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اصلی ترین  از  بی تفاوتی،  و  تنهایی  ندارند.  »دوست«  جهنمیان، 
نیز، گاه چنین وضعی پیدا  خصوصیاِت جهنم است. دنیای انسان 
می کند: دور از یکدیگر زندگی می کنیم و به دور خود، دیوار و حصار 
شهر«،  شهر-باالی  »پایین  »نمره اول ها-ضعیف ها«،  می کشیم: 

»من-دیگران«.
اما در همان  از خودمان مراقبت کنیم،  تا  ما حصارها را می سازیم 
حال، خودمان نیز در حصارهایمان اسیر می شویم. فاصله گرفتن و 
دور شدن، ظاهرا قرار است ما را از آسیب دیدن حفظ کند، اما باعث 
شده که »تنها« شویم و بی اشتیاق؛ شوق و انتظاِر وروِد مهمانی تازه را 
از دست داده ایم: »آیا دوباره زنِگ در مرا به سوی انتظاِر صدا خواهد 

برد؟«
»دیدار«، فرصتی است برای برچیدِن حصارها و رقم زدِن تجربه های 
پاِی  وقتی  اند:  بسیار  شنیدنی ها  و  دیدنی ها  دیدار،  در  شگفت. 
که  بی آن  را-  تجربه  سال  ده ها  می نشینیم،  سالمند  یک  سرگذشِت 
با مسافری دیدار می کنیم  خود زیسته باشیم- درک می کنیم. وقتی 
که از ما نشانی می پرسد، معلم می شویم و قدم به قدِم راه را برای اش 
می شویم،  مواجه  گم شده  طفلی  با  که  هنگامی  می کنیم.  مرور 
مادرانگی مان را کشف می کنیم. در دیدار، »دوست« پیدا می کنیم 
و گاهی هم عاشق می شویم و یادمان می آید که دل مان هوای این را 

کرده که همه ی وجودمان را بسپاریم.
داستان هندی کهنی وجود دارد که چنین است:

»گوراخنات« و »ماتسیندرات«، رهسپاِر سفر بودند تا به وطن شان 
بازگردند. در راه، مدتی را در شهری شلوغ اقامت کردند. در آن جا، 
ماتسیندرات، سرگرِم دل مشغولی های شهر شد، به کاخ سلطان رفت 
گوراخنات،  برد.  یاد  از  را  خویش  سفِر  و  دوست  خود،  کلی  به  و 
از  تا دوست اش  پرداخت  دعا  به  اسارِت دوست خویش،  دیدِن  با 
فراموشی، دوری و مرگ نجات یابد. آن گاه به هیئِت زنی رقصنده، 
خواندِن  ضمِن  و  رساند  ماتسیندرات  حضوِر  به  را  خود  و  درآمد 
رقِص  دیدِن  با  پرداخت.  رقصیدن  به  ایهام دار،  و  دوپهلو  آوازهایی 
حقیقِی  هویِت  و  وطن  اصل،  رفته رفته  ماتسیندرات،  او،  رازآمیِز 
خویش را به یاد  آورد. او دوباره در کناِر دوسِت خویش، راهِی وطن 

در آغاز ...
و خانه ی خویش شد.

دیدار، حصارها را برمی چیند، آرزوهایمان را به یادمان می آورد و در 
پیش چشِم ما می رقصد تا به یاد بیاوریم که خانه و خانواده ای داریم 

که انتظارمان را می کشند.
محبوس کرده ایم خودمان را در حصارها و مرزها. »این مرزها را خدا 
ویم و برویم. 

َ
نکشیده است«. دیداری باید تا این همه را بزی ایم، بش

دیدار، بهشت می سازد؛ بهشِت هم سفران.
»همه ی درها را می گشایم،

جهانی به درون هجوم می آورد
و با همه ی نیرو با من به بیرون می شتابد

به سوی درختاِن پرشکوفه
و برادراِن دردمند.«

***
»دیدار«، مجله ای است ماهانه که به صورت مستقل توسط جمعی 
عموم  ماه نامه،  این  مخاطِب  می گردد.  تهیه  فرهنگی  فعاالِن  از 
مردم اند و البته بخصوص نوجوانان؛ یعنی آنانی که جستجوگری، 
میل به آموختن و آمادگِی تغییر در وجودشان زنده است )ورای سِن 

شناسنامه ای شان(.
ُپرآشوب جلوه می کند،  برای زیستن در جهانی که گاه  می خواهیم 
که  می کوشیم  بیاموزیم.  را  است  نجات  و  رهایی  الزمه ی  آن چه 

آموختن مان، این گونه باشد:
و  پرسش ها  به  برای جواب گویی  آموختنی  دغدغه مندانه؛   -       

مسائِل مهِم انسانی.
     -  ارتباطی؛ آموختنی برای تعامل و »زندگِی مشترک« با انسان ها 

)در خانواده، جمع دوستی، مدرسه، شهر، کشور و جهان(
 موجود، راضی نیست و آرزوهای 

ِ
     -  ُپرشور؛ آموختنی که به وضع
انسانی را خواب و خیال نمی نامد.

    -  بین رشته ای؛ آموختن از هر گوشه ی جهان: فرهنگ ها و رسوم 
لطیفه ها،  حتی  و  اجتماعی  علوم  تاریخ،  ادیان،  هنر،  گوناگون، 

حکایت های طنز و بازی ها.
بلکه  نیستیم،  رایج  و  مصطلح  جذابیت های  دنباِل  به  کار،  این  در 
زندگِی  اصیِل  آرزوهای  و  دردها  پیگیرِی  با  را  جذابیت  می کوشیم 
و  تلویزیون  که  سیمانی  چارچوبی  در  ما  آوریم.  دست  به  خود، 
و  شده ایم  اسیر  ساخته اند،  برایمان  اجتماعی  شبکه های  و  ماهواره 
بسیاری از پنجره ها، حیاط ها و حیات ها را تجربه نکرده ایم. آشنایی 
با دوستی در آن سوی تاریخ یا دیدِن شکلی دیگر از زندگی در زمین، 

جذاب تریِن جذابیت ها تواند بود.
»دیدار« چیزی است شبیه به کتاب-مجله؛ مطالِب آن منحصر به 
 آن، همان روزی است که خوانده 

ِ
این یا آن ماه و سال نیست. تاریخ

به همین  زندگی جاری می گردد.  در  و  اندیشیده می شود  می شود، 
مختلِف  قالب های  در  را  آموزشی  محتوای  نقِش  می تواند  خاطر، 
یا  رسمی  نشست های  انواع  و  گفتگو  و  بحث  حلقه های  کالسی، 

دوستانه ایفا کند.
این امیِد ماست. امید ما افزون تر خواهد شد وقتی که با نقد و نظر، 

پیشنهادات و فعالیِت خود ما را یاری کنید.



آشنا شدن
      هم-راه شدن

مردمعادیچهاهمیتیدارند؟
یکبحِثداغدربارهیفوایددیکتاتوری!

در این بخش:

ناشنیدههایشب)پروندهایدرباِبتنفروشی(
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پرسش های یک فرودسْت هنگاِم مطالعه3
- چه کسی شهر هفت دروازه ی »ِتب«4 را بنا کرده است؟

در کتاب ها، نام فرمانروایان آمده است.
- آیا فرمانروایان، تخته سنگ ها را به دوش کشیدند؟

و شهر باِبل را، که چندین و چند بار ویران شد، چه کسی آن را بازسازی می کرد؟
یِن لیما5، خود در کدام خانه ها به سر می بردند؟ کارگراِن شهِر زّر

و در آن شب که ساخِت دیواِر چین به پایان رسید، بّناهایش به کجا رفتند؟
»روم بزرگ، پر از بناهای افتخار و یادبودهای پیروزی است.«

]و  ساده  مردماِن  خداوند  بی شک 
به همین  و  ترجیح می دهد  را  عادی[ 
را  آن ها  از  بیش تری  عده ی  دلیل 

یده است.« آفر
ن

ْ
ل

ُ
آبراهام لینک

مردِم عادی چه اهمیتی دارند؟

ر با پیروزِی مسلمانان به پایان رسید، بعضی از آن ها درباره ی 
ْ

هنگامی که جنگ َبد
اختالف شدند. پس رسول خدا)ص(  غنیمت های جنگ دچار  تقسیِم  شیوه ی 

فرمان داد تا همه ی غنیمت ها، برای تقسیم، به بیت المال آورده شود.
سواراِن جنگ آزموده ی سپاه گمان می کردند که رسول خدا)ص( غنیمت ها را به آن ها 
اما  افراِد کم تجربه تر چیزی داده شود.  پیادگان و  به  اختصاص خواهد داد، بی آن که 

پیامبر)ص( فرمان داد تا غنیمت ها به طور مساوی میان همه تقسیم شود.
سعد ابن ابی وقاص، رنجیده از این تقسیم، گفت: »ای رسوِل خدا، چگونه مرا که از اشراف 
بنی زهره ام، با این آب ِکش ها و باغبان های یثرب، یکسان می بینی؟ و به سواران که نگهبانان و 

حامیاِن مردِم پیاده و ضعیف اند، به اندازه ی همان ها سهم می دهی؟«
رسول خدا)ص( فرمود: »وای بر تو، مگر شما جز به برکِت ضعیف ترها پیروز می شوید؟«1

درست  و  واقع  ]که  حق  که  است  این  »ِکبر 
می دانی اش[ را فروگذاری و به غیِر آن روی آوری، 
و به مردم چنان بنگری که گویی هیچ کس آبرویش 
تو  جاِن  چون  جان اش  و  ]مهم[  تو  آبروی  چون 

]باارزش و دارای ُحرمت [ نیست.«
پیامبر اکرم)ص( 2

ان
گر

 دی
ا و

م

4
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و  است؟  کرده  پا  بر  را  آن ها  کسی  چه   -
قیصرهای روم بر چه کسانی پیروز  شدند؟

ستوده  اشعار  در  چنین  این  که  بیزانس،  آیا 
قصر  در  ساکنان اش  ی  همه  می شود، 

یستند؟ می ز
در آتالنتیِس افسانه ای،

خود  کام  به  را  آن  یا  در که  شب  آن  در  حتی 
کشید،

نعره  خود  بردگان  سر  بر  فتادگان، 
ُ
یاا در به 

می کشیدند.
.
.
.

»اسکندر جوان، هند را فتح کرد.«
- به تنهایی؟

ل« را در هم کوبید.«
ُ
»سزار، قوِم »گ

- حتی یک آشپز هم به همراه اش نبود؟
ناوگاون   که  هنگام  آن  اسپانیا،  پادشاه  »فیلیپ، 

دریایی اش غرق شد، گریست.«
یه کرد، او بود؟ - تنها کسی که گر

پیروز  هفت ساله  جنگ های  در  دوم  »فردریک 
شد.«

نقش  پیروزی  این  در  دیگری  هیچ کس   -
نداشت؟

و  فتح  یک  تاریخ[،  ]از  ورقی  هر  پیشانِی  »بر 
پیروزی!«

- غذای جشِن فاتحان را چه کسی می پخت؟
»هر ده سال، یک بزرگ مرد!«

تأمین  کسی  چه  را  آن ها  زندگِی  هزینه ی   -
می کرد؟

روایت های بسیار…
                     پرسش های بسیار.

برتولت برشت

کابوس!6

و«
گاد

سال
ئو 

تیا
اس

سب
« :

س
انعکا

گر
 دی

ا و
م

5
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دندان درِد تمساح
یک روز تمساحی

پیش دندان پزشک رفت
و روی صندلی نشست.

دندان پزشک گفت: »بفرمایید ببینم،
ناراحتی تان چیست؟ کجایتان درد می کند؟«

تمساح گفت:»راست اش آقای دکتر،
دندان ام درد می کند؛ آن هم چه دردی!«

و آرواره هایش را از هم گشود؛
آن قدر که دندان پزشک رفت و توی دهان اش نشست.

دندان پزشک قاه قاه خندید و گفت: »چه جالب!«
بعد شروع کرد به یکی یکی کشیدِن دندان های تمساح.

تمساح بی چاره فریاد کشید: »دردم می آید.
آن گازانبرت را بگذار زمین. ول ام کن بروم.«

اما دندان پزشک با خنده گفت: »ها، ها، ها!
همه اش دوازده تای دیگر مانده. چه جالب!

اوه، این یکی را اشتباه کشیدم!
ولی خب، یک دنداِن تمساح کم تر یا بیش تر چه اهمیتی دارد؟«

آن وقت تمساح دهان اش را بست: هاپ!
و دندان پزشک غیب شد.

حاال دندان پزشک کجاست؟ شمال؟ جنوب؟ شرق یا غرب؟
کسی چه می داند؟

الاقل یادداشتی، نشانی ای هم از خود بجا نگذاشت.
ولی خب، یک دندان پزشک بیش تر یا کم تر چه اهمیتی دارد؟7

1( مصطفی دلشاد تهرانی، سیره ی نبوی، جلد 2، ص 375.
2( میزان الحکمه، َمدخِل کبر

3( عنواِن اصلِی شعر، »Questions From a Worker Who Reads« است که ترجمه ی دقیق آن، عبارت است از:»پرسش های یک کارگر باسواد«. شعر به نقل از کتاب »من، برتولت 
برشت«، ترجمه ی بهروز مشیری، انتشارات امیرکبیر، با اصالحات در ترجمه و بازنویسی.

هن در مصر باستان است که مدت زمان درازی پایتخت بوده است. آثار باستانی به جامانده از تبس نشان می دهند که این شهر، از شهرهای بسیار مهم و متمدِن آن 
ُ
4( ِتب یا ِتِبس، نام شهری ک

دوران بوده است. 
5( لیما، پایتخت کشور پرو، در طول تاریخ یکی از بزرگ ترین و پررونق ترین شهرها بوده است و به آن »شهر شاهان« می گفته اند.

6( منبع کاریکاتور: »دموکراسی چیست؟«، دیوید بیتهام و کوین بویل، ترجمه ی شهرام نقش تبریزی، انتشارات ققنوس، ص 141.
7( وقتی به سن تو بودم، ِشل سیلوراستاین، نشر آروین، چاپ اول، 1377.

»مردمان را ]چون نیک بنگرید[، معدن هایی ]باارزش[ می یابید.«
پیامبر اکرم)ص(
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ماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 4

مقدمه:
شکلی  به  میالد،  از  پیش  چهارِم  و  پنجم  قرن های  در  آتن،  در  ساکن  یونانیاِن 
از حکومت که خود ایجاد کرده بودند، افتخار می کردند: دموکراسی. ریشه ی 
کلمه ی دموکراسی )Democracy(، چنین است: »Demos« به معنای مردم 
یا مردم عادی و »Cratein« به معنای »حکومت«. بنابراین، دموکراسی یعنی 

»حکومِت مردم« یا »مردم ساالری«.
در آن زمان، مردِم کشورهای دیگر و نیز مردِم سایِر شهرهای یونان، زیر فرمان و 
حکومِت »سلطان« یا »شاه « قرار داشته و از این نوع حکومِت استبدادی، رنج 

می کشیدند. اما مردِم آتن،  خودشان بر خود حکومت می کردند.
نمایش نامه نویسی،  و  تئاتر  زمان،  آن  در 
یکی  داشت.  آتن  در  قابل توجهی  رونق 
زمان،  آن   

ِ
مطرح نمایش نامه نویساِن  از 

»اوریپیِدس« یا »اوریپید« نام داشت.
او در یکی از آثارش1، حکومت دموکراتیک 
در  را  پادشاهی  حکومت  و  )مردم ساالرانه( 
بهتر  حکومت  کدام  می دهد:  قرار  هم  برابِر 

است؟
این نمایش، با چنین مسأله ای آغاز می شود: 
وارد  آتن  شهِر  به  ِتب  شهر  از  فرستاده ای 
است  پادشاهی  حکومت  تب،  در  می شود. 
و کرئون حکومت می کند. به همین خاطر، سفیر شهِر تب و باور نمی کند که 
در آتن مردم خودگردان هستند و خودشان بر خوْد حکومت می کنند. در ادامه، 
را  دوره(  آن  در  آتن  دموکراِت  منتخِب  »ِتِزئوس« )حاکِم  با  این سفیر  گفتگوی 

می خوانیم.2

نظام سیاسی آتن
سیاسی  نهادهای  دارای  آتن،  حکومِت  و  شهر 
گوناگونی بود. سه نهاد اصلِی آن  عبارت بودند از: 

شورای مردم، شورای مشورتی و دادگاِه عالی.
با  چرا،  و  چون  بدون  قانون گذاری،  مسئولیت 
بود. ورود همه ی شهرونداِن باالی  شورای مردم 
شورا  این  بود.  آزاد  شورا،  این  به  سال  هجده 
را  دولتی  کارمنداِن  که  داشت  وظیفه  هم چنین 
به  را  وظایف شان  آن ها  تا  باشد  داشته  نظر  زیر 
درستی انجام دهند. به عنوان مثال، اگر شورا به 
این نتیجه می رسید که یکی از بخش ها یا نهادها، 
افراد  نمی دهد،  انجام  درستی  به  را  خود  وظایِف 

خطاکار را به ده سال تبعید محکوم می کرد.
داشت.  قانون گذاری  نقش  نیز  مشورتی،  شورای 
را  نظرشان  مورد  افراد  شهر،  مختلف  قبیله های 
پیشنهاد می دادند و به قید قرعه، پانصد نفر از این 
مشورتی  شورای  عضِو  تا  می شدند  انتخاب  افراد 
]تنها  و  می شد  انجام  ساله  هر  انتخابات  باشند. 
شرط ورود به انتخابات این بود که[ کاندیداها باید 
حداقل سی ساله می بودند. هیچ کس حق نداشت 
بیش از دو سال عضو شورا باشد. شورای مشورتی، 
روزانه تشکیِل جلسه می داد و هر روز یک نفر به 

حکم قرعه ریاسِت شورا را عهده دار می شد.
عهده  بر  را  خطاها  به  رسیدگی  کار  دادگاه ها، 
داشتند. خاندان های مختلف شهر، کاندیداهایی 
برای دادگاه ها معرفی می کردند که به حکِم قرعه، 
نفری   501 هیئت منصفه ی  یک  آن ها،  میاِن  از 
انتخاب می شد. احکام، از طریق رأی گیری صادر 
می شد. اعضای دادگاه عالی نیز در مدت کوتاهی 

تعویض می شدند. 
یکی  نفر،  هزار   250 حدود  جمعیتی  با  آتن 
بود  باستان  یوناِن  شهرهای  قدرتمندترین  از 
شاهاِن  سنگیِن  تهاجِم  مقابل  در  توانست  که 

هخامنشی نیز ایستادگی نماید.
لیدمان،  اریک  ِسِون  سیاسی،  عقاید  تاریخ  منبع: 
ترجمه ی سعید مقدم، نشر اختران، 1386، صص 26-19

یک بحِث داغ درباره ی فواید دیکتاتوری!

اوریپید )485- 407 ق. م.(
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ماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 4

آن جا که خودکامه ای فرمان می راَند، او از مردم 
وحشت دارد و بااستعدادترین اشخاص در 

میان مردم را تهدیدی برای قدرت خود می بیند 
و آنان را به تیغ شمشیر می سپارد؛ شهری که 

فرمانروایش هر ابتکاری را خفه می کند.

 این نمایش نامه، به فارسی ترجمه نشده است.
ً
The Suppliants )1: »البه گران« یا »ملتمساِن حمایت«. ظاهرا

2( Source: Euripides, The Suppliants, lines 394–465. Translated by Terence Ball.
3( منبع: آرمان ها و ایدئولوژی ها، ترنس بال و ریچارد َدِگر، ترجمه ی احمد  صبوری کاشانی، نشر کتاب آمه، 1390،  فصل دوم، صص 37-39. ترجمه همراه با بازبینی و اصالح.

