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  ي ي بغض در گلو شکستهبغض در گلو شکسته
    ي مني منزنان منطقهزنان منطقه                                              

  کتایون محمودي
  

ــه    ــر جامع ــوت در ه ــاط ضــعف و ق ــراي شــناخت نق ب
باید بـه نـوع نگـاهش بـه زن دقـت کـرد تـا بـه عمـق و                   

  . ها پی بردسطح نگرش
هم چنـین توجـه بـه وضـع قـوانین و اجـراي آن مـی                 

ــت وضــعیت زن   ــراي دریاف ــري ب ــد روش دیگ ــدتوان . باش
اسـالم بــا طلــوع ســپیدي و عــدالت در تــاریکی و ظلمــت  
حق کشی ها تنهـا مـسیر، بـراي شـناخت هویـت بـر بـاد                 

ــد ــه ي زن ش ــره، زن  . رفت ــامالت روزم ــه در مع ــایی ک ج
نیز کـاالیی از جـنس جانـدار بـود تـا در کنـار اسـب هـا و           
ــاي       ــراي ارض ــیله اي ب ــود و وس ــه ش ــا معاوض ــتر ه ش

رین تــصویرش،  شــهوت مــردان و در تحقیــر آمیــز تــ    
  . خطوط درهم زنده به گوري را تجربه کند

این شـمایل زن در عـصر سـنگی قلـب هـاي یـخ زده         
بود تا با گرما و هرم ایمـان بـه پیـامبر حرمـت هـا دوبـاره                  

پیــامبر بــر احیــاي حقــوق زن . جــان بگیــرد و زنــده شــود
اگرچـه تعــصبات و تعلقـات قــومی در نــوع   . اصـرار داشــت 

حم، بــراي زن برنامــه هــا در بــسیار خــشن و خــالی از تــر
ــه    ــا زن را ب ــود ت ــرچم اســالم ب ــن پ ــا ای دامــن داشــت ام

  . انقالبی علیه تحقیر و تردید ترغیب کند
ــال ــت س ــا گذش ــینه . ه ــاریخ در س ــتانت ــا اش داس ه

اي بـا زبـان فردوسـی       ي زنـان شـاهنامه    داشت، از اسطوره  
تــا کرامــت و بزرگــواري در عــشق و احــساس بــا نظــامی  

ــا  از مثنــوي پــر…  درد کیمیــا خــاتون بــا نگــاه مولــوي ت
هاي پربـار سـعدي، همـه جـا ردپـاي ایـن             ظرافت حکایت 

ــه ــا     لطیف ــهراب ب ــه س ــروز ک ــا ام ــت ت ــاران اس ي روزگ
ــاهکار  ــت  «ش ــرگ درخ ــر از ب ــادري دارم بهت ــمند » م س
  .سخن براند

ــوان ي حــضور زن در جامعــه نمــیامــروز از حماســه ت
ــشم  ــا چ ــت ب ــی گذش ــت. پوش ــا  از فعالی ــی ت ــاي علم  ه
ــت ــار مــردان     موفقی ــادوش کن ــاي اجتمــاعی، از دوش ه

ــا روي    ــستادن و ام ــاال ای ــاه حتــی ســکویی ب ــا گ ــودن ت ب

ــر ســکه   ــایزه نوبــل در ســکوتی    ! …دیگ از گــرفتن ج
ي اي و پوشـشی سـرد تـا وضـع قـوانینی مثـل دیـه               رسانه

از تبعـیض میـان جـنس برتـر، کـه           . برابـر در تـصادفات     نا
هـاي  از کرسـی  . داند تا فرودسـت، کـه زنـان هـستن         مردان

ــت  ــا موقعی ــس ت ــالی مجل ــاخ ــاي ن ــغلی ه ــوزون ش از . م
ــپردن       ــا س ــالق ت ــادري در ط ــاطفی م ــق ع ــرفتن ح گ

  …کودك با تمام حق کشی ها به پدر 
از نادیــده گــرفتن اســتعدادهاي فــردي تــا رســم       

