای پختوپز باید سیلندر گاز بخری بگذاری روی کولات و به خانه
بیاوری و خالی که شــد ببری و دوباره پُرش کنی و هفتهای یک بار،
سیزیفوار ،با ســیلندر آبی روی دوشات بدیهیات دست و پا زدن
درون فالکت را مرور کنی .و اینجا برای آشامیدن آب سالم هم باید

پول جداگانه بپردازی .البته که پولدارترها میتوانند بدون دست زدن
به سیاهوســفید ،با پرداخت کرایهی وانت و کارگر ،همیشه گاز خانگی
داشته باشند و آب سالم بنوشند .شــخصیتهای اصلی داستان من
ولی اینها نیستند .شخصیتهای اصلی داستان من بسیار پرشمارتر
از آناند که درون چند برج و کوچهی گران جا شــوند .شخصیتهای
تک خانههای مح ّق ِر تک ِ
اصلی من در تک ِ
تک مح ّلهها و روســتاهای
فراموششده در حال جان کندن و جان دادناند .شخصیتهای اصلی
من هیچگاه سهمی از طالی خاک سرزمینشان نداشتهاند« .استثمار»،
دقیقترین توضیح برای وضع موجود اســت اگر بدانیم از زیر همین
خاک ،سالهاست که گاز طبیعی استخراج میشود و از طریق لولههای
زی ِر دریا مستقیم ًا به سرزمین «اصلی» منتقل میشود ،و در این شرایط
است که هیچ خانهای در جزیره لولهکشی گاز ندارد .سایهی واقعیت بر
مفهوم استثمار سنگینتر میشود اگر بدانیم قدیمیترین پیشهی رایج
مردمان جزیره ،یعنی صیادی ،با حضور کشتیهای بزرگ و قدرتمند،
رو به نابودیست .شــخصیتهای داستان من استثمارشدهگاناند؛ در
کوچههای پشت بیلبوردها -در حال جان کندن و جان دادن.

«فیصل»

هیچوقت نفهمیدم فیصل چطور فرو رفتن آن سوزن توی چشماش را
تماشا کرده بود؛ چیزی که تماشــایش پایان تماشا کردن است ،الاقل
برای یک چشم .اینکه دســتش نلرزیده بود ،چندان کسی را متعجب
نکرد .چند ماه قبلتر هم وقتی نشسته بود توی اتاق کمیسیون پزشکی
و سیگارش را روشن کرد و گفتند خاموشاش کن و او هم آتش سیگار
را آرام گذاشت روی ســاعدش و آنقدر نگهاش داشت تا بوی گوشت
ســوخته تمام اتاق را پر کرد و صدای جیغ و داد و فریاد دکترها بلند
شد ،باز دستش نلرزید .خودشان را جمعوجور کردند و گفتند این بچه
سالم است ،فقط ادای دیوانهها را در میآورد .اگر بهتر ادا درآورده بود
االن کاسهی چشماش را خالی نکرده بودند و ما مجبور نبودیم به اعماق
جهنمی که درون حفرهی پشــت چشمبندش پنهان کرده فکر کنیم و
بترسیم از اینکه بگوییم “فیصل ،حرف بزن” .این جمله را هم فقط یک
بار پدرش گفت و بعد از آن دیگر حرف خاصی نزد.
همه چیز از روزی شروع شد که فهمیدیم قانون عوض شده و  ۶۶سال
سن پیرمرد دیگر برای معاف شدن فیصل کفایت نمیکند .تمام عمرش
را روی لنج کار کرده بود و حاال چند ســالی بود که فیصل جای او به
دریا میرفت .فیصل میدانست اگر برود سربازی ،پیرمرد دوباره مجبور
میشــود برگردد روی لنج تا مادر و دوتا خواهرش گرسنه نمانند .ولی
یک عمر کار روی دریا استخوانهای پیرمرد را پوک و ضعیف کرده بود
و حتی راه که میرفت ،هر آن میترســیدی که همچون خانهای شنی
فرو بریزد و نیست شود .فیصل باید هر طور شده میماند ،و هرطور که
بود ماند.
فقط ای کاش بهتر ادا در آورده بود تا حاال با یک چشــم به جهان نگاه
نکند و با چشــم دیگر نبلعدش .البته همه ته دلمان ترجیح میدادیم
فیصل دیگر حرف نزند .کســی که لحظه لحظه فرو رفتن یک سوزن
سرد زنگزده توی چشماش را از نزدیکترین فاصله -از جایی که فاصله
منفی میشــود و بازمیگردد به درون بدن -تماشا کرده ،چه حرفی
میتواند بزند که دنیا خراب نشــود روی سر آدم؟ حاال ولی معاف شده

بــود و هر روز صبح به دریا میرفت و آنجا بود که چشــمبندش را بر
میداشت و همه میدانستند که وقتی دریا به یکباره توفانی میشود،
از هراس حفرهی جهنمی چشم فیصل است .یکی از آن روزها که دریا
از هراس به خروش آمده بود ،پیرمرد توی خانه ،زیر بادگیر ،جان داد و
ُمرد 67 .سالش بود ،سنی که باز هم برای معاف کردن پسر کافی نبود،
ولی برای مردن چرا .فیصل که رسید خانه پیرمرد را برده بودند .رفت
همانجا زیر بادگیر نشســت و آنقدر سیگار کشید تا تمام دریا را باال
آورد .و فیصل هنوز هم ادای دیوانهها را در میآورد.
***
البته کــه درد ،در این نقطه از زمین ،نه اتفاقی تازه اســت نه نادر .از
سالهای دور ،مردمان جنوب -خاصه محرومترینشان -از شدت فشار
و درد دیوانه میشدند .باید بدانیم که نطفهی افسانههایی همچون «زار»
دقیق ًا زیر چنین فشاری شــکل گرفته است؛ جایی که رواج یک درد
العالج به خلق افسانه میانجامد .ناصر تقوایی در مستند «باد جن»اش
تعریف درخشانی از این مفهوم ارائه میدهد« :تحمل آدم به خاطر این
است که درد باز هم بیشتر بشود ،اما هنگامی که درد آن قدر زیاد بشود
که دیگر نتواند بیشتر بشود ،سیاهان جنوب “زار”شان میگیرد».

«ع ّمار»

از وقتی موهایم را تراشــیدهام ،دائم به ع ّمار فکر میکنم؛ هراسی -که
ناتوانام از وصفاش -لحظههایم را متصل میکند به هم .ع ّمار هر هفته،
جمعهها ،موهایش را میتراشید و شنبه میرفت مدرسه تا همه کچل
صدایش کنند و او هم کتککاری راه بیندازد .از مدرسه که اخراجاش
کردند ،باز هم موهایش را میتراشید .حاال ولی دیگر صدای “موزر” را
نمیشنید؛ قبل از اخراج ،آنقدر کتکاش زده بودند که تقریب ًا َکر شده
بود .شنبهها بهجای مدرســه میرفت به بیابانها .گاهی میرفت روی
پشــتبام خانهها ،کنار بادگیرها میخوابید و روز بعد خبر میآوردند
که ع ّمار دیشــب روی پشتبام فالنی بوده .گاهی هم چند روزی طول
میکشید تا پیدایش کنند.
میگفتند همه چیز در یکی از روزهای توفانی اول پاییز شــروع شده
بود .یک عصر جمعه ،ع ّمار تن به موجهای دریای ناخواهر زده بود و با ِد
کاف ِر جن “سوار بر مرکب سفید موج” به سوی ع ّمار تاخته بود .از وقتی
موهایم را تراشیدهام ،هر بادی که در شاخهای میافتد ،و هر موجی که
به ساحل میرسد ،میترسان ََدم .دائم به مادری فکر میکنم که عصر تا
غروب هر جمعه را کنار ساحل ،رو به دریایی مینشست که کودکاش
را چندین سال پیشتر غرق کرده بود .من سن کمی داشتم و هیچوقت
نزدیک آن مادر نشــدم .ولی ع ّمار که چند سالی بزرگتر بود ،یک بار
رفت توی دریا ،نشســت روبروی آن زن و تکان نخورد تا اینکه پدرش
آمد و با کتک از آنجا بلندش کرد .هیچوقت نفهمیدم چه اصراری بود
که هر هفته جمعهها برویم همان ساحل لعنتی.
تن ع ّمار
داغ هیچ بیابانی بــه زی ِر خنکای ِ
آخر ،یک روز که شــنهای ِ
نخزیده بودند ،یک روز که سایهی هیچ بادگیری پناه ع ّمار نشده بود،
یک روز که تمام شهر داشت زیر طوفان شن دفن میشد ،خبر از جای
دیگری رسید؛ جایی نزدیک همان ساحل لعنتی یک منطقهی نظامی
کوچک بود با دکلی بلند رو به دریا .آنوقتها باالی آن دکل بلندترین
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نقطهی شــهر بود .ع ّمار نیمهشب از میان ســیمهای خاردار ،وارد
منطقهی نظامی شده بود و قبل از اینکه کسی متوجه شود رفته بود
باالی دکل .آن باال ،نه صدای فریاد ســربازها و نه صدای تیر هوایی،
هیچکدام جهت حادثه را عوض نکرده بود .گلولهای که سینهاش را
شــکافته بود ،از سمت دیگر خارج شد و صدایش توفان را مهیبتر
کرد و موجها را به ساحل نزدیکتر .تن ع ّمار را فقط گلوله نشکافته
بود؛ سربازها پوست و گوشــتش را صبح روز بعد از روی سیمهای
خاردار میشستند.
سالهاســت که دیگر نه آن منطقهی نظامی آنجاست و نه آن دکل.
ساحلی مانده فقط ،شبیه یک خلیج کوچک که صدای موجها و بادها
را در آغوش میکشد .سالهاست به خاک این ساحل نگاه میکنم و
تالش میکنم بفهمم مرگ در بلندترین نقطهی شهر چه چیزی کم
داشت که ع ّمار را راضی نکرد؛ از آن باال پرید تا همینطور که خون
از روی صورتاش ،قطره قطره ،فرو میرود توی شنها ،جان دهد؛ که
موجها ،سفید بیایند و سرخ بروند؛ که “زار”ش بازگردد به دریا.
***
جزیره ،بر خالف تصور شــما ،یک تکه خشکی در میان آب نیست؛
یک تکه درد است در میان اشکهایی که بند نخواهد آمد؛ اشکهای
پدری که دست خالی از دریا بازگشته ،اشکهای فرزندی که پدرش
را دریا با خود برده است ،و اشکهای مادری که کار چرخ خیاطیاش
از تعمیر گذشته است.

«لیح»
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وقتی خانم روانکاو پرسید که آیا زیبایی در نظرم غمانگیز است ،با
چشمان زیبا و غمآلودهاش خیره شده بود توی چشمام؛ نشد دروغ
بگویم.
“خانوم دکتر ،لیح میدونی چیه؟ صیدِ پارو از نزدیک دیدی؟ میدونی
چرا میگن پارو؟ لیح یه تور بزرگه ،گاهی وقتا خیلی بزرگ 2 .نفر 2
ســر لیح رو میگیرن و بقیه وسطش رو ،انگشت پاشون رو میکنن
توی قسمت پایین که میره زیر آب و با دست قسمت باالش رو روی
ســطح آب نگه میدارن .اول ،لیح رو باز میکنن و با هم میرن توی
دریا ،تا جایی که آب برسه تا جناغ سینه .بعد ،از دو س ِر لیح به سمت
هم حرکت میکنن تا لیح بسته شه .زیر آب ،لیح شبیه پارو حرکت
میکنه؛ همینطور که جمع میشــه ،ماهیا و میگوها و خرچنگا گیر
میکنن توی تور .بعد ،نمیدونم چرا همیشه همزمان میشه با غروب،
ولی همه با هم بر میگردن به ساحل و لیح رو باز میکنن رو ماسههای
ساحل و هر چی گرفتن با هم تقسیم میکنن.
میدونی خانوم دکتر ،بچه که بودم مادرم برام قصه میگفت ،قصهی
سالهای قبل از به دنیا اومدنم .از پدرم میگفت و دوستاش و باقی
جوونای شهر و شبا دور هم جمع شــدن و کتابایی که مثل اسلحه
میبردن اینور و اونور .میگفت وقت رفتن که رســید و کتابا رو زیر
خاک چال کردن ،قرار بوده با هم برگردن .ولی نشــده؛ همینه که
نجال پدر نداره .نجال دختر همســایهمون رو میگم ،چند ســالی از
من بزرگتره ،چشــماش خیلی شبیه چشمای شماست خانوم دکتر.
اونایی که برگشتن رو میشناسم .همین اسحاق؛ فامیلمونه .داشتم
میاومدم دیدمش .میآد پیش شــما ،نه؟ از صید پارو گفته براتون؟
گفته لیح چیه؟ راستی ،فقط همین اســحاقه؟ عیسی آقا نمیآد؟

عمران آقا چی؟ کســی بهتون نگفته صید پارو چقدر قشنگه؟ مثل
چشمای نجال .کسی نگفته چشماتون شبیه چشمای نجالست؟ لیح و
صید پارو دیدین از نزدیک؟”
خورشید داشــت غروب میکرد و از پنجره نور سرخاش افتاده بود
توی چشمهای خانم دکتر .نمیدانم خیاالتی شده بودم یا واقع ًا توی
چشمهایش دریایی دیدم که مردانی در آن تا سینه به آب زده بودند
و من کودکی بودم که روی ساحلاش نشسته بود و تماشا میکرد که
سرخی دریا خورشید را میبلعد .و در کنارم کودکانی بودند نشسته
به انتظار بازگشت پدرانشــان ،و نجال که توی چشمهایش دریایی
میدیدم که مردانی در آن تا سینه به آب زده بودند و در ساحلاش
کودکانی بودند که دیدند دریا خورشید را بلعید و همه جا سیاه شد.
نشد دروغ بگویم؛ زیبایی برای من همیشه غمانگیز است.
***
انبوه لجن روی لجن که تلنبار شود ،دیوارهای بیشتری برای اختفای
آن الزم است ،و دیوار کشیدن بارها سادهتر از پاکسازی لجنزار .شما
میتوانید چندین سال اینجا زندگی کنید ،کار کنید ،تفریح کنید و
لذت ببرید ،بدون اینکه نگاهتان بیفتد به خانههایی که دیوارشــان
چند تکه آهن اســت یا چند بلوک که بدون سیمان روی هم قرار
گرفتهاند ،به کوچههایی که مسیر عبور فاضالباند و پناهگاه کودکان
کار .اساس ًا بیلبوردهای «فرصت طالیی» بیمعنی میشدند اگر این
خانهها قابل رؤیت بود ،حتی وقتی بعضیشــان در محلههای مرکز
شــهر قرار دارند ،حتی وقتی روزانه چندین بار از چند متریشان
عبور میکنید .راه حل ســاده است؛ آنهایی که بیلبوردها را نصب
میکنند ،دور تمام این محلهها هم دیوارهای خوشرنگ کشیدهاند
تا شما از فضای زیبای شــهر لذت ببرید و خاطر عزیزتان از دیدن
مناظر «زشت» آزرده نشود .حتی اگر گاهی دیوارها بهقدر کافی بلند
نباشند ،هنوز میتوان از تمایل طبقهی متوسط برای ندیدن استفاده
کرد .رنگ دیوارها عوض میشود؛ رنگهای روشنتر و شادتر و این
اواخر هم رونمایی از جدیدترین مدل دیوار حائل« :دیوار مهربانی».
قشم شهر کوچکیست و «متاسفانه» فقط یک دیوار مهربانی دارد؛
در «بهترین» نقطهی شهر واقع شــده ،وسط خیابانی پرتر ّدد .قرار
گرفتن دیوار در این نقطه -اگــر بدانیم نقطه کدام خطوط را از هم
جدا میکند -به شــکل هولناکی نمادین است :یک سوی خیابان،
عملیات ســاخت یکی از عظیمترین شهرکهای مسکونی-رفاهی
کشور رو به پایان است و اگر کنجکاو باشید ،شاید بخواهید بدانید
برای چنین شهرکی چه نامی انتخاب شــده؛ «گلدن سیتی» .بله،
«گلدن سیتی» ،و چرا که نه! اینجا همان بهشت موعود است؛ شهر
طالیی ،برای آنهایی که ارزش طــا را میفهمند .این خیابان ولی
سوی دیگری هم دارد :درست در فاصلهی  20متری از ورودی «گلدن
سیتی» ،پشت دیوارهای رنگی ،زندگی نه از طال ،که صفحهای نازک
از آهن زنگزده و پوســیده است .هوا پر از برادههای بیرحم آهن و
هر دم و بازدم ،خراشیدن دهان و زبان و ریه است .این سمت خیابان،
تنها سهماش از طال ،سایهی برجهای شهر طالییست .اینجاست که
کثافت دیوارهای مهربانی نمایانتر میشــود .دیواری برای ندیدن
بلوک و آهن و براده و خون ،دیواری برای پنهان کردن آشــویتس.
اینجا قشم است؛ سرزمین فرصتهای طالیی.

در همسایگی زیباترین تاالب دنیا
گیتا مهاجر

پاهای کوچک برادرم در گلوالی حاشــیهی مرداب فرو
میرفت .جمــعآوری صدف ،برای من و او ،مســابقهای
بینتیجه بود ولی برای باقی برادرهایم نه .محلهی ما یکی
از دهها محلهی فقیرنشین انزلی ،کنار یکی از مشهورترین تاالبهای
دنیا بود.
اکثر مردان آن محله صیادی و زنهایشــان در مــزارع اطراف کار
میکردند .بچهها هم اکثرن دستفروش .بودند .مرداب ،محل ارتزاق
بیشتر اهالی بود .فروش صدف و ُگل اللهی مرداب ســرمایهای نیاز
نداشت ودر عین حال ،بیشــتر مورد استقبال مسافران و خریداران
کنجکاوی قرار میگرفت که به انزلی میآمدند .این از معدود مواهب
رایگان طبیعت برای ما بود .من آن روزها  ۹ســاله بودم .جمعآوری
صدف باید تا ظهر تمام میشــد؛ بعدازظهــر برادرهایم صدفها را
میبردند تا به مسافران تهرانی بفروشند ،مسافران سخاوتمند.
در خانهی ما کار ،قانون اول بود .به غیر از صدف و گل الله ،چیزهای
دیگری هم بــود که میفروختیم؛ تخمهی آفتابگردان و آالســکا.
خانهی ما نزدیک اســتادیوم فوتبال بود .صدای تشــویق بلند تیم
ملوان از اســتادیوم تختی که به گوش میرسید ،میدانستم آن روز
برادرهایم آالسکاهای بیشتری فروختهاند .آخر هرچه باشد تماشاچی
خوشحال و راضی بهتر خرج میکند .مسابقهی فوتبال در استادیوم
یکی از فرصتهای خوب فروش برای بچههای محل بود .از باالی دیوار
استادیوم مخفیانه داخل میشدند و مشغول فروش .برادرم وسایلاش
را معمولن با این روش داخل استادیوم میبرد؛ یکی از پارهبلیطهایی
را که جلوی در ورودی استادیوم روی زمین ریخته بود برمیداشت ،از

باالی دیوار میپرید ،بلیط پاره را نشان میداد و از در خارج میشد.
بعد با وسایلاش دوباره به داخل برمیگشت.
فکرش را بکنید که با این اوضاع ،از ما انتظار هم داشــتند که درس
بخوانیم .یادم نمــیرود وقتی پدرم تجدیدهای بــرادر کوچکتر
۱۲ســالهام را دید ،با کمربند مخصوصش چنان بر ســر طفل بیچاره
کوبید که سرش شکست.
بارها هم میشد که پسر همسایه ســر مکان دستفروشی با برادر
بزرگ ۱۴سالهام گالویز میشــد و تمام صدفهایش را میشکست.
آن وقت مادرم باید چادر ســیا ِه رنگپریدهاش را سرش میکرد و به
حقخواهی برادرم راهی خانهی همسایه میشد.
مادرم تعریف میکرد که چطور کودکی درسخوان بود اما یک روز که
از خواب بیدار میشود کتابهایش را پیدا نمیکند و از آن روز دیگر
به مدرسه نمیرود .بعدها میفهمد که مادربزرگام کتابهایش را در
بخاری هیزمیشان انداخته و سوزانده تا نگذارد به مدرسه برود چون
باید در فصل کشاورزی از نوزادهای کارگران نگهداری میکرد .مادرم
میگفت همیشــه دلش میخواسته با یک مرد تهرانی ازدواج کند تا
مجبور نباشد به مزرعه و کشــاورزی فکر کند و در حالی که اشک
در چشــمهایش حلقه میزد می گفت دلیل ازدواجش با پدرم تا این
حد محکم بود .سنوسالم مانع این نمیشد که تشخیص ندهم مادرم
چقدر پشیمان است .پدرم کارمند بود ولی یک کارمند قراردادی که
مدام اخراج میشد.
خود من هرگز کودک کار نبودم .شــاید این تنها مزیت دختر بودن
من در خانوادهی ما بود .با این حال اولین تجربهی کاریام در هیجده
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سالگی و در کارخانهی پرورش کرم ابریشم شکل گرفت .کارم این
بود که کرمهای نر و ماده را از هم جدا کنم.
در بیست سالگی پایم به انجمن ســینمای جوان باز شد .دورهی
خاتمی بــود و این قبیل انجمنها داشــت رونق میگرفت .رویای
فیلمسازی در سر داشتم .برای هزینهی کالسها باید کار میکردم.
رییس انجمن سینمای جوان مردی کوتاهقد با چشمهای روشن بود.
انسان “موفقی” بود .حساباش را بکنید همزمان مربی تیم جوانان
ملوان باشی و کارمند وزارت ارشاد .دورهی رونق ویدیوکلوپها هم
بود و چه دلیلی وجود داشــت که او به این کار هم نپردازد .انگار
مملکت کمبود آدم داشــت که یک نفر باید با چهار شغل زندگی
میکرد.
فضای انجمن عملن فضابی پر از روابط و باندبازیها بود و کســی
که به این رابطهها تن نمیداد ،از همان امکانات محدود انجمن هم
محروم میماند .یادم هست در آن سالها در یکی از شهرهای شمال
(نکا) سیل آمده بود .عدهی زیادی از سیلزدهها در شهر سرگردان
بودند .جایی بیرون از شهر ،نزدیک تنها زمین عمومی که شهرداری
زبالهها را در آنجا خالی میکرد ،تا ماهها زاغهنشینی میکردند .با
چند نفر دیگر از اعضای انجمن تفاضای دوربین کردیم تا از زندگی
سیلزدهها بین زبالهها فیلم برداریم .ناگفته پیداست که نتیجهاش
چه شد .بعدها آن ســیلزدگان چه شدند و سرنوشتشان به کجا
انجامید را نمیدانم.
یک فیلمسازی هم در انجمن داشتیم که توانسته بود بدون امکانات
انجمن فیلم کوتاهی بسازد و در یکی از جشنوارههای استانی برنده
شود .در تیتراژ پایانی فیلمش از انجمن سینمای جوان انزلی تشکر
نکرده بود .تصــورش را بکنید فیلم کوتاهی از انزلی مقام بیاورد و
از آقای رییس چهار شــغلهی ما که معلوم نبود کجای داستان بود
تشکری نشود .پایش از انجمن بریده شد .پای خیلیهای دیگر هم
همینطور.
بعد از آن به انجمن ســینمای رشت رفتیم .شرایط چندان متفاوت
نبود .یک بار هم با یکی از دوســتان در رشت به دفتر هفتهنامهای
رفتیم .بارها پیــش از آن تالش کرده بودیــم پایمان را به دفتر
نشریات باز کنیم .در انزلی چندان خبری از نشریه و جراید نبود .در
دسترسترین امکان برای ما نشریات رشت بود .آن هم در دورهی
اوج مطبوعات دوم خردادی .جایی خوانده بودم که روزی پدر محمد
قوچانی یا حسین بزرگمهر -درست یادم نیست -دست پسرشان
را میگیرند و راهی نشــریهای در تهران میشوند .فکر میکردیم
که این الگو قابل تکرار اســت .خودمان راهی شدیم .نمونهکار هم
بردیم .هر کداممان یکی دو مقاله و مطلب دربارهی اســتان همراه
داشتیم .با وقت قبلی وارد دفتر سردبیر شدیم .تصور هر برخوردی
را داشتیم به جز برخوردی که سردبیر با ما کرد.
نیمنگاهــی هم به مطالــب نیانداخت و گفت که نشــریه به جای
نویسنده به بازاریاب تبلبغاتی نیاز دارد .شروع کرد به دادن آمار و
ارقام ابعاد تبلیغ و قیمتها در صفحهی اول و دوم و  ...و پورسانت.
از دفتر نشریه زدیم بیرون .برگشتیم به انزلی.
***
محلهی ما حبسکشیده زیاد داشت .از این نظر با محلههای دیگر،