این  بر  که  پادشاهی  تب:  سفیر 
سرزمین حکومت می کند کیست؟ 
به  را  تب،  فرمانرواِی  ِکرئون،  پیام 

که باید تحویل دهم؟
آغاز  غلط  مقدمه ای  از  شما  سخن  بزرگوار،  میهمان  ِتِزئوس: 
آزاد  شهر  این  زیرا  نمی کند،  حکومت  پادشاهی  این جا،  می شود. 
است. در این جا مردم حاکم اند. هریک به نوبت، َصرف نظر از ثروت 

یا فقر، به حکومت می رسند.
سفیر تب: بی شک شوخی می کنید! در شهر من، اکثریِت نادان و 
زودباور حکومت نمی کنند، بلکه تنها یک تن حاکم است. آن جا هیچ 
انبوِه مردم استفاده  از  از کلمات عوام فریبانه برای بهره کشی  کس 
نمی کند تا آنان را در جهت منافع خویش بازی بدهد و جنایت ها و 
از  بپوشاند. پس  پر زرق و برق  با عبارت های  را  شکست های خود 
شما می پرسم: وقتی عموم مردم، قضاوت شان درباره ی چیزهای 
مختلف تا این حد ضعیف و بی مایه است، چگونه ممکن است که 
آن ها بتوانند سرزمینی را اداره کنند؟ این آدم ها نه وقت و نه استعداِد 
این را دارند که پیچیدگی های سیاست را فهم کنند. حتی کسی که 
تحصیل کرده باشد، پس از کار شدید روزانه، جنازه ای است که نه 
وقتی برایش مانده و نه نیرویی که به یادگیرِی امور سیاسی بپردازد. 
به عالوه، اشخاص عالی تر و داناتر، از چنین نظامی کنار کشیده و 
دوری می جویند؛ نظامی که در آن، افراد ]فرصت طلب[ می توانند با 
کلمات و شگرد های خویش مردم را به بازی بگیرند و در جامعه از 

جایگاِه »هیچ کس« به جایگاِه »عظمت سیاسی« دست یابند!
ِتِزئوس: تو خود شگرد خاصی برای استفاده از واژه ها داری و - 
اگر بتوانی- ما را با انبانی از حیله های زبانِی زیرکانه به بازی خواهی 
گرفت. اما چون این بازی با کلمات را خود برگزیده ای، بگذار من نیز 
در اثنایی که تو گوش می دهی از نوبت و فرصت خویش بهره گیرم.

چیزی  هیچ  سرزمین،  یک  برای 
بدتر از یک حاکِم خودکامه وجود 
حاکم  خودکامه   که  جایی  ندارد. 
بود.  نخواهد  کار  در  قانون  شود، 
وجود  باشد،  یکسان  همه  برای  که  قانونی  خودکامه،  حکومِت  در 
غنی،  و  فقیر  همگان-  است،  حاکم  قانون  که  آن جا  اما  ندارد. 
فقیران  آن جا،  در  یکسان اند.  قانون  برابر  در  ضعیف-  و  قدرتمند 
می توانند از همان زبانی استفاده کنند که قدرتمندان: زبان قانون و 
عدالت. اگر فقیران برحق باشند، می توانند بر حریفاِن ثروتمند غالب 
آیند. مهم ترین نشاِن آزادی این است: به هر کس که برای سرزمیْن 
توصیه ای نیک دارد، باید گوش سپاریم و کسی که خاموش ماندن 
را برگزیده است، از آن روست که چیزی برای گفتن ندارد، ]نه به 
دلیل فشار و مسائِل دیگر[. در شهر چگونه می توان از این بیشتر 

برابری داشت؟
وقتی که همه ی شهروندان حاکم اند، آن ها به جوانان خود افتخار 
مردم  از  او  می راند،  فرمان  خودکامه ای  که  آن جا  اما  می کنند. 
تهدیدی  را  مردم  میان  در  اشخاص  بااستعدادترین  و  دارد  وحشت 
برای قدرت خود می بیند و آنان را به تیغ شمشیر می سپارد. شهری 
از شمشیر همچون  و  را خفه می کند  ابتکاری  فرمانروایش هر  که 
استفاده  خویش  جوانان  بهارِی  های  گل  کردِن  درو  برای  داسی 
می کند، چگونه بر جای می ماند و شکوفا می شود؟ اصال چرا باید 
کار کرد و برای فرزندان خود پس انداز نمود، وقتی که خودکامه ای 
بافضیلت  برباید؟ چرا دخترانی  تو  از چنگ  به سادگی  را  همه چیز 
به خاطر  وقتی که خودکامه ای شهوت ران می تواند  پرورش دهی، 
هوس اش آن ها را ربوده و مورد تجاوز قرار دهد در حالی که پدر و 
مادر اشک بار او، قدرتی ندارند تا از این کار جلوگیری نمایند؟ ترجیح 
چنین  سلطه ی  تحت  فرزندان ام  بگذارم  که  این  تا  بمیرم  می دهم 
قدرت خودکامه ای باشند! این است صاعقه ای که من در پاسْخ بر 

سِر سخنان ات فرود می آروم... .3

آن جا که قانون حاکم است، همگان- فقیر و غنی، 
قدرتمند و ضعیف- در برابر قانون یکسان اند. 

در یونان باستان، نمایش نامه نویسی و تئاتر رونق بسیاری داشت.
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ناشنیده های شب
)پرونده ای در باِب تن فروشی(

آنچه در این پرونده می خوانید:
به نظر من...

مجازات یا حمایت؟
یادی از دختر غرق شده

»تن فروشی« را تعریف کنید؛ از نو!
برای مطالعه ی بیشتر درباره ی تن فروشی...

انسان های زیرزمینی

عبادِت سرد

قول می دهم گریه نکنم!
)قصه ها و تجربیات یک سازمان مردم نهاد(

از کدام راه؟
)الگوها و شیوه های برخورد با تن فروشی در جهان(

نقشه ی قوانین تن فروشی در جهان
در بحث تن فروشی شرکت کن!

چند لحظه توقف کنید



می خواهی  حاال  روسپی-  زن های 
خودشان  »تن فروش «ها-  بگو 

دوست دارند این کار را بکنند.

بحث الزم نیست. این زن ها، افراد بی بند و 
باری هستند و به خاطر میل و هوس شان 
این کار را می کنند. باید جمع آوری شوند و 

برخورد قاطعی با آن ها بشود.

شده،  انجام  که  تحقیق هایی  در 
تن فروش  زن های  درصد   90
می خواهد  دل شان  کرده اند  اعالم 

تن فروشی را ترک کنند.

به  نظر  من ...

احساس می کنم مثِل یک تکه گوشِت 
غذا ریزریز شده ام و تکه های وجودم 

به زور کنار هم نگه داشته شده..

ش
رو

ن ف
ک ت

ی

چهار  هر  از  ایران،  در 
یک  تن فروش،  زن 
مورد  کودکی  در  نفر 
جنسی  سوءاستفاده ی 

قرار گرفته است.



به  نظر  من ...
نظم  ُمخِلّ  و  ُمجرم  زن ها،  گونه  این 
اجتماعی هستند. قوه ی قضائیه و نیروی 
قاطع  برخورد  با  که  موظف اند  انتظامی 
فراهم  شهروندان  برای  را  نظم  و  امنیت 

آورند.

برای  حمایتی  مراکز  می خواهیم  ]وقتی 
زنان آسیب دیده راه اندازی کنیم[، مشکل 
ایجاد  با  محله  اهالی  مخالفِت  ما،  اصلی 

این مراکز است.

در  آن ها  بدهکاریم.  زن ها  این  به  ما 
و شما  اگر من  که  گرفته اند  قرار  شرایطی 
شاید  می گرفتیم  قرار  شرایط  آن  در  هم 
می گویند  نمی کردیم.  عمل  آنها  از  بهتر 
جمع آوری  خیابانی«؛  زنان  »جمع آوری 
که  هستند  زباله  این ها  مگر  چه؟  یعنی 

تن فروشی همیشه بوده و خواهد بود!جمع شوند؟

و  معتاد  زنان  با  می دانستیم  تقریبا  مرکزمان  در  ما 
به  محله،  وضعیت  اما  کنیم،  کار  چگونه  تن فروش 
جایی رسیده بود که ما از مردم محل می ترسیدیم! یک 
روز جمع شدند و فریاد می زدند: »ما می خواهیم این جا 
معدوم  گردد!  باید  ویران  فساد  عامل  بزنیم!  آتش  رو 
باید گردد!« فریاد می زدند که این جا مرکز فساد است!
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»سوئد با قانون های جدید و اجرای 
پنج  ظرف  همه جانبه،  طرح های 
به صفر  تقریبا  را  تن فروشی  سال، 

رسانده است.«

حوصله ی  اصال  من 
زنان  به  کردن  فکر 

تن فروش را ندارم.

کامال  را  قضیه  این  باید 
ببند  و  بگیر  گذاشت.  آزاد 

فایده ای ندارد.
و  قانونی  را  تن فروشی  که  کشورهایی 
کامال آزاد اعالم کرده اند، تن فروشی در 

کشورشان گسترش یافته است.

چه  واقعًا  تن فروش  یک 
احساس هایی را تجربه می کند؟

من  جدید  زندگِی  مدت هاست  حاال 
می خواهم  اکنون  آن چه  شده.  شروع 
این است که تغییری ایجاد کنم و برای 
با  می توانم  که  قدر  باید هر چه  کار  این 
صدای بلند حرف بزنم تا ]با روایت کردِن 
حقیقت[ به دیگر زنان یاری رسانی کنم.
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داستان این زنان چیست؟ زنانی که سال هاست 
همیشه  نمی شوند،  دیده  ندارند،  صدایی  هیچ 
بدذاتی  و  بد  زنان  همیشه  و  می شوند  متهم 
دانسته می شوند و همه فکر می کنند که با میل 

و رضایت دست به تن فروشی می زنند. 

بیش تر زنان تن فروش، 15 تا 25 ساله اند؛ 
یعنی نوجوان یا در آغاِز جوانی اند.

حدود 90 درصد از زنان تن فروش قبل 
حدود  کرده اند.  ازدواج  سالگی   17 از 

50 درصدشان قبل از 13 سالگی!

حیِف  می گویند  ما  به  خیلی ها 
این ها  به  می روید  که  نیست  شما 
بچه های  از  بروید  می کنید؟  کمک 
بی سرپرست نگهداری کنید. این زنان 

بدکاره اند و بمیرند بهتر است.

عی
تما

اج
ار 

دک
مد

ک 
ی

کنم؛  تشکر  او  از  باید  که  هست  نفر  یک 
کسی که سال ها پیش حاضر شد در پارک 
به حرف هایم گوش دهد و کمک ام کرد تا 

زندگی ام را دوباره شروع کنم.

سیر
ر م

غیی
ز ت

س ا
ش پ

رو
ن ف

ک ت
ی

اید،[  او  سنگساِر  خواهاِن  ]اگر 
نخستین سنگ را آن کس بزند که 

خود گناهی مرتکب نشده است.
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زندگی مان، سهم  انتخاب های  در  انسان ها  ما  از  هر یک 
فقط  نیز  می کند  تن فروشی  که  زنی  و  داریم  مسئولیت  و 
درست«،  »انتخاب  اما  نیست،  بد  شرایِط  منفعِل  قربانِی 
انتخاب  به عنوان مثال، یک  نیاز دارد.  به پیش زمینه هایی 
دارد  بستگی  قابل توجهی  میزان  به  موفقیت آمیز،  رشته ی 
رشته های  شرایط  از  بشناسیم؛  را  خود  عالیق  این که  به 
خانواده،  عاطفی  و  فکری  حمایت  باشیم؛  گاه  آ مختلف 
اطرافیان یا اولیای مدرسه را حس کنیم؛ گزینه های مناسبی 
در اختیار داشته باشیم و ... . در مورد انتخاِب مسیرهای 
زندگی نیز چنین است. در زندگِی زنان تن فروش، این گونه 
مسئولیِت  اند.  دشوار یاب  و  کم  شدت  به  پیش زمینه ها، 
آن،  افتادِن  به جریان  برای  اما  دارد  را  فردی جایگاه خود 

باید- تا جای ممکن- زمینه ها را مهیا نمود.
از  جلوگیری  و  تن فروش  زنان  موقعیِت  درِک  برای 
 شرایط، بهتر آن است 

ِ
پیش داورِی ناعادالنه و نیز اصالح

که نگاهی دقیق تر و نزدیک تر به زندگِی ایشان بیندازیم.

ابرهای تیره
گل های آسمان می شوند

وقتی که نور
آن ها را ببوسد.1

در طول تاریخ تقریبا تمام جوامع، با مسئله ی تن فروشی روبرو بوده اند. مسأله ای چنین همه گیر و رایج را نمی توان در 
سکوت رها کرد. بی اعتنایی، فقط بی تفاوتی و بی عملی را گسترش می دهد و ثمر دیگری ندارد، زیرا قضیه هم چنان پابرجا 

است و چه بسا که افزایش یابد.
در میان مردم و مسئوالن جامعه ی ما، دو رویکرد کلی نسبت به زنان تن فروش وجود دارد:

به زنان تن فروش هم چون افرادی بی بند و بار و ُمجرم نگاه می کند و راهکاری که برای 
این مشکل دارد، تنبیهی و مجازات محور است: استفاده از نیروی انتظامی و راهکارهای 
قضائی، جمع آوری و دستگیری این زنان، به زندان افکندن و دیگر مجازات های سنگین. 

در این دیدگاه، به عوامل و زمینه های بروِز تن فروشی توجه چندانی نمی شود.

و  احیاء  دنباِل  به  حذف،  جای  به  و  دارد  انسان ها  این  وضعیت  به  همدالنه تر  نگاهی 
در  تن فروشی  دالیِل  و  پیش زمینه ها   رویکرد،  این  در  است.  آسیب دیده  زناِن  بازگردانِی 
نظر گرفته می شود. سپس با تغییر دادِن پیش زمینه ها، از ادامه یافتن و گسترِش تن فروشی 

جلوگیری می شود. نوشتار حاضر می کوشد تا به این رویکرد نزدیک بشود.

مجازات یا حمایت؟

رویکرد اول

رویکرد دوم

1( »ماه نو و مرغان آواره«، سروده ی »رابیندرانات تاگور«، ترجمه ع پاشایی، نشر ثالث، 1389.
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چون غرق شد و در آب غوطه ور گشت

از جویباره ها به رودخانه های عظیم،

فیروزه ی آسمان بس شگفت می درخشید؛

گفتی آسمان می خواست تِن بی جان را نوازش دهد.

خزه ها و جلبک ها ِگرَدش پیچیدند

چنان که آرام آرام سنگین تر شد.

ماهیان، بی پروا، گرِد او شنا می کردند

و گیاه و جانور، واپسین سفرش را دشوارتر نمودند.

آسماِن شامگاه، چون دود، سیاه شد

و شْب نور را به یارِی ستارگان زنده نگه داشت

و روشنِی بامداد باز آمد، تا او را
باز هم صبح و شبی باشد...1

]...[

یادی از دختر غرق شده

1( »من، برتولت برشت«، انتخاب و ترجمه ی بهروز مشیری، امیرکبیر، 1350.
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به زنی تن فروش )روسپی یا خیابانی( می گویند که در قبال دریافت پول )یا کاال و خدمات(، خارج از قوانیِن اجتماعی یا دینی، رابطه ی 
جنسی برقرار می کند. بر اساس یکی از اندک آمارهای رسمِی منتشرشده، در سال 85 در کشور ایران 300 هزار زن تن فروش داشته ایم.1 

ین تعداد زنان خیابانی دستگیر شده را دختران 15 تا 25 سال تشکیل می دهند.2 بیش تر

»تن فروشی« را تعریف کنید؛ از نو!

جاهای خالی را پر کنیدبخش اول
)عوامل مؤثر بر پیدایِش تن فروشی(

1

خانواده ی نابسامان و 
آسیب زا

5

عی
ما

جت
ی ا

ها
ی 

ابر
ابر

ن

2

ن ازدواج و 
ن پایی

س

ن سواد
ح پایی

سط

3

 پایین سواِد 
عتیاد و سطح

ا

همسران زنان تن فروش
سوء استفاده جنسی 4

در کودکی

عوامل مؤثر بر 
پیدایِش تن فروشی
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5- نابرابری های اجتماعی
تن فروشی برای برخی از دختران طبقه ی محروم، تالشی است برای رسیدن به  امکانات مادی و زندگی مرفه تر.15 گاه، انگیزه ی 
تن فروشی بیش از آن که رفع فقر باشد، رفع نابرابری و بی عدالتی است. در واقع، اقتصاد و جامعه، فرصت هایی عادالنه و برابر را 
در اختیار افراِد جامعه قرار نمی دهد تا تالش کرده و به رفاه برسند. در چنین شرایطی، دختران و زنان تن فروش )مثل بسیاری دیگر 

از افراد جامعه(، می خواهند از هر طریِق ممکن، راه خودشان به سمِت رفاه را باز کنند.16

1- خانواده نابسامان و آسیب زا
و  کودکی  دوران  تن فروش،  زنان  سوم  یک  از  بیش 
نوجوانی خود را بدون حضور مشترک پدر و مادر سپری 
کرده اند )به علت طالق والدین یا سایر اشکال جدایی(.3 
زنان  والدین  مادر، علت عمده ی جدایی  گاه  و  پدر  اعتیاد 
تن فروش بوده است. سایر زنان تن فروش نیز، اگرچه فرزند 
مسائل  و  آسیب ها  با  آنان  خانواده های  اما  نیستند،  طالق 
مصرف  مانند  مسائلی  بوده اند؛  گریبان  به  دست  مختلفی 
شرایط  و  کار  یافتن  برای  مهاجرت  بیکاری،  مخدر،  مواد 

اقتصادی نابسامان. 
در  که  می کنند  بیان  تن فروش  زنان  از  درصد   44
خانواده ی خود، حِس بی ارزشی داشته اند و  بی توجهی 
پذیرفته  به  نیاز  می کرده اند.4  احساس  را  محبت  نبوِد  و 
 ... و  بودن  مفید  و  ارزشمند  شدن،  داشته  دوست  شدن، 
نیازهایی هستند که بی پاسخ ماندِن آن ها، ممکن است فرد 
مورِد  در  فقط  این،  البته  ببرد.  آسیب زا  روابِط  سمت  به  را 
خانواده های کم درآمد نیست، بلکه در خانواده های پردرآمد 
روابِط  گونه  این  سمت  به  را  افراد  بی پاسخ،  نیازهای  نیز 

پرخطر ُهل می دهند.

2- سن پایین ازدواج و سطح پایین سواد
و  سالگی   13 از  قبل  تن فروش،  زنان  از  درصد   44
ازدواج  از 17 سالگی  قبل  از آن ها  در کل 88 درصد 
آن ها  ازدواج، سواد  پاییِن  بسیار  به سِن  توجه  با  کرده اند.5 
زنان  از  درصد   80 حدود  است.  پایینی  سطح  در  اغلب 
تن فروش، سوادشان در حد راهنمایی و پایین تر است.6 
الگوی  ایران  در  جدیدتر،  تحقیقاِت  بعضی  طبِق  البته 
 افزایِش تحصیالِت 

ْ
تن فروشی تغییراتی کرده است و شواهد

زناِن تن فروش در مقایسه با گذشته را نشان می دهند.7

3- اعتیاد و سطح پایین سواِد همسراِن زنان 
تن فروش

حدود 50 درصد از زنان  تن فروش، شوهر آن ها یا معتاد 
بوده یا در قاچاق مواد مخدر دست داشته است.8 سطح 
سطح  در  تن فروش  زنان  شوهران  از  سوم  دو  تقریبا  سواِد 
خانواده،  ناکافی  درآمد  است.9  آن  از  کم تر  و  راهنمایی 
سواد پایین افراد، بی بهره بودن اعضای خانواده از مهارت و 
حرفه ای برای کسب درآمد کافی، ضرب و شتم و خشونت 
از مشخصه های همیشگی   ... و  خانواده  اعضای  میان  در 

زندگی مشترک بسیاری از این زنان است.
بسیاری از زنانی که تن فروشی می کنند، حتی سرپناهی امن 
هم ندارند. در تحقیقی که در چند کشور انجام گرفته است، 

72 درصد از زنان تن فروش بی خانمان بوده اند.10

4- سوء استفاده جنسی در کودکی
در کودکی مورد  نفر  ایران، 1  در  تن فروش  زن  از هر 4 
بسیاری  در  و  است  گرفته  قرار  جنسی  سوءاستفاده ی 
دایی  برادر،  )پدر،  محارم  از  سوءاستفاده کنندگان  موارد، 
کودکان  از  نیمی  دیگر،  تحقیقی   بر  بنا  بوده اند.11   )... و 
جنسی  سوءاستفاده  مورد  تن فروشی،  از  قبل  تن فروش12، 

قرار گرفته اند.13
افرادی که در خانواده، بدرفتاری جسمی و بهره کشی جنسی 
تا  می شوند  مستعد  روانی  لحاظ  از  کرده اند،  تجربه  را 
سوءاستفاده های بعدی را بپذیرند. به خصوص سوءاستفاده 
را  خود  فرْد  شود  موجب  است  ممکن  کودکی،  در  جنسی 
پذیرِش هوّیِت تن فروش را  آمادگِی  و  بی ارزش تصور کند 

پیدا کند.14
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آن سوی ویترینبخش دوم
)آسیب های ناشی از تن فروشی(

آسیب های ناشی از 
تن فروشی

1

بیمارهای جسمی

3
مشکالت روحی و 

روانی

2

اعتیاد

4

خشونت

1- بیماری های جسمی
زنان تن فروش در معرض بیماری های متعددی مانند ایدز قرار دارند. اغلب تن فروش ها اطالع چندانی از این گونه بیماری های 

ُمقاربتی ندارند و معموال بسیار صدمه می بینند.