زیـري و کـم     از سـربه  . نقاشی مـادري بـراي کامـل شـدن        
ن گویی و مثل برده در خانـه کـار کـردن تـا اعطـاي نـشا                 

  . »زن نمونه«افتخار و ایثار به عنوان 
ــه  ــن دردنام ــر ای ــاي دیگ ــد  از کج ــاف بای ــر اجح ي پ

هـا تنهـا و تنهـا تـا حـد یـک             گفت که زن با تمام تعریـف      
شـعار دهــان پــر کــن خـالی از محتــوا ارزش گــذاري مــی   

ــود ــه  . ش ــصیت زن در وظیف ــد شخ ــرا بای ــم  چ ــه اس اي ب
 مــادري نمــره گــذاري شــود و بــه قــول آن ظریــف، اگــر 

اگــر ! زنـی نخواهـد مــادر شـود چـه کــسی را بایـد ببینـد؟      
ــرام      ــه او احت ــودش ب ــاطر خ ــه خ ــا ب ــد تنه ــی بخواه زن

آیـا جامعـه ظرفیـت پـذیرش ایـن واقعیـت را دارد         بگذارند،
. که ممکن است زنـی تـا آخـر عمـرش نتوانـد مـادر شـود                

بـاز  . حاال کجاي این تقسیم بنـدي زورکـی جـا مـی گیـرد        
 کــه زن عقــیمش را هــم بــرگ برنــده دســت مــرد اســت 

جامعه مـرد سـاالر بـا نگـاهی مردانـه بـه             . تحمل می کند  
حتـی قـدر منـزلتش را       . زن درباره اش قـضاوت مـی کنـد        

ــک مردانــه مــی بینــد  ــا عین ــسیاري از . ب مــرد حــق دارد ب
ــر زن      ــساس را ب ــالی از اح ــشن و خ ــدوي و خ ــوم ب رس
تحمیل کنـد و شـاید هـزاران آفـرین نثـار خـود کنـد کـه                  

ــتمایه ــهزن را دسـ ــت ي معاملـ ــرده اسـ ــن . اي کـ در ایـ
کجـا  » خـون بـس   «یـا   » خـون صـلح   «وار  ي بـرده  معامله

فریاد زن در مقـام داد مـنعکس شـده اسـت کـه حقـش را               
مطالبه کند و کـسی بـشنود تـا بداننـد کجـاي ایـن ذلـت                 

اي بـدون   زن سال هاسـت بـه ایـن رسـم قبیلـه           ! زیباست؟
شعور بـراي نـسخ اعتـراض دارد امـا هرگـز کـسی نگفـت              

  . جایی نخواندو 
توجـه بـه لطافـت و سـبکی و        نویسندگانِ مرد مـا، بـی     

هــاي زیــرین نویــسند کــه از الیــهروح حـساس زنــان مــی 
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ــوان دردواره ي زجــر زن را مثــل آتــش   ــشان مــی ت کلمات
-زیــر خاکــستر احــساس نمــود و افــسوس کــه آنــان بــی 

اند و غیر منـصفانه از حکایـت بـه زعـم آنـان جـنس                توجه
ــسنددوم مــی ــکشــا. نوی ــر اســت ماس ــار ید بهت هــا را کن

زدنـد و از سـتم هـایی مـی نوشـتند و از رسـومی مـی                  می
ــزد و    ــژدم جــان نحیــف زن را مــی گ ــل ک ــد کــه مث گفتن

فاجعـــه ي . هرگــز پـــادزهري بـــراي التیـــامش نیـــست 
داســتان زن بــودن در اوجــش بــه محــوي خــاموش خــتم  
می گـردد کـه ممکـن اسـت حتـی قهرمـانش نیـز نـابرابر           

  .  ذبح شده باشددر مسلخی دوزخین
بایــد زخــم هــاي کهنــه را نــشانه رفــت، زخــم هــایی  
ــا      ــه ب ــایی ک ــوده و داغ دل ه ــان نب ــر آن ــی ب ــه مرهم ک

ــت   ــشته اسـ ــازه گـ ــرارش تـ ــاختار  . تکـ ــردان در سـ مـ
نوشتاریـــشان هرگـــز نتوانـــسته انـــد در مقـــام دفـــاع از 
ــا آن کــه بارهــا نوشــتم   حیثیــت زن بــر آیــد و مــن نیــز ب