چندان تفاوت نداشــتیم .شــهر مجموعهای بود از محلههایی که
دولــت به آنها جرمخیز میگوید .امــا در واقع قبل از هر جرم یا
نزاع خیابانی ،این فقر و بیکاری بود که در شهر گسترش پیدا کرده
بود .در صورتی که انزلی صاحب دریا و شــیالت و مرداب و دهها
عامل اشتغالزای دیگر بود که جز بدبختی برای بیشتر اهالی چیزی
نداشت.
انزلی شهری پارادوکســیکال بود .از یک سو مهاجران اقتصادی
را برای کار در بندر و گمرگ و شــیالت از شهرهای اطراف جذب
میکرد و از طرف دیگر خود اهالی برای کار به شهرها و کشورهای
دیگری مثل کره و ژاپن میرفتند .اما شــاید مهمترین شهر برای
مهاجرت انزلیچیها تهران بود.
ما در محلهمان ادریس نامی داشتیم که خالف میکردَ .شل مادرزاد
بود .ازدواج که کرد با همســرش برای کار بــه تهران رفت .در آن
درندشــت تنها کاری را که در زندگیاش یاد گرفته بود ادامه داد.
عاقبت در تهران به قتل رسید .نمیدانم چرا به یاد ادریس افتادم.
شاید به دلیل مکان قتلاش؛ تهران.
کوچهها محل جمع شدن پســماند آب آشپزخانه و حمام هر خانه
بود .بوی گند آبهای متعفن ،تابســتانها محله را غیرقابل تحمل
میکرد .اینها را که میگویم به یاد بیاورید که ما در همســایگی
تاالبی زندگی میکردیــم که میگفتنــد از زیباترین تاالبهای
دنیاست .هر سال در محل چو میافتاد که چند هفتهی دیگر محله
ا ِگوکشی و بعد از آن آسفالت میشود .البته این اتفاق سرانجام بعد
از سالیان سال افتاد.
در زمان اگوکشی ،بخاطر شرایط بد و ناامن کاری ،اتفاقات ناگواری
هم میافتاد که در چند مورد موجب مرگ کارگران شد .روزی وقتی
کارگران در نزدیکی خانهی ما کار میکردند مادرم چای دم کرده بود
تا برایشــان ببرد .این جزو قوانین نانوشتهی محل بود که کارگران
کنار هر خانهای که کار میکردند آن خانه مســئول چای دادن بود.
یادم هســت که کارگر جوانی را بیهوش و کشان کشان به حیاط
خانهمان آوردند وشروع کردند به آب پاشیدن به صورتش وکسی
ناشیانه مشغول تنفس مصنوعی دادن به او شد .بعد از چند دقیقه
آن بدبخت به هوش آمد و فهمیدیم زمانی که داخل لولههای بزرگ
جوشــکاری میکرده دچار گازگرفتهگی شده بود ،چند روز بعد از
آن ،حادثهی تلختری اتفاق افتاد برای جوان دانشجویی که بعد از
دانشــگاه کارگری میکرد .شاید  ۱۹یا ۲۰ساله بود .مادر سالمندش
غذایش را به محل کارش برده بود .جوان از مادر خواســت که چند
لحظه صبر کند تا از گــودال عمیقی که کنده بودند چیزی بردارد.
تمام گودال فرو ریخت.
واقعیت این اســت که ما با تروماهای هــر روزه زندگی کردهایم.
بسیاری از این اتفاقات در جاهای دیگر هم اتفاق میافتاد .اما برای
ما مجموعهی همهی خصلتها در یک شهر و محلههایش نامی جز
“زندگی در شهرستان” نداشت .با اینکه از محلههای حاشیهنشین
شــهرهای بزرگ کــم نخوانــدهام .از محلههای بیکارنشــین و
کارگرنشین .اما واقعیت این است که هر کدام از این شهرستانهای
کوچک ،نقش یکی از همان محلههای حاشیهنشین شهرهای بزرگ
را دارد.
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نقشــهی طنازانه و در عین حال تحقیرکنندهیی وجود
دارد که هر از چندی در فیسبوک دســت به دســت
تهرانی عادی تصویر
میچرخد و ایران را از نگاه یــک
ِ
میکند .نقشهیی که در آن تنها یک بخش از ایران ،واقعن «ایران»
است .تهران و اطراف آن که از کرج وراتر نیست .این نقشه به رغم
بار تحقیــر و طنزی که توامان دارد اما واقعیتی را هم برمال میکند.
زندگی در تهران به معنای واقعی کلمه با زندگی در دیگر نقاط ایران
تفاوت دارد .درست به همین دلیل اســت که ما «شهرستانیها»،
همانهایی که محل تولدمان به عنوان ناسزایی مرسوم مورد استفاده
قرار میگیرد ،همیشه و به ویژه در سنین بین دیپلم گرفتن تا چند
سال بعد از فارغالتحصیلی از دانشگاه تالش میکنیم به هر ترتیبی
که شده ،برای زندگی به تهران کوچ کنیم ،تالشی که البته بر خالف
تصویر مرســوم در اغلب اوقات بینتیجه باقی میماند .برای تهران
ما حکم زامبیهایی را داریم که از آن ســوی مرزهای ناشناخته ،با
فرهنگی پلشت و عقبمانده به تهران هجوم میآوریم تا این شه ِر
بزرگ در حال انفجار را بیش از پیش از آدم انباشته کنیم .ما آنهایی
هستیم که هرگز دیده نمیشویم .اگر هم سفری به سمت ما آمدهاند،
سفر توریســتی ماجراجویانهیی بوده است به اعماق سرزمینهای
ناشناخته ،با همان عینکهای آفتابی و سر و شکل بر ما مگوزیدی
که از چنین توریســتهایی سراغ دارید .توریستهایی که دوست

دارند با ما عکس یادگاری بگیرند ،از فرهنگ «دســتنخوردهی»
ما و «بدویت» موجود در آن لذت ببرند ،از ســبک زندگی ساده و
پیشپاافتادهی ما شــگفتزده شوند و دســتی هم از سر محبت و
نوعدوستی بر سرمان بکشــند .آنها اما یک چیز را نمیدانند برای
ما ،بسیاری از ما ،کوچ کردن به تهران حکم مرگ و زندگی را دارد،
حکم وارد شدن به جریان زندگی واقعن موجود در «ایران» یا برای
همیشه زندگی کردن در حاشیهی آن .برای فهم زندگی در حاشیه
باید در حاشیه زندگی کرده باشی .یک زنجانی هرگز حاشیهنشین
نبوده اســت ،به ویژه اگر نه در حاشیههای شــهر زنجان زندگی
کرده باشد ،نه در شهرستانهای کوچک که حاشیهی مرکز استان
محسوب میشوند .با این حال همین مرکز استان در حاشیهی تهران
تهران بزرگ که تمامی ایران را درون خودش میبلعد و باال
قرار دارد،
ِ
میآورد .زندگی در حاشیهی «ایران».

هیچ فیلم با یک بلیط

ســینما روزگاری خیلی مهم بود .مثل حاال سی.دی و دی.وی.دی و
دانلود و مافیای پخش فیلم نبود .هیچ چیز نبود و ســینما ،سینما
بود .زنجان برای بچههایی که در دههی شصت به دنیا آمدند و بزرگ
شدند ،دو سینما داشت .سینما قدس که نام قبلیاش «سینما لیلی»
و سینما استقالل که نام قبلیاش «ســینما مولنروژ» بود .این هر

دو سینما با ســرنگونی نظام شاهنشاهی مصادره و به نهادهای دولتی
واگذار شده بودند .سومین سینمای زنجان که ساختمان مخروبهی آن تا
سالها وجود داشت ،سینما ستارهی آبی بود که بعد از انقالب به سینما
ملت تغییر نام داده و چند سال بعد تعطیل شده بود.
سینما استقالل معمولن فیلمهای جدید را اکران نمیکرد و یا اگر اکران
میکرد ،یک در میان فیلمهای سینمای جنگ یا آنگونه که در جمهوری
اسالمی نامیده شده است «سینمای دفاع مقدس» را اکران میکرد .به
ویژه فیلم «عقابها» به کارگردانی ساموئل خاچیکیان بارها و بارها و
در نوبتهای متوالی در این سینما اکران شد .دلیل انتخاب این فیلمها
البته مشتریهای سینما استقالل بودند یا نگاه مدیران سینمایی شهر
زنجان به مشتریهای سینما استقالل .این سینما بیشتر محل استراحت
و اتراقگاه روستاییهایی بود که صبح زود برای انجام کارهای اداری و
مانند آن خودشان را به شــهر میرساندند و بنا داشتند که همان روز
به روســتا برگردند .سینما رفتن برای آنها هم محل استراحت بود ،هم
محلی برای دیدن فیلمی هیجانانگیز ،هم محلی که میشد با خریدن
ساندویچهای ارزان شکمی سیر و در تاریکی سالن سینما چشمی گرم
کرد .این بود که برای آنهایی که میخواستند واقعن فیلم ببینند سینما
استقالل متروکه نبود اما به واقع در اغلب اوقات تفاوتی با یک سینمای
متروکه نداشت.
ســینما قدس اما سینمای محبوب عشاق ســینما بود .سینمایی که
فیلمهای جدید را اکران میکرد و در ســالن ورودی آن ویترینهای
شیشهیی زیادی به دیوار بود که وعدهی اکران فیلمهای بعدی را میداد.
با این حال قاعدهی اصلی اکران در سینما قدس هم تفاوت چندانی با
سینما استقالل نداشــت ،با این تفاوت که سینما قدس تالش میکرد
طیف دیگری از مشتریها را جلب کند .در زنجان ،به غیر از موارد بسیار
استثنایی ،هیچ فیلمی همزمان با تهران اکران نمیشد ،زنجان هرگز در
فهرست شهرهایی نبود که فیلمها را همزمان با تهران نمایش میدادند،
حتا در فهرست ســری دوم هم نبود .به همین دلیل هر فیلمی که در
تهران و شهرهای بزرگ اکران میشد با چهار -پنج ماه فاصله در زنجان
اکران میشد و اگر فیلم در این میان به محاق توقیف میافتاد یا بنا به
دالیلی به شکل محدود پخش میشد هرگز به زنجان نمیرسید .چنین
است که فیلمهایی چون آدم برفی ،مشق شب یا نیمهی پنهان هرگز در
زنجان اکران نشدند و برخی فیلمها مانند حاجی واشنگتن یا تحفهی
هند تنها چند روز و کمتر از تعداد انگشتان یک دست روی پرده بودند.
در دوران ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی که روند خصوصیسازی
در ایران آغاز شــد ،هر دو ســینمای زنجان به بخش خصوصی و به
سیروس تسلیمی ،برادر سوسن تسلیمی واگذار شد .هرچند با مدیریت
بخش خصوصی و برای سود بیشتر فاصلهی اکران فیلمها با تهران کمتر
شد اما منطق اکران فیلمها نه تنها تغییر نکرد ،بلکه کسب سود بیش
از گذشته محور سیاستهای حاکم بر اکران فیلم در سینماهای زنجان
شــد .فیلمهای کمدی دستچندم سینمای ایران هفتهها روی پردهی
سینما میماند و فیلمهای سینمای هنری ،یا هر اسمی که بتوان برای
آن گذاشت ،به سرعت جای خودش را به فیلم بعدی میداد.
شــاید به همین دلیل بود که در دههی هفتاد یکی از سالنهای بزرگ
هاللاحمر استان به سینمایی تبدیل شد به اسم «سینما هالل» با سالنی
بســیار بزرگ و مجلل .این سینما اما به سرعت تعطیل شد و سالن آن

برای برگزاری جشنهای دولتی و کنسرت موسیقی مورد استفاده قرار
گرفت .مدیریت ســینما قدس برای جبران این کمبود ،سالن کوچکی
با گنجایش ســی نفر در طبقهی فوقانی سینما قدس ساخت و نام آن
را «سینما یاسمن» گذاشت .سینما یاسمن چند وقتی میعادگاه عشاق
سینما بود که میخواستند فیلمهای خوب ببینند اما دست نامرئی بازار
در کار بلعیدن همهچیز بود ،پس ســینما یاسمن برقرار ماند اما تبدیل
شد به محل اکران فیلمهایی که در سینما قدس نمایش داده میشدند و
خوب میفروختند و حاال ممکن بود با اکران در سینما یاسمن هنوز هم
شانس فروش داشته باشند.
سینماهای زنجان اما دیگر گنجایش فیلمهای ساخته شده را نداشتند.
در دوران ریاستجمهوری محمد خاتمی به تعداد فیلمهایی که هر سال
ساخته میشد به شکل قابل توجهی افزوده شد و این فیلمها نیازمند
مکانی برای اکران بودند .برای همین ســینما استقالل بازسازی شد،
تجهیزات و صندلیهای فرســودهی آن را عوض کردند ،سالن نمایش
و نمای ســاختمان را از نو ساختند و نام آن را به «سینما بهمن» تغییر
دادند .از آن پس ســینما بهمن به سینما قدس جدیدی تبدیل شد با
همان منطق اکران فیلمها و تنها چیزی که از سینما استقالل به آن ارث
رســید ،اکران هر از چند گاهی فیلم «عقابها» بود البته در دورههای
زمانی کوتاهتر ،با مدتی کمتر و با پوستر جدیدی که برای فیلم طراحی
کرده بودند.
این البته همهی ماجرا نیســت .از ســال  1393حوزهی هنری زنجان
مدیریت سینما قدس را به دســت گرفت و در اولین اقدام آن را برای
همیشه و با عنوان ساختن «پردیس سینمایی» به جای آن تخریب کرد.
به این ترتیب سینما قدس و سینما یاسمن ،که در همین ساختمان قرار
داشــت ،از بین رفتند .در زنجان هنوز هم هیچ فیلمی به موقع اکران
نمیشود چرا که شهری با بیش از یک میلیون جمعیت تنها یک سالن
سینما دارد با  231صندلی.

کنسرت و تئاتر ،ندیدههای یک شب سی ساله

تئاتر در زنجان بیشتر شبیه یک شوخی است .هرچند سالهاست این
شهر انجمن تئاتر دارد و کسانی هم به عنوان پیشکسوت تئاتر معرفی
میشوند اما کســی که در زنجان زندگی کرده باشد هرگز تئاتری غیر
آموزی دوران تحصیل ندیده است ،و روشن
از تئاترهای مبتدی دانش
ِ
است با توجه به وضعیت آموزش هنر در نظام آموزشی ایران ،در واقع
کســی در زنجان تئاتر ندیده است .گروه تئاتر که اصلن معنایی ندارد
و اگر هم گروه تئاتری وجود داشته باشد ،سالنی مناسب اجرای تئاتر
موجود نیست .سالنهای زنجان برای تئاتر یا زیادی بزرگند ،یا زیادی
کوچک ،عالوه بر این امکانات صوتی و نور و صحنهآرایی هم که از بیخ و
بن وجود ندارد .کسی که بخواهد در زنجان تئاتر ببیند هیچ راه چارهیی
ندارد غیر از اینکه خودش را به تهران برساند یا الاقل از قوهی تخیل
شگفتانگیزی برخوردار باشد که با خواندن نقد و معرفیهای تئاترهای
روی صحنه در تهران ،تالش کند دیدن تئاتر را خیال کند.
کنسرت موســیقی هم وضعیت بهتری ندارد .برای سالها مهمترین
کنسرتی که در زنجان اجرا شد ،کنسرت حسامالدین سراج بود که به
رغم تالش حوزهی هنری و بنگاههای تبلیغاتی دولتی چیزی بیشتر از
همان خوانندههای به زور خوانندهشــدهی صداوسیما نداشت و ندارد.
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محلی کوچک بارها در زنجان کنسرت گذاشتهاند
البته که گروههای
ِ
و حتا یک بار کنسرت یک گروه زنان در زنجان با تجمع چماقداران
لغو شــد ،با این حال این کنسرتها بیشــتر حکم تبلیغات برای
آموزشگاههای موسیقی را دارند که یکی بعد از دیگری ،مانند قارچ در
زنجان سبز میشوند و اغلب «نونهاالن» و «نوباوهگان» خانوادههای
متمول برای هنرنمایی در جمع دوستان و آشنایان ،دِر و دِری در آنها
یاد میگیرند که خانواده در میان رقبا بیشتر بدرخشد« .استادان»
هم یکی از یکی پرمدعاتر .شاید سرنوشت نمادین خوانندهی جوانی
به نام بابک که بعد از برگزاری چند کنســرت سوت و کو ِر پاپ در
مرکزنشــین خوانندههای لوسآنجلسی و
مقلدان
زنجان و تقلید از
ِ
ِ
ناکامی در راهاندازی آموزشگاه ،ساندویچی باز کرد و نام آن را «بابی
برگر» گذاشت ،بتواند به تمامی سرگذشت موسیقی در زنجان را بیان
کند .یا سرگذشت آن خانوادهی «هنرمندی» که چند خواهر و برادر
بودند و فکر میکردند بالقوه میتوانند پا جای پای کامکارها بگذارند
و انصافن تالششان را هم کردند تا بیاستعدادترین اقوام خودشان
را هم در قامت اســتاد موسیقی بنشــانند ،اما سرانجام خانوادگی
مهاجرت کردند و نوباوگان شهر را از آموزشهای داهیانهی خودشان
بینصیب گذاشتند .تنها موسیقی خوبی که در زنجان شنیده شده
است کنسرتهایی است که در یک دوره به دعوت فعاالن ملیگرای
آذربایجانی توسط خوانندگان و نوازندگان مطرح جمهوری آذربایجان
در زنجان برگزار شد و البته بعد از مدتی به دستور نهادهای امنیتی
جلوی آن را گرفتند .تنها در آن دوران بود که به واســطهی حضور
کســانی چون هابیل علیاف ،آقاخان عبداهللاف و عالیم قاسماف
زنجان برگزاری کنسرت واقعی را تجربه کرد.
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مصیبت کتاب خواندن

در زنجان برای ســالها تنها دو کتابفروشی بودند که کتابهای
تازهچاپ را از تهران برای فروش میآوردند .کتابفروشی چمران و
کتابکدهی فرهنگ .کتابفروشی چمران که صاحبان آن ،برادران
رضایی از اعضــای نهضت آزادی ایران بودنــد و یکی از آنها ،احد
رضایی عضو شورای مرکزی این تشــکل ،بعد از برگزاری مراسمی

در سالگرد درگذشت مهدی بازرگان که با حملهی چماقداران ناتمام
ماند ،به دستور ادارهی اماکن برای همیشه پلمپ شد .بعد از آن تمام
بار کتاب در زنجان روی دوش کتابکدهی فرهنگ اســت .حاجی
تقدسی ،صاحب کتابکدهی فرهنگ انســان شریفی است که به
زحمت و در طول ســالیان کتابفروشی را سر پا نگاه داشته است،
هرچند در نهایت تالش کرده با فروش کتابهای کمکآموزشــی و
نظایر آن مشکالت مالی را برطرف کند .تقریبن تمام کسانی که در
زنجان کتاب میخوانند با کتابکدهی فرهنگ حساب دفتری دارند و
تنها امید آنها این است که این کتابفروشی تعطیل نشود.
روشن اســت که وقتی در مرکز یک استان تنها یک کتابفروشی
وجود داشته باشد هم عناوین کتابهایی که تازه منتشر شده است
و وارد زنجان میشــود محدود اســت و هم مدتی طول میکشد تا
کتاب تازه به زنجان برســد .در واقع اگر شما بخواهید کتابی را که
ِ
به تازگی در تهران منتشر شده است بخوانید و امکانی برای تهیهی
آن از تهران نداشته باشــید ،هیچ چارهیی ندارید غیر از اینکه هر
چند روز یک بار ســری به کتابکدهی فرهنگ بزنید و تالش کنید
حاجی تقدســی راضی شــود که کتاب مورد درخواست شما را در
فهرست سفارش بعدیاش بگنجاند و بعد منتظر باشید تا محمولهی
سفارشی که معمولن هر چند ماه یک بار ارسال میشود ،برسد .البته
کتابفروشــیهای دیگری هم در سطح شهر وجود دارند ،یکی دو
بساط فروش کتاب دستدوم و چند «کتابفروشی» شیک و مدرن
که تنها کتابهای کمکآموزشی را به فروش میرسانند.
***
در شهرستان هیچ چیز تازه نیســت .هیچ چیز به موقع نمیرسد.
چیزهایی که در تهران کهنه میشود به شهرستان میرسد یا هرگز
نمیرسد .همین است که زندگی در شهرستان حکم زندگی در مردابی
را دارد کــه هر دم تو را در خــودش میبلعد و فرو میدهد .فرصت
تخیل ،فرصت فکر کردن به افقهای دور دست در شهرستان وجود
ندارد .تاخیری که در مثالهای پیشگفته در اکران فیلم و رســیدن
کتاب تازهچاپ به شهرستان وجود دارد در تمامی شئون زندگی هم

به چشم میخورد .روند زندگی در شهرستان کند است ،کسی ضرورتی
برای آگاه شــدن روزانه از اخبار احساس نمیکند ،کسی فکر نمیکند
باید به روز باشــد ،چنین ضرورتی تنها و تنها به یک ارادهی خودآیین
فردی وابسته است و نه ضرورتی بیرونی .زندگی در شهرستان ،زندگی
بیرون زمان ایستاده است.
در جایی است که
ِ