2- اعتیاد
اداره کنندگان روسپی خانه ها و واسطه ها در اولین اقدام، افراد تازه کار و  رابطه ای قوی میان تن فروشی و اعتیاد وجود دارد. 
دختران فراری را معتاد می کنند تا آنان را وابسته و مطیع سازند. زنان تن فروش، خود نیز ممکن است برای تحّمل وضعیت 
سخت خود و فراموشی آن چه در آن هستند، به مواد مخدر و روان گردان پناه ببرند. از هر سه زن تن فروش، دو نفر به مواد مخدر 

اعتیاد دارند: 24 درصد آن ها پیش از آغاز تن فروشی و 44 درصد پس از شروع تن فروشی معتاد می شوند.17
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3- مشکالت روحی و روانی
در  تن فروش  زن   475 )از  تحقیق  یک  اساس  بر 
تن فروش  زنان  از  درصد   75 جهان(،  کشور  پنج 
داشته اند  خودکشی  برای  تالش  خیابانی، 
گزارش های  طبق  ناموفق(.  برخی  و  موفق  )برخی 
از  موفق  خودکشی های  درصد   15 بیمارستانی، 

سوی زنان تن فروش است.18
بر اساس تصور عامیانه، زنان تن فروش به میل خود 
به این کار روی می آورند، از وضعیت خود راضی اند 
به  تن فروش  زنان  حقیقت،  در  اما  می برند.  لذت  و 
شدت از وضعیِت خود در رنج بوده و با مسائل حاِدّ 
روحی درگیر اند. زنان تن فروش، هنگام به یادآوردن 
تجربه های خود، شدیدا دگرگون و ناراحت می شوند 
حال  عین  در  می پرهیزند؛  وقایع  یادآوردن  به  از  و 
آزاردهنده ی  خاطراِت  و  تصاویر  رؤیاها،  افکار، 
 به سراغ شان می آید. آن ها از سایر افراد 

ً
گذشته مکررا

فاصله می گیرند و احساس جدایی می کنند.19
زنانی،  چنین  به  نسبت  توهین  و  ادامه دار  خشونت 
موجب واژگونی شخصیت آن ها می گردد: احساس 
گرفتن  انتقام  و  خودزنی  برای  تالش  خود،  از  تنفر 
به خودکشی  میل  نفس،  رفتِن عّزت  بین  از  ازخود، 
و... . توصیف صدمات روحی ناشی از تن فروشی از 
زبان یک دختر چهارده ساله چنین است: »احساس 
یز شده ام  یزر  یک تکه گوشِت غذا ر

ِ
می کنم مثل

داشته  نگه  هم  کنار  زور  به  وجودم  تکه های  و 
باره  این  در  تن فروش  زنان  از  یکی  شده...« 
می گوید: »حاال دیگر تنها سرم به من تعلق دارد؛ 
من بدن ام را در خیابان جا گذاشته ام.« هم چنین 
می گوید:  خود  توصیف  در  دیگری  تن فروش  زن 
در  یج  تدر به  دارد؛  قهقرایی  روند  یک  کار  »این 
و  می روی  فرو  ناامیدی  و  درماندگی  یک  عمق 
احساس ُمردگی و بی حسِی کامل می کنی. دیگر 
چون  نیستی،  خوب  احساساِت  درِک  به  قادر 
یزگاه مورد استفاده قرار  مدام به عنوان یک آب ر

می گیری.« 
از  درصد   92 شده،  انجام  تحقیق های  اساس  بر 
ترک  به  مایل  که  کرده اند  اعالم  فروش  تن  زنان 

تن فروشی هستند.20

4- خشونت
در  داشتن  قرار  تن فروش،  زنان  زندگی  ویژگی های همیشگِی  از  یکی 
جدول  کنید.  دقت  پایین  جدول های  به  است.  خشونت  معرض 
1، خشونت ها و  آسیب هایی را نشان می دهد که این زنان، پیش از 
تن فروشی تجربه کرده و از آن رنج برده اند. جدول 2، خشونت هایی را 
بیان می کند که این زنان پس از روی آوردن به تن فروشی، در معرض 
آن ها قرار گرفته اند. در نهایت، جدول 3، برخی از مهم ترین انتظارات 

و حمایت های مورد درخواست زنان تن فروش را نشان می دهد.21

جدول 1: خشونت ها و آسیب ها در زندگی زنان تن فروش )قبل از دوراِن تن فروشی(

جدول 2: خشونت ها و آسیب ها در زندگی زنان تن فروش )پس از روی آوردن به تن فروشی(

جدول 3: انتظارات و حمایت هاِی مورِد درخواسِت زنان تن فروش
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درها را باز نگه دارید
فرار از خانه، یکی از واکنش های نوجوانان است برای رهایی از شرایِط دشوار؛ شرایطی مانند خشونت خانگی، ازدواج اجباری، 
اعتیاد والدین یا ... . البته گاهی نیز فرار، اقدامی است به خیاِل رسیدن به شرایطی دل خواه؛ مانند ازدواج، پول دار شدن، استقالل و 

آزادِی عمل یا ... . فرار نوجوانان، به ویژه نوجواناِن دختران، آسیب های زیادی به همراه دارد.
از  نبودن  دنیای تن فروشی می گذارند. برخوردار  به  پا  فرارشان،  از  اولیه پس  فراری در 48 ساعِت  از دختران  95 درصد 

پناه، علت عمده ی این پدیده است.23 سر

»خانه ی امن«؛ یک تجربه ی جهانی
در کشورهایی مانند هلند، آمریکا یا نروژ، مکان ها یا سازمان هایی وجود دارند که 
کار  آن ها، تأمین امنیت، پشتیبانی و ارائه ی خدمات به افرادی است که در خانه و 
گفته  امن«24  یا سازمان، »خانه ی  مکان  این  به  قرار می گیرند.  آزار  مورد  خانواده، 
می شود. دختران و زنانی که در خانه و خانواده تحت خشونت قرار دارند، می توانند 

در این مکان ساکن شوند. 
و  بردن  در  به  برای جان  که محلی  است  اند، ضروری  که تحت خشونت  افرادی 
خشونت  فشار  زیر  که  زمانی  دختران،  و  زنان  از  بسیاری  باشند.  داشته  پناه آوردن 
این  به  می شوند.  بی پناه  و  آواره  نتیجه  در  و  کرده  فرار  هستند،  جنسی  یا  فیزیکی 

ترتیب، آسیب های بعدی )مانند تن فروشی( نیز اضافه خواهند شد.
معموال قربانیاِن خشونت، از لحاِظ تواِن مالی ضعیف تر اند و همین مسأله، امکاِن خروج یا تغییر را برای آن ها بسیار کم می کند. »خانه ی 
امن« یا »سرپناِه محلی«، به زنان کمک می کند منابع و امکاناتی عملی  به دست آورند و به این ترتیب، آن ها توان مند می شوند تا شرایِط 

زندگِی خود و فرزندان شان را بهبود ببخشند.
در جهان، معموال بیش ترین مراجعه کنندگان به خانه های امن، زنانی هستند که فرزند دارند.25 البته زنان حاشیه نشین، به دلیِل انزوا و 
 این خدمات می روند؛ در حالی که بیش از همه به آن نیاز دارند. مشاوره های روان شناسی 

ِ
کمبود منابع، کم تر از بقیه ی زنان به سراغ

و راهنمایی های حقوقی و قانونی جزِء کارهایی است که خانه های امن برای افراد آسیب دیده انجام می دهند. این مکان ها، هم چنین، 
گاهی بخشی  گروه های دوستی ایجاد می کنند و کارگاه های مهارت آموزی راه می اندازند. خانه های امن هم چنین سعی می کنند با آموزش و آ

به عموم مردم، فرهنِگ خشونت و سلطه را از جامعه پاک کنند.
برپا  مردمی  کمک های  یا  دولتی  بودجه های  وسیله ی  به   

ً
معموال امن،  خانه های 

شده و اداره می شوند. در اروپا و آمریکا، افراد می توانند بین سی تا شصت روز در 
خانه های امن بمانند. البته شکل های دیگری از خانه های امن26 وجود دارند که به 

افراد شاغل اما بی سرپناه، یک تا چند سال، اجازه ی اقامت می دهند.
در ایران نیز مکان هایی به ناِم خانه ی امن وجود دارند اما کار و روش آن ها، متفاوت 
است. خانه های امن در ایران اغلب دولتی اند و هم چنین چندان جنبه ی حمایتی 
و مددکارانه ندارند. در این خانه ها، زنان آسیب دیده فقط یک تا دو روز می توانند 

بمانند.27 جای خالِی خانه های امن در کشوِر ایران احساس می شود.

»زنان تن فروشی که به اعتیاد وابستگی ندارند، ترس از تنهایی، محرومیت 
از محبت و عدم پذیرش اجتماعی )به ویژه از جانب هم جنس های خود( 

را علِت اصلِی استمراِر کار خود اعالم کرده اند.«22
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1( در مورد آمارهای تن فروشی در ایران به سایت های خبری معتبر می توان رجوع کرد از جمله:
www.jahannews.com/vdcb0fb80rhbz8p.uiur.html 
www.khabaronline.ir/news/293795  )ین جرم درون زندان زنان چیست؟ )»در مطلبی با عنوان »شایع تر

نهاد مسئوِل اعالم آمار زنان تن فروش، وزارت کشور است. اگرچه مسئولیت نگهداری از زنان خیابانی با بهزیستی است، سازمان بهزیستی، وزارت کشور را تنها 
مرجع رسمی اعالم آمار زنان تن فروش می داند. با تمام این احوال، وزارت کشور تاکنون درباره تعداد این زنان و دختران، اظهار نظری نکرده است. مسئوالن وابسته 
به وزارت کشور، یعنی نیروی انتظامی، عمدتا به تکذیب سایر آمارهای اعالم شده می پردازند. البته گاه برخی از مسئوالن آمارهایی ما بین هزار تا چهار هزار نفر را 

اعالم می کنند اما این آمارها تنها مربوط به افراد دستگیرشده یا مراجعه کننده به مراکز نیروی انتظامی یا بهزیستی است نه تمامی زنان تن فروش کشور.
ین تعداد را  2( »در بررسی ای که در سال 85 درباره گروه سنی زنان خیابانی انجام شد، از بین شش هزار و 53 زن خیابانی که در کل کشور زندانی بودند، بیشتر

دختران بین 15 تا 25 سال تشکیل می دادند.« ر.ک به:
www.khabaronline.ir/detail/293795/society/social-damage
www.bahaneh.net )گفتگو با سعید مدنی(

و نیز »ازدواج نامناسب؛ بستری زمینه ساز برای روسپی گری«، شهین علیایی زند، فصل نامه رفاه اجتماعی، 1385، سال دوم، شماره ی 5، ص 135.
3( »ازدواج نامناسب؛ بستری زمینه ساز برای روسپی گری«، ص 128.

4( »روسپی گری، کودکان خیابانی و تکدی« )مقاالت اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران(، انجمن جامعه شناسی ایران، مقاله ی »عوامل زمینه ساز 
گه، چاپ دوم، 1386، ص 28. تن دادن زنان به روسپی گری«، شهین علیایی زند، نشر آ

5( »ازدواج نامناسب؛ بستری زمینه ساز برای روسپی گری«، ص 124.

6( »ازدواج نامناسب؛ بستری زمینه ساز برای روسپی گری«، ص 124.
7( »زنان در جهان و ایران«، جونی سیگر و سعید مدنی، مترجم سید مهدی خدایی، انتشارات روزنه، چاپ اول 1395، ص 162 و 163.

8( » عوامل زمینه ساز تن دادن زنان به روسپی گری«، ص 33.
9( »ازدواج نامناسب؛ بستری زمینه ساز برای روسپی گری«، ص 126.

10( »روسپی گری؛ تجاوزی مسلم به حقوق بشر«، ملیسا فارلی، ترجمه مهدیس کامکار، فصل نامه رفاه اجتماعی، 1381، سال دوم، شماره 6، ص 272.
11( »ازدواج نامناسب؛ بستری زمینه ساز برای روسپی گری«، ص 130.

یِر 18 سال، کودک محسوب می شود. 12( بر طبق قوانین بین المللی )از جمله پیمان نامه ی حقوق کودک(، هر فرِد ز
13( »مقایسه برخی ویژگی های روسپی های بزرگسال و کودک در شهر تهران«، سعید مدنی و پیام روشنفکر و هما مداح؛ مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال 

اول، شماره سوم، پاییز 89، ص 113.
14( »مقایسه برخی ویژگی های روسپی های بزرگسال و کودک در شهر تهران«، ص 106.

یت انتظامی دانشگاه  15( »بررسی ویژگی های اجتماعی و اقتصادی زنان خیابانی در شهر تهران«، شرافتی پور، 1384، پایان نامه کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیر
علوم انتظامی؛ ص 114-112.

16( »مقایسه برخی ویژگی های روسپی های بزرگسال و کودک در شهر تهران«، ص 106.
17( » عوامل زمینه ساز تن دادن زنان به روسپی گری«، ص 33.
18( »روسپی گری؛ تجاوزی مسلم به حقوق بشر«، ص 271.

19( »روسپی گری، خشونت و اختالل استرس پس از سانحه )PTSD(«، ملیسا فارلی، ترجمه مهدیس کامکار، فصل نامه رفاه اجتماعی، 1381، سال دوم، شماره 
5، ص 239.

20( »روسپی گری، خشونت و اختالل استرس پس از سانحه )PTSD(«، ص 240.  
21( هر سه جدول از »روسپی گری، خشونت و اختالل استرس پس از سانحه )PTSD(«، صفحات 246 و 248.

22( » عوامل زمینه ساز تن دادن زنان به روسپی گری«، ص 36.

23( » عوامل زمینه ساز تن دادن زنان به روسپی گری«، ص 32.
24( Women’s shelter
25( Clevenger, B. M., & Roe-Sepowitz, D. )2009(. »Shelter Service Utilization of Domestic Violence Victims«, Journal of Human 
Behavior in the Social Environment, 19)4(, p. 370.
25( Transitional Housing
26( خبرگزاری ایلنا، 1395/2/21، کد خبر: 369611. گفتگوی موالوردی )معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده( با ایلنا: »زنان آسیب دیده یک تا دو 

روز می توانند در خانه های امن بسر ببرند«

پی نوشت:
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برای مطالعه ی بیش تر درباره ی تن فروشی...

1( برگرفته از مقدمه ی کتاب، ص 10.    2( برگرفته از مقدمه ی کتاب، ص 5.

1- »اطلِس زناِن جهان« نوشته ی جونی سیگر 
2- »زنان در ایران« نوشته ی سعید مدنی

در بخِش دوم کتاب، سعید مدنی، جامعه شناس، 
مفصل  صورت  به  را  ایران  در  زنان  وضعیِت 
این  اطالعات  داده است.  شرح 
بخش، بر مبنای تحقیقاِت معتبر 
اوِل  بخش  از  پیروی  به  و  است 
از  که  است  شده  سعی  کتاب، 
نمودارهای مختلف  و  جدول ها 
نقشه ای  چند  هر  شود؛  استفاده 
در  »زنان  بخِش  ندارد.  وجود 
به  شبیه  سرفصل هایی  ایران«، 
و جمع بندی  دارد  پیشین  بخِش 
زناِن  وضعیِت  درباره ی  خوبی 

ایران به مخاطب می دهد.
با  را  کتاب  این  روزنه،  انتشاراِت 
ترجمه ی سید مهدی خدایی، در 
سال 1395 به چاپ رسانده است.

کتاِب »زنان در جهان و ایران«، اطلسی است 
به  را  زنان  مسائِل  مهم ترین  می خواهد  که 
برای خواننده روشن  و مختصر،  صورت ساده 
 

ِ
سراغ به  کار،  این  برای  سیگر،  جونی  کند. 
از نقشه و  ُپر است  نقشه ها رفته است. کتاب، 

نمودار:
است  قدرتمند  ابزاری  »نقشه 
نشان  را  اتفاقات  تنها  نه  که 
رخداد  مکاِن  بلکه  می دهد، 
را هم مشخص می کند. روی 
نمایش  به  الگوهایی  نقشه 
در  وقت  هیچ  که  آیند  می  در 
جدول های آماری یا حتی در 
نمی شوند.  آشکار  توصیف ها 
تفاوت ها،  و  شباهت ها 
پیوستگی ها و تضادهای میان 
زناِن کشورهای مختلف، شاید 
به بهترین وجه، فقط از طریق 

نقشه نشان داده می شود.«1

از:  عبارت اند  کتاب  موضوعات  از  بعضی 
بارداری،  از  جلوگیری  خانگی،  خشونت 
زیبایی، تجاوز، کار برای دستمزد، سواد، زنان 
برابری  جنبش های  حکومت،  در  زنان  آنالین، 

زن و مرد.
جونی سیگر، از فعاالن شناخته شده در زمینه ی 
شهِر  در  ِبْنتلی  دانشگاه  استاد  زنان،  مسائل 
امور  آمریکا و مشاور سازمان ملل در  بوستوِن 

زنان است.
* * *

حقیقت  در  ایران«،  و  جهان  در  »زنان  کتاِب 
ترکیبی است از دو نوشته: 

جونی سیگر در نشست نقد و بررسی کتاب

اطلِس » زنان در جهان و ایران«

کتاِب »جامعه شناسِی روسپی گری« یکی 
به  که  است  فارسی   کتاب های  اندک  از 
طور دقیق و علمی به موضوع تن فروشی 
کتاب،  این  در  مدنی،  سعید  می پردازد. 
جمع بندِی  خود،  پژوهش های  بر  عالوه 
ایران  در  که  قبلی ای  مطالعات  از  کاملی 

انجام شده است را ارائه می دهد.
است:  شده  تنظیم  فصل  شش  در  کتاب 
روسپی گری،  درباره ی  نظریه ها  کلیات، 
و  روسپی گری  روسپی گری،  عوامِل  و  علل  روسپی،  زنان  ویژگی های 

ایدز، قوانین و مقرراِت روسپی گری.

مدنی، تن فروشان را بیش از آن که ُمجرم تصور کند، آن ها را آسیب دیده 
از شرایِط دشواِر اجتماعی و اقتصادی می داند؛ شرایطی که باید تغییر 

کند تا بتوان این آسیِب اجتماعی را برطرف کرد.
سعید مدنی، متولد 1339، جرم شناس و پژوهشگِر مسایل اجتماعی 
پیشین  سردبیر  ایران،  جامعه شناسی  انجمن  سابِق  عضو  او  است. 
و  بوده  فردا  ایران  نشریه  پیشیِن  سردبیِر  و  اجتماعی  رفاه  فصلنامه ی 
)فقر  اجتماعی  مسایل  زمینه  در  پژوهش  و  آموزش  به  که  سال هاست 
و نابرابری، خشونت علیه زنان و کودکان، اعتیاد و تن فروشی( مشغول 

است. تاکنون مقاالت و کتاب های زیادی از  او منتشر شده است.2
به  را  کتاب  این   ،1395 سال  در  پارسه،  کتاب  ترجمه ی  و  نشر  بنگاِه 

چاپ رسانیده است.