ه زنـــان منـــصفانه دربـــار«: اشـــاره بـــه مقالـــه هـــاي(
ــاور کــرد«، »بنویــسیم ــک زن «و » زنــان را بایــد ب مــن ی

ــی ام  ــسلمان ایران ــشاه » م ــه ي آواي کرمان ــه نام ) در هفت
که هرگز نتوانـستم حـرف هـاي دلـم را بنویـسم چـرا کـه              
ــسخیر داشــت و       ــه ت ــودم را ب ــه وج ــرس زنان ــوعی ت ن

امــا بــه واســطه ي . اغماضــی کــه بــا تردیــد آغــشته بــود
ــر   ــه اب ــده ام ب ــه ي کردســتان  عقی ــردي از خط ــهید (م ش

ــی زاده ــه مــن  ) کــاك احمــد مفت ــاره ب کــه هــویتم را دوب
ــه ي     ــه بهان ــفرکرده و ب ــز س ــاد آن عزی ــه ی ــشید و ب بخ
: جسارتی که مردانـه تقـدیمم کـرد جـسورانه مـی نویـسم             

ــه و     « ــه و مدرس ــده ام در خان ــال ش ــق پایم ــه ح ــن ب م
ــار معترضــم  ــشگاه و محــل ک ــرده  . دان ــشور ب ــه من مــن ب

ــط در شـــکل  داري در  نـــوع مـــدرنش، بـــه رســـوم غلـ
ــراض دارم ــدش اعت ــاس  . جدی ــه ي انعک ــاي وارون ــه دنی ب

ــم را   ــشکوکم و از ایــن کــه حق ــام زن در رســانه هــا م مق
  » .با فریاد مطالبه کنم مصرم

ــرق در    ــر، خودکــشی هــاي غ ــا براب ــت هــاي ن موقعی
ــشونت ــکوت، خ ــانگی و س ــاي خ ــه  ... ه ــه و هم ــه هم ک

ــازگو نــشده اي  ــارز امــا ب هــستند کــه زن ســال مظــاهر ب
هاست به آن معتـرض اسـت، امـا کـو گوشـی کـه بـشنود            

که در کـار آیـد و پـایی کـه مـسیر چـاره بپیمایـد          و دستی   
رحمـه  (و قاطعانه همسو می شـوم بـا رهبـرم کـاك احمـد       

و از ایــن کــه خاموشــم و لــب هــایم را دوختــه  ) اهللا علیــه
ــوران مــی   ــراض را ف ام در چــشم هــایم شــراره هــاي اعت
کنم نـه بـا آن حـرف هـاي کلیـشه اي سـپاس از مـادر و                   

ــه   ــا کـ ــان و پارسـ ــ«زن مهربـ ــرد درویـ ــد مـ ش را کنـ
ــا تمــام  »!پادشــاه ، بــه تمــام تکــراري کــه صــورت مــرا ب

نفرتم نـسبت بـه آپارتایـد جـنس دوم بـه قـاب نمـی آورد             
ــت     ــن دس ــه از ای ــایی ک ــته ه ــی از نوش ــردانم حت روي گ

سـال هاسـت    » !کـه جـانم فـداي توسـت       ! اي مادر عزیز  «
که بدم می آیـد؛ چـون در عمـل مـن همـان بـرده رنـگ                  

ــز    ــه چی ــه هم ــورم ک ــه ي مقه ــرد  باخت ــدمت م م در خ
ــر     ــایم زی ــتعداد ه ــا و اس ــوبی ه ــود و خ ــی ش خالصــه م
هیکل مردي تعریـف شـده اسـت و بـه واقـع مـن همـان                 
قالی پـاخورده ي خـاك آلـودم کـه زیـر قـدم هـاي ظلـم                  

  . اممرد رنگی است که من باخته
ــی     ــا واقع ــد ام ــی ان ــه حقیق ــایی ک ــه حــرف ه مــن ب
ــا    ــردي ب ــه م ــن ک ــم و از ای ــار مــی زن ــر انک ــستند، مه نی