حاشیهزدایی از حاشیه

در دوران هاشمی رفسنجانی بود که دولت تالش کرد طرح حذف یارانهها
را به مورد اجرا بگذارد .هرچند اجرای این طرح موجب شورشهای نان
شد و دولت را وادار کرد از اجرای این طرح عقبنشینی کند اما اجرای
همان مراحل اولیهی این طرح موجب فقیرتر شدن فرودستان و موجی
از گرانی بیسابقه شد .کار چنان باال گرفت که در نمازهای جمعه اعالم
کردند هر کسی علیه دولت هاشمی رفسنجانی حرف بزند و به ویژه در
مورد گرانی چیزی بگوید« ،ضدانقالب» است.
اجرای این طرح اما به فقیرتر شدن تودههای روستایی و شکل گرفتن
موجی از مهاجرت روســتاییان به شهرها منجر شــد .زنجان هم از
این موج برکنار نبود .از قدیماالیام روســتاییانی که به شهر مهاجرت
میکردند در یکی از دو حاشیهنشــین بزرگ شهر ساکن میشدند که
«زورآباد» و «صفرآباد» نام داشــتند .خانههای کوچکی که بدون هیچ
طراحی و معماری خاصی کنار هم ســاخته شده بودند تا خانوادههای
اغلب پر جمعیت مهاجر را درون خودشان جا بدهند.
در میان مهاجران جدید ،آنهایی که متمولتر بودند در محلههای میانی
شهر ساکن شــدند اما آنهایی که فقیرتر بودند به جمعیت ساکن در
حاشــیهها افزودند .زورآباد و صفرآباد هرچند مرزی با شهر نداشتند
اما مرزهایی نامرئی در مقابل ســاکنان آن وجود داشت .زندگی جمعی
و فشــرده در منطقهیی که از امکانات بهداشتی و شهری هیچ بهرهیی
نداشت ،فرهنگ جمعی و مصیبتهای جمعی خودش را میسازد .جهان
سالهاست که تجربهی ساختن گتوها و آنچه در آنها ساخته میشود و
شکل میگیرد را داشته است .تبعید یهودیها به گتوها و فشرده کردن
جمعی بیامکانات ،نازیها را کمک کرد تا ثابت کنند
آنها در یک زندگی
ِ
تصویرهایی که در رسانههایشان از یهودیها ساخته بودند دروغ نبوده
است .آنها راست میگفتند ،یهودیهایی که در گتوها زندگی میکردند
بسیار به تصویری شــبیه بودند که نازیها از آن حرف میزدند .آنچه
که بوقهــای تبلیغاتی نازیها هرگز به زبان نمیآوردند این بود که هر
جمعیت دیگری اگر در آن وضعیت زندگی میکردند حاصل دیگری غیر
از همین نداشتند و نژندیهای گتوهای یهودی ربطی به «یهودی» بودن
ساکنان آن نداشت.
چنین بود که لفظ تحقیرآمیز «کتی» ،که ترجمهی ترکی همان دهاتی
است ،ورد زبان شهریها و شهرنشینهایی شد که احساس میکردند
زندگی و فرهنگ آنان مورد هجوم روستاییها قرار گرفته است .تحقیر
روزمرهیی که هنوز هم در زنجان وجود دارد .بر بنیان پشتیبانی همین
افکار عمومی بود که مســئوالن دولتی زنجــان تصمیم گرفتند برای
نوسازی چهرهی شهر و آماده کردن آن برای کسب و کار ،زورآبادیها
را از چهرهی شهر بزدایند .صفرآباد خللی در شهر جدید ایجاد نمیکرد.
صفرآباد در چنان حاشیهیی قرار داشت که وجودش چندان مهم نبود،
زورآباد اما بر حسب اتفاق درست در میان چند محلهیی قرار گرفته بود

که یا از قدیم محل سکنای ثروتمندان بودند یا در شهرسازی جدید به
محل زندگی ثروتمندان تبدیل شدند .جمهوری اسالمی از عصر عدالت
توزیعی و تکریم «مستضعفان» گذر میکرد تا از شهرها و اماکن عمومی
«مستضعفزدایی» کند.
در حالی که افکار عمومی شهر برای سرکوب روستاییهای مهاجر آماده
و مهیا بود ،بولدوزرهای شــهرداری به بهانهی مقابله با ساخت و ساز
غیرقانونی ،در یک طرح ضربتی شــبانه وارد زورآباد شدند .مهاجران
فقیر روستایی که خانههای توسریخوردهی حقیرشان بخش مهمی از
تمام دارایی آنها بود ،تــاش کردند در مقابل تخریب خانهها مقاومت
کنند .از همان شب ،شورشــی در زورآبا ِد زنجان آغاز شد که تا چند
روز بعد ادامه داشت .هرگز خبری در مورد جزئیات این شورش منتشر
نشــد ،تا سالها حتا کســی در مورد آن صحبت هم نمیکرد و بعد از
آن در برخی اظهارنظرهای رسمی از عنوان کلی «شورش زنجان» برای
یادآوری آن در کنار شورش در اسالمشهر ،مشهد و اراک استفاده شد.
قدر مسلم این است که ساکنان زورآباد تالش کردند با هر وسیلهیی که
میتوانند در مقابل فرستادهگان دولت مقاومت کنند .این «هر وسیله»
البته چیزی بیشــتر از چوبدستی و بیل و چند تفنگ شکاری و یکی
دو اســلحهی جنگی که در همان شب شــورش به دست مردم افتاد
نبود .بالفاصله نیروهای نظامی زورآباد را محاصره کردند و در اقدامی
احتیاطی صفرآباد هم در محاصره قرار گرفت .تا چند روز در همه جای
شهر صدای گلولههایی که در زورآباد شلیک میشد به گوش میرسید.
آنچه که دهشتناک به نظر میرسید این بود که این همه هیچ بحرانی
در شهر ایجاد نکرد .ساکنان محلههای دیگر در آرامش ناظر سرکوب
ســاکنان پر تعداد محلهیی بودند که انگار همه در مورد لزوم برچیده
شدن آن توافق داشتند.
شــورش چند روز بیشتر طول نکشید و هرگز گفته نشد که در جریان
سرکوب این شورش چند نفر کشته شدهاند .آنها بهحاشیهراندهشدهترین
ِ
و بیصداترین ســاکنان شهر بودند که مرگشان حتا در هیچ رسانهیی
بازتاب نداشت .در هفتههای بعد بازداشتهای دستهجمعی آغاز شد.
گفته میشد که از روی فیلمهایی که ســپاه در جریان شورش تهیه
کرده است سراغ ســاکنان محله میروند و آنها را بازداشت میکنند.
کســانی که آن زمان در ســپاه زنجان بودند بعدها گفتند که تعدادی
از بازداشتشدهگان به ســرعت محاکمه و اعدام شدند .زورآباد از هم
پاشید .هرچند برخی ساکنان آن همچنان در همان محله باقی ماندند
اما آن مرزهای نامرئی با خونریزی و صبعیت درهمشکســته شــد.
بسیاری از ســاکنان زورآباد به محلههای فقیرنشین شهر یا صفرآباد
کوچانده شدند و برخی از آنان پایههای اولیهی حاشیهنشین جدیدی
را شــکل دادند که به نام علیآباد در گوشهی دیگری از شهر در حال
شکلگیری بود و البته با فروختن زمینهای آن به قیمت ارزان به برخی
معلمها و کارمندان تالش شــد منطقهی مهاجرنشین دیگری شکل
ِ
دولت مستقر تالش کرد نام زورآباد برای همیشه فراموش شود،
نگیرد.
این سیاســت تغییر نام برای دستکاری حافظه حتا شامل صفرآباد هم
شــد و نام جدید این منطقه را «اسالمآباد» گذاشتند .شهرنشینهای
زنجانی اما هرگز متوجه نشدند «کتی» گفتن آنها تا چه اندازه امکانات
ایدئولوژیک ســرکوبی را فراهم کرد که شامل حال روستاییان فقیری
شد که به زورآباد پناه آورده بودند.
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تخریب خاطره و شهر
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در زنجان هرگاه نام نوسازی را شنیدید بدانید پای تخریب در میان
زنجان قدیم تقریبن چیزی باقی نمانده است .به غیر از یکی
است .از
ِ
ِ
بــزرگ زنجان تقریبن تمامی محلههای
دو محلهی منتهی به بازار
قدیمی شهر ویران شدهاند .زنجان دیگر گنجایش ساکنان خودش
را ندارد و سیاست فروش اتوموبیل ،که بخش جداناشدنی سیاست
تشویق به مصرف اســت ،موجب شده خیابانهای قدیمی شهر که
قدمت احداث برخی از آنها به دههی بیســت میرسد توان تحمل
حجم اتوموبیلها را نداشته باشــد .رفع مشکل ترافیک اما همهی
ماجرا نیست .انبوهسازان در تمام سالهای اخیر شریک و همدست
مسئوالن شــهری برای ویران کردن شهر و تبدیل آن به قطعههای
قابل فروش بودهاند .در یک نمونهی سنخنما ،وقتی میراث فرهنگی
تصمیم گرفت کاخ سلطان محمود ذوالفقاری را مرمت کند ،در اولین
اقدام تمام خانههای مجموعــهی ذوالفقاری را تخریب کرد و از آن
میان تنها کاخ اصلی و حیاط آن باقی ماند .بعد از چندی چون یکی از
خیابانهای در دست احداث باید از مقابل ساختمان کاخ رد میشد،
حیاط بــزرگ و مصفای کاخ را هم ویران کردند و تنها ســاختمان
اصلی آن را باقی گذاشتند .آنچه بعد از مرمت کاخ به عنوان «میراث
فرهنگی» شهر باقی ماند ،بنایی بود نوساز که کارشناسان مرمت به
جای مرمت آن را نوسازی کرده بودند.
بســیاری از کوچههای قدیمی زنجان ویران شــدهاند ،بسیاری از
خانهها و بناها و حمامها و مدارس قدیمی شــهر یا محو شدهاند یا
جای خودشان را به آپارتمانهای چند طبقهی تازهساز دادهاند .انگار
دست نامرئی بازار پیش از هر چیز حافظهی جمعی مردم را مخدوش
کرده است تا متوجه نشوند که شــهر در مقابل چشمانشان حراج

میشود .زنجان بدون خاطرههایش به شهری برای گذر تبدیل شده
است ،به مســافرخانهی بزرگی که ساکنانی هم دارد ،مسافرخانهی
بدون تاریخی شبیه مسافرخانههای سر راهی فیلمهای وسترن.

حاشیههای مرکز

این اما تازه وضعیت زندگی در شهری است که مرکز یک استان است
و از مواهب مرکز اســتان بودن بهرهمند .در هر استانی کافی است
کمی از مرکز استان دور شوید تا همین امکانات اندک هم دیگر وجود
نداشته باشد .سلسلهمراتب توزیع امکانات به همین سادگی چهرهی
بیرحمانهی خودش را نشــان میدهد .به همان اندازه که شهرهای
مرکز استان از امکانات موجود در تهران و یکی دو شهر بزرگ دیگر
بیبهرهاند ،شهرهای دیگر اســتان از امکانات موجود در مرکز یک
اســتان بهرهیی نمیبرند .و عالوه بر این هرچه شهرها کوچکتر و
بیامکاناتتر میشوند به مشکالت زندگی روزمره افزوده میشود.
اگر کســی در مرکز یک اســتان به هر دلیلی انگشتنما میشود،
در شهرســتانی کوچکتر خیلی زودتر و به دالیلی خیلی سادهتر
انگشتنما خواهد شد .چنین است که زندگی در تهران آرزوی تمام
کسانی است که در شهرســتان متولد میشوند ،بزرگ میشوند و
زندگی میکنند .مهاجرت به تهران راه نجاتی از این همه تیرهروزی
است .مهاجرت به شهر درندشتی که از دور ،از خیلی دور برق میزند
و تنها زمانی که وارد دهان هیوال شوی خواهی فهمید که آن امکانات
برای همهگان در دسترس نیست .میتوانی در تهران باشی و نتوانی
تئاتر ببینی ،به کنسرت موسیقی بروی یا کتاب تازهچاپ بخوانی .اما
دستکم در معدهی حجیم پایتخت بلعیده شدهیی.

از مهر تا اسفند 77
روزبه گیالسیان

ســال  77به خودی خود سال خاصی نبود .یک سال بعد
از  76و یک ســال قبل از  78بود .یک سال بعد از دوم
خرداد و یک ســال قبل از  18تیر .دانشجو شدن در این
ســال هم برای خودش اقبالی بود ،آن هــم در تهران  400 ،کیلومتر
دورتــر از آنجایی که به دنیا آمدی و تمام دنیا را از زاویه و افق همان
شهرستان دیدی و برای کســی مثل من که فکر میکردم در آینده
قرار است دنیا را به طریقی تغییر دهم ،رفتن به این شهر و زیستن در
پایتخت و یاد گرفتن مسیرهای رفت و برگشت از دانشگاه به خوابگاه
و بالعکس مثل نقشــهخوانی در یک میدان مبارزه بود .گرچه همان
هفتهی اول پای تلفن خوابگاه بغض کردم و تا یک ترم اوضاع روحیام
مثل تبعیدیها بود.
پدرم پیش از انقالب به خاطــر گرایش و عضویت در یک گروه چپ
(سازمان انقالبی حزب تودهی ایران) حدود دو سال زندانی بود .بعد
از انقالب به معلمی ادامه داد ،تصفیه نشــد اما ســبیلش را هم نزد.
از بچگــی به ما همان کتابهایی را میداد که یک طیف وســیعی از
بچههایی کــه در یک خانوادهی چپ زندگــی میکنند ،میخوانند.
عقایــدش تغییر نکرد ،همان بود که بــود و از همان عقاید چنان در
ذهن ما فرو کرده بود که از همــان اول طرفدار تیم برزیل بودیم نه
فرانســه .در همان جام جهانی معروف که سوکراتس پنالتی را خراب

کرد و برزیل از فرانسه در یکچهارم نهایی جام جهانی  86شکست
خورد ،برزیلی شدم .پدرم مست بود و سیگار میکشید ،نیمهشب من
 6ساله را که پیشش رفتم بغل کرد و گفت برزیل کشور فقیری است،
مردمش ندارند بخورند اما فوتبال را دوســت دارند و ما باید طرفدار
این تیمها باشیم و من هم برزیلی شدم .برای ثبتنام هم او همراهم
آمد .پدرم هیچوقت اهل مســافرت نبود .یکی از مشکلها اعتیادش
بود و مشکل اصلیتری که به آن اضافه شده بود مسافرت در شب با
اتوبوس بود .شاید هیچوقت به مسافرت خانوادگی با پدرم نرفتیم .نه
ماشین داشتیم و نه پدرم به مســافرت با اتوبوس تن میداد .چنین
فردی حاال برای ثبتنام من باید بلند میشــد و میامد تهران .همان
تهرانی که زمانی خودش پیش از انقالب دانشــجویش بود .خیابان
اللهزاری بود ،که زنانش مینیژوپ تا روی زانوهایشان میپوشیدند.
شبهای انستیتو گوتهای بود که پدر جوانم در آن کف میزد و هورا
میکشــید .و اکنون یک میدان ولیعصر اســت و انقالبی که پدرم را
افسرده ،بیجان و بیش از پیش به همه چیز بدبین کرده بود .مشکل
عمدهی پدرم با اتوبوس این بود که تکرر ادرار شبانه داشت ،برای حل
این مشکل با خودش پالستیک سیاهی به داخل اتوبوس آورده بود.
خجالت جوان نوزده ســالهای که من بودم وقتی صدای پالستیک در
شــب میآمد و پدرم سعی میکرد آهسته با باز کردن زیپ شلوارش
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به سختی در پالستیک ادرار کند و من که چشمانم را میبستم تا
خود را به خواب بزنم تــا این وضعیت خجالت هر چه زودتر حل و
فصل شود...
اوایل ترم یک بود ،به رسم هر ساله شورای مرکزی انجمن اسالمی
آمده بود خوابگاه و بعد از شام جلسهی معارفهای با دانشجویان در
نمازخانهی خوابگاه گذاشته بود .تعدادی از بچهها جمع شده بودند
با پیژامه و زیرپوش ،از مشــکالت خوابگاه میگفتند از غذای بد و
پنیری که آن روزها داده بودند و بو میداد .من اما آن جلسه را به
عنوان لحظهای برای مداخلهی سیاسی و به رخ کشیدن معلومات
خود میدیدم .چند بار خیز برداشتم تا وسط پریده و چیزی بگویم
اما فرصت چنان که باید دســت نمیداد تا اینکه به هر حال بخت
گشــوده شد و شروع کردم« :بســیاری از مشکالتی که دوستان
گفتند مشکالت معیشــتی و مربوط به شکم بود .من میخواهم از
عدم وجود تغذیهی مناسب برای فکرها صحبت کنم و فکر میکنم
حضور انجمن اسالمی در اینجا بیشتر به خاطر همین مسائل فکری
و سیاسی است .مثال همه میپرســند چرا پنیر بو میدهد اما من
سوالم این است که چرا در کتابخانهی خوابگاه کتابی از دکتر سروش
نیست ».درســت زده بودم وسط خال .چشمان انجمنیها برق زد.
لبخند به لبهاشان نشســت و همین چند جمله را که کمی هم با
بغض و لرزش صدا همراه بود چنان هنرمندانه گفته بودم که بعد از
جلسه دورم را گرفتند و یک هفته نگذشت که تحت حکمی مرا به

عنوان نمایندهی انجمن اسالمی در خوابگاه میرعماد معرفی کردند.
من تا آن روز از ســروش فقط کتاب «نهاد ناآرام جهان» را خوانده
بودم و بیآنکه کتاب «قبض و بســط تئوریک شریعت» را خوانده
باشم همه جا به آن استناد میکردم و فکر میکردم منظور سروش،
شریعتی اســت که همه چیز را در قبض و بسط خود میخواهد در
صورتی که اصال حکایت چیز دیگری بود .الغرض آن روزها بســیج
و انجمن اسالمی هر یک برای خود نمایندهای در خوابگاه داشتند
و این یعنی اینکه من در همان دوران التهاب دانشگاهها و تریبون
آزادها و تجمعها از طریق انجمن اســامی وارد گود مبارزه شده
بــودم .تلفنی موضوع را با پدرم در میان گذاشــتم به این هوا که
به یاد سیاســیکاریهای خودش ،پسرش را تشویق میکند .اول
چیزی نگفت اما نیمســاعت بعد تلفن خوابگاه دوباره زنگ خورد.
این بار پدرم تمام استداللش را جمع کرده بود که بگوید وارد این
کار نشو ،درســت را بخوان ،نپذیر .خطرناک است .آخر و عاقبت
ندارد .من هم زیاد اصــرار به خرج ندادم .به توصیهی پدر ،نامهای
نوشتم به انجمن اسالمی و از پذیرش نمایندگی عذرخواهی کردم.
حاال در نیمهی آذر ،تیتر روزنامهها از قتلهای زنجیرهای میگفت.
پول توجیبی مناسبی نداشتم .پدر و مادر معلم و از سویی قناعت
من به کمخرجی سبب شــده بود تا تنها به تیتر روزنامهها قناعت
کنم .هنوز نه موبایلی بود نه اینترنت به ســامانی .هنوز سیســتم
کامپیوتر دانشــگاه با داس کار میکرد و من هــم پیادهتر از آن
بودم که بتوانم دستوری بنویسم که حتی یک فایل را روی فالپی
(دیسکت) کپی کند .بعد از مرگ ســعید امامی در خرداد  78در
زندان که بر اثر خوردن واجبی (داروی نظافت) در هنگام استحمام
رخ داده بود به طور سراســیمهای این فکر در کلهام افتاده بود که
ســعید امامی نمرده اســت .این فکر دنبال اثبات تئوری خودش
میگشت .در دانشــگاه گاهی به دفتر انجمن اسالمی میرفتم و
روزنامههایی که آن روزها منتشــر میشد را میخواندم .در یکی
از روزنامهها در صفحهی حوادث نوشته بود که چند ماه پیش یک
دکتر جراح پالستیک به طرز مشکوکی از مطبش که در ونک بوده،
ربوده شــده است .همین شد سر نخی برای من تا قضیه را اینگونه
تفسیر کنم این جراح دزدیده شده تا سعید امامی را مورد جراحی
پالستیک قرار داده ،چهرهاش را تغییر دهد و از کشور خارج سازد
و کس دیگری را جای او بکشند و باقی داستان .این تنها یک طرح
ذهنی نبود بلکه در دفتری شــروع کردم به جمعآوری شواهد و
مدارک .تا دفتر روزنامهی ایران که آرشیو خبرها را نگه میداشت
رفتم ،منبع خبر را خوانــدم ،آدرس مطب دکتر را گیر آوردم و به
آنجا هم ســر زدم و همهی این کارها را با چنان وسواس پلیسیای
پیگیری میکردم تا خطی یا ردپایی از خودم به جا نگذارم .مثال با
کارت یکی دیگر از دانشــجویان به دفتر روزنامهی ایران رفتم ،در
جاهای مختلف نامهای متفاوتی را میدادم و حتی در دفترم هم به
زبان رمز بعضی از موارد را یادداشــت میکردم .کمی نگذشت که
بیآنکه بخواهم از ایدهام دست بشویم تحقیقات را متوقف کردم،
شاید به این دلیل که دیگر هیچ راهی برای اثبات و پیگیری نظرم
نیافتم یا اینکه بر عکس هر چیز به نحو مشــکوکی نظریهی من را

تایید میکرد.
اسفند  77انجمن مستقل دانشجویی امیرکبیر فراخوان عمومی
داده بود که قرار اســت به مناسبت  14اسفند دانشجویان را ببرد
احمدآباد ســر قبر مصدق .این دفعه دیگر مساله را با خانه مطرح
نکردم ،صبح وارد دانشگاه امیرکبیر شــدم تعدادی مینیبوس
از قبل آماده بود و عدهی زیادی دانشــجو ،سوار شدیم و رفتیم
احمدآباد ،آنجا که رسیدیم پر بود از جمعیتی که  76را بهانه کرده
بودند و در  77سر قبر مصدق یک قدرتنمایی سیاسی راه انداخته
بودند .از یک ســمت خانه پالستیکهای سیاهی را میگرفتیم و
کفشها را داخلش میگذاشتیم ،وارد صحن خانه میشدیم که قبر
مصدق در وســط آن بود ،بعد از سوی دیگر که پشت حیاط بود و
تریبون و میکروفون کارگذاشته بودند بیرون میامدیم .همه شعار
میدادند و ســرود میخواندند .چند نفر هم سخنرانی کردند که
االن نامهایشان در خاطرم نیست .بیرون خانهی مصدق هم پر بود
از نیروی انتظامی و عدهای لباس شخصی که کمکم به تعدادشان
افزوده میشد و گویی حمله کردند یا جمعیت گفت حمله کردند و
کسی گفت فرار و عدهی زیادی دویدند و من هم دویدم ،ایستادم،
دویدم و هیجانی بود که نمیشد وصف کرد تا همه چیز با گرفتن
یکی دو نفر آرام گرفت .به ســامت دوباره سوار همان مینیبوس
شــدیم و برگشــتیم .کمی ولخرجی کردم و نواری از سرودهای
کوهستان را که انجمن مستقل دانشجویی امیرکبیر تکثیر کرده
بود خریدم.
از آرزوهــای دیگر مــن در آن روزها نوشــتن در روزنامههای
مطرح دوم خردادی بود .خوشاشــتها و به خودم هم غره بودم،
به ســراغ مطرحترینشــان هم رفته بودم :روزنامهی نشاط که
بعد از توقیف روزنامهی جامعــه و طوس با همان هیات تحریریه
منتشر میشــد .چند مقاله نوشتم و بردم دفتر روزنامه و دادم به
سرویس سیاســی .همین که از در روزنامه آمدم بیرون خودم را
شــخص بزرگتری میدیدم .مطالب تایپ نشده روی کاغذ آچار
با خودکار آبی با خط بچهمحصلهای تازه رفته به دانشــگاه .هر
روز در دفتر انجمن اسالمی روزنامه را ورق میزدم دریغ از چاپ
مطلب .کمکم امیدواری به یاس انجامید .اما باز هم تالش دیگری
کردم ،این بار چند تا مطلب کوتاه نوشــتم ،در قالب یک ستون.
انتظار داشتم ستونی به من بدهند مثل ستون ابراهیم نبوی که آن
روزها از پرخوانندهترینها بود و من هر روز مطلب بنویســم .این
بار به سرویس اجتماعی رفتم و اتفاقا همان ابراهیم نبوی روبرویم
نشســته بود و تند تند هر شــش مطلب را خواند و گفت خوبه
حداقل ســه تا از آنها را کار میکنیم .مثل پرندهای بال درآورده،
با چنان نعشــگیای به خوابگاه رفتم که تا چند روز اشتها به غذا
را از دســت داده بودم ،چند ماه گذشت اما خبری از چاپ نشد.
کمکم داشتم دیوانه میشدم .از بس هر روز تمام صفحات روزنامه
را ورق زده بودم دیگر هیچ یــک از مطالب را نمیخواندم و فقط
دنبال مطلب خودم میگشتم .روزهای پایان اسفند بود باید برای
تعطیالت نوروز به خانه بر میگشــتم ،آخرین شمارهی آن روز را
هم ورق زده و ناامید به گرگان برگشتم .روزنامهها به شهرستان با
یک روز تاخیر میرسید .یعنی شهرستانیها همیشه خبرها را یک