کتاِب »جامعه شناسِی روسپی گری«
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قاچاِق »ِسکس« در جهان1
در دنیای امروز، سوءاستفاده ی جنسی از زنان و کودکان، ابعادی 
به  جنوبی  کره ی  از  تن فروشی  برای  دختران  و  زنان  دارد.  جهانی 
جنوبی  افریقای  به  اروپا  شرِق  دختراِن  می شوند؛  »برده«  تایلند 
»منتقل می گردند« و ... . در این تجارِت چند میلیارد دالری، بدن 

زنان، کاال به حساب می آید.
از  حیرت آوری  میزان  بر  است  متکی  »سکس«،  جهانِی  تجارت 
اجبار، شکنجه، تجاوز و خشونت هدفمند. زنان، اغلب با حیله و 
فریب و ادعاهای دروغین به داِم این تجارت می افتند. آن ها ابتدا با 
وعده ی درآمد باال و کسِب شغل در کشوِر مقصد )مثال به عنوان 
پیشخدمت رستوران یا خدمتکار منزل( جذب می شوند. باندهای 
قاچاق، پس از بردِن آن ها به کشور  مقصد، با بدهکار کردِن آن ها 
بابِت هزینه های سفر و نیز به وسیله ی انواع خشونت ها و تهدیدها، 

آن ها را به تن فروشی وادار می کنند.
البته خانوادهای فقیر، اغلب خوْد دختران را به منظوِر همین کار 
می فروشند. هم چنین در مناطِق درگیِر فقر، دختران و زناِن زیادی 
برای  جنسی«  »برده ی  عنوان  به  تا  می شوند  ربوده  سادگی  به 

درآمدزایی باندهای قاچاق مورد استفاده قرار گیرند.
و  نابرابری  جهان،  مختلف  کشورهای  رفاِه  و  درآمد  سطح  بین 
اختالف شدیدی وجود دارد. همین مسأله سبب می شود که زنان 
و دختران به امید فرصت های شغلی و بهبود شرایط، از کشورهای 

ه برده شوند.
ّ
کم درآمد به سمت کشورهای مرف

ایران و مسأله ی قاچاق انسان2
شواهد اندک )اما محکم و قابل اعتمادی( درباره فعالیت و حضور 
و دختران در  زنان  قاچاق  دارد.  ایران وجود  در  انسان  قاچاقچیان 

دهه ی 1380 عمدتا دو شکل اساسی داشته است:
در  بیشتر  روش  این  پاکستان:  به  دختران  و  زنان  قاچاق  اول- 
می شود.  دیده  پاکستان  با  هم مرز  استان های  فقیِر  خانواده های 
 کشورهای پاکستان و افغانستان، دختران را با پرداخِت 

ِ
معموال اتباع

مبلغی اندک از خانواده هایشان خواستگاری نموده و عقد می کنند. 
پس از انتقال به پاکستان، این دختران را در خانه های فساِد آن جا، 

وادار به تن فروشی می کنند.
)به  به کشورهای عرِب خلیج فارس  دوم- قاچاق زنان و دختران 
ویژه امارات متحده عربی(: بنا بر »گزارش سازمان دفاع از قربانیان 
تا   10 بین  می شوند،  قاچاق  امارات  به  که  دخترانی  خشونت«، 
 عرْب 

ِ
به طور رسمی برای شیوخ از آن ها  16 سال دارند. عده ای 

خواستگاری می شوند و در ازای پرداخت مبلغی به خانواده شان، 
شده،  فریب داده  دختران  از  عده ای  می شوند.  داده  عبور  مرز  از 
دسته ای  می شوند.  داده  انتقال  مرزها  از  غیرقانونی  و  شده  ربوده 
انتخاب و  به  امیِد کسِب درآمِد باال در کوتاه مدت،  به  دیگر هم 
بازاِر  این دختران در  امارات سفر می کنند. همه ی  به  اختیاِر خود 
تن فروشِی امارات به کار گرفته می شوند. اکثِر آنان تمایل یا امکان 

بازگشت به ایران را ندارند.
طبِق بعضی گزارش ها، روزانه به طور متوسط 25 دختر در ایران از 

گل های خورده شده در فوتبال
در  اروپا  ملت های  جام  برگزارِی  برای  فیفا  تصمیِم  از  پس 
2012 در اوکراین، جمعی از شهرونداِن این کشور راهپیمایی 

و اعتراض نمودند و اعالم کردند:
»ما به قرار گرفتن مافیا در پشِت مسابقاِت جاِم ملت های اروپا 
کسانی هستیم  مخالف  ما  معترض هستیم.  در سال 2012 
که برای حمایت از تیم کشورشان به اوکراین می آیند، اما در 
مافیا  باندهای  بزنند.  دست  فحشا  به  می خواهند  حال  عین 
فقط  نه  که شما  این جا می آیند می گویند  که  به خارجی هایی 
بلکه می توانید  کنید،  تماشا  و مسابقه  بنوشید  آبجو  می توانید 
یک دختر اوکراینی را نیز در ازای صد دالر در کنار خود داشته 
روسپی خانه  اوکراین  معترض ایم.  مسئله  این  به  ما  باشید. 

نیست«.3

انسان های زیرزمینی
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خانه های خود فرار می کنند. بسیاری از آن ها، در داِم قاچاقچیاِن 
از کشور سر  از مراکز تن فروشِی خارج  و  انسان گرفتار می شوند 

در می آورند.
در مجموع با وجود غیرقانونی بودِن تن فروشی در ایران، آمارهای 

آن به الگوهای جهانی شباهت زیادی دارند.

جهانگردی جنسی4
هدف  رایج،  سرگرمی های  جز  به  توریستی،  سفرهای  بعضی 
به این  از تن فروش های آن کشور.  نیز دارند: سوءاستفاده  دیگری 
گونه سفرها، »جهان گردِی جنسی« )توریسِم جنسی(5 می گویند. 

یک تجربه ی واقعی
گهِی تبلیغاتِی آژانِس کاریابی، به امید کار در هتل،  »شاندرا ُوُورانتو« با دیدِن آ
از اندونزی به آمریکا رفت ولی در واقع قاچاقچیان انسان او را به آن جا کشانده 
و  جنسی  بردگی  تن فروشی،  به  وادار  را  وی  خشونت ها  انواع  با  آن ها  بودند. 
با  این که  تا  بود  او مدت ها تحت همین شرایط  مواد مخدر کردند.  از  استفاده 
کمِک ملواِن رهگذری به ناِم »ِادی« توانست خود را از آن شرایط بیرون بکشد. 
به  را  بتواند حرف هایش  او  تا  و کمک کرد  داد  او گوش  به حرف های  »ِادی« 
اداره ی پلیس ثابت کند و باند قاچاقچیاِن انسان را به پای میِز محاکمه بکشاند. 
به  روحی،  درمان های  از  پس  بود،  دیده  زیادی  آسیب های  این که  با  ُوُورانتو، 
فعالیت در زمینه ی حقوِق بشر و مبارزه با باندهای قاچاق پرداخت. در دوران ریاست جمهورِی اوباما، او به عنوان عضوی از 
شواری مشورتِی ریاست جمهوری در زمینه ی قاچاِق انسان انتخاب شد. در حاِل حاضر، شاندرا ُوُورانتو مدیر )و بنیان گذاِر( 

»برنامه توانمندسازی بازماندگاِن قاچاق انسان« است؛ سازمانی با هدف نجات و بهبوِد قربانیان قاچاق انسان.
ُوُورانتو: »شماره تلفن ِادی را تا این اواخر داشتم. چندین سال بعد ]از آن دوران[، یک بار حوالِی سال نو به ِادی تلفن کردم. 
او گفت: »تمام داستان من را دنبال کرده و از این که برای خودم زندگی تازه ای درست کرده ام خوشحال است«. ادی گفت: 

»هرگز فکر نکن که باید از من تشکر کنی. همه ی این کارها را خودت کرده ای.«
ولی ِادی من از تو متشکرم که آن روز در پارک به حرف هایم گوش دادی و کمک ام کردی تا زندگی ام را دوباره شروع کنم«.6

 چنین هدفی آشکارا گفته نمی شود و از بیان علنی و 
ً
البته معموال

رسمی آن، خودداری می گردد.
برای  دارد؛  وجود  جهان  مختلف  نقاط  در  جنسی  جهانگردی 
از  را  مردان  مسافرتی،  تورهای  اوکراین.  و  ترکیه  تایلند،  در  مثال 
اروپا، امریکا، ژاپن و سایر کشورهای پردرآمِد دنیا به این مناطق 
عنوان  با  توریست  هزار   400 و  میلیون   5 ساله،  هر  می کشانند. 
توریست جنسی وارد تایلند می شوند. از این رو باید گفت که یک 
در  هستند.  آن  مشتریان  فروشی،  تن  مسئله ی  مهِم  بسیار  بخش 
حقیقت، بازار تن فروشی را مشتریان خلق کرده و رونق می بخشند.
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1( مطالب و آمارهای این بخش »قاچاِق سکس در جهان« برگرفته است از:
»زنان در جهان و ایران«، جونی سیگر و سعید مدنی، مترجم سید مهدی خدایی، روزنه، چاپ اول 1395، ص 54، 162 و 163.

2( مطالب و آمارهاِی بخِش »ایران و مسأله ی قاچاق انسان« برگرفته است از:
»زنان در جهان و ایران«، جونی سیگر و سعید مدنی، مترجم سید مهدی خدایی، روزنه، چاپ اول 1395، ص 54، 162 و 163.

3(  fa.euronews.com/2011/09/27/topless-protest-in-ukraine
4( در مورد مطالب و آمارهای بخِش »جهان گردِی جنسی« رجوع کنید به:

- به آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، چاپ سیزدهم، 1383، ص 230.
- »روسپی گری؛ تجاوزی مسلم به حقوق بشر«، ملیسا فارلی، ترجمه مهدیس کامکار، فصل نامه رفاه اجتماعی، 1381، سال دوم، شماره 6، ص 268.

5( Sex Tourism
6( www.bbc.com/news/magazine-35846207
7( National Catholic Reporter, 31 July 2019:
https://www.ncronline.org/news/justice/pope-prostitution-disgusting-vice-tortures-defenseless-women

مرا هم به خاطِر سهم خودم ببخشید...
در تابستان 2016، پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیاِن کاتولیِک جهان، برای دیدار با زناِن تن فروش به یک موسسه ی مددکاری در شهر 
ُرم رفت. پاپ، با بیست زن مالقات کرد که از باندهای قاچاق و تن فروشی نجات یافته بودند. شش نفر از آن ها اهِل رومانی، چهار 
نفر اهِل آلبانی، هفت نفر نیجریه ای و باقی اهِل ایتالیا، تونس و اوکراین بودند. پاپ، در این دیدار، سرگذشِت این زنان را شنید و خود 

نیز در صحبت هایش به مسأله ی تن فروشی و مسئولیِت ما در قباِل آن، پرداخت:
»هر شکلی از تن فروشی، نوعی فروکاست دادِن انسان به َبرده است؛ یک عمل مجرمانه و گناهی آزاردهنده که طی آن یک زِن 
بی پناه شکنجه می شود، عشق ورزی و برون ریزِی غریزه با هم اشتباه گرفته می شوند. این، بیماری ای انسانی است؛ تفکری غلط در 

جامعه.«
پس از این دیدار پاپ در یادداشت های خود نوشت: »بعد از گوش دادن به ماجراهای تکان دهنده و کاماًل انسانِی این زنان رنج دیده، که 
برخی از آن ها بچه ای را در آغوش داشتند، در خود نیازی شدید احساس کردم تا تقاضای بخشش کنم به خاطر تمامی شکنجه های 

واقعی ای که از طرف مشتریان- که بسیاری از آن ها هم خود را مسیحی می خوانند- به این زنان وارد شده است.«
پاپ فرانسیس، سپس از این زنان خواست که ببخشند 
آن ها  از  که  را  مسیحیانی  ویژه  به  مردان،  تمامی 
سوءاستفاده کرده اند: »امروز، از تمامی شما می خواهم 
که ببخشید؛ تمامی مسیحیان را، تمامِی کاتولیک هایی 
را که از شما سوءاستفاده کرده اند. هم چنین می خواهم 
برای  زیرا  ببخشید،  خودم  سهم  خاطِر  به  هم  مرا  که 
دعا  کافی  اندازه ی  به  برده داری  گونه  این  رفِع  و  شما 

نداشته ام.«
پاپ هم چنین بیان کرد که با گوش دادن به داستان های 
این قربانیاِن قاچاِق انسان، مردم می توانند »بفهمند که اگر تقاضای باالی مشتریان ]برای خریِد سکس[ متوقف نشود، ما قادر 

نخواهیم بود به نحو مؤثری با استثمار و تحقیِر این ]انسان ها و[ زندگی های بی گناه مبارزه کنیم.«
پاپ در پایان صحبت های خود افزود که هیچ کس، بخصوص هیچ دین داری، نمی تواند »بی اعتنایی کند یا دست خود را از خوِن 

بی گناهان که در خیابان های این جهان ریخته شده است، بشوید و خود را بی تقصیر 
جلوه دهد... فساد، بیماری ای است که خود به خود متوقف نمی شود. الزم است 
مذهبی.  مکاِن  یک  عنواِن  به  گروهی؛ حتی  یا  فردی  کنیم؛  گاهی بخشی  آ ما  که 
الزم است چنین کنیم تا به راستی کمکی کرده باشیم به این خواهراِن بینوایمان و 
از سرازیر شدِن ظلم و ستم دنیا بر شکننده ترین و بی دفاع ترین موجودات جلوگیری 

کنیم.«7
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      مطابِق قانوِن دین
عیسی)ع( از سپیده دم دیگر بار به معبد آمد و مردم نیز گرِد او آمدند. 
عیسی نشست و مشغوِل تعلیِم ایشان شد. در همین وقت، سراِن قوِم 
]یهود[ و فریسیان1، زنی را که در حاِل زنا گرفته بودند، کشان کشان به 
مقابِل جمعیت آوردند و به عیسی گفتند: »ای استاد، ما این زن را به 
هنگاِم عمِل زنا گرفته ایم. او مطابِق قانون موسی باید سنگسار شود، 
تا دستاویزی  او گفتند  آزمون  برای  را  این  نظر شما چیست؟«  ولی 

برای متهم کردِن او ]به بی دینی و بدعت[ بیابند.2
عیسی سر به زیر افکنده بود و با انگشِت خود بر روی زمین چیزهایی 
می نوشت. اما سران قوم با اصرار می خواستند که او جواب دهد. پس 

عیسی سر بلند کرد و به ایشان فرمود: »بسیار خوب، اما سنِگ اول را 
کسی بر او بزند که خود تا به حال گناهی نکرده باشد.«

لیک  داد.  ادامه  زمین  روی  بر  نوشتن  به  و  افکند  زیر  به  سر  سپس 
آن ها چون این را شنیدند، یکایک بیرون رفتند و نخست پیرتران روانه 

شدند، و او با آن زن، که آن جا هم چنان در میانه بود، تنها ماند.
آن گاه عیسی سربلند کرد و بدو گفت: »ای زن، آن مدعیاِن تو کجا 
رفتند؟ آیا هیچ کس نماند که تو را محکوم کند؟« زن گفت: »هیچ 
کس ای آقا«. پس عیسی گفت: »من نیز تو را محکوم نمی کنم. برو 

و دیگر گناه مکن.«3

 محبت و توجه به انسان ها در وجوِد راهب رشد نکرده و تنها افتخاِر راهب این است که گناه نکرده  است. پیرزن 
ً
 * گویی پیرزن انتظاِر برخوردی انسانی تر داشت و فکر  کرد که پس از سال ها عبادت، ظاهرا

 »پاک« ماندِن خودش است و او 
ً
 گناهی نسبت به راهب مرتکب نشده است! اما دغدغه ی راهب، صرفا

ً
عصبانی است چون خود او بیست سال از راهب حمایت کرده است؛ نه این که بیست سال صرفا

 آن زن ننمود و توجهی به وضع ِ وی نشان نداد. لزومی نداشت به خواسته ی آن زن آری بگوید، ولی دست کم باید به او لطفی می نمود. انسان، در چنین موقعیتی، تنها در خودش فرو 
ِ

اعتنایی به احتیاج
نمی رود، بلکه با این واقعه، دردمندانه و باشفقت و مهر مواجه می شود.

اما آیا واکنِش پیرزن در برابر بی تفاوتِی راهب، محبت آمیز است؟ چرا او کلبه را به آتش می کشد؟ در چنین داستاِن نمادگونه ای، چه بسا که آتش زدن را نیز باید نمادین نگریست: آتش، جلوه ای است از 
)didarnameh.ir/4402 :»نیروهای معنوی و موجب تغییر شکل، پاک شدن، تعالی و تولد دوباره. )رجوع کنید به مطلِب »زنده شدن از دِل آتش

      هم دردی و خشم
متی به الی -تو گفت: »تو در مقابل ظلم خشمگین نمی شوی؛ کسی 
که از دیدِن ظلم به خشم نیاید، نمی تواند هواداِر واقعِی نظامی عادالنه 
باشد. خشمگین شدن در برابِر ظلم، ورای شرکت در ِاعمال ظلم و یا 

محکوم )و بد( دانستِن ظلم است.
خشم نباید زود شعله ور شود و زود فروکش کند، بلکه باید درک شده 
ِر برطرف کردِن ظلم را بیاید 

ّ
و دیرپا باشد تا بتواند راه ها و ابزارهای مؤث

و به کار گیرد.
 هم دردی نمی کرد؛ احساِس 

ً
متی می گفت: »می -ان-له با کسی صرفا

دست  او  به  ستم دیدگان  دردآوِر  زندگِی  دیدِن  از  که  مهری  و  رأفت 
می داد را به خشم پیوند می داد. در چنین موقعیت هایی، آدم های ساده 
گاه، دچاِر احساِس دل سوزی ای می شوند که حسی مثِل آزردگی  و ناآ

است و همراه با یأس است.
»دریْغ  معنِی  به  اغلب  دل سوزی ای  »چنین  می گفت:  می -ان-له 
 
ً
داشتِن کمک« است. من خودم را جای دردمندان نمی گذارم تا صرفا

کار  به  را  خشم ام  هم دلی،  از  پس  بلکه  شوم،  شریک  آن ها   
ِ

رنج در 
می گیرم تا دردشان را پایان دهم.«5

عبادِت سرد

مشارکت خوانندگان
به نظر شما چرا عیسی مسیح)ع( در جواب نگفت: »هر که تاکنون زنا نکرده سنگ اول را بزند« بلکه فرمود: »هر که تاکنون گناه نکرده...«؟

پاسخ های خود را برای ما ارسال کنید. منتخبی از پاسخ های ارسالی، در شماره ی بعد منتشر خواهند شد.

      عبادِت سرد
نگهداری  راهبی  از  سال  بیست  که  می کرد  زندگی  چین  در  پیرزنی 
کرده بود: کلبه کوچکی برای او ساخته و ساعت هایی که او به تفکر و 

عبادت فرو می رفت، برایش غذا می پخت.
روزی از خود پرسید که راهب در طول این سال ها چه پیشرفتی کرده 
است؟ برای آزمایش و اطالع از این امر، از دختری زیبا و طّناز کمك 
گرفت. به او گفت: »برو در آغوش اش ِکش و ناگهان بپرس حاال چه 

می کنی؟«
دختر طناز، نزِد راهب رفت و بی معطلی در آغوش اش کشید و پرسید 
در  کهن،  »درختی  داد:  پاسخ  شاعرانه  راهب  کرد.  خواهد  چه  که 
جا  هیچ  گرما  و  از حرارت  می روید،  روی صخره ای سرد  زمستان، 

اثری نیست!«
کرد.  بازگو  بود  شنیده  را  آن چه  و  بازگشت  سالخورده  زِن  نزد  دختر 

پیرزن به کلبه ی راهب رفت و آن را آتش زد.4

فکر کنید...
به نظِر شما، چرا پیرزن چنین کرد؟ پیرزن از 

راهب، انتظاِر چگونه برخوردی داشت؟
از نگاه او، واکنش درست چه می توانست 

باشد؟
پاسخی پیشنهادی برای این سؤال را در پایین همین 

صفحه بخوانید.*

1( فریسیان: گروهی از ُعلمای دینی یهود.
نظر  از  می دانست.  انسان ها[  و  خداوند  ]به  »محبت«  را  شریعت  احکاِم  و  دین  روح  عیسی)ع(،   )2
علمای دینی، موقعیِت سنگساِر زِن گناه کار، وضعیتی بود که می توانست عیسی را به تعارض و تناقض 

)بین محبت و حکم دین( بکشاند.
3( انجیل یوحّنا، فصل 8، آیات 11-2.