ــ ــا   ق ــا غوغ ــی ب ــوپ طالی ــرفتن ت ــراي گ درت پاهــایش ب
مطــرح مــی شــود ولــی از جــنس مــن جــایزه نوبــل مــی  
ــرتم را از رســانه ي       ــست، نف ــی نــامی از او نی ــرد ول گی

  . مردساالر اعالم می کنم
تــصویر امــروز مــن، چهــره اي نحیــف از ســتم اســت  
ــاي      ــش ه ــه اي از آرای ــدرن در هال ــه ي م ــه در جامع ک

سی زردي رنگـم را نبینـد و   تند، ماسـت مـالی شـده تـا کـ      
خستگی پاهایم را بـا کـسی نمـی گـویم، مبـادا از منزلـت                
ــت زن     ــه ژس ــه ب ــسته ام ک ــرو ب ــب ف ــد و ل ــامم بکاه مق
نمونه خدشـه اي وارد نکـنم و هـم چنـان آنـی باشـم کـه            

  . مردان می خواهند
امروز مـن از ایـن کـه در نـوعی دیگـر کنیـزك خانـه                 

ن بچــه هــایم ام، از ایــن کــه هــر وقــت بخواهنــد از دیــد
محرومم کنند و بـا بـاز و بـسته کـردن درهـاي دکانـشان                
ــد زن     ــوس کردن ــت ه ــر وق ــد و ه ــادر کنن ــم را ص طالق
دیگري را بـه رخـم بکـشند و گـاهی بـراي خـالی نبـودن                 
عریض نـامم را بـا اسـطوره و نمـاد و اسـمم را بـا فرشـته              

  ...!قاب کنند، عاصی ام دیگر
، بـه خـاطر     من می خـواهم مـرا بـه خـاطر اسـتعداد هـایم             

ــه     ــی ک ــرده و از حق ــه ام ک ــالم هدی ــه اس ــه اي ک عاطف
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Å∃ρ á� ÷è pR ùQ $$ Î/  (ــر    «١ ــه ب ــایفى ک ــد وظ ــان، همانن ــراى زن و ب
  » .اى قرار داده شدهشایسته دوش آنهاست، حقوق 

و از احـساسی کــه هـر خــشونتی را بـه واحــه ي مهــر    
ــی  ــد  م ــنعکس کنن ــامم را م ــشاند ن ــرا،  . ک ــصیت م شخ

تربیت قرآنـی شـکل داده اسـت و هرجـور اراده کـنم مـی                
توانم باشم و مـردان بـی شـک نخواهنـد توانـست بـدون               
حــضور مــن بــه خالقیــت هــایم پــی ببرنــد؛ زیــرا آن هــا  
بیش تر بـه مالکیـت مـی اندیـشند و مـرا خـالی از خـودم                  

  . می خواهند
طقـــه مـــن، همیـــشه در تعریـــف جـــامع از زن در من

تعریفــی از چــارچوب هــا . جــاي خــود خــودم خــالی اســت
که هر زاویه اش تکیه بـر مـردي اسـت، ولـی مـن اعتقـاد            
ــه     ــسما گرفت ــسلمانی م ــذیرش م ــا پ ــن ب ــف م دارم تعری
است نه در عـرف هـاي جـاهلی کـه عـوض نـشده اسـت               

چـرا هـر   . و تنها رنگ و لعابش را پـس و پـیش کـرده انـد           
م بـی حیـا معرفـی مـی شـویم      وقت از حقوقمان می گـویی    

ــان   ــی از حقوقم ــراي گــرفتن جزئ و هرگــاه صــدایمان را ب
ــه   ــد ک ــان مــی دهن ــیم یادم ــد کن ــورت «بلن صــدایمان ع

ــنم زن در  . »!اســت ــد وقتــی مــی بی ــه درد مــی آی ــم ب دل
منطقــه مــن ســال هاســت ســوگوار و ســیاه پــوش کــوچ  
همــسرش مــی شــود امــا مــردان مــا بــی رحمانــه بعــد از  