روز دیرتر میخواندند .پدرم از بعد از ســال  59دیگر نه مجلهای
میخواند ،نه روزنامهای .در دههی هفتاد با پیام دانشــجو که به
سختی به سیاستهای تعدیل هاشمی رفنسجانی میتاخت دوباره
روزنامهخوان شــده بود .بعد به سالم روی آورد .بعد به پیشنهاد
من ایران فردا ،به سردبیری سحابی ،را میگرفت و بعد هم همین
روزنامههای دوم خردادی از جامعه شروع شد تا به طوس و نشاط
و خــرداد و صبح امروز و . ...روزنامهی آن روز را قبلتر در تهران
خوانده بودم .تا چند روز بعد ویژهنامهی چند صفحهای روزنامهی
نشــاط که مخصوص نوروز بود منتشر شــد .در صفحهی طنزی
که داشــت یکی از آن شــش مطلب من هم چاپ شده بود .کنار
مطالب ابراهیم نبوی و شــهرام شکیبا .با عنوان «کتک میخورم
پس هستم .».فوری آن صفحه که مطلب من بود را از روزنامه جدا
کردم ،خواهرم متوجه شــد .جریان را به او گفتم و او یواشکی به
پدرم گفت .انتظار چنان استقبالی را نداشتم .او به شدت خوشحال
شد .ایام عیددیدنی وقتی دوســتان همرزم سابقش به دیدن ما
میآمدند صفحهی روزنامه را جلوی آنها میگذاشت و کلی کیف
میکرد .شــاید هیچ چیز مثل خواندن آن مطلب که اولین مطلب
چاپ شــدهی من در یک روزنامهی کشوری بود نتواند فضای آن
روزهای من را تصویر کند .مطلبی که بعد از گذشت  17سال دوباره
بسیاری از خاطرات را برای من زنده میکند .این نوشته را با ذکر
همان مطلب تمام میکنم:
«کتک میخورم ،پس هستم»
من چرا هســتم؟ چه دلیلی بر وجود خود دارم؟ وجود دیگران را
آسان میشود دریافت .ولی خودت را چگونه در مییابی؟ از کجا
معلوم که هستی؟ شاید حقیقت نداشته باشی .شاید دنیا زادهی
توهم تو باشد و تو زادهی توهم دیگران.
به همین مناســبت آمارگیری توسط صاحبان امر انجام گرفته که
در زیر عنوان میشود:
دکارت :میاندیشم پس هستم.
آندره ژید :احساس میکنم پس هستم.
اقبال الهوری :هستم اگر میروم گر نروم نیستم.
گروه فشار :کتک میزنم پس هستم.
طرفداران جامعهی مدنی :کتک میخوریم پس هستیم.
جناح چپ :خاتمی با ما هست ،در نتیجه مردم با ما هستند ،پس
حتما ما هم هستیم دیگر.
جناح راست :تا لیبرالهای فالن فالن شده هستند ما هم هستیم.
گروههای مستقل :هستیم چون قبل از اینها بودیم.
اهل ادب :بودن یا نبودن مساله این نیست ،مساله شدن است.
امپریالیزم :تا جهان سومیها هستند ما هم هستیم.
کمونیستها :بر علیه امپریالیسم قیام میکنیم پس هستیم.
اگزیستانسیالیستها :تا انسان هست ما هستیم.
کارگزاران :تا مراد هست ما هستیم.
مراد کارگزاران :هر طرف که باد مصلحت و قدرت بوزد من هستم.
نگارندهی این ستون :تا او هست من هستم.
(نقل از روزنامهی نشاط 27 ،اسفند ماه  ،1377شمارهی )24
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تهران یعنی تنهایی پر
هیاهو
نسیم بنیکاملی
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وقتی  19سال از عمرت را در شهرستان گذرانده باشی ،تهران بدون
حضور پدر و مادر ،برایت هیوال میشــود .با هزار منت صاحب یک
اتاق  40متری با ســه دختر شهرستانی دیگر شده بودم .یکی اهل
ماکو ،دیگری عجبشــیر و سومی شهرکرد .باید روزها و شبها را
میگذراندیم کنار هــم با فرهنگهای متفاوت .گاهی رنجش بود و
گاهی مهربانی .امور دانشــجویی گفته بود اتاق خالی نداریم و در
دفترچهی کنکور هم تضمین نکــرده بودیم که خوابگاه میدهیم.
من ،همــان دختری که بین فامیل به کمحرفــی و خجالتی بودن
مشهور بودم از بین بقیهی بچهها رفته بودم جلو و گفته بودم باید
به ما خوابگاه بدهید .هیوال بودن تهران گویی به من جرأت داده بود
که حرف بزنم از ترس اینکه بیجا و مکان بمانم در این شهر بیدر و
پیکر .ماههای اول روزی نبود که بغضم نترکد و دلم برای خانه تنگ
نشود .همیشه هم بغضم پشــت پنجرهی اتاق خوابگاه میترکید.
همانجایی که قابش با تصویر پســرک آپارتمان روبرویی که اکثر
اوقات صدای ضبط را بلند میکرد و ما دخترکان شهرســتانی را
دید میزد پر میشد .ســختگیریهای قوانین خوابگاه از لحاظ
ســاعت ورود و خروج و تیپ ظاهر و آرایش بسیار توهینآمیز و
تحقیرکننده بود .تهران برای من ِشهرســتانی در روزهای اول پر
بود از تجربههای شنیداری ،گفتاری و دیداری جدید ،روابط نسبت ًا
آزاد دختران و پسران در روزهای اول برایم عجیب بود ،ولی بعد از
مدتی دیدم خودم هم حل شدهام درونشان .بلوار کشاورز و خیابان

انقالب مکانهای دوستداشــتنی من شــدند .کم کم از ابهت و
ترسناکی تهران کم شد و جایش را به کشف و بازشناسی این شهر
غریب داد .ماههای اول ،شرکت در تحصنها و تجمعهای دانشگاه
برایم جذابیت داشت اما بعدها با هدف خاصی در تجمعات شرکت
میکردم و دیگر آن جذابیت از بین رفته بود .در ســالهای آخر
تحصیل ،ساکن خوابگاه کوی شدم ،کوی امکانات بهتری نسبت به
خوابگاههای سطح شــهر داشت و دارای محدودیتهای کمتری از
لحاظ سیاسی بود .بغض و دلتنگی کمرنگ شده بود و کنار آمدن با
هماتاقیها راحتتر .دوران دانشجویی تمام شد .بازگشت به محیط
کوچک و آرام شهرســتان برایم سخت بود .تهران را برای ادامهی
زندگی برگزیدم .با وجود اینکه یافتــن کار برای گذران زندگی و
ســرپناهی برای ماندن دشــوار بود و من ماندم در همان تهرانی
که در  19ســالگی برایم هیوال بود .تهران یعنی تمامی مشکالتت
را خودت حــل کنی و به خانواده انتقال ندهــی مبادا که نگرانت
شوند ،تهران یعنی دیگرخبری از آرامش شهرستان نیست ،تهران
یعنی دوندگی ،یعنی دود و کثافت و ترافیک ،تهران یعنی شلوغی
اتوبوسها و متروهایش ،تهران یعنی تأتر شــهر و ســینماهایش،
تهران یعنی صدای دلتنگ پدر و مادر از پشت تلفن ،تهران یعنی
کتابفروشیهای انقالب ،تهران یعنی قدم زدن در پارک الله ،تهران
یعنی دورهمیهای آخر هفته ،تهران یعنی بحثهای داغ سیاسی،
تهران یعنی تنهایی پرهیاهو.

دانشگاه دو «طبقه»
محمدسعید نادری

تقریبا اکثریت قریب به اتفاق ما دورهای از زندگی خود را تحت عنوان
دانشجو گذراندهایم .حال عدهای از ســر جفتکپرانی و سرخوشی
به دانشــگاه رفتهاند و جماعتی کثیر نیز به این محل پا نهادهاند که
تخصصی بیشــتر از پیشــینیان خود بیاموزند و با کسب مهارتی و
مدرکی آکادمیک خود را آمادهی بهرهکشی و استثمار شدن در مراکز
تولیدی و صنعتی و ...کنند.
شاید یکی از مزخرفترین استدالالتی که همیشه دربارهی دانشگاه
شنیدهایم از دورهای است که در دبیرستانها به سر میبریم که قرار
است همه در نبردی برابر به نام کنکور شرکت کنند.
برابر؟! چه شوخی مضحکی! قطعا برابر نیست کسی که از جیب َددی
جاناش چندین میلیون یا شاید چند ده میلیون خرج کالس کنکور
و قلمچی و گاج و هزار موسسهی خصوصی و مشاوره و معلم شخصی
کرده و در کمال آرامش لَم داده و درس خوانده و مامان هم شرایط را
برایش فراهم کرده که کسی مزاحم درس خواندنش نشود ،با آنکه در
خوشبینانهترین حالت دست و پا شکسته دو سال آخر دبیرستان را
به مدرسه رفته و همزمان کارگری ساختمانی روزمزد یا دستفروشی
کرده تا پدر و مادرش الاقل بگذارند به مدرسه برود!
از همهی اینها گذشته آقازاده در کمال آرامش و آسایش ناشی از جیب
بابا دانشــگاه میرود و اگر دولتی هم نشد مهم نیست! دانشگاه آزاد
که هست! تازه کالســش هم برای آقازاده بیشتر است گاها ،باالخره
توی دانشگاه آزاد از این جماعت به قول خودش “جک و جواد” پیدا
نمیشود .و آن یکی هم اگر خوششانس باشد و دری به تخته بخورد
بعد از قبولی دانشگاه مدتی با خانواده سر و کله بزند که به شرط پول

خرج نکردن و کار کردن برود دانشــگاه درس بخواند که بعدا الاقل
راحتتر در کارخانه و کارگاه همان آقازاده بتواند کاری برای کارگری
پیدا کند.
اما تصویر اصلی که در دورهی دانشجویی در ذهن هر کسی میتواند
نقش ببندد ،زندگی دانشجوییست .جایی که آقازاده وقتی توی شهر
خودش نیست حوصلهی خوابگاه رفتن و با آدمهایی پاییندستتر از
خودش سر و کله زدن را ندارد و نمیتواند چند ماه دماغش را بگیرد
که بوی گند پاییندستیاش خفهاش نکند و بابا جان را مجبور میکند
که برایش یک خانهی دانشجویی بگیرد که با دو تا بچهی همسنگ و
همطبقهی خودش بتواند بپرد و حال و حول نماید .این آقازاده تا االن
شاید هیچ فرودستی را ندیده و هنوز نمیداند که اموال و رانت حاج
آقا چه قدرتی دارد ،هنوز نمیداند که واقعا سر را گرسنه روی بالش
گذاشتن چه طعمی است .زندگی دانشــجویی اولین فرصت اوست
که به طور مســتقل بفهمد که چه زالوییست و چه کثافتکاریهایی
میتواند انجام بدهد و خودش خبر ندارد.
او دقیقا همان کسیست که وقتی بقیه او را میبینند باید از هوش و
ذکاوتش تعریف کنند و رنگ شــالگردن امروزش که با دیروزی فرق
دارد را با گفتن :چه شــال قشنگی! یا یک WoWکِشدار بستایند و
بعد جلوی چشم همه وسیلهای را در بیاورد که ابتذال خود را به حد
اعالء برســاند و به همه نشان دهد که من کی هستم! و بعد مونوپاد یا
همان چوب سلفی تخماتیکش را که پول خون بابای بقیهی بچهها را
پایش داده در بیاورد و بعد گوشیاش که سیب نصفهای روی آن حک
شــده را رویش بگذارد و با چند موسموسکن خایهمال که همیشه
باهاش میپلکند یک سلفی بگیرد که استاد هم در گوشه موشههای
عکس ولو باشــد و آن را توی اینستاگرامش بگذارد و با هشتگهای
#یونی  BestFriends#ماندگارش کند تا ببیند دافهای یونی که توی
اینستاگرام هســتند چه کامنتهایی برایش میگذارند تا برود ُمخ
یکیشان را بزند و َدم پَر خودش توی محیط دانشگاه کند.
بله ،آقازاده دغدغهاش دافیهای همطبقه و پاییندستی خودش است
که مبادا خدای ناکرده توی درس خواندنش به خاطر دغدغهی جنسی
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لطمه ببیند و به قول خودش دخترها را توی دانشــگاه به دو دسته
تقســیم کرده 1- :آنهایی که تنها دو تا سوراخ هستند  2-آنهایی
که آدم حسابیاند و از خانوادهی درست و حسابی ولی بازهم فقط
دو تا ســوراخ هستند .وقتی هم در جمع دوستان مینشیند باد در
غبغب میاندازد که همهی دخترهای دانشــگاه یا به قول خودش
“یونی” برایش ســر و دست میشکنند و این هیچ ربطی به خرپول
بودن بابایش هم ندارد و تنها دلیلش پرستیژ و جذابیت سکسی و
مردانهی خودش است!
آقازاده حاال دیگر خوب میداند که فالن همکالسیش پول نداشته
 800 – 700هزار تومان برای یک ســال بــه خوابگاه بدهد و رفته
در محلهی به قول خودش “سگنشــین” شــهر با هفت هشت تا
بچهی کارگر و معتاد و مفنگی النهای اجاره کرده تا ســهم کرایهی
ماهیانهاش ،ماهی  30 – 20تومان شــود و این کرایه را با کارگری
روزمزد یا پادویی دور و بر مغازهای دربیاورد و بقیهاش هم پول پاکت
ســیگار ُمدرن یا پالمال و بهمناش شود .و وقتی اینها را میفهمد
هارتر میشود ،وقتی که او در سر کالس مشغول الس زدن با استاد
یا متلکپرانی بوده و آن فالن همکالســی دنبال خرجی روزانهاش
بوده تا بتواند تا زمان امتحانات پایان ترم را ســر کند و شاید پاس
کند .حاال میداند که تفاوتیست بین او که َددی و مامیاش قربان
صدقهاش رفتهاند که دانشگاه برود با آن فالن دانشجو که دارد جان
میکند که فقط امروز را به فردا برساند.
شــبهای امتحانات که میشود آن فالن همکالس با چای ته کتری
و ســیگار ُمدرن مینشــیند و میخواند برای امتحان .از آن طرف
آقازاده دو خط کوکائین میزند که شب را بیدار بماند .و فردا هم بعد
از امتحان از لذتهای دیشباش میگوید که  200-300هزار تومان
را دماغی داده اســت باال و باهاش درس خوانده و دور و بریهایش
برای این با حال بودن او غش و ضعف میکنند!
قســمت کمیک و شــاید به نوعی تراژیک ماجرا آنجاییست که
آقازاده تریپ روشنفکری هم بردارد برای سرگرمی و تفریح و جدا
از تمام ژســتهای مبتذلی که دارد حاال دیگر تمام وقتش را توی
کافهها و گالریها بگذارند و از فروغ و شــهرام شیدایی تا مارسل
پروست و شــارل بودلر را همه وسیلهای برای ارگاسم خود میکند
و به قول خودش :چنان با پروســت ُمخ میزند که خود پروست هم
نتوانسته! و دست به استهزا هر آنچه آدمی از فکر و اندیشه آموخته

میزند و در فهمیدهترین حالت نیز اسم کتابها و ناشر و نویسنده
و مترجم آنها را حفظ میکنــد و همه جا برای همه آروغ میزند و
اگر پایش بیافتد چــون مقدمهی کتابها را خوانده با همان مقدمه
با نوکیسهگان دور و برش به مباحثه مینشیند و اورکت 600 – 500
تومانی تنش و کافهای که حق میزش ســاعتی خدا تومان است را
پایگاه انقالب میخواند و به ریــش ملت هِرهِر و کِر کِر میخندد .
تازه بین دانشجوها هم به فعال جنبش دانشجویی معروف میشود
و بیشتر از قبل همه با انگشت نشانش میدهند!
پس از همهی اینها هم آخر کار جشن فارغالتحصیلی ترتیب میدهد
با چند تا بچهبورژوا مثــل خودش و چند تا هم خردهبورژوا که کل
چهار سال دانشگاه را برایش چکمهلیسی کردهاند و مع ّین میکند
هر کس پول ندهد نمیتواند بیاید توی جشن و با هم مینشینند در
غیاب آن بچهپایینیها و ســلفی میگیرند و تئاتر بازی میکنند و
ترینها را انتخاب میکنند و نهایتا برای اختتامیه هم سرود «تو مال
من میشی» را با هم زمزمه میکنند و بقیه را میفرستند پی کارشان
و آن وقت چند تا دانشــجویی که خیلی از نظر خردهبوروژواها با
حال بودهاند با دافیهایشان جمع میشوند و با کوپهها و شاسیهای
کادویی باباجونشــان به همان خانهی دانشجویی میروند که پول
ســیفون توالتش با کرایهی ماهیانهی خانه آن یکی همکالسشان
برابری میکند و دور هم جمع میشــوند و کمی ُکنیاک نوش جان
میکنند و دود و دمی راه میاندازدند و دورهی دانشجوییشان را با
عملی که ناشی از” ”Open Mindبودنشان است جشن میگیرند
و بطریبازی میکنند و از کردهها و نکردههایشان میگویند و آخر
کار هم گلدانی میآورند و سوئیچپارتی راه میاندازد و دور هم کیف
میکنند و حالش را میبرند تا زنگ تفریحی به نام دانشــگاه هم
برایشان تمام شود.
آقازاده از دانشــگاه و زندگی دانشجویی یاد گرفت که یک با یک
هرگز برابر نیست ،که او با فرادستش برابر نیست ،یاد گرفت که او
برای تفریح و یاد گرفتن اینکه چطور باید زندگی کند به دانشگاه
آمده و بقیه آمدهاند که خود را بــرای فردایی آماده کنند که قرار
است همین آقازاده استثمارشان کند.
دانشــگاه هیچ چیز ندارد و زندگی دانشجویی هیچ چیز ندارد از
برابری ،و فقط گوشــهای دیگر از زندگی طبقاتیست که کثافات
محض ،بورژوازی را در سبک زندگیشان به رخ ما میکشند.

تراژدی خوابگاههای دانشجویی در چهار روایت
قدم نهادن در دانشــگاه تصویر رویایی استقالل یافتن
و زندگی جدید با همســاالن را در ذهن تداعی میکند.
روزهای اول زندگی دانشــجویی بدون وجود خانواده و
حمایتهای آنها در شــهری غریب با آداب و رســوم و مذهبهای
مختلف و همینطور ســاکن شدن در یک اتاق ســه در سه و بدون
امکانات رفاهی ،با حضور چند نفر که تا به امروز ندیدهای کافیست تا
تمام رشتههای تو پنبه شود .دانشجو با ورود به خوابگاه ،از محیطی
که سالها در آن زندگی کرده و انس گرفته ،جدا میشود و در فضایی
متفاوت و نو قرار میگیرد .فضایی که در آن حضور اشخاصی با زبان،
فرهنگ و آداب مختلف که هر کدام ایدئولوژی و سالیق خود را دارند،
شخصیت فرد را دچار نوعی سرگشــتگی و بحران میکند .خوابگاه
یعنی جایی با امکانات رفاهی محدود که دانشــجو مجبور است برای
ادامهی تحصیل مدتی را در آنجا با چند نفر دیگر همزیستی اجباری
داشته باشد .از بین رفتن محیط خصوصی فرد ،عدم رعایت بهداشت،
سر و صدا و گاه همهمههای نیمهشب در خوابگاهها ،عدم وجود فضای
مطالعاتی مناســب و ایجاد روابط جدید و گاه اجباری از تجربههایی
هستند که دانشجو در خوابگاه با آنها روبرو میشود.
خوابگاههای دانشــجویی در ایران انواع و اقسامی دارند و به همان
نســبت نیز خوابگاهنشــینان .از خوابگاههای لوکس و خودگردان
دانشگاههای آزاد تا خوابگاههای نیمهمخروبه و دولتی دانشگاههای
سراسری ،همگی مصادیق این انواع و اقسام هستند .میتوان از این
تعداد بیشمار خوابگاههای دانشــجویی هزار و یک روایت ارائه داد

اما به همان نســبت نیز میتوان هزار و یک روایت مفصل را در چهار
روایت مجمل گنجاند و از این حدیث مفصل خواند.

روایت اول :انجام فرایض!