4( »گوشت ِذن، استخوان ِذن«، پال رپس، ترجمه ی سهراب دریابندری، نشر نو، قطعه ی 37.
گاه، قطعه های »خشم در مقابل  5( به نقل از کتاِب »اندیشه های متی«، ترجمه ی بهرام حبیبی، نشر آ

ظلم« و »در هم دردی و دل سوزی«، با ترجمه ی مجدد و بازنویسی.
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»خانه خورشید«، موسسه ای است که از سال 1385 در محله ی ُپرآسیِب »دروازه غاِر« تهران، فعالیت می کند. فعالیِت اصلِی خانه ی 
خورشید، در زمینه ی اعتیاد زنان است، اما اعتیاد در زنان، در برخی مواقع، تن فروشی را نیز به دنبال دارد. خانۀ خورشید به زناِن آسیب دیده 

از اعتیاد و تن فروشی، خدمات آموزشی، درمانی، حمایتی و بهداشتی ارائه می دهد و برای بهبوِد زندگِی این افراِد طرد شده  می کوشد.
گزارِش پیِش رو، بخشی از تجربیات فعاالن خانه ی خورشید است که خانم ها لیال ارشد و ُسرور ُمنشی زاده، بنیان گذاران و مددکاران 

اصلی موسسه، روایت کرده اند. در ادامه بخش هایی از این روایت را می خوانید. 1

من در دهه ی 50، در دوران دانشجویی ام ]در رشته ی مددکاری[، طی ُنه ماه، هفته ای سه روز، برای ارائه ی 
بود که  آن زمان مرسوم  نو می رفتم.  به منطقه ی شهر  زنان روسپی،  با  کار  و  اجتماعی  خدمات مددکاری 
فقط دانشجویان پسر برای خدمات مددکاری به جاهایی مثل شهر نو بروند. من تنها دختر داوطلب بودم و 
دانشجوی خانم َسّتاره فرمانفرمائیان )مادر مددکاری اجتماعی ایران( بودم. یادم است به خانم فرمانفرمائیان 
گفتم می خواهم بروم شهر نو. ایشان گفت: »تو می خواهی بروی آن جا چه کار؟ بعد می آیی گریه می کنی 
پیش من و من حوصله ندارم.« گفتم: »قول می دهم گریه نکنم«. باالخره ما رفتیم به عنوان کار دانشجویی، 
سه روز در هفته با کودکاِن زنان شهر نو، در دو خوابگاه و مؤسسه ای که شرکت نفت برای نگهداری فرزندان 
از مسئوالن فعلی استانداری  بود، کار کردیم. جالب است که وقتی برای یکی  زنان روسپی تأسیس کرده 
دربارۀ این دو خوابگاه گفتم، ایشان باورش نمی شد که شرکت نفت در دهه ی 50، این خوابگاه ها را تأسیس 
کرده بود. برای شان توضیح دادم که این بحِث مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مؤسسات و افراد که این روزها 

مطرح می شود در دهه ی 50، در کشور مورد توجه بوده است و تجربیات خوبی داشته ایم.

قول می دهم گریه نکنم!
)قصه ها و تجربیات یک سازمان مردم نهاد(
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      ]در سال 1385 برای شروع فعالیت[ 
رفتیم  و  کردیم  انتخاب  را  غار  دروازه 
از  ما  مرکز.  احداث  برای  مکانی  دنبال 
بودیم که چطور  یاد گرفته  قبلی  کارهای 
را  افراد  و  کنیم  محله ای«  »توسعۀ  کار 
خودمان  کنار  کار،  پیش ُبرد  منظور  به 
با  رفتیم  خاطر  همین  به  داریم.  نگه 
محل،  ریش سفیدان  با  محل،  مسئوالن 

و  کردیم  صحبت  و...  مغازه داران  و  کسبه  با  انتظامی،  نیروی  با 
کنیم.  احداث  این جا  در  را  مرکزی  چنین  می خواهیم  که  گفتیم 
رئیس کالنتری  گفت: »ما در این محل، مشکلی نداریم.« رفتیم 
و گفتیم جا  به کالنتری  باز مراجعه کردیم  و  پیدا کردیم  و جایی 
ما  این مرکز. رئیس کالنتری گفت: »من که گفتم  برای  گرفته ایم 
رفتیم،  که  سوم  بار  دیگر«.  جایی  بروید  نداریم.  مشکلی  این جا 
رفته بودیم که برای افتتاحیه دعوت شان کنیم. گفت: »می دانید چرا 
با آمدن تان مخالفت می کردم؟ چون تأمین امنیت شما برای ما در 

این محل خیلی مشکل است.«
داستان  ببینیم  که  فکر  این  با  کردیم  شروع  را  کار  ما  حال  هر  به 
این زنان چیست؟ زنانی که طی این سال ها هیچ صدایی نداشتند، 
بدذاتی  و  بد  زنان  همیشه  و  می شوند  متهم  همیشه  نشدند،  دیده 

دانسته می شوند و همه فکر می کنند که 
تن فروشی  به  دست  رضایت  و  میل  با 

می زنند.

مرکز  راه اندازی  برای  ایران  کشور       
کرده  شجاعت  واقعا  زنان  برای  گذری 
معتاد[  ]زنان   DIC بحث  چون  است، 
همراه با بحث تن فروشی است و اغلب 
قضیه  این  بار  زیر  مسلمان  کشورهای 
خدمات  نیستند  حاضر  و  نمی روند 
ایران  می گویم  دلیل  همین  به  بدهند. 

واقعا جسارت کرده و خانۀ خورشید اولین DIC زنان در خاورمیانه 
است.

            از طرف دیگر، ما دیدیم خیریه های مذهبی هم کمکی نمی کنند. 
خیلی ها می گفتند که این افراد بمیرند بهتر است! می گفتند حیِف 
شما نیست که می روید این جا کار می کنید؟ بروید در نیاوران، ما 
به شما خانۀ سه طبقه ای می دهیم که از ایتام نگهداری کنید. تصور 

این است که این زنان بدکاره اند و بهتر است بمیرند! 

       در روز افتتاحیه، تلویزیون و خبرنگاران 
در  گذاشتند  و  گرفتند  عکس  و  آمدند 
وب سایت ها و ... . شب خانم منشی زاده 
به من تلفن زد که صدای آمریکا مرکز را 
افرادی  عنوان  به  را  زنان  و  می دهد  نشان 
مورد خشونت خانگی  که  نشان می دهد 
قرار گرفته اند؛ زنانی که سوختگی و جای 
حالی  در  داشتند.  بدن شان  در  بریدگی 
این  از  بسیاری  و  داشتند  اعتیاد  بودند که سال ها  زنانی  این ها  که 
موارد و این بالها را هم خودشان طی این سال ها بر سر خود آورده 
دچار  گونه ای  به  هم  رسانه ها   . و...  بودند  کرده  خودزنی  بودند؛ 

بی خبری اند و مطالبی را فکر نشده می گویند و انتشار می دهند.

        ]این زن ها[ می گفتند ما خیاطی بلدیم و گلیم و قالب بافی. 
زنان خواب شان  بود،  کار سخت  را شروع می کردیم.  کار  ما هم 
یکی  دیر.  یکی  می آمد،  زود  یکی  بودند،  بی حوصله  می گرفت، 
مواد زده بود و شنگول بود می خواست تا دیروقت در مرکز بماند 
و کار کند. از آن طرف ما با رسیدن به خانه ی ]خودمان[، تازه کار 
به اهل خانۀ خودمان شروع می شد. خالصه  مراقبت و رسیدگی 

بساطی داشتیم!

      در این مدت ما خودمان بیش از همه 
با  که  این  وجود  با  من  حداقل  آموختیم. 
ولی  داشتم  آشنایی  مشکالت  و  مسائل 
در  مسائلی  چنین  با  نمی کردم  فکر  هیچ 
پایتخت کشورمان مواجه باشیم. ده سال 
حتی  نبودم  حاضر  هرگز  بود  اگر  پیش 
دقیقه ای را با یک زن تن فروش باشم و با 
او حرف بزنم. یا مثال اگر گوشه ای آدمی 
افتاده بود که به نظر معتاد می رسید، سعی 
می کردم راهم را کج کنم و از راه دیگری 
و  می ترسیدم  آدم ها  این  از  واقعا  بروم. 
سعی میکردم مراقب خودم باشم و خیلی به این افراد نزدیک نشوم. 
حاال بعد از این همه سال کار با این افراد، وقتی هر کدام از این ها 
از در وارد می شوند، همدیگر را بغل می کنیم و می بوسیم. دیروز 
بیشتر  دل ام  زنان  این  برای  گاهی  می گفتم  دوستی  برای  داشتم 
زنان  از  یکی  وقتی  نیست.  این جا  که  بچۀ خودم  تا  تنگ می شود 
را نمی بینیم، همه اش خبر می گیریم: بچه ها از ام البنین چه خبر؟ 
آمده که  به وجود  ما  میان  رابطه ای  باشد!  آمده  نکنه بالیی سرش 

گفتم می خواهم بروم شهر نو. ایشان 
گفت: »تو می خواهی بروی آن جا چه 
پیش  گریه می کنی  بعد می آیی  کار؟ 
گفتم:  ندارم.«  حوصله  من  و  من 

»قول می دهم گریه نکنم«.

زنانی  چیست؟  زنان  این  داستان 
صدایی  هیچ  سال ها  این  طی  که 
همیشه  نشدند،  دیده  نداشتند، 
و  بد  زنان  همیشه  و  می شوند  متهم 
و همه فکر  دانسته می شوند  بدذاتی 
می کنند که با میل و رضایت دست به 

تن فروشی می زنند.

شی
رو

ن ف
ی ت

ده 
رون

پ

28



ماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 4

آدم ها  این  این سال ها  در  به هر حال،  کنم.  نمی توانم وصف اش 
یاد  را که  متقابال چیزهایی  ما هم  و  دادند  یاد  ما  به  خیلی چیزها 

گرفته بودیم، به تدریج به آن ها انتقال دادیم. 

را  ما  نهادها  برخی  که  بود  این  ما  گرفتاری های  از  یکی     
رگان های مذهبی 

ُ
نمی پذیرفتند. یک بار، چالشی بین ما و یکی از ا

آمد.  بود، پیش  به ما داده  بر سر ساختمانی که شهرداری  محلی 
دست آخر با سماجت این محل را حفظ کردیم. آنها هم در مقابل 
سعی به تحریِک مردم محل و مخصوصا خانم ها داشتند. وضعیت 
نمی ترسیدیم،  از مددجو  دیگر  ما  که  بود  به جایی رسیده  محله، 
به  را  این ها  و  آمده اید  شما  می گفتند  می ترسیدیم!  محل  مردم  از 
محل ما آوردید. ما می گفتیم دروازه غار از سال های قبل مشکل 

نمی کردند.  قبول  است.  داشته  اعتیاد 
آدرس ها  و  می بردم  را  پرسشنامه ها  من 
در  شما  می گفتیم  می دادم.  نشان شان  را 
را  مددکارتان  دارید،  مددکار  کالنتری 
این محل  در  افراد  این  ببینید  تا  بفرستید 

زندگی می کنند. 

      یک روز جلوی خانۀ خورشید جمع 
فریاد  بزنند.  آتش  را  خورشید  خانۀ  می خواهند  می گفتند  شدند. 
می زدند که این جا مرکز فساد است! جلوی در حسابی شلوغ کرده 
بودند. فردی نظامی، با درجۀ نظامی باالیی را هم آورده بودند و 
از تلویزیون هم گروه فیلم بردار آمده بود. آقای نظامی آمد داخل 
کاهش  مرکز  این جا  گفتیم  است؟  خبر  چه  این جا  گفت  و  مرکز 
بودند که  آمده  پیش من  اتفاقا همان روز سه دختر  آسیب است. 
مادران شان معتاد و کارتون خواب بودند و ما تالش کرده بودیم که 
این سه دختر که یکی 9 ساله، یکی 13 ساله و یکی 15 ساله بود، 
بتوانند یک اتاق کرایه کنند. ولی انواع و اقسام مشکالت را داشتند. 
بیایند  مادرهاشان  نمی دهد  اجازه  صاحب خانه  می گفتند  ]مثال[ 
پیش شان و ]در نتیجه چون تنها هستند[ شب ها عده ای از مردان 
این   . و...  می کوبند  در  به  و  می آیند  سراغ شان  و  می کنند  مست 
دخترها برای دریافت کمک آمده بودند پیش ما و من آن روز داشتم 

فکر می کردم برای این ها چه کار بکنیم.
آن آقای نظامی که آمد گفتم: جناب، من 
من  ولی  چیست،  شما  درجۀ  نمی دانم 
مشکلی دارم، ببین شما می توانی مشکل 
این سه تا دختر را حل کنی؟ این سه دختر 
را با ایشان فرستادم در اتاق مددکاری و به 

بچه ها گفتم مهرنوش جان، فرناز جان، زهرا جان، این آقا آمده اند 
این  بگویید.  ایشان  به  دارید  کنند! هر مشکلی  به شما کمک  که 
آقا رفت در اتاق و 20 دقیقه بعد برگشت 
بد شده  نزار. چنان حالش  و  زار  با حال 
بود که باور کنید یکی باید زیر بغل ایشان 
رفت  و  شد  بلند  باالخره  می گرفت.  را 
بیرون. خبرنگار همین که او را دید پرید 
و  جلویش  گرفت  را  میکروفن  و  جلو 
گفت جناب  نظر شما چیه؟ خانم ها هم 
آنجا داد می زدند: »ما می خواهیم این جا 
گردد!«  باید  معدوم  گردد!  باید  ویران  فساد  عامل  بزنیم!  آتش  رو 
ناگهان این آقای نظامی داد زد: »بسه! بسه! خجالت بکشین! این ها 
دارند این جا کمک می کنند! این ها نباشند کی به داد این دخترها و 
زن ها برسه!« خبرنگارها که بالفاصله رفتند. خانم ها و آقایان هنوز 
ایستاده بودند. من گفتم خانم ها بفرمایند داخل. همان موقع جلسۀ 
NA برگزار می شد؛ یک گروه سر کالس بودند، یک گروه دیگر هم 
این جا که می گویید النۀ  به خانم ها گفتم  بودند.  نقاشی  در حال 
فساد است بیایید ببینید چه می کنیم. دیدند که بله! کارگاه و کالس 
برقرار است. بعد دیگر این قضیه تمام شد. یعنی ما هم روی گروه 

هدف کار کردیم، هم روی جامعه ای که پیرامون ما بود.

بعد  این جا چه می کنید؟  آمد و گفت شما  مأموری  بار  یک        
پول  آلمان  سفارت  از  شما  گفت  دادیم،  توضیح  برایش  اینکه  از 
سفارت  از  گفت  نه!  گفتیم  می گیرید؟ 
دیگه  پس  گفت  نه!  گفتیم  انگلیس؟ 
می گیرید.  پول  ایتالیا  سفارت  از  حتما 
اید؟  این جا  چرا  شما  می گفت  ما  به 
کشورمان؛  بچه های  خاطر  به  می گفتم 
به خاطر بچه های شما، بچه های خودم 

افراد  این  که  می گفتند  خیلی ها 
حیِف  می گفتند  است!  بهتر  بمیرند 
کار  این جا  می روید  که  نیست  شما 

می کنید؟
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این جا  می خواهیم  »ما  می زدند:  داد 
رو آتش بزنیم! عامل فساد ویران باید 

گردد! معدوم باید گردد!«
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نه!  من  »بچۀ  گفت:  نگیرند.   HIV که 
بچۀ تو!« گفتم باشه به خاطر بچۀ خودم 
این جا  را  این ها  می گفت  هستم.  این جا 
به  خیلی  بشود؟  چه  که  می داری  نگه 
ایجاد  محدودیت  و  بود  بی اعتماد  ما 
و  آمد  آقا  همین  روز  یک  بعد  می کرد. 
گفت حاللم کنید! گفتم مگر چه شده؟ 

گفت من بازنشسته شدم، حاللم کنید. متأسفانه سازمان ها توجیه 
نبودند. یک سازمان کار را می سپارد ]به ما[، ولی سازمانی دیگر، 
چون به اندازۀ کافی از اهداف و برنامه ها مطلع نیست، احساس 

نگرانی دارد.

        ]در بخش پرسش و پاسخ، یکی از حاضران می پرسد:[ تا حاال 
می توانند  خیلی  تجربیات  این  کرده اید؟  مستند  را  تجربیات تان 
این  بزنند.  می خواهند   NGO که  کسانی  برای  باشند  خوب 
تجربیات به آنها کمک می کند بدانند چه کاری می توانند بکنند، 

موانع چیست و...
آن  و  این طرف  دیروقت  تا  ما هر شب وضع مان همین است.   -

ید
رش

خو
ی 

انه 
. خ

ت..
اس

نج
ای

خانۀ  روایت  تعریف  مشغول  یا  طرف 
با  چانه زنی  مشغول  یا  خورشیدیم 
کمکی  می توانند  که  کسانی  و  مسئوالن 
سه  دو  که  هم  بعد  بکنند.  حوزه  این  به 
دهاِن باز در خانۀ خودمان منتظرمان اند 
قول  به  بدهیم.  را  شام شان  برویم  باید  و 
می رویم  که  شب ها  منشی زاده،  خانم 
اعتراض  کسی  تا  رد شویم  دیوار  کنار  از  مثل سوسک  باید  خانه 
نکند که چرا دیروقت آمدید )با خنده(. حاال تازه غذا هم از پیش 
آماده شده و فقط باید گرم بشود! ما زن ها نقش های متفاوتی باید 
بازی کنیم. ما از اول یکی از اهداف مان همین بود ]یعنی نوشتن 
و مستندسازی تجربیات[. حتی یکی دو نفر از دانشجویان حاضر 
بودند کار مستندسازی ما را بکنند، نشد. خودمان هم بارها به این 
فکر افتادیم که کار را سبک کنیم و بنشینیم به ثبت و ضبط اش. اما 
ثبت  را  این ها  که  است  موازی الزم  واقع. شاید گروهی  به  نشده 

کند... .
تالش ما این است تا بهبودی، سالمت و شادی را ترویج کنیم. به 

این راه و شیوه عمل کرده ایم، هستیم و این طور زندگی می کنیم.

تالش ما این است تا بهبودی، سالمت و شادی را ترویج کنیم. به 
این راه و شیوه عمل کرده ایم، هستیم و این طور زندگی می کنیم.