ري عـروس تـازه بـه خانـه مـی آورنـد             مدتی به بهانه ناچا   
ــراه زنـــدگی اش را بـــه      ــی زود خـــاطرات همـ و خیلـ

  . سپاردفراموشی می
دل سنگین شـده از غـصه ي رفـتن مـرد خانـه، جـان             
زن را قرین انـدوهی مـی کنـد کـه سـال هـا لبخنـد را از                   

گیـرد و تمـام خوشـی هـایش بـا پیکـر مـرد           صورتش مـی  
ــردد   ــی گ ــن م ــام مایــ   . دف ــسرش تم ه و او بعــد از هم

سرمایه اش را به پـاي بچـه هـاي مـردش مـی ریـزد کـه            
هرچـه  . یادگار روزهـاي شـاید تلـخ و شـیرینش بـوده انـد             

هست زن منطقه مـن، نمـاد کـوه هـاي هـم والیتـی اش                
اســت و کــوه هــاي مــن بــی اغــراق لعــاب مقاومــت را از  
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کوه خانه یعنـی زن مـی گیـرد و دریـا تمـام سـخاوتش را                 
  .  من استوام دار گذشت زن هم کیش کُرد

ــس    ــد پ ــنامه داده ان ــسلمانی شناس ــار م ــه افتخ ــرا ب م
هویـت تـاریخ باشـم کـه هـر      ي بـی چرا باید همان گمشده 

اي و عـــرف خـــانوادگی ام روز قربـــانی عـــادت عـــشیره
ــا را  . باشــم بهــشت زیــر پــاي مــن اســت وقتــی ایــن دنی

ــد و در      ــی کنن ــا م ــشونت ه ــا و خ ــري ه ــی مه دوزخ ب
هـرم مـی کننـد         امـا سـهم مـن تنهـا     تعارف ها همه چیز م 

مـن از تعریـف   . بی مهـري و نامهربـانی و خـستگی اسـت          
ــري  ــع ب ــارچوب شــده و مرب ــه  . امهــاي چ ــزار قلع ــر ه اگ

ــراي  ــدانب ــده  زن ــن آن پرن ــسازند م ــودنم ب     ي ي آزادهی ب
کننـد  ام مـی  یزنـدان هاي مینوام کـه در حـصار خانـه          دشت

 دانـم کـه  خواننـد و مـن خـوب مـی    و به هزار آواز برایم می  
  .گوینددروغ می

ــرده داري خــون   ــدافعین ب کــسی از مــن نپرســید از م
صلح کـه مـن اگـر از خـانواده قـاتلم چـرا روزي صـد بـار                  

دانـد و کـسی نگفـت کـه        شوم و کـسی نمـی     می   مقتول  
چـرا بـا مـن فـرا        . میـرم من کجا و چه سـاعتی از روز مـی         

قانونی عمـل مـی شـود و اگـر قـانونی هـست چـرا زنـان                 
ول نفـــی بـــرده داري در نـــوع منطقـــه ي مـــن مـــشم

ــشده  ــدش ن ــاري در   جدی ــاق و اجب ــار ش ــانون ک ــد و ق ان
خواهـد بـه بیمـه بازنشـستگی برسـد      اردوگاه خانه کی مـی    

ــج پاهــا و آرتــروز   کــه مــن وقتــی بــه دیــسک کمــر و فل
  . گردن مبتال شوم کسی از من دفاع کند

    هـــا چتــر حمایــت قــانون چــرا از چهــار دیــواري      
کننـد و زن     بـا زنـی معاوضـه مـی        گذرند که گـاه مـرا     نمی

اجــراي قــانون . بــه جــاي زن هنــوز منــسوخ نــشده اســت
بـراي مـن تنهـا یـک افـسانه اسـت کـه هرگـز رویــش را         
ــه    ــام خان ــه ن ــاه ب ــی گ ــسی طالی ــد و در قف نخــواهیم دی

صـاحب خانـه بـا چـه قـانون خـود       داند محبوسم و خدا می   
  . کنداي با من رفتار میساخته
  

   رفته هايکاش کسی قدر لحظه
  ...! دانستبر ما را می
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