نگار :بعد از پشت سر گذاشتن ســد بتونی کنکور و باال بردن پرچم
پیروزی در ماراتونی کذایــی ،مصائب نوتری رخ مینمایند .آنجایی
که خیره به صفحهی کامپیوتر ،بهتزده با نام شــهری غریب روبرو
میشــوی اولین چیزی که به ذهنت میرســد تنها دو کلمه است:
«زندگی دانشجویی»! بعد از هجده سال زندگی با خانوادهی محترم و
ناز و نوازشهای پدر و مادر باید بار سفر ببندی .یک چمدان در دست
و در دست دیگر برگههای ثبتنام و کاغذبازیهای معمول!
پلههای ســاختمان ادارهی امور خوابگاهها را باال و پایین میکنی و
با کلی منت در نهایت موفق میشــوی بــاز پرچمت را باال ببری که
اتــاق چهارصد و فالن را در طبقهی چهارم خوابــگاه به تو دادهاند.
از سرپرســتی خوابگاه که وارد میشوی انگار که دربان جهنم آنجا
ایســتاده .طوری نگاهت میکند که گویی موجودی فضایی را دیده،
نگاهی به ســر تا پایت و بار و بنهای که در دست داری میاندازد ،با
چشمانی گرد شده و صدایی آرام کورمال کورمال به سمتت میآید،
«ببخشیدا! میدونم بارت زیاده و خستهای اما میشه موهاتو بذاری
زیر مقنعه! حجابت کامل نیست».
از عصبانیت سرخ شدهای اما بیتوجه به «اوجب واجبات» به راه خود
ادامه میدهی و بعد از پیمودن مســیری از پلهها به ســمت اتاقی با
فضای جدید و آدمهــای جدید میروی .به این فضای تازه میگویند
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خوابگاه! جایی که قرار است با چند دانشجوی دیگر زیر یک سقف
و در اتاقی  9متری زندگی کنی.
در این نقطه که ایســتادهای با خودت فکر میکنی که مســتقر
شدهای و مشکالت تمام شده ،اما زهی خیال باطل! اینجا تازه اول
ماجراســت ،زندگی در خوابگاه به این سادگی نیست ،وارد اتاقی
کوچک میشوی که قرار است چهار سال و شاید هم بیشتر را آنجا
بگذرانی .جدا شــدن از خانوادهای که اجازه نمیدادند آب در دلت
تکان بخورد به معنای از دســت دادن پشتوانه و تغییری اساسی
است.
از توجههای پدر و ناز کشــیدنهای مادر خبری نیست ،تازه اینجا
تو باید حواســت به دیگران هم باشد که مبادا آب در دلشان تکان
بخورد! مقابله با بحران عاطفیای که با آن مواجه میشــوی از یک
سو و دست و پنجه نرم کردن با مشــکالت زندگی با افراد جدید
هم از ســوی دیگر حسابی کالفهات میکند .این تنها یک نمونه از
تراژدی غمانگیز جوان نورسته اســت .یکی تا نیمهشب با گوشی
حرف میزند و دیگری تازه آخر شــب یــادش میافتد که درس
نخوانده و تا پاسی از شب چراغ اتاق را روشن میگذارد ،آن یکی
ساعت  12شــب با بوی دودی که سرتاسر سالن را گرفته میفهمد
غذایی روی اجاق بوده که قرار بــوده تناول کند و حاال تبدیل به
کربن  12شده .این تنها گوشهای از وضعیت اسفبار و قصهی غمناک
خوابگاههای دانشجویی محسوب میشود.

روایت دوم :به دنبال اکسیر جاودانگی
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کاوه :زندگی خوابگاهی با سه مفهوم دانشگاه ،رفیق و نیاز اولیه گره
خورده است .به دلیل ارتباط تنگاتنگ خوابگاه و دانشگاه وقتی از
فضای دانشــگاهی به خوابگاه برمیگردی حس میکنی هنوز هم
سر کالس درس هستی .زمان محدود ،با کلی درس و مشق و آرزو
فضای خوابگاه را مانند تردمیلی کرده که باید دوید!
آخر شــب همه در خوابگاه یک لپتاپ روی پاهایشــان دارند و
مشغول کارند ،درست از ساعت  12شب به بعد تفریح آغاز میشود.
معموال ورقبازی ،دلستر خوردن و ســیگار کشیدن از رایجترین
انواع دور همیهاســت .دور هم جمع شدن در حیاط و بحثهای
بیسر و ته را نیز شاید بتوان به این تفریحها اضافه کرد.
یکی دیگر از مسائلی که حســابی باعث به هم ریختن اعصاب در
خوابگاه میشــود ،درگیریهای عقیدتی در خوابگاه و بحثهای
سیاســی ،مذهبی و سلیقهی موسیقی است .معموال در هیچ اتاقی
دو نفر پیدا نمیشوند که سلیقهی موسیقی همانندی داشته باشند
و به همین دلیل پخش موزیک با صدای بلند و بدون اســتفاده از
هدســت دعوا به پا میکند .جالبتر اینجاست که هر کس معتقد
است خودش خدای موسیقی است و بقیه درک موسیقایی پایینی
دارند.
بحثهای سیاسی معموال توسط قشر خاصی که پیگیر اخبار بوده
و بیشــتر مطالعه میکنند دنبال میشــود .بحثهای مذهبی هم
همیشه در ابتدا از سوی مذهبیترها آغاز میشود که خیلی خیلی
اعصابخردکن هستند.
دوری از خانواده ،دلتنگی و درگیریهای درونی یک دانشجو که از

خانه و کاشــانهاش کنده و برای به دست آوردن اکسیر جاودانگی
به غربت آمده اســت و در دلش هزار هزار امید و آرزو دارد ،گاهی
آنقدر روح را میخراشــد که دیگر حوصلهی هیچکس را نمیتوان
داشت .اینطور وقتهاست که از اجتماع دوستان فاصله میگیری
و همه به نظرت عدهای انســان مفتخور و ســرخوش میآیند.
بیخیالی خاصی نســبت به درس پیدا میکنــی و احتماال فردا
صبحش سر کالس نمیروی ،به جای آن میخوابی ،بلند میشوی و
دوش میگیری و دوباره سرحال میشوی .این روند دستکم ماهی
دو مرتبه برای هر کسی اتفاق میافتد.
ســیگار کشیدن در اتاقها ممنوع اســت اما بعضی از این اتاقها
پاتوق بقیه شده و همیشه بوی سیگار فضای آن را پر کرده است.
انگار ســیگار در بعضی شــرایط بهترین مونس و همراه برای آدم
میشود .انواع و اقسام سیگارهای رنگارنگی که دست بقیه میبینی
وسوسهات میکند ،یکی در شراب آلبالو خوابیده و دیگری سوغات
امارات اســت .یکی سیگار قشر هنرمند و یکی ماربوروی پایهبلند
قرمز که سلطان سیگارهاست و این وسط بوی کاپیتانبلک و کمل
و وینستون و ...حسابی تحریکت میکند.
و اما امان از این عاشــقها ...دنیایشان از بقیه سواست .سالی یک
بار همهی بچهها عاشق میشوند .صحبت کردن دربارهی دخترهای
کالس کمی خطرناک اســت چون در این بین ممکن است کسی
عاشــق دختری بوده باشــد که دربارهاش حرف میزنی ،بهش بر
بخورد و دعوا شود.
خالیبندها هم این بین جایی را بــاز کردهاند ،گاهی برای تفریح
خوبند اما بیشــتر مواقع روی اعصابــت راه میروند .بدتر از همه
اینکه این دســته روی دروغهایشان چنان قسم میخورند که ما
روی راستهایمان میترسیم بخوریم.
برخی که از راه دور ساکن خوابگاه هستند همیشه چند چمدان بار
و وسیله با خود دارند و اتاق را هم شلوغ میکنند .اختالف فرهنگ
و سطح طبقاتی خیلی آزاردهنده است ...مهمترین دغدغهی اینجا
تهیه کردن غذاســت .از طرفی اینجا معموال همه دست در جیب
پدرهایشــان دارند .بگذریم ،دوستی دارم که خرج خانوادهاش را
هم میدهد اما در کل همه کاســهی گدایی در دست داریم و این
خیلی بد است ...دوست داری هرچه زودتر مشغول کار شوی ،اما کو
وقت؟! کو کار مناسب با شان دانشجو ،وقت و مخارجش؟!

روایت سوم :بالکنی برای تمامشدهها

ســینا :اگر دانشجوی دانشگاه تهران باشــی بعدها با قتلگاه هم
آشــناتر میشــوی ،یعنی بالکنی سراســری در طبقهی چهارم
کتابخانــهی خوابگاه که بوی مرگ و خون میدهد .اینجا مخصوص
خودکشی دانشــجوهای به انتها رسیدهی دانشگاه است پس باید
خودت را سالی دو سه بار برای تماشای صحنهی سقوط دانشجوها
روی ســنگ رخام کف کتابخانهی خوابگاه آمــاده کنی .البته اگر
از جنس ســنگ باشی شــاید بتوانی تمرین کنی و خون در برابر
چشمانت عالی شود ،اما اگر آن دانشجوی بریده ،دوستت باشد یا
بدتر خودت باشی چطور؟ یا از آن بدتر عشقی که...
قتلگاه اســمی اســت که بچههای ســاکن خوابگاه و مخصوصا

قدیمیترها به این مکان دادهاند و داستانهای بسیاری برای گفتن به
تو دارند تا در نهایت بعد از  4سال تو هم همین داستانها را به همراه
تجربیات خودت به سالاولیها برسانی و از این طریق این تسلسل را
ادامه دهی.

روایت چهارم :ترامادول

محمد :وارد البی اتاقها که میشــوی از همشــهری ســالباالئیت
میشنوی که اینجا زمانی اصطبل اسبهای متفقین در جنگ جهانی
دوم بــوده و یادگار فتح تهران و بعــد از آن هم فتح روس و آلمان و
حاال تو باید به عنوان دانشجویی صالح و گلی از گلهای بهشت ،این
اصطبل را با همپشتی چهار جوان دانشــجوی دیگر فتح کنی تا در
آینده کســی برای مملکتت باشی .جایجای دیوارهای اصطبل سابق
و خوابگاه کنونی در البی و آشپزخانه ،سلف ،کتابخانه و حتی باشگاه
پوسترهایی زدهاند که از پیامدهای مخرب مصرف ترامادول ،شیشه،

گرس و سایر مخدرات میگوید.
بچهها اندر حکمت این پوســترها میگویند :اینجا مصرف ترامادول
یعنی مصرف نقل و نبات اما شیشه نقل و نبات نیست چون هم گرانتر
است و هم تهیهاش ســختتر ،با این حال میتوان از خود بچههای
خوابگاه خواست که برایمان بیاورند ،واسطهها جور است.
همان سالباالئیت میگوید :ترامادول ســبکتر است ،شیشه خطر
دارد ،اصال جنبه میخواهد ،چیزی که ما دانشــجوها نداریم .پارسال
یکی از همین دانشــجوهای بیجنبه توهم شیشه داشت و خودش را
در اتاق دار زد.
میگویی :کدام اتاق؟
که اتاق تو را نشان میدهد.
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آمار دقیقی از تعداد توانخواهان در ایران وجود ندارد.
آخرین سرشماری مربوط به دو دهه پیش است .اگرچه در
سال  ،91سازمان بهزیستی آماری از تعداد توانخواههای
کشور بر اساس تفکیک استان منتشر کرد اما آماری که ارایه شده
مربوط به افرادی اســت که در ســازمان بهزیستی مشخصاتشان
ثبت شده است .بر اســاس همان آمار نادقیق ،بیش از یک میلیون
توانخواه در کشــور ثبت شــدهاند اما زمانی معاونت توانبخشی
ســازمان بهزیستی این آمار را نزدیک به  11میلیون نفر دانسته بود
که با واکنشهایی از طرف مسئوالن مواجه شد .با این وجود هر ساله
بیش از  120هزار نفر به جمعیت معلوالن کشور افزوده میشود.
سازمان بهزیستی میگوید که فقط در حدود  400هزار توانخواه در
ایران خدمات دولتی از جمله مســتمری دریافت میکنند .مقامات
از رقم  40هزار تومان مســتمری ماهانه برای توانخواهان ســخن
میگویند در حالی که این رقم بــرای برخی از افراد مبلغ  53هزار
تومان است.
همچنین پیشتر اعالم شــده بود هزینهی نگهداری ماهانهی هر
توانخواه معادل یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان است که این مبلغ نیز
صرف تامین نیازهای اولیهی آنها و خرید وسایل کمکتوانبخشی
میشود ،ضمن اینکه شرایط نامطلوب اقتصادی و افزایش هزینههای
مراقبت و نگهداری سبب شده خانوادهی توانخوهها قادر نباشند این
منابع را تامین کنند .برای مثال ،تنها یک ویلچر برقی در حال حاضر

بیش از سیزده میلیون تومان قیمت دارد.
یک توانخواه آن هم در یک شهرستان چگونه زندگی میکند؟ روز
و شبش را چگونه میگذراند؟
با آنکه بیشترین اقلیت جامعه را توانخواهان تشکیل میدهند اما
آنها چهرهی قابل رویتی در خیابانها ،کوچه و بازار ،مراکز تفریحی
و خرید ندارند .حتا چهرهای که از آنها در صداوسیمای ایران نشان
داده میشود ،مخدوش است و بیشتر مواقع “آدم بد” داستان ،یک
معلول اســت که به دلیل گناهش ،معلول شــده است .زیو ِر آوای
انیس ستایش و فرزانهی کیمیا از جمله شخصیتهای منفی
باران،
ِ
سریالهای تلویزیونی هستند که جزای اعمال بدشان در زندگی را با
معلولیت در دوران میانسالی و پیری دادهاند.

سینما نمیروم ،سخت است

مسعو ِد  42ســاله در رشت زندگی میکند .بیشتر ساعات روزش را
در خانه ســپری میکند ،خبر میخواند و در شبکههای اجتماعی
میچرخد.
میگوید؛ بیشتر خانوادهها فرد توانخواه را در خانه حبس میکنند
چون در جامعه فرهنگ پایین اســت و مردم بــا ترحم با ما رفتار
میکنند و گاهی هم اصال رفتار مناسبی با ما ندارند .معابر و خیابانها
استاندارد نیست ،فضاهای خاصی در خیابانها ،پلهای عابر پیاده
حتا در بیشتر ساختمانها برای ما وجود ندارد .تاکسیهای تلفنی هم

از حمل ویلچر سر باز میزنند یا کرایهی خیلی بیشتری طلب میکنند.
او توانخواه  70درصدی اســت که ماهیانه  53هزار تومان مستمری
میگیرد .میگوید؛ ســطح بهداشــت و تغذیهی ما بستگی به درآمد
خانواده دارد که اکثرا از درآمد کمی برخوردار هستند .من خودم فقط
با همــان  53هزار تومان زندگی میکنم .دیگر خودتان تصور کنید که
وضعیت تغذیه و بهداشت ما چگونه میتواند باشد.
او میگوید؛ دولت حمایت چندانی از ما نمیکند و فقط مستمری و سبد
کاالیی است که هر سه ماه یک بار به ارزش  30هزار تومان به ما میدهد
که برای گرفتنش صف طویلی هم تشکیل میشود .کاالها اغلب تاریخ
مصرف گذشته است .پنیر ،برنج ،حبوبات و گاهی مرغ منجمد میدهند.
او ادامه میدهد؛ مــا بیمهی خدمات درمانی داریــم اما تکمیلی نه.
حمایتهای خدمات درمانی ناچیز است .ویلچر برقی خیلی گران است.
چند میلیون تومان است .من ویلچر معمولی دارم .دولت همین ویلچر
معمولی را هم به ما نمیدهد .باید خیلی پیگیر باشــیم تا یک ویلچر
معمولی گیرمان بیاید.
مســعود یک بار در کنکور دانشگاه دولتی مدیریت قبول شد اما ادامه
نداد ،دوست داشت علوم سیاسی بخواند و بعدها هم نشد که پیگیریاش
کند .میگوید؛ دوســتانی دارم ،خودشان سالم هستند .تحصیلکرده و

خوب .گاهی با هم به پارک میرویم .سینما نمیروم چون سخت است.
ادامه میدهد؛ ما از ترحم بیزاریم و میخواهیم درک شــویم و مورد
احترام باشیم .میخواهم همیشه آدم مفیدی باشم که نامم را به نیکی
ببرند .آروزیم خوشبختی خواهرم است.
مجلس شورای اسالمی در ســال  ۱۳۸۳ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق
توانخواهــان و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺼﻮب آن را به وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ابالغ کرد .در تبصرهی مادهی یک این قانون
آمده است« :ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ اﻓﺮادی اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺎﯾﻌﻪی ﺟﺴﻤﯽ ،ذﻫﻨﯽ،
رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻮام ،اختالل مســتمر و قابل توجهی در ســامت و کارآیی
ﻋﻤﻮﻣﯽ وی اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮد در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اجتماعی و اقتصادی شود( ».ﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎرهی  ۱۶۰۷۸ﻣﻮرخ
 ۶/۳/۱۳۸۳ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ)
در چهاردهم شــهریور  ،۱۳۸۷چهار سال پس از تصویب قانون توسط
مجلس شورای اسالمی ،ایران به جمع امضاکنندگان کنوانسیون حقوق
معلوالن پیوست.
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این تنها محمود احمدینــژاد نبود که در مقام رییسجمهور ایران وجود
همجنسگرایان را نفی کرد .او فقط چیزی را به زبان آورد که بخش بزرگی
از جامعهی ایران آرزو میکرد واقعیت داشته باشد .نادیده گرفتن زندگی
همجنسگرایان و انواع دیگر از زندگی کوئیر در ایران تنها در میان حاکمان رواج ندارد.
جامعهی ایرانی تاکنون ترجیح داده است به جای مواجهه با جامعهی رنگینکمانی وجود
آنهــا را نفی کند .این نفی البته همواره یک رویهی دیگــر هم دارد .توهین و تحقیر
مداوم و تحمیل یک زیست روزمرهی توام با وحشت به آنان .این تنها حکومت نیست
که هر شــکلی از بازنمایی زندگی کوئیر را با داغ و درفش تهدید میکند ،بلکه جامعه
نیز در این به حاشــیه راندن همدست و همراه حاکمیت است .پیشروترین بخشهای
جامعه در بهترین حالت در مقابل زیســت کوئیر در ایران سکوت کرده است و اغلب
تحت لوای اینکه حرف زدن از حق زندگی کوئیر در ایران میتواند هزینهزا باشــد ،اما
همین بخشها در دفــاع از حقوق بهاییها هیچ تردیدی به خود راه نمیدهند و البته
چه خوب و چه دیر .بنابرایــن بازنمایی زندگی کوئیر در ایران هر چقدر هم که ممکن
باشد ،ناتمام اســت .سالهاست نهادها و سازمانهای ایرانی مدافع حقوق کوئیرها در
خارج از ایران فعالیت میکنند و اشکال گوناگونی از زندگی کوئیرها در ایران را بازتاب
میدهند .ما قصد داشتیم در این گزارش صدای آن بخشی از جامعهی کوئیر در ایران را
انتشار دهیم که در تمام این سایتها و نشریات تخصصی که با بودجههای کالن منتشر
میشــوند ،صدایی ندارد .صدای آنهایی که در شهرستانهای کوچک و در حاشیهی
شــهرها زندگی میکنند ،صدای آنهایی که به دلیل زندگی در وضعیت ستمگرانهی
اقتصادی و طبقاتی از هرگونه دسترســی به رسانه و مشاور و محافل امن محرومند .با
این حال موفق نشدهییم و تنها روایتهایی را منتشر میکنیم که به دستمان رسیده
است .و شاید این خودش نمونهیی سنخنما از وضعیت باشد که درست همان زمانی که
روایت «الف» از اشــکال متنوع پذیرفته شدن زندگی کوئیر به دست ما رسید ،رفیق
همجنسگرای دیگری که در یک شهرستان کوچک و مذهبی زندگی میکرد برای ما
نوشت« :پارتنرم که سه سال و نیم باهاش زندگی کردم ،دست به خودکشی زده .درگیر
کارهای بیمارســتان و خانوادهش هستم که سرم هجوم آوردند .خواستم بگم دیگه به
تهیهی اون مقاله نمیرسم ...ماها خیلی بدبختیم .سبک زندگیمون کجا بوده اونم توی
این خرابشده».

رضوانه
دانشجو در گرگان 24 .ساله
در حال حاضر در دانشگاه پولیمر میخوانم اما
میخواهم جامعهشناسی را ادامه بدهم.
 18یا  19سالم بود که فهمیدم متفاوت هستم.
البته قبلش هم چیزهایی بود که سرش وقعا
اذیت میشدم .آن موقع فهمیدم هیچ گرایشی
به پسرها ندارم .یک بار داشتم بیبیسی نگاه
میکردم؛ برنامهای بود به اسم کوک که آقای
بلور رفته بود ترکیه و داشت با یک خوانندهی
رپی به اسم «سایه اسکای» مصاحبه میکرد.
دیدم چقدر این ســایه راحت دارد دربارهی
این موضوع صحبت میکند .آن موقع تصمیم
گرفتم بروم دنبال ایــن قضیه بگردم .رفتم
سرچ کردم دیدم که عادی هستم و مشکلی
نیست.
من تا مدتها نمیدانستم چه جوری میتوانم
بچههای مثل خودم را پیدا کنم و با آنها آشنا
شوم .نشستم فیسبوک ساختم .سرچ کردم
و کمکم بچهها پیدا شدند .آشنا شدم .پارتنر
داشــتم .البته مثل بچههای تهران در جمع
نبودم .بچهها در تهران تعدادشــان بیشتر
است و بیشتر دور همی و مهمانی میگیرند.
البته من اهل مهمانی هم نیستم.
خانوادهام چیزی دربارهی گرایش جنســیام
نمیدانند .خواهر و برادر بزرگتر و مجرد دارم.
خیلی روی من فشــار نیست که چرا ازدواج
نمیکنــم مثال .ولی گاهی کــه صحبتهایی
میشود مامانم میگوید حاال که آنها ازدواج
نمیکنند تو ازدواج کــن .همین چند وقت
پیش بهش گفتم من هیچ گرایشــی به پسر
ندارم .تــا حاال دیدی من بگــم که از فالن
پسر خوشم میاد؟! او گفت نه خب! چون مرد
خوب توی زندگیت ندیــدی اینجور میگی
و ...پذیرشش برایش ســخت است اما فکر
میکنم یک شــکهایی کرده .چون من روی
تیوی برنامههای مرتبط با گرایش جنسیام

را میبینم و پیگیری میکنم .همچنین از یکی ار دوســتان
دور من که همجنسگراست خوشش نمیآید.
دوستان اســتریتم از گرایش جنسیام آگاه هستند و البته
فوبیاشان زیاد اســت و نمیدانم چرا .صمیمیترین دوستم
که برایش برونآیــی [کامینگ آوت] کردم و ماجرا را گفتم
عکسالعملهای منفی داشت و نمیخواست که بپذیرد.
پارتنر هم در این سالها داشــتهام .هم رابطههای قشنگ
داشــتم ،هم رابطههای تلخ .مــا پارتنرهایمان را معموال از
دنیای مجازی پیدا میکنیــم .البته در مهمانیها هم ممکن
اســت همدیگر را پیدا کنیم .یک بار پارتنر بایسکشوال
داشتم ،اما بقیه لزبین بودند .بیشتر روابطم خارج از شهری
اســت که زندگی میکنم .خب شهرستان است و مشکالت
خــودش را دارد ،به ویژه اینکه تعداد همجنســگراها زیاد
نیســت اما تعداد ترنسها خیلی بیشتر است .البته بیشتر
ترنسهایی که اینجا دیدم به ویژه ترنسهای اف تو ام اصال
هیچ شناختی نســبت به لزبینها ندارند .و گاهی آنقدر از
لزبینها متنفرند که اصال سمت ما نمیآیند.
فکر میکنم مردســاالری موجــود و فرهنگ جامعه باعث
شده که دگرباشان جنسی ،از جنسیت خودشان هم راضی
نباشند .حتا ممکن اســت همجنسگرا باشند نه ترنس ،اما
فکر میکنند که ترنس هســتند .یعنــی میخواهم بگویم
ممکن است لز و یا گی باشند اما چون هیچ شناخت و باوری
نسبت به همجنسگرایی ندارند وضعیت خودشان را ترنس
میداننــد .از طرف دیگر زندگی بــرای ترنسها در جامعه
راحتتر است .البته از نظر پزشــکی با شرایط سختتری
مواجه هســتند چون فکر میکنند که بدنشــان را تغییر
میدهند و تمام .در حالی که برای خیلیها تمام نمیشود.
ما همجنسگراها گاهی روش لباس پوشــیدن خودمان را
داریم مثال لزبینهای بوچ ،لباسهای مردانه میپوشند و یا
اصال آرایش نمیکنند و یا بین دو جنس و یا بیجنسی لباس
میپوشند .انگشتر توی انگشت شصت و اشاره میاندازند.
عطرهای مردانه اســتفاده میکنند .من خودم عطر مردانه
میزنم .عطرهای مردانه خوشــبو هستند البته .استریتها
هم گاهی عطر مردانه استفاده میکنند.
نوع حــرف زدن و طرز راه رفتن ما خاص اســت .به ویژه
اینکه من در محیط خوابــگاه بودم و برای همین هم خیلی
اذیت شدم .مثال با دوســتدخترم حرف میزدم ،اطرافیانم
میفهمیدند و بد نگاه میکردند .حســاس میشدند .پچپچ
میکردند .برای همین ،همان ســال اول از خوابگاه دولتی
خارج شــدم .البته هدف بزرگم این است که از ایران خارج
شوم و موقعیت تحصیلی به دست آورم.
تا آنجا که میدانم گیها در اســتان گیالن بیشتر هستند و
لزبینها کمترند .لزبینها بیشــتر در تهران ،شیراز و مشهد
هستند .بین کسانی که میشناســم هستند کسانی که با
پارتنرشان زندگی میکنند .البته زندگی دو دختر با هم یا دو
پسر با هم تا وقتی که همسایهها بویی نبرند ،راحتتر است.
اما خب وقتی دســت دوستدخترت را در خیابان میگیری
کلی متلک میشنوی.
بعضی بچههای کوئیر زیاد اهل مطالعه نیســتند و دربارهی
خودشان کم میدانند .بیشتر فیلم میبینند .سریال
“( ”Orange is the New Blackنارنجــی همان ســیاه
اســت) خیلی طرفدار دارد اینجا .خود من اما زیاد دربارهی
تاریخچهی مبارزهها و گرایش خودم میخوانم.