1( روایِت این تجربیات در 11 خرداد 1394، در موسسه ی »رخداد تازه« انجام شده است.
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دیروز داشتم برای دوستی می گفتم: 
بیشتر  دلم  زنان  این  برای  گاهی 
تنگ می شود تا بچۀ خودم که این جا 

نیست.
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راه؟ کدام  از 
)الگوها و شیوه های برخورد با تن فروشی در جهان(

یک تجربه ی واقعی
او  می پرداخت.  تن فروشی  به  نیوزیلند  در  سال ها  والیس«  »سابرینا 
هم چنین مدت ها برای قانونی شدن تن فروشی فعالیت می کرد، اما وقتی 
»فکر  کرد:  تغییر  نظرش  اجرا شد،  و  تصویب  قانون  این  در سال 2003 
می کردم انقالبی در راه است. خیلی هیجان زده بودم که ببینیم 
این قانون چه طور می تواند زندگی و شرایط زنان را بهتر کند« 

اما خیلی زود مأیوس شد و نظرش را عوض کرد.
 بسیاری از افراد، آزاد و قانونی کردِن تن فروشی را بهترین راِه کمک به زنان تن فروش می دانند. از نظر سابرینا والیس، 
قانونی کردن تن فروشی، نتایِج فاجعه باری در نیوزیلند داشته و تنها به سود واسطه ها و دالالن تمام شده است. می گوید: 
»فکر می کردم از حقوق زنان دفاع می کند و به آن ها قدرت می دهد؛ ولی مدت زیادی نگذشت که فهمیدم دقیقًا برعکس 

این است« سابرینا آرام آرام نگاهی منفی  نسبت به قانون جدید پیدا کرد و به یکی از مخالفان قانونی شدن تبدیل شد.
»یک بار مطلبی می خواندم که کسی داشت از این حرف می زد که یک تن فروش می تواند با چشم هایی 
از  که  ]چرا[  می فهمد  زمانی  تنها  و  می کند  گریه  دارد  چرا  بداند   

ً
دقیقا آن که  بدون  بزند  حرف  گریان 

]فضای تن فروشی[ بیرون آمده باشد. من سال ها وضع ام همین بود. نمی فهمیدم چرا این طوری ام؛ 
چرا حالم این جوری است. وقتی این مطلب را خواندم، با خودم گفتم: این دقیقا خود من ام.«

سابرینا دیگر نمی توانست ادامه بدهد. اوایل سال 2011 تن فروشی را کنار گذاشت و در جستجوی یک زندگی جدید به 
شهری دیگر رفت. گیج و سردرگم و افسرده بود. مدتی با زنان فمینیستی که مخالف قانونی شدن تن فروشی بودند حرف 

می زد. آن ها معتقد بودند دالالن و مدیراِن روسپی خانه ها بیش از همه مجرم اند، نه خود تن فروش ها.
دانشگاه  در  کنفرانسی  به  بالفاصله،  و  کرد  تأسیس  استرالیا«  رادیکال  »فمینسیت های  نام  به  گروهی  سابرینا  بعد  کمی 
ملبورن دعوت شد. این، اولین کنفرانسی بود که در مورد مخالفت با قانونی شدن تن فروشی برگزار می شد. این در حالی 
است که بسیاری از کشورها فعالیت روسپی خانه ها را قانونی اعالم کرده اند. اما جنبشی در جهت مخالف آن نیز در حال 

رشد است.
سابرینا اکنون در نقاط مختلف کشور به سخن رانی می پردازد و شرح می دهد که چگونه به فعالی فمینیست تبدیل شد و به 
مخالفت با قانونی شدِن تن فروشی پرداخت. او حتی درباره ی خاطرات و تجربیات گذشته ی خود حاضر است سخن بگوید 

و از »شروع زندگی جدیدش« صحبت می کند.
پس از آن کنفرانس، سابرینا به پزشک مراجعه کرد. پزشک ها به او گفتند که اضطراب ها و افسردگی های روحِی جدی ای 
دارد. به گفته ی خودش، »این نتیجه ی سال ها تن فروشی بود. خیلی اثر بدی داشت. ولی خوب توانستم 

با آن کنار بیایم.«
از نظر او، بهترین درمان، کار کردن با زنانی است که می دانند کار کردن در فضای تن فروشی چگونه است، و نیز در کنار 

کسانی که علیه آسیب ها و رنج های تن فروشی مبارزه می کنند.
او تصمیم خود را گرفته و اکنون می خواهد صدای زنانی باشد که معموال توسط سوءاستفاده کنندگان به سکوت واداشته 
یا به آن ها  بیاندازم  »هدف من این نیست کسانی که در این صنعت مشغول به کارند را گیر  اند:  شده 
بگویم از این فضا بیرون بیایند. اما آن چه می خواهم این است که تغییری ایجاد کنم و برای این کار 
باید هر چه قدر که می توانم با صدای بلندتری حرف بزنم تا ]با گفتِن حقیقت[ به دیگر زنان یاری رسانی 

کنم.«.1
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 ممنوع!3 )مثل ایران(
ً
1( مطلقا

ممنوع  کلی  به  ایران،  مانند  برخی کشورها  در  تن فروشی 

است. قبل از انقالب، از لحاظ قانون، تن فروشی جرم نبود 
اما وارد کردِن یک زن به این کار، جرم بود. قاچاِق جنسِی 
زناِن ایرانی به خارج از کشور نیز مجازات داشت. البته این 

قوانین، در عمل، ضمانِت اجرایِی چندانی نداشتند.4
بعد از انقالب اسالمی، قوانیِن ایران تغییرات زیادی کرد. 

هر  به  شد؛  اعالم  ُجرم  شرع،  و  ازدواج  از  خارج  جنسی  روابط 
شکلی که باشد. هیچ قانوِن خاصی برای تن فروشی در نظر گرفته 
نشد. در حاِل حاضر، مجازاِت تن فروشی، با مجازاِت ِزنا یکسان 
است. قانون فعلی، نقِش پول، خشونت یا قاچاق در تن فروشی را 
 دل خواه و از سِر تمایل 

ً
نادیده می گیرد و تن فروشی را کاری کامال

و عالقه می داند.

 
ً
اصطالحا تن فروش،  زنان  ایران  در  حاضر  حال  در 

»سامان دهی« شوند: نیروی انتظامی به »جمع آورِی« 
جایی  بهزیستی،  سازمان  و  می پردازد  تن فروش  زنان 
این  عمل،  در  اما  می نماید.  فراهم  آن ها  برای  موقت 
هم  که  است  ظاهری  و  فیزیکی  حذِف  نوعی  کار، 
بی ثمر.  دینی است و هم  و  انسانی  برخالِف وظیفه ی 
بهزیستی سامان دهی می شوند،  در  این شیوه  به  زنانی که  بیش تِر 
دوباره به کار قبلِی خود باز می گردند.5 ضمنا در سال های گذشته 

تعداد زنان و دختران تن فروش افزایش پیدا کرده است.6
و  مددکارانه  حرفه ای،  شکل  به  باید  تن فروش،  زنان  با  برخورد 
امکان  برایشان  و  شود  کمک  افراد  این  به  تا  باشد  روان شناسانه 

بازگشت به زندگی فراهم گردد.

در جهان در میاِن کشورهای مختلف، برخوردهای متفاوتی با مسأله ی تن فروشی می شود.2 بعضی کشورها آن را به کلی ممنوع می دانند؛ 
بعضی آن را قانونی و آزاد اعالم کرده و تحت نظارِت دولت قرار داده اند و بعضی دیگر »راه  سوم« را انتخاب نموده اند:

132

 ممنوع!
ً
آزاد و قانونی!مطلقا

راه
سوم

ایران
وئد

س
آلمان

نتیجه ی این راه حل چگونه بوده است؟
 )... و  پلیس  )دادگاه،  1- روش های سرکوب گرانه 

درمبارزه با مسائِل اجتماعی مثِل تن فروشی، اعتیاد 
و...، موفقیت چندانی نداشته اند و کم اثر اند.8

2- در کشورهایی که تن فروشی جرم است، زنان تن فروش فعالیت 
خود را مخفیانه انجام می دهند. وقتی کارها مخفیانه اند، مشتری ها 
انجام  زنان  این  به  اذیتی که بخواهند نسبت  و  آزار  و واسطه ها، هر 
قانونی  مجازات های  از  خودشان  تن فروش  زنان  چون  می دهند. 
می ترسند، حاضر نمی شوند در دادگاه شکایت کنند. بدون حمایت 

قانونی، زنان تن فروش هر چه  بیش تر آسیب می بینند.9

در جهان چه الگوها و شیوه هایی برای برخورد با پدیده ی تن فروشی وجود دارد؟

تن فروشی با ِزنا یا هر نوع رابطه ی جنسِی آزاد دیگر، 
یادی دارد: تفاوت های ز

1- در زنا، رابطه ی جنسی همراه با پول نیست و رابطه ممکن 
است دوستانه و عاطفی باشد. ولی در تن فروشی، پرداخِت 

مادی وجود دارد و در واقع، نوعی فروِش خود است.
2- در زنا، دو طرف با هم رابطه ای کم وبیش ادامه دار دارند؛ 
آن چنان که زن با مردهای دیگر نمی رود. اما زن تن فروش 

اصوال با مردهای متعددی رابطه برقرار می کند.
3- در زنا، رابطه ی زن و مرد مستقیم و بدون واسطه است 
و شخص سومی از این کار، کسِب درآمد نمی کند. اما در 
تن فروشی، عالوه بر زن و مرد، شخص دیگری به ناِم واسطه 

ّواد(، سود به دست می آورد.7
َ
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2( آزاد و قانونی!12 )مثل آلمان(
بسیاری از افراد معتقد اند در مسأله ی تن فروشی، مشکل آن است 
نمی شود؛ یک  نگاه  و شغل  عنوان یک حرفه  به  پدیده  این  به  که 
 بیمه ی 

ْ
»شغل جنسی«. اگر این اتفاق صورت گیرد، زنان تن فروش

به  دیگری  اجتماعی  حقوق  و  دادگاه  در  شکایت  حق  سالمت، 
دست می آورند. هم چنین لکه ی ننگی که اآلن نسبت به تن فروشی 

وجود دارد از بین خواهد رفت. 
برای سنجیدِن این راه حل، باید وضعیت واقعِی کشورهایی که در 
آن ها تن فروشی رسمی و قانونی شده است را بررسی کرد. به عنوان 
مثال، آلمان از سال 2001 به همین شکل عمل کرده است: آزاد و 
قانونی شدِن خرید و فروِش رابطه ی جنسی. تن فروشی برای اولین 
طبق  و  شد  شناخته  معمولی  حرفه ی  یک  عنوان  به  آلمان  در  بار 
قانون، تن فروشان از خدمات اجتماعی مانند قرارداد شغلی، بیمه ی 

درمانی، بیمه بیکاری و حقوق بازنشستگی برخوردار  شدند.
روبرو  تن فروش  زنان  استقباِل  با   

ً
اصال  ،2001 سال  قانون  اما 

ثبت  به  را  خود  شغل   
ً
رسما زن   44 تنها   ،2016 سال   تا  نشد: 

1 درصد  آلمان(13؛ فقط   اداره ی کاِر   
ِ

از منابع رساند ند! )به نقل 
شغلی  قرارداِد  تن فروشی  برای  شدند  حاضر  تن فروش،  زنان  از 
داشته باشند14؛  و هم چنین تنها 1 درصد از آن ها که مستقل کار 

می کردند، بیمه ی سالمت به دست آوردند. چرا این گونه شد؟
در حقیقت اکثر تن فروشان نمی خواهند یک قرارداد شغلی داشته 
اکثریِت  نمی  خواهند،  چرا  که  شد  پرسیده  آن ها  از  وقتی  باشند. 
برای  موقت  راه حلی  را  تن فروشی  آن ها  که  دادند  پاسخ  آن ها 
یک وضعیِت )مالِی( دشوار می دانند و خواستار رهایی از آن 

هستند.15
بسیاری از زنان نیز نگران آن بودند که یک قرارداِد استخدامی باعث 
مجبور  مثال  کنند؛  تصمیم گیری  خودشان  مورد  در  نتوانند  شود 
شوند هر قانونی که محل کارشان به اجرا گذارد و هر خواسته ای 

مشتری ها داشتند را انجام بدهند.16

در دو کشور استرالیا و هلند، عرضه و خرید تن فروشی، هر دو، آزاد 
و قانونی است؛ بر طبق تحقیقاِت دانشگاه لندن، این دو کشور نیز 
قانونی کردن  روبرو شده اند:  ناامیدکننده ای  بسیار  نهایِی  نتایج  با 
ید و فروِش سکس، به گسترِش چشمگیِر تمامِی جنبه های  خر
افزایِش  انسان،  قاچاِق  افزایش  است:  شده  منجر  تن فروشی 
افزایِش  و  یرزمینی  ز باندهای  افزایِش  کودکان،  تن فروشِی 

شدیِد خشونت علیه زنان تن فروش.17
وقتی تن فروشی به عنوان یک »شغل جنسی« نشان داده می شود، 
و  به کف زدن  انسان شروع  قاچاقچیان  و  مشتری ها، واسطه گرها 
جلوه  »خدمات«  یا  »کاال«  تن فروشْی  وقتی  زیرا  می کنند،  تأیید 
پنهان  مسأله،  این  در  زور  و  خشونت  و  قدرت  نقِش  داده  شود، 
نیستند؛  تن فروش  زنان  واقعی  نفع برنده های  بنابراین،  می گردد.18 

ُمشتری ها و صاحباِن این تجارِت عظیم اند.

در محله ی ما نه!
یکی از مشکالت سازمان بهزیستی برای راه اندازِی مراکِز حمایت از زنان آسیب دیده، مشکالت مردمی است:

»مشکل اصلی ما در ایجاد مرکز و حتی اورژانس های اجتماعی، مخالفت اهالی محله با ایجاد این مراکز است...از طرِف اهالی 
محل و حتی گروه های خاْص، مقاومت های فراوانی انجام می شود. نگرش مردم این است که در این مرکز، زنان ویژه ]و بدکار[ 
را جا داده اند. با وجود آن که مراکز ما برای اهالِی محل مزاحمتی ایجاد نکرده اند اما متاسفانه محالت تهران به هیچ وجه پذیرای 

مراکز ما نیستند.«10
اعالم  بهزیستی  مدیران  است.  مواجه  نیز  مالی  با مشکالت  تن فروش،  زنان  به  برای رسیدگی  بهزیستی  موارد،  این  بر  عالوه 
کرده اند که فقط تعدادی از زنان خیابانی را می توانند پذیرش کنند، زیرا این سازمان بودجه الزم برای نگهداری این زنان را ندارد.11

نتیجه ی این راه حل چگونه بوده است؟
1- اکثریِت زنان، قانونی و رسمی بودِن 
تن فروشی را نمی خواهند، زیرا کار خود 
خواستاِر  و  می دانند  موقت  راه حلی  را 

رهایی از این وضعیت هستند.
تمامی  جنسی،  رابطه ی  فروش  و  خرید  قانونی کردن   -2
قاچاِق  افزایش  می دهد:  گسترش  را  تن فروشی  جنبه های 
باندهای  افزایِش  کودکان،  تن فروشِی  افزایِش  انسان، 

زیرزمینی و افزایش شدید خشونت علیه زنان تن فروش.
انسان  قاچاقچیان  و  واسطه گرها  مشتری ها،  معموال   -3
بودِن  رسمی«  »شغل  و  شدن  قانونی  از  که  هستند 
تن فروشی نفع برده و استقبال می کنند؛ نه زنان تن فروش.
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3( راه سوم!21 )مثل سوئد(
قانونی   1999 سال  در  سوئد  مطالعه،  و  تحقیق  سال ها  از  پس 

 عجیب( را تصویب کرد: در مسأله ی تن فروشی 
ً
جدید )و ظاهرا

عبارت  به  را.  فروش  نه  کرد،  اعالم  جرم  را  ید«  »خر باید 
از  تن فروش.  فرِد  نه  است؛  ُمشتری  اصلی،  ُمجرِم  ساده تر، 
نظِر پژوهش گران و مسئوالِن کشوِر سوئد، پدیده ی تن فروشی در 
نه  است؛  کودکان«  و  زنان  از  بهره کشی  و  »خشونت  حقیقت 
به همین خاطر  او.  اخالقی  فساد  و  تن فروش  گناِه شخِص  صرفا 
می خرد.  سکس  زنی  از  که  است  فردی  ُجرم،  انجام دهنده ی 
رفتار  »آسیب دیده«  مثابه ی  به  تن فروش  زنان  بیش تِر  با  سوئد  در 

می شود؛ آسیب دیده ای که نیاز به کمک و یاری دارد.
در حال حاضر در سوئد، اقداِم به خریِد سکس از یک تن فروش یا 
تالش برای این کار مجازات قانونی دارد؛ جریمه ی مالی یا شش 

ماه تا یک  سال زندان.22

!
ً
ضمنا

باورهاِی  تغییر  برای  سوئد  دولت  جدید،  قوانین  تصویب  بر  عالوه 
غلط نسبت به تن فروشی، به آموزش عموم مردم پرداخت. نیروهای 
پلیس، قاضی ها و کارکناِن دادگاه، گروه های مردم نهاد و تمامی افراد 
جامعه، برای درک بهتِر این قوانین تازه، آموزش های گسترده ای دیدند.

بخِش دیگری از این طرح، دادِن خدمات اجتماعی و امکاناِت 
شغلی و مالی به تن فروشان بود. دولت سوئد، بودجه ی زیادی 
در اختیاِر سازمان های مردم نهاد و موسساِت بازپروری قرار داد تا 
آن ها به ترک اعتیاد و بهبوِد زنان تن فروش کمک کنند، چون اگر 
مشتری های زنان تن فروش، جریمه و دستگیر شوند و در کناِر آن 
بی نتیجه   هم  جدید  قوانین  این  نشود،  حمایت  تن فروش  زنان  از 

خواهند بود؛ هم ناجوان مردانه.23
این سرمایه گذاری ها باعث شد زنان بیش تر و بیش تری تن فروشی 
 الهاِم تعدادی از 

ِ
را کنار بگذارند. هم چنین این نگاِه جدید، منبع

زناِن تن فروش شد تا به سمت تغییر بروند.24

در ترکیه...
است.  قانونی  تن فروشی  نیز  ترکیه  در 
نقاط  در  رسمی  روسپی خانه های 
این  در  دارند.  وجود  شهر  از  معینی 
کشور، صنعِت سکس، برای صاحبان 
است.  سود  پر  بسیار  روسپی خانه ها، 
از  معمواًل  استانبول  روسپی خانه های 
مالیات  پرداخت کنندگاِن  اصلی ترین 

در ترکیه هستند!19

انسان، ابزاِر تجارت نیست
زنان  از  گسترده  طور  به  خود  کاالهای  تبلیغ  برای  تجاری  و  تولیدی  شرکت های 
استفاده می کنند؛ بر سر در مغازه ها، در تبلیغات تلویزیونی، روی جعبه ی اجناس و 
... . بسیاری از متفکران و فعاالن اجتماعی معتقدند که استفاده از جنسیت و بدِن 

زنان برای فروش و تبلیغات، غیرانسانی است و باید ممنوع شود. 
فعاالن حقوق بشر و تالش گراِن حقوق زنان در آلمان، خواهاِن ممنوعیت استفاده 
از برهنگِی زنان در زمینه های تجاری هستند. هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان 
)2016(، بازاریابی با استفاده از »جنسیت زنان« را نوعی تبعیض جنسیتی می داند و 
الیحه ای قانونی به مجلس داده است که طبِق آن، هرگونه تبلیغاتی که زنان و 

مردان را به »ابزار جنسی« کاهش دهد، ممنوع است.20

نتیجه ی این راه حل چگونه بوده است؟25
1- طی پنج سال، در ِاْسُتکُهلم، پایتخت سوئد، تن فروشْی دو سوم کاهش یافت.26 در دیگر شهرهای بزرگ 
تن فروشی،  بودِن  قانونی  به سبب  در سی ساِل گذشته،  که  است  در حالی  این  بین رفت.27  از  کامل  به طور  نیز 

روسپی خانه ها در سوئد رشد زیادی کرده بود.28
2- شمار زنان خارجی ای که برای تن فروشی به سوئد قاچاق می شوند، بسیار کاهش یافت. طِی چند سال، تعداد 
زنان و دخترانی که به سوئد قاچاق می شوند، به 200 تا 500 نفر کاهش یافت. این آمار، در مقایسه با 17 هزار زن و دختری که به 

کشور همسایه یعنی فنالند قاچاق شده اند، رقم بسیار ناچیزی است.29
3- خشونت نسبت به زنان، افزایش پیدا نکرد.30

4- در حال حاضر 80 درصد مردم طرفداِر اجرای قانوِن جدید هستند. نیروهای پلیس و ُمجریاِن قانون که به طور مستقیم با این 
طرح درگیر هستند نیز به آن باور داشته و از آن حمایت می کنند.31 این قوانیِن جدید، نتیجه ی بیست سال تالِش فکری، آموزشی و 

تبلیغِی زنان و فعاالِن اجتماعِی سوئد بوده است.

شی
رو

ن ف
ی ت

ده 
رون

پ

34



ماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 4

هشدار!
قانون کافی نیست

مسأله ی تن فروشی، آشکارا تحت تأثیِر اقتصاد و سیستِم اجتماعی قرار دارد. بنابراین، 
برای حل آن، باید وضعیِت اقتصادی و اجتماعی را تغییر داده و اصالح کرد. بعد از 
اگر فقط قوانین عوض شوند،  قانوِن مجازات می رسد.  تغییِر  به  نوبت  تغییرات،  این 

چندان مؤثر نخواهند بود.32
راِه حِل کشوِر سوئد، فقط یک ابتکار و تغییِر قانونی نیست. در سوئد، رویکرِد »رفاِه 
را  اجتماعی  مسائِل  حل کردِن  حکومْت  رویکرد،  این  طبِق  دارد.  وجود  اجتماعی« 
وظیفه ی خود می داند و بودجه های قابل توجهی در نظر می گیرد تا افراد جامعه بتوانند 

از اعتیاد یا تن فروشی نجات یابند.

1( www.bbc.com/news/magazine-41349301
 تمام کشورها، تن فروشِی کودکان را ممنوع و غیرقانونی اعالم کرده اند، اما 

ً
یبا 2( تقر

در مورد تن فروشی زنان، در کشورهای مختلف، قوانین و برخوردهای متفاوتی وجود 
ین رویکردها توضیح داده می شوند. دارد. در ادامه، سه مورد از رایج تر

3( به این رویکرد اصطالحا »Prohibitionism« می گویند.
پایگاه اطالعات قوانین و مقررات  به  4( برای اطالع از مفاِد این قوانین رجوع کنید 

)www.dastour.ir( :کشور، قوه قضائیه، روزنامه ی رسمی کشور
5( به نقل از »هادی معتمدی« )مدیرکل دفتر آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور در 

سال 1384(. ر.ک به:
www.khabaronline.ir/detail/293795/society/social-damage
6( جامعه شناسی روسپی گری، سعید مدنی، بخش »شیوع تن فروشی«، ص 144-

.149
7( جامعه شناسِی روسپی گری، سعید مدنی، نشر پارسه، 1395، ص 292

8( جامعه شناسی روسپی گری، سعید مدنی، ص 278.
9( جامعه شناسی روسپی گری، سعید مدنی، ص 279 و 280.

یخ 84/12/7، صفحه 26 )جامعه( 10( روزنامه شرق ، شماره 707، به تار
سال  در  کشور  بهزیستی  اجتماعی  آسیب های  دفتر  کل  )مدیر  معتمدی  هادی   )11
است  قادر  تنها  بهزیستی  که  دارد  وجود  کشور  در  خیابانی  زن  »چهار هزار   :)84
www.khabaronline.ir/de-( کند.«  دهی  سامان  را  آن ها  از  1500نفر   ساالنه

)tail/293795/society/social-damage
در  حتی  که  داشت  توجه  باید  می نامند.   »Legalization« را  رویکرد  این   )12
کشورهایی که تن فروشی قانونی است )مثل هلند(، تن فروشی خیابانی ممنوع است؛ 

هم جلِب مشتری و هم اظهاِر درخواست در خیابان. ر.ک به:
"A Critical Examination of Responses to Prostitution in Four Coun-
tries: Australia; Ireland; the Netherlands; and Sweden", Julie Bin-
del and Liz Kelly, Child and Woman Abuse Studies Unit, London 
Metropolitan University, 2003, p. 12.

)https://p.dw.com/p/1IQ1x( :خبرگزاری دویچه ِوله )13
14( "Speaking of Prostitution )Arguments & Counterarguments 
about Prostitution(", The Women's Front in Sweden, p. 15.
15( "Speaking of Prostitution...", p. 15.
16( "Speaking of Prostitution...", p. 15.
17( "A Critical Examination of Responses to Prostitution in Four 
Countries: Australia; Ireland; the Netherlands; and Sweden", Julie 
Bindel & Liz Kelly, Child and Woman Abuse Studies Unit, London 
Metropolitan University, 2003, p. 11-23.
)http://www.glasgow.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=8843(

پی نوشت:
18( "Speaking of Prostitution...", p. 16.
اجتماعی،  رفاه  فصل نامه  یس،  مور جک  واقعیت ها«،  و  قوانین  »روسپی گری:   )19

1385، سال دوم، شماره 5، ص 262-253.
)https://p.dw.com/p/1ISXC( :خبرگزاری دویچه ِوله )20

21( به این راه، »ُمدِل سوئد«، »Nordic Model« یا »Neo-Abolitionism« نیز 
می گویند.

22( "A Critical Examination...", Julie Bindel & Liz Kelly, p. 23.
23( "A Critical Examination...", Julie Bindel & Liz Kelly, p. 27.
24( "A Critical Examination...", Julie Bindel & Liz Kelly, p. 27.
25( برای مطالعه ی بیش تر درباره ی قوانین سوئد و اثراِت آن، رجوع کنید به تحقیِق 

 دانشگاهِ استکهلم:
ِ

جامع و مفصل
"Sweden's Prohibition of Purchase of Sex: The Law's reasons, im-
pact and potential", Max Waltman, Woman's Studies International 
Forum Journal 34 )2011( p. 449-474, Department of Political Sci-
ence, Stockholm University.
26( "A Critical Examination...", Julie Bindel & Liz Kelly, 2003, p. 
25.
27( "Evidence Assessment of The Impacts of The Criminalization 
of The Purchase of Sex: A Review", Scottish Center for Crime and 
Justice Research, by Margaret Malloch )University of Stirling( & 
Laura Robertson and Emma Forbes )University of Glasgow(, Feb-
ruary 2017, p. 21.
28( "Sweden Treating Prostitution as Violence Against Women", 
Marie De Santis )Director of Women's Justice Center(, www.
justicewomen.com 
29( "A Critical Examination...", Julie Bindel & Liz Kelly, 2003, p. 
25.
30( "A Critical Examination...", Julie Bindel & Liz Kelly, 2003, p. 
26.
31( "A Critical Examination...", Julie Bindel & Liz Kelly, 2003, p. 
26.

32( جامعه شناسِی روسپی گری، سعید مدنی، نشر پارسه، 1395، ص 278.
)https://p.dw.com/p/1IQ1x( :خبرگزاری دویچه ِوله )33

34( www.spl.ids.ac.uk/sexworklaw/countries & www.
prostitution.procon.org/countries-and-their-prostitution-
policies/#sweden

بیش تر بدانید...
صد  به  نزدیک   ،2016 سال  در 
چهره ی سیاسی و مدنِی آلمان، 
شدِن  قانونی  که  کردند  تقاضا 
تن فروشی در کشور لغو شود و 
قوانین جدیدی طبق مدل سوئد 

تصویب شود.33
به  نیز  کشورها  این  حاضر،  حال  در 
کانادا،  پیوسته اند:  سوئد«  »مدِل 
ایرلند  ایرلند،  ایسلند،  فرانسه، 

شمالی و نروژ.34
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اروپا

نقشه ی قوانین تن فروشی در جهان



آسیا

آمریکای شمالی

آمریکای جنوبی

آفریقا

اقیانوسیه جرم ُزدایی؛ تن فروشی قانونی و با مجوز دولت نیست اما مجازات هم ندارد.

قانونی؛ تن فروشی قانونی است و همراه با مجوِز دولت.

مخالفت گرایی؛ تن فروشی قانونی است اما باندهای فحشا و واسطه گری
غیرقانونی اند. تن فروشی با مجوز دولت نیست.

مخالفت گرایی جدید؛ خریِد سکس و واسطه گری ممنوع و غیرقانونی است 
اما فروِش سکس ُجرم نیست.

ممنوعیت؛ تن فروشی کامال غیرقانونی است.

قوانین در نقاط مختلف منطقه، متفاوت اند.
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که  است  رایج  کامال  ما  روزگار  در      
)کار  شماست  خوِد  مورد  در  کاری  وقتی 
توانستن  »خواستن  بگویید:  شخصی تان(، 
اجتماعی  تغییرات  به  وقتی  اما  است!«. 
می رسیم، ناگهان مردم ادعا می کنند که هیچ 
موجود،   

ِ
وضع انگار  نیست!  شدنی  کاری 

تنها وضعیِت ممکن است و شرایط حاضر، 
تنها حالِت قضیه! چرا تغییر ممکن نیست؟ 
این  به خاطر  یا  این گونه اند؛  ذاتا  انسان ها  اینکه  به خاطر  ]البد[ 
که شرایط اقتصادی این گونه اقتضا می کند؛ یا به خاطر وضعیت 
باشد  به خاطر هر چیز دیگری که توجیه خوبی  یا  جهانی سازی؛ 
این  نتیجه ی  ]در  موجود!   

ِ
وضع حفِظ  و[  ]محافظه کاری  برای 

داده  جلوه  تغییرناپذیر  و  پیش تعیین شده  از  جهان،  توجیه ها[ 
می شود.

وجود  جایگزین هایی  همیشه،  تقریبا  نیست.  این گونه  قطعا  اما 
دارند. جهاِن امروز قابِل تغییر است، به همان اندازه که همیشه ی 
یخ همین امروز، به پایان  تاریخ چنین بوده است. ]تغییراِت[ تار

نرسیده است.
به همین دلیل، خوب است این نکته را به ذهن بسپاریم که مدعیاِن 
خواهاِن  اصال  که  کسانی اند  همان  اغلب  جهان،  تغییرناپذیرِی 
هیچ تغییری نیستند. شما باید به آن چه خواهاِن تغییرش هستید، 
احتماال  تغییری،  هر  در  موفقیت  برای  ما  البته  بدهید.  اهمیت 
نیازمند همراهی دیگران ]و بخش های مختلِف سیستم[ هستیم اما 

]نباید فراموش کرد که[ تغییر ممکن است.

       برده داری هم همیشه ی تاریخ وجود 
داشته است، پس این دلیِل خوب بودن اش 
همیشه  هم  پروستات  سرطان  است؟ 
وجود داشته است، پس این به معنای رها 
کردِن درمان آن است؟ قتل هم همیشه ی 
همین  به  و   ... است  داشته  وجود  تاریخ 

ترتیب درباره ی خیلی چیزهای دیگر.
سؤال اصلی این است: آیا ما فکر می کنیم این وضعیت قابل قبول 
است یا خیر؟ اگر معتقدیم تن فروشی قابل قبول نیست، پس زمان 
آن است که بنشینیم و فکر کنیم برای تغییر آن، چه می توانیم بکنیم.
آن ها  کودکان،  تربیت  منظور  به  که  بود  این  بر  رسم  گذشته،  در 
به  آسیب رسانی  ممنوعیِت  »قوانیِن  سبب  به  بزنند.  کتک  را 
را  فرزندان شان  مردْم  از  کم تری  بسیار  عده ی  امروزه  کودکان«، 
کتک می زنند. مردم دیدگاه شان دربارۀ تنبیه بدنی را تغییر داده اند. 
این که  اما  دارد،  وجود  هم  هنوز  کودکان  به  نسبت  خشونت   بله، 
بهتر  خیلی  می کشند،  رنج  و  درد  کم تری  بسیار  کودکاِن  اکنون 

است؛ واقعا این طور نیست؟
ما در مورد تن فروشی، تجاوز و سوءاستفاده از زنان نیز به همین 
به  را  زنان  به  نمی تواند ستم  قوانین  تصویِب  می کنیم.  فکر  شکل 
کلی محو کند3، اما بعضی مواقع می تواند به نتایج خوبی منجر 
شود: زنان کم تری ناچار به تحمل درد و رنج می شوند و این خیلی 

در بحِث تن فروشی شرکت کن!
به دنبال دارند. در  باورها، برخوردهای متفاوتی را هم  باورهای مختلفی درباره ی تن فروشی وجود دارد. این  بین مردم، 
 باورهای عمومی مردم رفتند. به عنواِن مثال، »انجمن زنان 

ِ
سوئد، فعاالِن اجتماعی، برای تغییِر سیاست ها، ابتدا به سراغ

سوئد«1 کتابی منتشر کرد به ناِم »درباره ی تن فروشی سخن بگویید!«2. این کتاب، ادعاهای رایج درباره ی تن فروشی را به 
بحث می گذارد. شیوه ی کتاب، این گونه است: در ابتدا یکی از ادعاهای طرفداراِن تن فروشی )یا مخالفاِن تغییِر شرایِط 
فعلی( مطرح می شود. سپس نویسندگاْن خود را در موقعیِت گفتگو می گذارند و در قالِب مکالمه  به آن ادعا می پردازند. 

در ادامه بخش هایی از این کتاب را می خوانید.
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بهتر است؛ این طور نیست؟
]با  انسانِی دوجانبه  ارتباِط  به جای یک  یا شاید می گویید مردان، 
استثمار  به  دارند   )... یا  بیولوژیک  )ژنتیک،  ذاتی  گرایشی  زن[، 
دیدگاِه  ما چنین  مربوط می شود،  ما  به  که  آن جا  تا  زنان؟  جنسی 

بدبینانه ای نسبت به مردها نداریم.

یک  آزادی  چیست؟  آزاد  انتخاب        
تحت  آزادی  نیست.  بسیط  و  ساده  امر 
تأثیر جایی که ما زاده می شویم، والدینی 
تأثیر  تحت  همه  از  بیش  و  داریم  که 
که  واقعی ای  جایگزیِن  انتخاب های 
انتخاب  دارد.  قرار  داریم،  اختیار  در 
تن فروشی برای اکثر مردم به همان اندازه 

آزادانه است که »انتخاِب« فقر.
اکثریِت  که  می دهند  نشان  بسیاری  بین المللی  مطالعات 
بوده اند.  جنسی  سوءاستفاده ی  قربانِی  کودکی  در  تن فروشان، 
مطالعه ای در کشور سوئد در میان نوجوانان می گوید: کسانی که 
»رابطه ی جنسی در ازای پرداخِت« ]مالی و غیرمالی[ داشته اند، 
 تعّرضاِت جنسی 

ِ
حدود 90 درصدشان، پیش از تن فروشی از انواع

رنج می برده اند.4
به  ین سّن ورود  رایج تر که  نشان می دهند  بین المللی  تحقیقات 
تن فروشی، پیش از دوره ی نوجوانی است؛ یعنی حدود سن 
14 سالگی. این آمار توسط واحد تن فروشی استکهلم نیز تأیید 

گردیده است.5
تن فروشی  مسأله ی  مورد  در  مواقع،  اغلب  این طور می بینم:  من 
و  کودکان  برای  هم  آن  آزاد؛  انتخاِب  جز  دارد  وجود  چیزی  هر 
نوجوانانی که قبل از آن هم تعرضات جنسی را تجربه کرده اند. به 
همین خاطر، برای من تماِم این صحبت ها در مورد انتخاب آزادانه 

و »روسپی شاد«6 دشوار است.

این  اتفاقا  است.  طور  همین  البته      
حقوِق  مدافعاِن  که  است  چیزی  همان 
زنان از قدیم خود را به آن متعهد و ملتزم 
به  ربطی  تن فروشی  اما  می دانسته اند! 
حقوق زنان ندارد، بلکه کامال برعکس! در 
تا  می کند«  »انتخاب  زن  یک  تن فروشی، 
نادیده  را  خود  جنسی  خواسته ی  و  تمایل 
به جای آن خواسته ی جنسِی فرِد  گرفته و 

روبروی خود را ارضاء نماید. 
اکثر مشتریاِن تن فروشی اهمیتی نمی دهند 

خرید  برای  که  کسی  چیست.  تن فروش  فرِد  خواسته ی  این که  به 
رابطه ی جنسی پول می پردازد، در واقع برای شنیدِن »بله، چشم!« 
پول می دهد. وقتی خریدار، زنی را می خرد، فقط اگر مرد خریدار 
که  زمانی  هر  و  داشت؛  خواهند  جنسی  رابطه ی  بخواهد  او  از 
پول  آن  بابت  و  بخواهد  او  که  شکلی  هر  به  و  بخواهد  خریدار 

پرداخته و دستور داده باشد.
سر  بر  اتفاقی  چه  شوند،  خریده  می توانند  زنان  که  جامعه ای  در 

حقوق بشر برای زنان خواهد آمد؟

         اگر اصال زناِن دارای نیمفومانیا، یعنی 
وجود  شدید  بسیار  جنسِی  میل  با  زنانی 
نبود  محتمل تر  این  آیا  باشند،  داشته  هم 
که آن ها بروند و یک فرد مشخص را پیدا 
این  آیا  برطرف کند؟  را  آن ها  نیاز  تا  کنند 
عجیب و غیرمنطقی نیست که کسانی که 
این  خواهاِن  دارند  شدیدی  جنسی  میِل 
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باشند که وارد یک تعامل یک طرفه شده ، نیازهای جنسی خود را 
کنار گذاشته و به جای آن پول دریافت کنند و بر نیازهای جنسی 

خریدار تمرکز کنند؟

            منظورتان این است که کل تحلیل های 
)شواهد  تن فروشی  مورد  در  اجتماعی 
عینی، مصاحبه و تحقیق های میدانی و...( 
را رها کنیم، چون که شما یک دختر یا زن 
را دیده اید که ادعا می کرده از تن فروشی 

لذت می برد؟
کار  این  از  نفر  یک  که  ندارد  فرقی 
حال  هر  در  می برد؛  لذت  زیاد  یا  کم 
تن فروشی همان است که بود: خریدار، 
دسترسِی جنسی به بدن یک انسان دیگر را خریداری می کند؛ پول 
می دهد تا فرِد تن فروش، تمایِل جنسِی خود را کنار بگذارد؛ پول 

می دهد تا یک »نه« را به »بله« تبدیل کند.
نادیده گرفته می شود: بسیاری  نیز وجود دارد که  واقعیت دیگری 
که  می دهند  شهادت  نیستند  تن فروشی  درگیر  دیگر  که  زنانی  از 
»ما  این که  به  شبیه  ادعاهایی  تن فروشی شان،  دوره ی  در  آن ها 
راهی  کار  این  که  داریم« می کرده اند، چون  را دوست  تن فروشی 

برای تحمل پذیر کردِن آن شکل از زندگی است.
با اینکه بسیار بعید است، اما حتی اگر هم یک نفر از تن فروشی 
لذت می برد، در هر حال شاید او بتواند به ترک کردن و پرهیز از 
خالِل  از  که  زنانی  اکثریت  اهمیِت  خاطر  به  کند؛  فکر  کار  این 
تن فروشی رنج می کشند؛ به خاطر اهمیت حقوِق انسانِی زنان و 

به خاطِر اهمیِت مبارزه برای برابری جنسیت .
از فالن دختر شنیدم که  این حرف )من  اینجاست که چرا  سؤال 
دوست دارد یک روسپی باشد(، این قدر در میان پسران و مردانی 
انتخاِب زنان«  به عنوان »حِق  از تن فروشی  رایج است که اغلب 
حرف می زنند اما بسیار نادر است که از ]نقش و نفوِذ[ صاحبان 
روسپی خانه ها، واسطه ها و خریداران حرفی بزنند؟ چرا آن ها هرگز 

حرفی از انتخاِب مردان نمی زنند؟

بدون  نباید  فقیر  کشورهای  زنان  آیا       
افتادن به پای توریست های پول دار، یک 
چنین  آیا  باشند؟  داشته  معقول  زندگی 
که  چیزی  من،  نظر  از  ندارند؟  حقی 
به  دارد  زیادی  شباهت  می گویید  شما 
دویست  ستمگرانه ِی  استعمارگری های7 

سال پیش.
الن و ]سردمداراِن[ »صنعِت« توریسِم سکس هستند که 

ّ
این دال

در کشورهایی مانند تایلند با به کارگیرِی زناِن فقیر برای تن فروشی، 
سود کسب می کنند. این وضعیت، نه برای زنان و نه برای کشور، 
این  بر عکس است.  ندارد. کامال  به همراه  موفقیتی  و  هیچ سود 
مشتری ها  به  و  ثروتمند  کشورهای  به  وابستگی  نوعی  وضعیت 
ایجاد می کند و به عوض این که به کشوِر فقیر فرصتی برای رشد و 

توسعه بدهد، آن را در فقر نگه می دارد.
من نه تنها به خاطر ستم به زناْن با تن فروشی مخالف هستم، بلکه 

به خاطر ظلِم نژادپرستانه و امپریالیستی آن نیز با آن مخالف ام!