الف .شهرستانی مهاجر به تهران
 32ساله
من با اکیپهــای کوئیر ارتباطی ندارم .یه گروه از بچههای
لزبین هســت که ســالی یک بار با یکیشون کیفاحوال
میکنــم .کمکی کــه میتونم بکنم اینه کــه چیزایی که
میدونــم (بدون صحبت با دیگران و قطعا پر از پیشفرض)
مینویسم .یک اینکه به نظر من یک الیهی مدرن اجتماعی
(حتی بیربط به طبقه) شکل گرفته که به طور مستقیم روی
روابط آدمها تاثیر گذاشــته .برای من جالبه که همخونگی
دختر و پســر یا پارتنرهای کوئیر برای اولین بار در ایران
اتفــاق میافته ،بدون درگیری و بــدون ماجرای مخفی و
پیچیده با خانواده .شــاید خانوادهها این مساله رو تشویق
نکنن ،اما مقاومت زیادی هم ندارن .این در مورد خونههای
مجردی برای یک آدم مستقل هم هست .شرایط اقتصادی
هم میتونه موثر باشه چون کار یک یا دو نفر والدین کفاف
زندگی خانــواده رو نمیده .در چند مورد از دوســتام که
مثال برای  10ســال کوئیر بودن و خودشون رو از دوستان
و خانواده مخفی کرده بودن میبینم که علنی میکنن و در
مورد این زیاد حرف میزنن کــه امروز نمیدونن این همه
ســال از چی میترسیدند .قطعا ترسشون اون موقع واقعی
بوده و چیزی در بدنه تغییر کرده .میشــه این رو درآورد.
دربارهی پاتوقها چند کافه و پــارک از قدیم پاتوق بودن
و هنوز هم هســتند و خیلیها هم این رو میدونن ،حتی
آدمهای استریت .مثال چند هفته پیش کنسرت انور براهم
رفته بودم با بچهها ،یکی از همــکارام رو دیدم که ار قضا
هموفوبترین آدمیه که میشناســم و نمیدونه (یا به روی
خودش نمیاره) که من لزبینم .گفت بریم جایی شام بخوریم،
گفتم من با دوســتام میرم و یکی دیگه از بچهها از اون ور
اومد که پایهی رستوران فالن هستم یا نه؟ این پسره گفت
اوه من اونجا نمیام مال لزبیناست .حاال دو ساله رضوانه که
لز و صاحب رستوران بود با دوست دخترش رفته از ایران و
االن رستوران دست یه مشت گوالخ موالخه .این مثال رو در
مورد آگاهی و انعطاف آدمها زدم .درسته این پسره نمیره
اون رســتوران ولی خب نمیره بمب بندازه .هنوز ترس در
محیط کار وجود داره و خب طبیعی هم هســت .خیلی از
اســتریتها هم از خونهی مجردیشون با دوستپسرشون
حرفی نمیزنن .روابط هم سطحیه تو محیط کار .مثال خود
من تمام این مدت ســر کار از داستان حرفی نزدم ،اگرچه
بچهها حدسهایی میزدن .بعد از اینکه با دوستدخترم به
هم زدم به یکی از بچهها گفتم که همکارم بود ولی از چند
کانال رفاقت غیرکاری با هم داشتیم.
نمونهی دیگــه از محیط کار فضای سلبریتیهاســت که
خیلیهاشون رو آدمها میدونن ولی تاثیری روی کارشون
نداشــته( .اقال وقتی از بیرون نگاه میکنی به [چند نفر از
هنرپیشههای معروف و پرکار ســینما]) یعنی کار میکنن
و زندگیشون هم سرجاشــه .برخورد رسمی هم باهاشون
نمیشه چون این بخش از زندگیشون نمود بیرونی نداره.
همین کــه زندگیت رو بکنی اما از تخم دارت نزنن به نظرم
برد محسوب میشه .یعنی با توجه به فضای ایدئولوژیک و
از اون مهمتر اینکه حتی تو غرب این داســتان چند ساله
حل شــده /یا هنوز نشــده ،این اتفاق خوبیه .مثل همهجا
مرزبندی بین گیها و لزبینها جدیه .تو مهمونیها به ندرت
از هر دو گروه میبینی .لزبینها بســتهتر هستن و آدمای
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جدید کمتر اضافه میشــن .البته من فیسبوک نیستم
و نمیدونم فضای ارتباطیشــون اونجا چطوریه .میتونم
حدس بزنم که االن وضع بهتر شــده باشه .فکر میکنم
فیلمها و ســریالها که به طور عجیبی تو ایران طرفدار
داره تو شــجاعت بچهها برای علنی کردن با خانواده و
دوستاشون تاثیر داشته و خانوادهها هم تونستن راحتتر
کنار بیان .البته همه جا فضا اینقدر خوشــبینانه نیست.
طرد هم البد میشــن .خصوصا بــرای گیها این قضیه
جدیتره ،ولی وضعیت خانوادهها و دخترها بهتر شــده.
اصوال خانواده مشــوق نیســت ولی رفتار غالب اینه که
به روی خودشــون نمیارن (مثال مامان من) اما مخالفتی
هم ندارن .نگاهم خوشــبینانه اســت به کل ماجرا ولی
واقعیتیــه که حس میکنم .یعنی وقتــی تو بازجویی به
بچههای ما میگن میدونید فالنی چیکارهست که شب
میرید پیشــش میخوابید ،اما علنــی به خودم چیزی
نمیگن ،یعنی اونام میدونن که چندان ابزار فشــاری نه
برای منه ،نه برای دوســتام .میخوام بگم در کل به نظرم
موضوع خیلی عادیتر از چیزیه که بخوای ازش قصههای
تراژیک یا انقالبی دربیاری .حتما موارد زیادی از خشونت
و ...اتفاق میافته ولی من دور و بر خودم و با دوســتا و
همکارای استریتم برخوردی ندیدم که بگم فکشون افتاد
از اینکه فهمیدن فالنی کوئیره .وضعیت درباره تی اسها
به دالیل زیادی هم بین استریتها و هم گیها متفاوته.

آنارژینا .ترنس لزبین
 29ساله ،مهندسی برنامهریزی شهری .ترکیه
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من از شش ،هفت ســالگی میدانستم که یک دخترم و
اشتباهی پسر شدم ،اما در دوران دانشگاه بود که فهمیدم
هویت جنسی من اسم داره و ترانسسکشوال چی هست.
تقریبا سه سال بعد از اینکه فهمیدم پروسهی تغییر جنس
چگونه است ،بعد از کلی با خودم کلنجار رفتن و پذیرفتن
همهی خطراتی که از لحاظ سالمتی ،اجتماعی ،طرد شدن
خانوادگــی ،کاری و ...دارم تصمیم گرفتم دیگر خودم را
انکار نکنم و به عنوان یک ترنس ام تو اف پروســهام را
شروع کنم.
من تنها زندگی میکنم ،تقریبا از وقتی رفتم دانشــگاه
مستقل شدم ،در دوران دانشگاه فقط تابستانها به خانه
برمیگشتم و عید نوروز .بعد از آن سعی کردم به کلی با
خانواده قطع رابطه کنم ،فقط در حد تلفن ارتباط داشتم
و از چند ســال پیش که خواستم پروسهام را شروع کنم
به خاطر امنیت خودم بــه کل قطع رابطه کردم .االن هم
تنها زندگی میکنم ،وقتی یک ترنس هستی سخت است
بخواهی با یک سیسجندر همخانه شوی ،فوبیای مردم
نسبت به ترنسها خیلی زیاد است که متاسفانه حتی در
بین بچههای ال جی بی تی هم دیده میشــود .به همین

خاطر زندگی تنهایی را با تمام مشکالتش به خاطر آرامشم
ترجیح میدهم.
من در ایران مهندس شهرســاز بودم ،همچنین تدریس
کامپیوتر و زبان انگلیسی میکردم ،در ترکیه کسی به یک
ترنس کار نمیدهد ،مدتی ظرفشویی و گارسونی کردم و
مدتی هم در کارخانه کار میکردم اما هر بار بعد از چند روز
به خاطر ترنس بودنم بیکار شــدم .من سعی میکنم اینجا
با تدریس کامپیوتــر و زبان به ایرانیها یا تعمیر کامپیوتر
زندگیام را بچرخانم و در این بین کل وســایل قیمتیای
هم که داشتم مثل لپتاپ ،گوشی ،هارد اکسترنال و ...را به
خاطر هزینهها فروختهام .یکی دو بار هم از دوستانم پول
قرض کردهام.
مشکالت ما بیشمار است .مخصوصا در ایران که بودم ،نه
میشد مو رنگ کرد ،نه میشد آرایشگاه زنانه رفت ،نه حتی
دستشویی زنانه! همیشــه هم همه جا از اینکه به عنوان
یک اقا با ما برخورد میشود در عذاب هستیم .جامعه از ما
انتظار دارد به عنوان یک مرد عمل کنیم و این غیرممکن
اســت و غیرقابل تحمل .مخصوصا وقتی در سنندج بودم
یک شهر کوچک مذهبی و متعصب لباس یا وسایل آرایش
خریدن برایم تقریبا همیشه دردسر بود ،همیشه باید کلی
داستان سر هم میکردم .مخصوصا که من قدم بلند است
و بزرگجثه .مثــا یک بار که در تهران رفتم خرید مانتو،
با اینکه دو تن از دوستان پســر و دخترم همراهم بودند
مجبور شدیم کلی دروغ ببافیم .اما در ترکیه شرایط بهتر
است مثال من راحت توانســتم در دنیزلی بروم آرایشگاه
ایرانی و خیلی هم صاحبان آرایشــگاه بــا من با احترام
برخورد کردند و توانســتم برای اولین بار در زندگیام در
یک آرایشگاه زنانه موهایم را رنگ و مدل زنانه کوتاه کنم.
شــاید برای خیلیها این مسائل شوخی و مسخره به نظر
بیاید .هدف من از بیان اینها این است که بگویم حتی این
مسائل ســاده هم در زندگی یک ترنس میتواند فاجعه و
خیلی عذابآور باشد.
من از ســنین دبیرستان رفتم پیش مشــاور .یکی گفت
دیوانهام و توصیه کرد بروم تیمارســتان بستری بشوم،
یکی دیگر هم پیشــنهاد توبه داد .یکی دیگر هم گفت که
دوباره مثل ابتدایی هورموندرمانی انجام بدم تا درســت
بشوم .با این نوع مشاورها زیاد برخورد داشتم ،مشاورهی
اصلی و شروع پروســهام را پیش دکتر محرابی گذراندم،
پارسال رفتم پیش دکتر محرابی بعد نیمساعت حرف زدن
گفت میدانم ترنسی اما برای شروع پروسهات باید یکی از
اعضای درجه یک خانوادت اجازه بدهند.
چون من یک ترانسسکشــوال کالســیک هســتم نه
ترانسجندر که فقــط به هورمون و میــکاپ و مدارک
شناسایی و لباس راضی بشوم ،من تا عمل نهایی یا همان
اس آر اس را انجام ندهم روحم به آرامش نمیرسد.
به هر حال پروســهی تغییــر جنس ترکیبی اســت از
هورموندرمانی ،لیزردرمانــی ،رفتاردرمانی ،صدادرمانی،
تجربهی تغییر پوشش و در نهایت عمل اصلی ،و مراقبتها
و آموزشهای بعد از عمل اما عمل اصلی چیزی اســت که
اجازه میدهد باالخره آزاد شوم و زندگی واقعیام را شروع
کنم.
اگه ایران آزاد و مترقی بود ،قطعا سالها بود عملم را انجام
داده بــودم و اکنون از طریق پیوند رحم و لقاح مصنوعی،
بچهدار هم شــده بودم و یا حتــا در این تعطیالت همراه
با پارتنر و بچههایم در مســافرت بودیم و آدم شــادتر و
خوشبختتری بودم.

پناهجو
فارغالتحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی 28 .ساله
من دارای تحصیالت دانشــگاهی بودم .این مسئله به شدت در
زندگی جنســی و عاطفیام تأثیرگذار بود به طوری که با کسانی
رابطه میگرفتم که از نظر فرهنگی در همین سطح بودند و با این
افراد ســریعتر و راحتتر جفت و جور میشدم .جالب اینکه من
تحصیلکردهی علوم انسانی بودم اما دانشجوها و تحصیلکردههای
مهندسی را بیشتر میپسندیدم و متقاب ً
ال آنها هم دید مثبتی به
من داشتند ،علتش هم به نظرم این بود که من کنجکاویهای آنها
در زمینهی علوم انسانی را پاسخ میگفتم و در مقابل هوش آنها
برای من جذابیت داشت .در مجموع روابط جنسی من منحصر به
این افراد میشــد و تاکنون با آنکه ذهنم را نسبت به دیگران باز
گذشــتهام اما حداقل در ایران با آنکه دو مورد پیشنهاد عشقی
آتشین هم داشــتم در هر دو مورد جوابم منفی بود و آنها را پس
زدم .در خارج از کشور هم تجربهی کوتاهم نشان داده که با این
افراد هم راحتتر رابطه میگیــرم و هم رابطهی پایدارتری دارم
حتی اگر شکل آن از حالت جنسی به یک دوستی معمولی تبدیل
شود اما با دیگران به شدت روابطم سست و ناپایدار است.
امــا در مورد مذهب و تأثیر آن بر روی روابط جنســی و هویتم:
برآمــدن از یک محیط و خانوادهی مذهبی برای ســالها من را
با چالــش و درگیری دائمی با گرایش جنســیام مواجه کرد که
سختترین و برجستهترین مشکل زندگی من تاکنون بوده است.
در محیط خانــواده به دلیل نبود پدر و برادر و دوری از دامادهای
خانواده که در شهر دیگری زندگی میکردند به عنوان پاسداران
ســنت ،فشار کمتری را متحمل میشــدم اما حضورم در شهر و
خصوص ًا مدارس دولتی و البته به شــدت ایدئولوژیک مشکالت و
نابهنجاریهایی را برایم به وجود آورد که گاهی که در رفتارهای
خصوص ًا جنسیام دقیق میشــوم و در آنها تأمل میکنم ردپای
آنها را میبینم .در محیط مدرسه خصوص ًا راهنمایی و دبیرستان
آن هم در شــهر کوچک و مذهبیای که اولین تجربههای جنسی
هر کسی همجنسگرایانه است ،از طرف مسئولین مدرسه هرگونه
رفتار صمیمی و شبهجنسی ما رصد میشد .در دوران راهنمایی به
دلیل دوستی صمیمی با یکی از همکالسیهایم دائم ًا مورد توبیخ

مدیر و معاون پرورشی بودم و آنها و بعدها مدیر و معاون پرورشی
دبیرستان در من چنان فوبیایی از رابطهی جنسی بدون ازدواج
و خصوص ًا با همجنس به وجود آوردند که همین فوبیا باعث آغاز
یک جنگ درونی من با خودم و گرایشم شد .در دوران دانشگاه
هم یک عشق ناکام ،که ناکامی آن هم به دالیل مذهبی بود ،من
را به تبع معشوق به شدت مذهبی کرد به طوری که به سفر عمره
رفتــم و یکی از عهدهایی که در کنــار کعبه با خودم کردم این
بود که جز در چارپوب ازدواج با جنس دیگر به مناسبات جنسی
آلوده نشــوم .در مجموع تلقینات پارسایانه در دوران کودکی و
نوجوانی به دلیل رشد در یک محیط مذهبی ،مشکالت روانیای
از قبیل هوموفوبیا و همچنین افسردگی که خصوص ًا در فصلهای
گرم مانند بهار و تابستان و موقع باال رفتن هورمونهای جنسی
و به تبع آن تالش بیشــتر من در جهت ســرکوب آنها به وجود
میآمد را برایم به ارمغان آورد.
در محیط خانواده هم که نســبت به مدرســه فشار کمتری را
متحمل میشدم اما باز هم و علیرغم استریت اکتینگStraight
 ) )actingبودنم به نحوی که از ظاهرم هیچ چیز مشخص نمیشد
اما باز هم تذکرات زیادی در مــورد کمبود «مردانگی» از طرف
هم زنــان و هم مردان دریافت میکردم که این یکی از تجربیات
تلخم در زندگی بوده .سنتی و مذهبی بودن خانواده باعث شده
بود همیشــه یک ترس و استرســی در مورد افشا شدن داشته
باشم و بنابراین نحوهی زندگیام به گونهای بود که کام ً
ال مخفیانه
و ریاکارانه زندگی جنســی خودم را به پیش میبردم .به دلیل
ســابقهی مذهبی ،تصویری در ذهن همه از من شکل گرفته بود
به عنوان یک آدم مذهبی و البته به اصطالح آنان چشــمپاک،
چون هیچ وقت نگاه جنســی به زنها نداشتم همه این را دلیل
بر چشــمپاکی من میدانســتند ،و از آن طرف به دلیل اینکه
رفتارم متوجه پســرها و مردها بود و دوستی مردان در ایران با
یکدیگر امری عادی است کمتر کسی به رفتارهایم شک میکرد؛
به جز این اواخر که عوض شــدن نحوهی پوشش و روابط بازتر و
گســتردهتر با مردان و پسران مختلف و بیرون رفتنهای مداوم
من از خانه شکبرانگیز شده بود .ک ً
ال مخفیکاری شدیدی که بر
زندگی جنسی من حاکم بود ،خیلی آزارم میداد اما به دلیل جو
مذهبی ایران چارهای هم جز این نبود.
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چرا فقرا تصمیمهای اشتباه میگیرند؟
لیندا تیرادو
مرتجم :اولدوز دهقانی

آدمهای فقیر برای بلندمدت برنامهریزی نمیکنند چون
نتیجهی چنین کاری فقط دلشکستگی است.
چرا آدمهای فقیر غذای آشــغال میخورند؟ نمیتوانند
برنامهریزی اقتصادی مناسب انجام دهند؟ جاهطلب نیستند؟ و...؟
لیندا تیرادو دقیقا میداند که چرا .چون او یکی از آنها است .لیندا،
در بخشی از کتابش به نام “زندگی بخور و نمیر” داستان زندگیاش را
به زبان خودش روایت میکند.

چرا تصمیمات اشتباه میگیرم یا افکار فقیرانه
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هیچ راهی به جز مشاهدات تصادفی وجود ندارد که شاید بتواند این
فرایند ذهنی را به طور منسجم توضیح دهد .من گاهی فکر میکنم
که ما فقط به جنبهی آکادمیک مشکل نگاه میکنیم و هیچ ایدهای
در مورد علت آن نداریم .ما میدانیم که این مساله چیست و چگونه
است و میتوانیم مشکالت سیستم را ببینیم اما شنیدن توضیح آن
از یک فقی ِر واقعی به ندرت اتفاق میافتد و برای همین است که من
دارم این کار را انجام میدهم .البته تا حدی.
اســتراحت ،تجملی برای ثروتمندان است .من ساعت شش صبح
بیدار میشــوم و به کالج میروم (من دانشجوی تماموقت هستم
اما فقط مجبورم در دو کالس حضوری شــرکت کنم) و بعد سر کار
میروم .بعدش باید بچهها و شــوهرم را به خانه برسانم و بعد از آن
فقط نیم ســاعت وقت دارم که لباس عوض کنم و سرکار دوم بروم.
از ســر کار دوم ساعت  12:30صبح به خانه میرسم و بعدش باید به
درس و کارهای دیگر برسم و در نهایت ساعت  3صبح به رختخواب
میروم .البته این برنامهی هر روز نیست .من دو روز در هفته از تمام

مسئولیتهایم آزاد هستم و از این فرصت استفاده میکنم تا خانه
را تمیز کنم ،به شوهرم برسم ،بچهها را بیشتر از یک ساعت ببینم و
تکالیف درسیام را انجام بدهم.
شبهایی که کار کمتری دارم نیمهشــب به رختخواب میروم اما
نمیتوانم زودتر بخوابم چون در این صورت قادر نیســتم شبهای
دیگر تا دیروقت بیدار بمانم چون سیســتم کاریام به هم میریزد.
من باید یک ساعت از سر کار دوم تا خانه رانندگی کنم برای همین
هم نمیتوانم خطــر خوابآلود بودن را به جان بخرم .من هیچوقت
از کارم مرخصی نمیگیرم مگر اینکه واقعا مریض باشــم .زندگی به
این شکل جایی برای فکر کردن به اینکه چه کار داری میکنی باقی
نمیگذارد .ما فقط کارها را پشت سرهم انجام میدهیم .فرصتی برای
برنامهریزی نیست.
[]...
ما یاد گرفتهایم که خیلی برای طبقهی متوســط بودن تالش نکنیم
چون معموال آخر و عاقبت خوشــی ندارد و باعث میشود احساس
بدتری بکنی که تالش کردی و بازهم شکســت خوردی .بهتر است
اصال تالش نکنی .به نظر تصمیم عاقالنهای اســت که غذای آمادهی
ارزان بخوری .غدای آشغال ،لذتی است که ما اجازهی تجربهاش را
داریم پس چرا از آن بگذریم؟ هرچه باشد دلخوشیهای ما چندان
زیاد نیست.
نزدیکترین درمانگاه تنظیم خانواده با ما ســه ساعت فاصله دارد
و پول گاز برای چنین مســافتی خیلی زیاد است و خیلی از زنها
از عهدهاش برنمیآیند .حتی اگــر نزدیکتر هم بود خیلی وقتها

احتماال ترجیح میدهی که زیاد به آنجا رفتوآمد نکنی .ما متوجهیم که
“بچهدار نمیشویم” بلکه “تولید مثل میکنیم” من فکر میکنم دالیل ما
برای بچهدار شدن شبیه ثروتمندهاست که نسلمان را حفظ کنیم و از
این حرفها .هیچکس زاد و ولد فقرا را دوست ندارد اما آنها سقط جنین
را حتی بدتر میدانند.
[]...
هیچکدام از ما زیاد به افسردگی فکر نمیکنیم .شما باید متوجه باشید
که ما میدانیم زمانی نخواهد بود که خســته نباشــیم .ما هیچوقت
امیدوار نیســتیم .ما هیچوقت تعطیلی نداریم .هیچوقت .ما میدانیم
که اصل تخطیناپذیر فقیر بودن به این معناست که زمانی نخواهد بود
که فقیر نباشــیم و این وضعیت باعث میشود دلیلی برای بهتر شدن
نداشته باشیم .ما برای آگهیهای شغلی اقدام نمیکنیم چون میدانیم
از عهدهی هزینههای خوب به نظر رســیدن بــرای ماندن در چنین
شغلهایی بر نمیآییم .من میتوانم یک منشی دفتر وکالت خیلی عالی
باشم اما عذرم برای بیشــتر از یک بار خواسته شده چون “برازندهی
ظاهر شرکت نیستم” که روش مودبانهای است برای گفتن “برو ،گورت را
گم کن فقیر بیچاره” .من برای پختن غذا به اندازهی کافی خوب هستم
اما رییسم به من اجازهی سرو کردن آن را نمیدهد چون “من در ظاهر
رسمی شرکت نمیگنجم” .من زیبا نیستم .چند دندان کشیده دارم و
پوستم طوری است که پوست کســی که با سیگار و قهوه و بیخوابی
زندگی میکند باید باشد .زیبایی را وقتی به دست میآوری که بتوانی
از عهدهی مخارجش بربیایی و برای کار پیدا کردن باید که زیبا به نظر
بیایی پس دلیل چندانی برای تالش کردن نیست.
[]...
آزادی فقط برای پولدارها وجود دارد .خیلی عالی اســت که یک کاسه
پر از کاندوم در کالج ما وجود دارد اما خیلی از آدمهای فقیر هیچوقت
پایشــان را در کالج نمیگذارند .ما به آنجا تعلق نداریم .درمانگاهها؟
عالیاند .اما هنوز باید مابهتفــاوت بیمه را بپردازیم برای همین هم به
آنجا نمیرویم .عالوه بر آن ،همهی آنهایی که در درمانگاه هســتند به
شما خواهند گفت باید به متخصص مراجعه کنید که برای ما به اندازهی
کسی که در کرهی مریخ نشسته ،غیرقابل دسترس است“ .مبلغ ناچیز”
و “هزینهی کم” برای من به معنی “پولی که باید خرج کنی” است و در
نهایت آنها هم نمیتوانند کمکی به تو بکنند.
من سیگار میکشم .گران است اما بهترین گزینه است .میدانید ،من
همیشهی خدا خستهام .سیگار یک محرک است .وقتی آنقدر خسته
هســتم که حتی یک قدم هم نمیتوانم بردارم میتوانم سیگار بکشم
و یک ســاعت دیگر هم ادامه بدهم .وقتی عصبانی و آشوالش هستم
و دیگر حتی قادر به انجام یک کار دیگر هم نیســتم ،میتوانم سیگار
بکشم و کمی بهتر شــوم .فقط برای یک دقیقه .این تنها آرامبخشی
است که اجازهی داشتنش را دارم .بهترین تصمیم نیست اما تنها چیزی
است که به آن دسترسی دارم .تنها چیزی است که مانع از پا افتادن یا
منفجر شدنم میشود.
من تصمیمات اقتصادی اشــتباه زیادی میگیــرم که البته هیچکدام
از آنها در درازمدت اهمیتی ندارند .مــن هیچوقت برای فقیر نبودن

فرصتی نخواهم داشت برای همین هم چه اهمیتی دارد که یک قبض و
نصفی را این هفته پرداخت نکنم یا یک قبض را .قربانی کردن خودت
وضعیت را بهتر نخواهد کرد .مســاله این نیست که من مثال  5دالر در
یک خردهفروشی خرج کردهام .مساله این است حاال که ثابت شده که
من فقیرم و فقیر هم خواهــم ماند ،ارزش ندارد که زندگی غمانگیزی
بدون خوشــیهای کوچک پیشه کنم تا روزی بتوانم یک خرید بزرگ
انجام دهم .من هیچوقت دلخوشیهای بزرگی که بتوانم به آنها اتکا کنم
نخواهم داشت.
کششی وجود دارد که تا وقتی پول توی جیبت هست هرچه میتوانی
زندگی کنی برای اینکه صرفنظر از اینکه چقدر مسئولیتپذیر باشی
ظرف سه روز بیپول خواهی شــد .پول معنیاش را وقتی به اندازهی
کافی نداری ،از دســت میدهد .تصور میکنم زیاد داشتن هم همین
خاصیت را دارد.
فقر غمانگیز اســت و حافظهی بلندمدت را از بین میبرد .برای همین
آدمهایی را میبینی که به جای یک پد ِر بچهها ،چهار تا دارند .تو به هر
ارتباط کوچکی چنگ میزنی تا زنده بمانی و هیچ نظری نداری که این
کشــش تا چه اندازهای قوی است .این از غذا هم بنیادیتر است .تو به
سمت کســانی میروی که باعث میشوند برای یک ساعت و فقط یک
بار احســاس خوبی داشته باشی و این همهی چیزی است که به دست
میآوری .تو احتماال برای طوالنیمدت مناسب این افراد نیستی اما در
این لحظه آنها میتوانند باعث شوند که تو احساس قدرت و ارزشمند
بودن بکنی .مهم نیست که توی ماه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد .هر
اتفاقی که در یک ماه بعدی میافتد احتماال به اندازهی اتفاقهای امروز
یا هفتهی گذشته بیاهمیت خواهد بود .هیچکدام از اینها اهمیتی ندارد.
ما برای درازمدت برنامهریزی نمیکنیم چون نتیجهی چنین کاری فقط
دلشکستگی است .بهتر است امیدی نداشته باشی و فقط هر چیزی را
که در همان لحظه میبینی و میتوانی به دست بیاوری.
من طالب ترحم نیستم .فقط تالش میکنم در یک سطح انسانی توضیح
دهم که چرا مردم تصمیماتی میگیرند که از دور تصمیمات خیلی بدی
به نظر میرسند .این زندگی ما است و این مکانیسم دفاعی ما و دلیل
اینکه ما متفاوت فکر میکنیم .این روش ،مطمئنا محکوم به شکست
اما آسانتر است .همین .امیدوارم که به روشن شدن قضیه کمک کرده
باشم.
[]...
بعد از اینکه نســخهی اولیهی این نوشــته دست به دست گشت من
ایمیلهای زیادی از افــرادی دریافت کردم که با حرفهای من موافق
نبودند .آنها با روش من با مساله کنار نمیآمدند و این عادالنه و درست
است .اما چیزی که نه عادالنه و نه درست بود انتقاداتی بود که دریافت
کردم به خاطر اینکه فقیری از نوع راستین آن نیستم .که من فقیر به
دنیا نیامدهام انگار که این تنها دلیل برای این اســت که قادر نباشی
اجارهخانهات را پرداخت کنی .ما یــک واژه برای این موقعیت داریم:
عقبگــرد زدن .ما دکترهای بیخانمان و قطعا بیشــتر از یک نفر از
طبقهی متوسط داریم که با کوپنهای غذایی زندگی میکنند .فقر برای
جمعیتی بیشتر از آنچه ما فکر میکنیم یک واقعیت است.
البته بیشتر ایمیلها شــدیدا حمایتکننده بود .من هزاران ایمیل از
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کسانی دریافت کردم که میگفتند چیزهایی که من برای گفتنشان
تــاش میکردم را عمیقا درک میکنند ،که آنها هم همینطور فکر
میکنند .آنها داستانهای خودشان را تعریف کردند ،چیزهایی که
آزارشان میداد و اینکه چطور با زندگی کنار میآیند .این فقط من
نیســتم که اینطور فکر میکنم .آدمهای فقیر در این مورد حرف
میزنند اما کسی به ما گوش نمیدهد .ما معموال فرصتی برای توضیح
دادن دلیل کارهایمان پیدا نمیکنیم و این نســخهی اولیه که شما
خواندید دقیقا همین بود :یک توضیح.
من تالش میکنم شما را در راه فهمیدن اینکه فقر چیست همراهی
کنم .مطمئنا این فقط یک نسخه از ماجراست .میلیونها نفر مثل ما
وجود دارند که توضیحات و واکنشهایشان با توجه به پیشزمینه و
شخصیتشان متفاوت خواهد بود.
من خیلی هم ضربه نخوردهام و این موضوع اصلی است .این معنی
زندگی برای یک ســوم آمریکاییها و یک پنجم بریتانیاییهاست.
هرکس به طور متفاوت با آن کنار میآید اما ما شــغلهای یکسانی
داریم ،در مکانهای مشــابهی زندگی میکنیــم و همهی ما همان
احساس نرسیدن به دیگران را داریم .ما به اندازهی دیگران در مورد
باال رفتن ناگهانی هزینههای رفاهی نگرانیم .باور کنید .اینطور نیست
که همه بزرگ شوند و آرزو داشته باشند که دو کار نیمهوقت بیمعنی
داشته باشند در حالی که با کوپنهای غذایی زندگی میکنند.
این فقط به این دلیل است که گزینههای زیادی برای خیلی از مردم
وجود ندارد .در حقیقت انســتیتوی شهری نشــان داده که نصف
آمریکاییها قبل از رسیدن به شصت و پنج سالگی به نحوی فقر را
تجربه خواهند کرد .بیشترشان بعد از مدت کوتاهی از این وضعیت
خارج خواهند شــد %75 .بعد از چهار سال اما وضعیت برای %25
باقیمانده به این زودیها تغییر نخواهد کرد و آنها همچنین نشان
دادهاند که هرچه بیشتر در موقعیت فقر بمانی احتمال خارج شدنت
از این وضعیت کمتر میشود .بیشتر کســانی که در لبهی پرتگاه
زندگی میکنند بین فقر و شــرایط کمی بهتر در نوســان هستند.
بعضی وقتها اوضاع فقط خوب اســت و بعضی وقتهای دیگر آنها
زیر آب هستند .این بستگی به سن ،نوع کار و وضعیت سالمتی شما

دارد .چیزی که میتوانم بگویم این اســت که عقبگرد کردن مثل
ماسه روان اســت .وقتی که گیرت انداخت شروع به محدود کردن
فرصتهایتان میکند تا اینکه کامال به چنگتان میآورد .من به خاطر
بعضی از تصمیمات خودم و بدشانسیهای جدی به عمق رفتم .فکر
میکنم این شرایط خیلیهاست.
وقتی به نظر میرسد که راه حرکت رو به جلو با یک سقف آهنی بسته
شده است ،الیهی بین طبقهی متوسط فقیر و فقر به طور ترسناکی
عبورپذیر است و بیشتر ماها در این الیهی اسفنجی زندگی میکنیم.
من خیلی عادی به اینجا رســیدم .در شانزده سالگی خانه را برای
رفتن به کالج ترک کردم و همانطوری رفتار کردم که شــما از یک
نوجــوان انتظار دارید .من برای یک دهه با خانوادهام بیگانه بودهام.
وقتی معلوم شد وامهایی که گرفتهام هیچ تاثیری نداشتهاند ،کالج
را ترک کردم و من هنوز برای این کار آماده نبودم .شغلی که انتخاب
کردم نه به خاطر خوب بودن آن بلکه به این دلیل بود که این اولین
فرصت در دســترس بود .من قرضهای پزشکی هم داشتم .بیکار
بودم .یک رانندهی مست ماشینم را داغان کرده بود و هرچه داشتم
و نداشتم در سیل از بین رفته بود.
برای همین هم قضیه فقط طبیعت در برابر تعلیم نیست .یا فقیر در
برابر غیرفقیر .فقر یک نتیجهی بالقوه برای همهی ماست .این یک
مسالهی اجتماعی است و ما تازه شــروع به درک این کردهایم که
انقالب صنعتی و جهانیسازی به طور وسیعی به نابرابریها افزودهاند.
شما نمیتوانید شهروند متوسط خود را به این خاطر سرزنش کنید
همانطور که نمیتوانید یک کمپانیهای منحصربفرد را متهم کنید.
این روشــی اســت که ما به طور جمعی برای انجام دادن کارها در
موردش تصمیم گرفتهایم .ما تا حدی به دلیل سیاستهای غلط و تا
حدی به خاطر فاکتورهایی که هیچکس قادر به پیشبینیشان نبود
به اینجا رسیدهایم .گفتن اینکه یک کمپانی باید بهتر عمل کند مثل
نصیحت کردن یک آدم فقیر برای صرفهجویی است .خوب و موثر به
نظر میرسد اما انجام دادنش آسان نیست .خیلی از کمپانیها ،مثل
اکثریت مردم جزو یک درصد نیستند .آنها بازار را دنبال میکنند اما
آن را پیش نمیبرند .عالوه بر این ،هر احمق پولداری میتواند یک

کمپانی را بخرد و اداره کنــد .آنها به اندازهی کافی برای درک اهمیت
سرمایهگذاری بر روی سرمایهی انسانی باهوش نیستند.
من ،با وجود همهی دلزدگیام ،مخالف ســرمایهداری نیستم .بیشتر
غربیها ،حتی فقرا اینطور نیســتند .ما این ایده که هر کسی قادر به
موفق شدن است را دوست داریم .من مخالف آن نوعی از سرمایهداری
هســتم که شهروندانش را جان به ســر میکند و از آنها میخواهد با
باقیماندهی توانشــان بهتر و بیشتر کار کنند .اگر ما میتوانستیم باور
کنیم که آدمهای فقیر طاقتفرساترین کارها را انجام میدهند و شان
آنها را مراعات میکردیم ،میتوانستیم کار را برای آنها کمتر جانفرسا
کنیم.
به بیان دیگر :من نمیگویم که کســی نباید اینجا توالتها را بسابد.
حرف من این است که عوض اینکه فقط با تجسم توالتها منزجر شویم
میتوانیم با کسانی که نظافت را انجام میدهند صحبت کنیم چون اگر
لعنتی شما مجبور به انجام این کار بودید.
آنها نبودند خو ِد
ِ

کار کردن برای حداقل حقوق

کار کــردن برای حداقل حقوق به این معنی اســت کــه برنامهریزی
اقتصادی برای طوالنیمدت در حد یک آرزو باقی میماند .شــما فقط
آنقدری دارید که دریافــت کردهاید و فقط میتوانید عقبافتادهترین
قبضها را پرداخت کنید قبل از اینکه پولتان ته بکشد .وقتی که من در
اوهایو در یک فستفود کار میکردم  25ساعت در هفته شیفت داشتم.
 7.5دالر در ساعت دریافت میکردم که میشد  187.50دالر در هفته.
همســر من در همانجا  40ســاعت در هفته کار میکرد و  300دالر به
خانــه میآورد .ما اگر تمام هفتههای ســال را کار میکردیم روی هم
رفته 25هزار دالر در ســال درآمد داشــتیم .این کمی بیشتر از 9000
دالر در ســال یا  200دالر در هفته باالی خط فقر برای یک خانوادهی
دو نفری است .ما به سختی ســر و ته زندگی را هم میآوردیم .آنقدر
به دست نمیآوریم که بتوانیم واقعا احساس راحتی کنیم یا استراحت
کنیم یا یک روز بدون احساس گناه مرخصی بگیریم .و ما در آن سال
باالی پایینترین طبقهی یک سوم خانوارهای امریکا بودیم .این بدین

معناست که یک سوم جمعیت آمریکا با همین مقدار بودجه زندگی می
کند.
یا برای بعضیها حتی کمتر ،حداقل درآمد ساالنهی یک کارگر برای 40
ساعت کار در هفته  15هزار و هشتاد دالر است .یعنی اگر شما نصف این
مقدار را برای اجارهخانه میپردازید فقط  7هزار پانصد و چهل دالر در
سال برای زندگی دارید ،که میشود  628دالر در ماه یا  314دالر چک
برای همه چیز :غذا ،لباس ،مخارج ماشین ،گاز .اگر خوششانس باشید
این پول برای ادامهی زندگی کافی است .اما چه کسی همیشه یا حتی
بیشتر وقتها خوششانس است؟ شما مریض میشوید و کارتان را از
دست میدهید .حتی اگر کار جدید هم به دست بیاورید تنها چیزی که
دارید همان  314دالر اســت تا زمانی که فیش حقوقی را از کار جدید
دریافت کنید .یا ،خدای ناکرده ،اگر ماشــین خراب شود یا جاییتان را
بشکنید؟
میشود قضیه را اینطور خالصه کرد :این حساب و کتاب لعنتی جواب
نمیدهد .شما با اینجور پولها نمیتوانید خوش باشید فقط میتوانید
زنده بمانید.

کار موقت

چیزی حتی بدتر از حداقل حقوق وجود دارد .اسمش کار موقتی است.
شــرط میبندم خیلی از شما ،مگر آنهایی که شرایطش را عمال تجربه
کرده باشند ،شوکه خواهید شــد وقتی بفهمید که کمپانیها معموال
افرادی را استخدام میکنند تا به طور تماموقت کار کنند اما چون این
افراد را از طریق آژانسهای کار موقت استخدام کردهاند برای همین هم
مجبور به پرداخت هیچگونه مزایا یا تامین امنیت شغلی آنها نیستند.
برای صرفهجویی ،کمپانیها معموال این افراد را برای سالها استخدام
میکنند و این به خاطر ارزانتر بودنش از استخدام مستقیم نیروی کار
است و آنها از لحاظ قانونی کامال میتوانند چنین کاری را انجام دهند.
قانون در آمریکا آنقدر ضعیف است که ما در حمایت از کارگران موقت
حتی از کرهی جنوبی هم عقبتر هستیم.
برای همین هم وقتی همهی آنهایی که وضعیت مطلوب اقتصادی با بیمه
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استعالجی با حقوق دارند ،که کیف پولهایشان را چاقتر و
و مرخصی
ِ
زندگیشان را راحتتر و سالمتر میکند ،فکر میکنند که افراد فقیر
فقیرند چون ما یک جوری نمیخواهیم بلند شویم و برویم شرایطمان
را تغییر دهیم ...خب ،من مطمئن نیستم که عکسالعملم به اینگونه
افراد قابل انتشار باشد.
یــک کارخانه نزدیک جایی که من زندگی میکردم کارگران موقتی
را به تعداد زیاد استخدام میکرد و قبل از پایان  90روز اخراجشان
میکرد .این موقعیتی است که کارگر موقت میتواند شرایط کار دایمی
را بدست بیاورد .بعد از سه هفته بیکاری ،کارخانه دوباره همان افراد
را استخدام میکرد .این کارخانه دیگر در این شهر نیست چون مدتی
اســت که تعطیل شده البته بعد از اینکه کل سال اول کارش را هیچ
مالیاتی نپرداخته اســت .و بعد از اینکه این دوره تمام شد کمپانی
تصمیم گرفت که کارخانه به اندازهی کافی سودآور نیست و تعطیلش
کرد .یک کارخانهی موقت با کارگران موقت .چه کسی میگوید که
سرمایهداری ظالم نیست؟

نداشتن هیچگونه امنیت شغلی و اخراج
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مــا همه میدانیم که خیلیها فکر میکننــد آدمهای فقیر تنبل و
بیکفایت هستند .آنها فکر میکنند ما اخراج میشویم چون صرفا
نمیدانیم چطور باید رفتار کنیم ،یا همیشــه دیر میکنیم یا اصال
اهمیتی نمیدهیم .اما چیزی که پولدارها درک نمیکنند این است
که اخراج شدن چقدر ســاده است و خیلی وقتها چیزی که باعث
اخراجت میشود کار کردن در بیشتر از یک جاست.
اگر برای شــرکتی دفتری کار میکنی آنها معموال کمترین شیفت
کاری را به تو میدهند .شیفتی کمتر از کار تماموقت چون آن وقت
مجبورند مزایا پرداخت کنند .اما حتی اگر رییســتان برای شما 20
ِ
ســاعت کاری منظور کرده شما ممکن است  10ساعت یا  30ساعت
کار کنید .بستگی دارد که چقدر سرشــان شلوغ باشد .اگر کاری
نباشد شــما را به خانه میفرستند و اگر کار اضافی داشته باشند از
شما انتظار دارند که تا دیروقت سر کار بمانید .آنها همچنین از شما
انتظار دارند که اگر همکارتان به طور ناگهانی درخواســت مرخصی
استعالجی کرد شما شــیفت او را پر کنید .به طور کلی ،آنها از شما
انتظار دارند که همیشــه آمادهی کار کردن باشید برای همین هم
برنامهریزی غیرممکن است.
در یک مورد من مجبور شدهام قراردادی را امضا کنم که بیان میکرد
من یک کارگر “تحت اراده” هســتم .بدین معنا که من کارگر موقتی
بدون هیچگونه مزایا خواهم بود که اگر شغل دیگری بدون اطالع آنها
داشته باشم مشــمول قوانین اخراج خواهم شد ،چون کمپانی از ما
انتظار دارد هر وقت که آنها الزم دانستند آمادهی کار باشیم .و بله،
این قانونی است.
پس بگذارید قضیه را روشن کنیم :شما فقیرید و برای همین به هر
کار آشغالی احتیاج دارید حتی اگر ماهیت آن کار آشغال این باشد
که شما میتوانید در هر لحظهای اخراج شوید .از طرفی ساعتهای
کاری شما میتواند بدون هیچ اخطاری کمتر شود و هیچ الزامی برای
کارفرمای شما وجود ندارد که به شما حق سنوات بپردازد بدون توجه
به اینکه چرا ،چطور و چه زمانی اخراجتان کرده است و ما هنوز در

عجبیم که چرا فقرا فقیرتر میشوند.

احساس بیارزشی

من وقتی به خانه میرســم سعی میکنم با شوهرم بداخالقی نکنم
چون عصبانیت من قطعا تقصیر او نیســت .در عوض ،او هم تالش
میکند که با من بداخالقی نکند .کار با حداقل حقوق به این معناست
که شما کارتان را تمام میکنید و فقط آنقدر انرژی ذهنی دارید که
بفهمید دارید با زندگیتان چه کار میکنید البته اگر توانایی حرکت
کردن را داشته باشید.
و صادقانــه بگوییم ،من اهمیتی به پَســتی شــغلم نمیدادم اگر
افراد ممتاز و قدرتمند در مورد آن صداقت داشــتند و آن را قبول
میکردند .در عوض به ما گفته میشود که بیشتر کار کنیم و به خاطر
شغلمان ،غذا و سقف باالی سرمان شکرگذار باشیم و به خاطر خدا،
ما اینچنین هســتیم .اما در عوض آن همه کاری که انجام میدهیم
و شرایط اسفانگیز کاریمان اجازهی هیچ درخواستی را نداریم .نه
احساس به دســت آوردن چیزی یا احترامی از باال یا امنیت شغلی.
از ما انتظار میرود که احساس کنیم شایستهی اینها نیستیم .فقیر
بودن در حالی که به ســختی کار میکنی درهم کوبنده است .مثل
زندگــی در درون یک کابوس میماند جایــی که دیوارها هر لحظه
بستهتر و تنگتر میشوند.
من همیشه احساس تنفر میکنم وقتی شیفتم را کم میکنند و آن
وقت برای ساعتها اضافهکاری احضارم میکنند .انگار که وقت من
هیچ ارزشــی ندارد و فقط به خاطر اینکه رییس من مطمئن باشد
که من حتی برای یک دقیقه هم اضافه بر آنچه واقعا ضروری اســت
درآمدی نخواهم داشت .من متنفرم از اینکه حق خودم را با امضای
قراردادی که اجازهی کار دوم را به من نمیدهد ضایع کنم و آن وقت
به من گفته شود که شــیفتی بیشتر از  28ساعت در هفته نخواهم
داشت.
نتیجهی همه اینها چیست؟ من به کارم اهمیتی نمیدهم .من انرژی،
جنبوجوش و اشتیاقم را از دست میدهم .کاری را که از من خواسته
شــده انجام خواهم داد اما نه بیشــتر از آن .من به ندرت رییسی
داشتهام که برای من ارزشی بیشــتر از یونیفرمم قایل شده باشد
برای همین هم من برای خدمت به رییســم سر و دست نمیشکنم.
مشــکل من فقط احساس بیارزش بودن نیست بلکه اینطور به نظر
میرســد که مردم تمام تالششان را میکنند تا به شما بفهمانند که
چقدر بیارزش هستید.
زمانی بود که به مدت بیشتر از یک سال برای یک کمپانی کار میکردم
و به دنبال سانحهای که در نوامبر داشتم مجبور شدم دو ماه مرخصی
بگیرم چون قادر نبودم سر پا بایســتم .برای همین هم به مهمانی
کریسمس شرکت دعوت نشدم .من به عنوان همراه یکی از همکارانم
به آنجا رفتم و شــاهد بودم که چطور همه مزایای کریسمسشان را
دریافت کردند .من هیچی نگرفتم .من به طور تکنیکی در موقعیت
شغلی نبودم و برای همین هم مشمول مزایا نمیشدم .این حقیقت که
من تمام سال را آنجا کار کرده بودم به حساب نمیآمد.
چیزی که واقعا متاسفم کرد این بود که رییسم از زنی که جای من را
پر کرده بود برای کار سختش در طول سال قدردانی کرد .او حتی من

را به خاطر هم نیاورد.

کارآموزی بدون حقوق

این چیز دیگری اســت که فقرا قادر به انجام آن نیستند .من مجبور
بودهام به فرصتهای شــغلیای نه بگویم که ممکن بود شرایط من را
در درازمدت بهتر کنند فقط بــه خاطر اینکه نمیتوانم از عهدهی کار
بدون حقوق بربیایم .کسانی که میتوانند کارآموزی بدون حقوق انجام
دهند از خانه کمک مالی میگیرند .در دنیای من ،همه باید برای اداره
کردن زندگی کار کنیم و این بدین معناســت که دســت ما از همهی
امکانات بالقوهای که شناختن دیگران بهمان میدهد هم کوتاه خواهد
شد .این یکی از دالیلی است که من هیچوقت آشنایانی از شبکههای
کاری تخصصی نداشتهام .به دلیل اینکه فرصت ساختن چنین شبکهای
از دوستان به من داده نشــده است .کارآموزی بدون حقوق یا آنهایی
که فقط به تو پول توجیبی میدهند برای کســانی است که مجبور به
پرداخت اجارهخانه نیستند.
من همیشــه در شــرایطی بودهام که مجبور بودهام هر کاری که بهم
پیشــنهاد میشــود را قبول کنم به همین خاطر همیشه شغلهایی
داشتهام که مردم کسر شان خودشان میدانند و مردم هنوز متعجبند
که چرا ما که در پایینترین ردهها کار میکنیم دل به کار نمیدهیم.
در عوض ،من از مردمی که فکر میکنند کســانی که فقیرند اجازهی
درخواســت معامله به مثل را از کارفرمایانشان ندارند در عجبم .آیا ما
باید خودمان را وقــف کاری بکنیم که هیچ فایدهای جز آنچه ضرورت
به نظر میرسد برایمان ندارد؟ اگر شما کمترین هزینه را برای تعلیم و
حقوق من تقبل نمیکنید ،اگر شما در صدد هستید که کمترین ساعت
کاری را به من بدهید تا فقط زنــده بمانم فقط برای اینکه من را بیمه
نکنید و اگر میخواهید مطمئن باشید که من در هر شرایطی احساس
بیارزشی میکنم فقط به خاطر اینکه جایگاه خودم را بشناسم ،در این
صورت چطور از من انتظار دارید که اهمیتی به میزان سود شما بدهم؟
به یاد داشته باشید ،شما همانقدر که میپردازید دریافت میکنید.

سیگار کشیدن

ما هرکدام به روش خودمان با زندگی کنار میآییم .من سیگار میکشم.
دوستم الکل مینوشد .در حقیقت ،من میتوانم با اطمینان شرط ببندم
که شما و خیلی از دوستانتان با نوشیدن با چیزها کنار میآیید .وقتی
از یک کار طوالنی به خانه میرســید چه کار میکنید؟ یک آبجو برای
خودتان باز میکنید؟ یا یک پاکت چیپس ســیبزمینی؟ یا شاید شما
وقتی تحت استرس هســتید قرص والیوم میخورید؟ یا برای ماساژ
میروید؟ یا به ورزشــگاه شــخصی خودتان میروید و در اتاق سونا
مینشینید؟
چرا مکانیســمهای دفاعی دیگران بهتر از آدمهای فقیر است؟ چون
آنها بهترند .آدمهای پولدار شــرابهای بهتری در گیالسهای زیباتر
مینوشند .یا شــاید نســخهی قرصهای گیاهی آرامبخششان را از
روانکاو شخصیشان که همیشــه در دسترس است دریافت میکنند
به جای اینکه یک پاکت ســیگار بخرند؟ آنها میتوانند هرچیزی که
دلشان خواست بخرند چون خریددرمانی یک روش درمانی معتبر برای
افراد طبقهی باالست .آدمهای فقیر چنین تجمالتی ندارند .ما سیگار
میکشیم چون این راهی برای دریافت سریع شوک دوپامین است .ما
غذای آشغال میخوریم چون ارزان است و مراکز لذت مغزمان را روشن
میکند و ما مواد مصرف میکنیم چون برای داشتن یک احساس خوب
یا فرار از حقیقت کارآمدترین روش است.
خبر فوری :این چیزها دو ســویه اســت .گاهی وقتهــا عادتها
عکسالعملی هستند نسبت به شــرایط موجود .و اگر شما خودتان را
آماده کردهاید که من را متقاعد کنید ســیگار کشیدن و فقط سیگار
کشــیدن به تنهایی باعث فقیر ماندن من است ،من را از سخنرانیتان
معاف کنید .من میدانم که سیگار برای من بد است .من معتاد هستم
اما خرفت نیستم.

منبع:
گاردین
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تهمقاله:
ایدئولوژی طبقهی متوسط
سبک زندگی؛
ِ
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یک -سبک زندگی مفهومی
متاخر و جدید اســت .عمر آن
را باید به اندازهی رشــد و ارج
پیدا کردن طبقهی متوسط در سالهای بعد
از جنگ دوم در کشــورهای سرمایهداری
دانست .برخی اصالحات در مناسبات حاکم
بر طبقهی متوســط اروپایی و آمریکایی،
ظهور دولت رفاه و ایجاد شکلهای جدیدی
از مالکیــت ســرمایهدارانه مانند مالکیت
از طریق فروش ســهام که به صورت ُخرد
طبقهی متوســط (و بخشهایی از الیههای
باالیی طبقهی کارگــر) را صاحب منافع و
شریک با سیســتم اقتصادی حاکم میکرد
و همزمان بازنمایی گستردهی سطح زندگی
طبقهی متوسط در رسانهها ،آثار تلویزیونی
و سینمایی و در انواع دیگ ِر گفتارهای حاکم
و همچنین لزوم الپوشــانی تضادهای بین
طبقهی کارگر و طبقهی سرمایهدار توانسته
بود “سبک زندگی” این طبقهی اجتماعی را
در صدر توجهات قرار دهد.
هر چند پیــش از اینها و فــارغ از بحث
طبقهی متوسط ،سبک زندگی همواره یکی
از مولفههای قابل مشاهدهی تفاوت سطح

زندگی ،معیشت و جهانبینی گروهها ،اقشار
و طبقات اجتماعی بــود -و هنوز هم این
کارکرد را حفظ کرده است -اما این پدیده
زمانی توانســت به موضوع گفتوگوهای
عمومی و به الگوی زیست فردی و اجتماعی
در بین افراد طبقهی متوسط و در نهایت به
یک تمایز مادی-ایدئولوژیک بین طبقهی
متوســط و طبقهی مادون آن تبدیل شود
که جایگاه طبقهی متوســط در مناسبات
سرمایهداری با فاکتورهای اقتصادی مانند
توان خرید بهبود پیدا کرد .توان خرید در
این مناسبات فاقد هر معنای دیگریست جز
ِ
مصرف هر چه بیشتر و توان “انتخاب”
توان
از بین امکان/کاالهای گوناگون .به این معنا
سبک زندگی ارتباط مستقیمی پیدا میکند
با مصــرف و از آنجا که مصرف تابعی از نیاز
سرمایهداریست به بازتولید هر روزه و بدون
وقفهی کاال و انباشت مستمر سود ناشی از
نیروی کار ،سبک زندگی هم معرف الگوهای
هر روزهی زیست فردی و اجتماعی طبقهی
متوسط است که از رهگذر مصرف ،تامین و
به این ترتیب به شاهرگ حیاتی مناسبات
سرمایهداری وصل میشود.

طبقهی متوســط بنا بر خصلت طبقاتیاش
حامل ارزشهــای مدرنی مانند فردگرایی،
مالکیت خصوصی و مصرفگرایی اســت.
با این همــه ذیل مفهومی به نام ســبک
زندگیست که طبقهی متوسط امکان مدرن
شدن به شیوهی سرمایهداری را بازمییابد.
این معنای ســبک زندگی نه تنها تا امروز
تسری پیدا کرده اســت بلکه با گسترش
وســایل ارتباط جمعی از یک ســو و رشد
طبقهی متوســط جهانی از سوی دیگر از
دایرهی کشــورهای غربی سرمایهداری پا
فراتر گذاشــته و جوامع پیرامونی را هم در
بر گرفته است.
زندگی
دو -برای رازگشایی از مفهوم سبک
ِ
بازنماییشــدهی طبقهی متوسطی باید در
ِ
زیســت طبقهی متوسط
وضعیت بینابین
بین طبقهی کارگر و بورژوازی -و دوگانهیمناســبات اقتصــادی و فرهنگی حاکم بر
ایــن طبقه تامل کــرد .از دل این وضعیت
متناقضنما اســت که مفهوم سبک زندگی
برجسته میشــود .این وضعیت بینابین را
میتوان با نشــان دادن اهمیت مناسبات

فرهنگی متاثر از زیســت بورژوایی نسبت به
مناســبات اقتصادیای که همپوشانیهایی با
طبقهی کارگر دارد ،توضیح داد.
عروج مفهوم سبک زندگی به معنای سلطهی
نهایی هنجارهــای فرهنگی بــورژوازی بر
طبقهی متوسط است که با میل به مصرف نزد
این طبقه متبلور میشــود و نمایانگر تالش
این طبقه برای نزدیک /شــبیه شدن هر چه
بیشــتر به طبقهی فرادست است .درصورت
عمومی شدن این ســلطه تا الیههای پایینی
طبقهی متوسط آن را باید به منزلهی شکست
همگرایی و همســوییهایی دانست که بنا بر
ضرورتهای اقتصــادی بین طبقهی کارگر و
الیههای پایینی طبقهی متوسط به طور بالقوه
میتوانست و میتواند برقرار شود.
ضمن اینکه برجسته شــدن مفهوم سبک
زندگی را باید به منزلهی هر چه غیرسیاسیتر
شدن این طبقه دانست .هر چند ممکن است
این طبقه برای دســتیابی بــه چنین حقی
دورههایی کوتاه از سیاسی شدن را در قالب
انواع نافرمانیها تجربه کند و حق دستیابی
به ســبک زندگی دلخواه ،تعارضاتی را بین
طبقهی متوســط و دولت دامن بزند .اما این
درخشــشهای کوتاه نمیتواننــد ماهیت
دولتی این طبقه را تغییر
غیرسیاسی و عمیقن
ِ
دهد.
فردگرایی ،عدم مداخلهی فعال در وضعیتهای
بنیادین ،دولتی شــدن ،نگاه غیرانتقادی به
طبقات اجتماعی ،مصرفگرایی ،همدستی در
بهرهکشی از طبقهی کارگر ،زیست مبتنی بر
تمایزات و منزلت ناشی از تقسیم کار اجتماعی
و معافیت از کار یــدی ،امکان انحصاری کار
فکری ،فرصت در اختیار داشــتن مدیریت
بخشهایی از روند تولیــد و آموزش نیروی
انسانی و ...از مشخصههای این طبقه است که
در سبک زندگی نمایندگی میشوند.
زندگــی بازنماییشــدهی طبقهی
ســبک
ِ
متوسطی ،اساســن تمایلی خردهبورژوایانه
اســت که وجه ذاتی تولید ســرمایهداری را
که مبتنــی بر بهرهکشــی از طبقهی کارگر
است دستنخورده باقی میگذارد و خواهان
مشــارکت در کنترل مالکیــت و بهرهگیری
بیشتر از ســود اضافه و برخورداری از منزلت
اجتماعی آن است .سبک زندگی را میتوان
صورتبندی فشردهی همین خصلت طبقهی
متوسط دانست.

هرچنــد از این حیــث طبقهی متوســط
همــواره -همانطور کــه در دوران مبارزات
اســتقاللطلبانه و جنبشهای ضداستعماری
اینگونه بــوده -خصلتهای طبقاتی را حفظ
کرده است ،اما باید به این تفاوت مهم اشاره
کرد که کنش سیاسی مبتنی بر خصلتهای
طبقهی متوســطی در دورههــای تاریخی
محدودی چه بســا پتانسیلی رهاییبخش را
به همراه داشت و می توانست حامل تغییرات
اجتماعی مهمی باشد که در عین حال بتواند
بر کموکیف طبقــهی کارگر تاثیر بگذارد .در
صورتی که امروز و با ســرریز کردن آن توان
سیاســی در ظرفی به نام “حق دســتیابی
به ســبک زندگی دلخواه” و تسلیم و رضا در
برابر خصوصی کــردن حوزههایی که ذاتن
اجتماعیاند و تولید گفتمانی که مکانیسمهای
اقتصادی و اجتماعیاش بر نابرابری اســتوار
اســت ،قلمروهای واقعی سیاســتورزی را
یکسره به دولت و مکانیسمهای دولتی واگذار
کرده اســت .به این ترتیب طبقهی متوسط
عالوه بر این که در هــدف غیرانقالبی ظاهر
میشود در شیوههای دســتیابی به آن هم
با دولت به مثابه تجلی سیاسی سرمایهداری
که همواره ســرکوبگر طبقهی کارگر است،
همدست می شود.
سه -در هر آنچه مربوط به سبک زندگیست
از گفتوگوهای جاری تا سیاستسازیها وبرنامهریزیهای دولتی ،از رویکردهای غالب
رسانهای تا تحلیلهای رسمی جامعهشناختی-
با چند «غلبه» روبروییم:
اولین غلبه ،غلبهی ســبک زندگی به عنوان
یک مفهــوم اجتماعیســت در تحلیلهای
جامعهشــناختی /سیاسی بر سایر مولفههای
موجود در دانش مربوط به حوزههای اجتماعی
مانند تحلیل بر اساس ایدهی برابری اجتماعی.
این غلبه تا آنجاست که تحقق سبک زندگی
مطلوب گروههای اجتماعی مشخص که اساسن
امکانهای مادی (و نه لزومن سیاسی) تحقق
سبک زندگیشــان را در اختیار دارند (مانند
سبک زندگی غربی برای طبقه متوسطیهای
سکوالر و ســبک زندگی اسالمی برای طبقه
متوســطیهای مذهبی) به بخشی از جدال
طبقاتی (و درونطبقاتی) تبدیل میشود که
معنای آن از سوی طبقه و الیهی فرادستتر
چیزی نیست جز حفظ نابرابرایهای اجتماعی.

در عین حال کــه نابرابری و تمایزات فردی و
طبقاتی
ســاختاری نقطهی عزیمت پدیدهی
ِ
سبک زندگیست اما این مفهوم/پدیده (با آن
که بر ادعای حق انتخاب فردی و آزادی عمل
اجتماعی استوار اســت) کلیتی یکسانساز
میسازد که فاقد اجزاست .در اینجا آن چیزی
زندگی بازنماییشده است چیزی
که ســبک
ِ
نیست جز سرپوشی بر شکافهای اجتماعی
که در آن هر چشماندازی که نابرابری را نشان
میدهد از برابر چشمها حذف میشود.
آنچه تحلیل های سبک زندگیمحور را ناتوان
از تحلیل درســت و دقیق اجتماعی و به این
معنا مبتذل میکند غفلت آن از حوزهی تولید
اجتماعیست که بنا بر قاعده و به طریق اولی
حوزهی نابرابریهای طبقاتیســت .بنابراین
اینجا میتوان این غلبه را اینطور بیان کرد:
غلبهی گفتارهای مبتنی بر سبک زندگی بر
سایر مولفههای تحلیل جامعهشناختی ،حذف
طبقهی مولــد ارزش از گفتوگوهای عمومی
مربوط به حوزهی زندگی اجتماعیســت .این
غلبه به معنای تفــوق همهجانبهی طبقهی
متوســط اســت بر زندگی طبقهی کارگر و
همچنین تفوق الیههای باالیی طبقهی متوسط
بر الیههای پایینی این طبقه که بیشــترین
نزدیکی را به سبب جایگاهشان در نظام تولید
و نابرابری به طبقهی کارگر دارند.
در اینجا میتوان یک غلبهی صرفن سیاسی
را هم شناسایی کرد که البته از اهمیت ویژهای
برخوردار اســت و توانسته حوزههای مربوط
به ســبک زندگی را در جایــی مانند ایران
دستخوش تحوالتی سیاســی کند :غلبه یا
بهتر است بگوییم جدال برای غلبهی «سبک
زندگی اســامی» بر «سبک زندگی غربی» و
بالعکس .بخش مهمــی از قربانیان این جدال
سرکوبشدگان طبقاتیاند که تعلقی سکوالر
یا مذهبی دارند و علیالقاعــده از قربانیان
طبقه متوســطی این جــدال بیدفاعتر و
آسیبپذیرترند .اما طبق آنچه در تحلیلهای
رسمی گفته میشود -چه از جانب نیروهای
سیاســی مذهبی و چه از ســوی نیروهای
سکوالر ســخنگوی طبقهی متوسط -گویا
جدال بین سبک زندگی غربی و اسالمی یگانه
نبردیست که بین سبکهای موجود زندگی به
نیابت از نیروهای اجتماعی به رسمیت شناخته
شده در حال روی دادن است .این صورتبندی
تقلیلگرا مشــروعیت جامعهشناختیاش را
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از عنوانی مشکوک به اســم جدال بین مدرنیته و سنت
میگیرد بدون آنکــه توجه کند عناصر بازمانده از دوران
پیشامدرن علیرغم رتوریک غیرمدرنشان در بنیادهای
مادی جهان مدرن مانند مناسبات حاکم بر روابط تولید و
بازتولید نابرابریهای طبقاتی شریکاند.
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چهار -اما آنچه برای ما قابل تامل است کارکرد سبک
زندگی طبقه متوسطیست در نظام تولید سرمایهداری و در
قبال تضادهای طبقاتی .آنچه برای ما واجد اهمیت است
این اســت که بدانیم این زیست یکدست ،سازمانیافته
دولتی طبقه متوســطی که در پشت عناوین
و به شدت
ِ
ِ
رنگارنگ حق انتخاب و حقوق فردی پنهان شــده است
چگونه به تثبیت و تسهیل سازوکارهای نظم طبقاتی در
جامعهی ســرمایهداری کمک میکند و در برابر طبقهی
کارگر و الیههای اجتماعی پایینتر طبقهی متوسط و انواع
زیستهای غیررسمی دیگر که در چهارچوبهای رسمی
زندگی طبقه متوسطی نمیگنجند ابعادی سرکوبگر به
خود میگیرد.
آنچه به عنوان ســبک زندگی شــناخته میشــود به
واقع سبک “بازنماییشــده”ای از زندگی طبقاتی است
که عمیقن مبتنی بر نابرابریهــای طبقاتی و ارزشهای
همبسته با آن مانند فردگرایی و همسو با قوانین بنیادین
نظام غالب اقتصادی مانند مالکیت انحصاری بر ابزار تولید
اســت .از همین نقطهی عزیمت است که میتوان کارکرد
سرکوبگرایانهی این سبک بازنماییشده را در قبال سایر
اشکال زندگی اجتماعی مشــاهده کرد .آنچه ما در این
شــماره به آن پرداختیم همین وجوه سرکوبشده ،دیده
نشده و محذوف سبک زندگیست.
در این شماره سراغ مصادیقی از سبک زندگی رفتیم که
در تحلیلهای رســمی و در بازنماییهای رسانهای دیده
نمیشــوند .سراغ ســبکهای زندگیای که یا محصول
مســتقیم تضادهای طبقاتیاند یــا در همآمیزی با این
تضادها وجه ســرکوبگرایانهتری به خود میگیرند .به
همین دلیل ســراغ محلههای کارگری ،حاشیهنشینها،
شهرستانها ،روستاها ،مهاجرین افغانستانی و پناهندگان
و ...رفتیم تا نشــان دهیم که سبکهای انکار شدهای از
زندگی اجتماعی وجــود دارد که همواره از گفتوگوهای
عمومی دربارهی سبک زندگی کسر شده است .همچنین
تالش کردیم از ســبک زندگی مورد عالقهی جریانهای
رسانهای ،فکری و سیاسی غالب رازگشایی کنیم و وجوه
کمتر دیده شدهی آنها را نشــان دهیم .به همین دلیل
سراغ مصادیقی از سبک زندگی طبقه متوسطی رفتیم که
بیشــترین ارزشهای سبک زندگی طبقه متوسطی را در
خود جای دادهاند .و البته این آخرین باری نیســت که با
زندگی به جدال با «سبک زندگی» برخواهیم خواست.
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