1(  The Women's Front in Sweden
2( Speaking of Prostitution )Arguments & Counterarguments about Prostitution(
3( همان طور که در انتهای بخِش »از کدام راه؟« توضیح داده شد، تن فروشی ریشه های اجتماعی و اقتصادی دارد و برای برچیدِن آن، تصویِب قانون کافی نیست. هم چنین بسیاری از فعالیت ها، به صورت غیرقانونی 

و مخفیانه انجام می شوند و قانون هرگز نمی تواند بر همه ی مکان ها و زمان ها تسلط داشته باشد.
4( Speaking of Prostitution, p. 23
5( Speaking of Prostitution, p. 23
the happy hooker )6: احتماال اشاره است به کتابی به همین نام که در آن، یک تن فروش خاطرات خود را به چاپ رسانید و تصویری شادمان از زندگی خود ارائه داد. این کتاب، بیش از آن که گویای واقعیت ها باشد، 
بیش تر جنبه ی تجاری داشت. کتاب، به شدت فروش کرد و بر اساس آن فیلم های متعدد )و البته پرفروشی( ساخته شد. به تدریج، در باور عامیانه، این تصور ایجاد شد که زندگِی واقعِی زنان تن فروش، چیزی شبیه به  

زندگِی »روسپِی شاد« است؛ باوری که داّلل ها و باندهای زیرزمینِی قاچاِق انسان، بنا به منافِع خود، به گسترِش آن دامن می زنند.
7( Colonialism: استعمارگری، با ادعای آباد کردِن یک کشور آن جا را استثمار کردن 
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با  را  خود  تصمیم های  و  رفتارها   -1
موقعیِت یک تن فروش مقایسه کنید:

آ(  تحت فشار مالی، ممکن است چه رفتارهایی 
انجام دهید که نادرست می دانید؟

 اجبارِی )خود یا دیگران( 
ِ

ب( در برابر ازدواج
چه واکنشی دارید؟

چه  خانگی،  خشونِت  شرایِط  در  پ( 
عکس العمل هایی دارید یا ممکن است داشته 

باشید؟
ت( در برابر بی تفاوتی و بی اعتنایِی عاطفی در 

خانواده چه طور؟

در  شخص  شما،  نظِر  به   -2
بیش تر  یر،  ز موارِد  از  کدام یک 

به خودش خیانت می کند؟

آ( تن فروشی یا ازدواجی بدون عالقه به فرد مقابل.
و  نامطلوب  به شغلی  دادن  ادامه  یا  فروشی  تن  ب( 

فرساینده به خاطر پول.
پ( تن فروشی یا ادامه ی زندگی مشترک در حالی که 

دو طرف از نظر عاطفی طالق گرفته اند.
آن  برای  که  حالی  در  کردن  کار  یا  فروشی  تن  ت( 

شغل و کار ارزشی قائل نیستیم.

یک  جای  به  را  خود   -3
یستن  ز و  ید  بگذار تن فروش 
تصور  را  شرایطی  چنان  در 

کنید.

فکرهایی  و  احساس ها  چه  شما،  درون  در  آ( 
هستند که نمی گذارند تغییر کنید؟

چه  از  شرایط  تغییِر  و  نجات  برای  شما  ب( 
چیزهایی می توانید کمک بگیرید؟

پ( برای بهبود وضعیت، به چه تالش هایی باید 
دست بزنید؟ )دقیق و مشخص نام ببرید(

بپرسیم  تن فروش  یک  از  اگر   -4
چه  دارد،  انتظاراتی  چه  ما  از  که 
انتظاری  چه  او  گفت؟  خواهد 

دارد از...

آ( زناِن جامعه
ب( مردان

پ( والدین
ت( همسران
ث( مسئوالن

گوناگون  جنبه های  به  توجه  با   -5
در  شما،  نظِر  به  تن فروشی،  مسأله ی 
خانه،  )در  پسران  آموزِش  و  تربیت 
باید  تغییراتی  چه   ،)... و  مدرسه 

صورت گیرد؟

چند لحظه توقف کنید...



6- به نظر شما مشتری های 
تن فروشان...

آ( چه حقایق مهمی در مورد تن فروشان را 
نمی دانند؟ 

 در 
ً
ب( چه حقایقی در مورد خودشان )مثال

مورد نیازشان به عشق یا حتی نیاز جنسی( 
را نمی دانند؟

در  تن فروش  یک   -7
مورد رابطه ی زن و مرد 
ازدواج(  یا  عشق  )در 
داشته  می تواند  توصیه هایی  چه 
ین  باشد؟ )بخصوص در مورد مهم تر
ین  ین عناصر رابطه و بدتر و باارزش تر

ین جنبه های رابطه( و آسیب زننده تر

مختلِف  جنبه های  به  توجه  با   -8
شما،  نظر  به  تن فروشی،  مسأله ی 
گاهی ها  ین ارزش های اخالقی، آ مهم تر
و  کودکان  به  باید  که  توان مندی هایی  و 
نوجوانان داده شود، کدام اند؟ )توضیح 

دهید که چرا؟(

مهِم  تصمیِم  چند   -9
مسأله ی  درباره ی  خودتان 

تن فروشی را بیان کنید:

چه  مسأله،  این   
ّ

حِل در  مشارکت  برای  آ( 
گاهی هایی باید کسب کنیم؟ آ

آموزش  جامعه  در  باید  را  چیزهایی  چه  ب( 
دهیم؟

پ( چه فعالیت ها و کارهایی باید بکنیم؟ )چه 
کارهایی نباید بکنیم؟(

)یا جمالتی کوتاه برای پشت یک تن فروش بنویسید.10- نامه ای کوتاه برای 
یک کارِت هدیه(

هنگامی که در پایاِن روز در 
برابِر تو بایستم،

جای زخم های مرا خواهی دید
و خواهی دانست

که هم زخم خورده
و هم شفا یافته ام.1 

1( »ماه نو و مرغان آواره«، سروده ی »رابیندرانات تاگور«، ترجمه ع پاشایی، نشر ثالث، 1389.

نکته: برای پاسخ به این سؤاالت، محیط های مختلف مانند خانه، مدرسه، 
دانشگاه، محل کار، خیابان و ... را در نظر بگیرید.

در صورت تمایل می توانید پاسخ های خود به این پرسش ها را از طریق شبکه های اجتماعی 
برای مجله ارسال کنید. منتخبی از پاسخ ها در شماره ی بعدی منتشر خواهد شد.



دوباره
نگاه کن    

نگاهیبهانیمیشِن»رنگارنگ«
نگاهیبهمستنِد»دیگهبهکجا

حملهکنیم؟«

در این بخش:

شگفتانگیِزلحظهها
)زندگی و عکس های سباستیائو سالگادو(

غمخانهایُپرازآوازهایعشق
)چند قطعه شعر از سیاوش کسرایی(
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متولد  سالگادو،  سباستیائو 
است  عکاسی  برزیل،   ،1944
اجتماعی   مستنِد  رویکرِد  با 
بی پناهان   

ِ
رنج آثارش،  در  که 

نحوی  به  را  ستم دیدگان  و 
خیره کننده و اثرگذار بیان می کند. 
پسِر  تنها  سالگادو،  سباستیائو 
خانواده بود و پدرش می خواست 
رشته ی  او  اما  وکیل شود،  او  که 
اقتصاد را انتخاب کرد. در 1968 
و  فارغ التحصیل شد  دانشگاه  از 
در وزرات دارایی مشغول به کار شد، اما در همان حال، به جنبِش 
مردمی علیِه حکومِت نظامیان در برزیل پیوست. سالگادو که به 
عنوان یک فعال سیاسی شناخته می شد، در سال 1969 از کشور 
فرانسه رفتند و سالگادو در دانشگاِه  به  او و همسرش  تبعید شد. 
بین المللی  »سازمان  در  و  داد  ادامه  خود  تحصیالِت  به  پاریس 

قهوه«1 به عنوان اقتصاددان مشغول به کار شد.

در 1971 از طرف این سازمان به مأموریتی در رواندا )افریقا( رفت 
و در آن جا بود که نخستین عکس های خود را گرفت و به زودی 
در  او   ،1973 در  بپردازد.  هنر  این  آموختن  به  که  شد  مصمم تر 
انتخابی دشوار، کار و شغل خود را رها کرد و به عنوان عکاِس آزاد 
ابتدا، بیش تر در زمینه ی خبری، عکاسی  به کار شد. در  مشغول 

می کرد و به تدریج به سمِت عکاسی مستنِد اجتماعی رفت.
متنوعی  بسیار  موضوعاِت  از  سالگادو  بعدی،  دهه های  طول  در 
داخلی  جنگ  تا  گرفته  نیجر  کشور  در  قحطی  از  کرد؛  عکاسی 
در موزامبیک. در میانه ی دهه ی 1980، سالگادو تصمیم گرفت 
برای  کند  بلندمدتی  پروژه های  صرِف  را  خود  توان  تماِم  که 

او  عکس.  مجموعه ای  طریق  از  واقعی  داستاِن  یک  روایت کردِن 
موقعیت های  دِل  در  مردمان،  با  زندگی  به  و  ناپدید می شد  ماه ها 
درگیر  می کرد.  عکاسی  زیستن،  میانه ی  در  و  می پرداخت  واقعی 
شدن و غرق شدِن شدید در مسأله، یکی از شیوه های اصلِی کار 
سالگادو است: »شما قبل از این که بخواهید این گونه پروژه های 
درهم آمیخته  موضوع  با  باید  دهید،  انجام  را  عکاسی  بلندمدِت 
از  بزرگ  بسیار  بخش  یک  است  قرار  پروژه  چون  شوید،  یکی  و 
نداشته  را  با موضوع  این یکی شدگی  اگر شما  باشد.  زندگی شما 

باشید، در این کار دوام نخواهید آورد.«2

در همین دوران بود که سالگادو سبک خویش را بنیان گذاشت: 
رم 

ُ
ف بسیار  زیبایِی  بر  مبتنی اند  که  آتشین  و  عمیق  عکس هایی 

ستم دیده ی  سوژه های  به  که  چیزی  قوی؛  ترکیب بندی های  و 
عکس هایش، حِس شرافت و عزت نفس می بخشد.

شگفت انگیِز  لحظه ها
)زندگی و عکس های سباستیائو سالگادو(

همسر و دو پسِر سالگادو. دومین فرزنِد سالگادو، سندروِم َدون است.

»کاِر من، ]روایت کردِن[ داستان هاست؛ 
نه گرفتِن تک عکس ها .«

سالگادو و همسرش در جوانی

س
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کارگران معدِن طالی »سرا پالدا«، برزیل، از کتاب »موهبت های اطمینان ناپذیر«
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نام  دیگر«3  یکاهای  »آمر او،  عکس -نوشته های  کتاِب  اولین 
تصویر  را  التین  آمریکای  روستاییاِن  روزمره ی  زندگِی  که  داشت 
می کرد. این کتاب که در سال 1986 چاپ شد، جوایز متعددی 
در  انسان  یقا:  »افر کتاِب  سال،  همان  در  کرد.  خود  نصیِب  را 
اضطرار«4 را نیز به چاپ رساند؛ کتابی درباره ی قحطِی سال های 
کمک های  گروِه  با  همراه  سالگادو  افریقا.  در   1985-1984
ماه  پانزده  افریقا،  قحطی زده ی  مناطِق  در  فرانسه،  بشردوستانه ی 
زندگی کرد. حاصِل هنرِی این دوران، مستنداتی است تکان دهنده 
کوراِن  در  انسان ها  ایستادگِی  و  زیبایی  از  شفقت انگیز  بسیار  و 

عمیق ترین و منزجرکننده ترین رنج ها. 
 آثاِر سالگادو، به نحوی عجیب، در میانه ی فقر و استثماری 

ً
اساسا

این  می بخشند.  ی 
ّ
تجل را  آن  و  می یابند  ناب  زیبایی ای  خشن، 

واال،  وقاری  حال،  همان   در  اما  می کنند  بیان  را  رنج  تصاویر، 
نیز  را  است  نهفته  دردمند  انسان های  در  که  نیرویی  و  شجاعت 

آشکار می کنند.

در 1990، شناخته شده ترین اثر او به چاپ رسید: »یک موهبِت 
اطمینان ناپذیر«5؛ مجموعه ی به یادماندنِی عکس هایی از کارگراِن 

غرق در ِگل  و الی در یک معدن طال6 در برزیل.
نفِت  چاه های  حسین  صدام  که  آن  از  پس   ،1991 در  سالگادو 
حادثه ی  این  از  و  کرد  سفر  آن جا  به  کشید،  آتش  به  را  کویت 

هول انگیز نیز عکاسی کرد.
عصِر  باستان شناختِی  بررسِی  »کارگران:  او   ،1993 در 
صنعت«7 را به چاپ رساند و چهره ای حماسی از طبقه ی کارگر 
به تصویر کشید. در این مجموعه نیز قدرت عکس های سالگادو 

زیبایِی  می گیرد:  دو چیز سرچشمه  از  قدرت،  این  است.  آشکار 
تصاویر و این که سالگادو »نگاه از باال«8 نداشته و این مردمان را 

کاالیی برای دل سوزی و ترّحم نمی بیند.
سالگادو که در سال های 1990، آوارگی و جابجایِی انسان ها در 
35 کشور را ثبت می نمود، در سال 2000، عکس های خود در 
این حوزه را در کتاِب »مهاجرت ها: انسانیت در عبور و تغییر«9 

جمع  آورد.
این  از  مردمانی  زندگِی  تا  بود  قائل  خود  برای  رسالتی  سالگادو، 
سیاره که نادیده گرفته شده اند را با هم دلی و هم دردی و نیز با دیدی 
 هنر، او نمونه ای برجسته 

ِ
انتقادی مورد کندوکاو قرار دهد. در تاریخ

از سنتی هنری است به ناِم سنِت »عکاسی دغدغه مندانه«10. در این 
دنیای  وارد  را  انسان گرایانه ی خود  اهداِف  سنِت هنری، عکاسان 
عکاسی می کنند و از عکس، برای آموزش و تغییر جهان استفاده 
می کنند؛ نه فقط برای ثبت و نمایِش جهان. در این سنت هنری، 
گاهی بخشی[  آ مسیر  در  ]و  روزنامه نگار  بیش تر  را  خود  شخْص 
در  نظِر سالگادو،  از  به همین خاطر،  هنری.  تا عکاس  می داند، 
است؛  گاهی  آ چیز،  مهم ترین  نیز  هنری  تمرین های  و  تالش ها 
گاهی از لحظه ای که شخص در حاِل گذراندِن آن در جامعه ی  آ
انسانی است. این چیزی است که او باید با عکس هایش به تصویر 

کشد.
 

ِ
»پیدایش«11، 2013، اثر دیگری از سالگادو است: ارائه ی نتایج
حیات  درباره ی  جهان  گوشه گوشه ی  از  هشت ساله  پژوهشی 
وحش، چشم اندازهای طبیعت و فرهنگ های انسانی ای که زندگِی 

مدرن و صنعتی به آن ها راه نیافته است.
 ،1998 در  همسرش  و  سالگادو  هنری،  فعالیت های  بر  عالوه 
»بنیاد زمین«12 را تأسیس کردند؛ پروژه ای برای بازگردانی و احیاء 

بخش های تخریب شده ی جنگل های برزیل.
مستنِد  در  سالگادو،  شخصِی  و  هنری  نشیِب  و  پرفراز  زندگی 
»ویم  کارگردانِی  به  زمین«13،  »نمِک  تماشایِی  و  درخشان 

ِوْنِدرس«14 روایت شده است.15

 ذهنی نیز هست. عکاسی من، از 
ً
[ عینی نیست؛ عمیقا

ً
»عکاسی، ]صرفا

لحاظ فکری و اخالقی، درهم تنیده است با شخصیتی که من هستم.«

»من پیش از این اقتصاددان بوده ام و هیچ وقت به 
مدرسه ی عکاسی نرفته ام تا عکاسی بیاموزم.«

س
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ی دیگر«
ب »آمریکاها

برزیل، 1983، از کتا

تقدیم به آن دست ها
رؤیا:  »عطِر   ،2015 سالگادو،  آثار  جدیدترین  از  یکی 
سفرهایی به جهان قهوه« نام دارد. این کتاب، ما را دعوت 
درک  و  بنگریم  را  قهوه  تولیِد  اصلِی  پایه ی  دو  تا  می کند 
به  قهوه  آوردِن  شغل شان  که  مردمانی  و  طبیعت  کنیم: 

فنجان های ماست. 
این پروژه، حاصل همکاری سالگادو با یک شرکت قهوه ی 
و  زیست  محیط  به  توجه  آن،  از  هدف  و  است  ایتالیایی 
است. سالگادو  و عدالت  زیبایی  مهر،  اساِس  بر  انسان ها 
که خود در کودکی در مزرعه ی قهوه کار می کرده است، 
آن  با  قهوه  کارگراِن  از  بسیاری  که  سختی  شرایِط  اکنون 

روبرو هستند را به تصویر می کشد؛ به عنوان مثال در کتاب توضیح می دهد که دستمزِد روزانه ی کارگران، اغلب بر اساِس وزِن 
گونی های قهوه ای است که آن ها جمع آوری کرده اند.

تصاویر این کتاب، طی حدود ده سال )2002-2014( و از ده کشور مختلف )در افریقا، آمریکای التین و آسیا( تهیه شده است. 
این عکس ها به ما یادآوری می کنند که در هر فنجان قهوه ، ما در حاِل چشیدِن عمر، تالش، ازجان گذشتگی و استقامِت مردان، 
زنان و کودکانی هستیم که در َسَفِر طوالنِی قهوه )از رویش تا مصرف(، دست هایشان به مراقبت از این دانه مشغول بوده است.

»تک تک  دانه هایی که در فنجاِن قهوه ی ما هستند، زمانی توسط دست های یک انسان لمس شده اند. 
من این کتاب را به آن دست ها تقدیم می کنم.«

یادداشِت سالگادو در آغاز کتاب 16
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برگرفته از کتاِب »آمریکاهای دیگر«
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برگرفته از کتاِب 
»افریقا:

انسان در اضطرار«



کویت، 1991



برگرفته از کتاِب »کارگران: بررسِی باستان شناختِی عصِر صنعت«  



برگرفته 
از کتاِب 

»مهاجرت ها: 
انسانیت در 
عبور و تغییر«



مردمان قبیله ی یانونامی می گویند این  رشته کوه ها، 
این  هستند.  قوم  ارواِح  مهم ترین  جایگاِه  و  خانه  
طال  جویندگاِن  تصرِف  تحت  سال،  سالیاِن  کوه ها، 
این منطقه  از  آن ها  این که در سال 1992  تا  بودند 
اکنون  طال،  از  پر  منطقه ی  این  گردیدند.  اخراج 
گرفته  قرار  یانومانی  قبیله ی  اختیاِر  تحِت  دوباره 

است تا دیگر مورد هجوم و آسیب قرار نگیرد.

برگرفته از کتاِب »پیدایش«





برگرفته از کتاِب »عطِر رؤیا: سفرهایی به جهان قهوه«



1( International Coffee Organization
2( www.sothebys.com, Oct 11, 2018: »Snapshot: Sebastião Salgado›s Gold Mine 
Portfolio« By Irene Gonzalez.
3( Other Americas
4( Sahel: Man in Distress
5( An Uncertain Grace
6( Serra Pelada Gold Mine
7( Workers: An Archaelogy of Industrial Age
8( condescend
9( Migrations: Humanity in Transition
10( Concerned Photogeraphy
11( Genesis
12( Instituto Terra
13( The Salt of The Earth
14( Wim Wenders

 اصلِی متِن حاضر، دایره المعارِف بریتانیکاست:
ِ

 15( منبع
 www.britannica.com/biography/Sebastiao-Salgado
16 ( www.edition.cnn.com, A look inside the world of coffee, By Benazir Wehelie, 
November 4, 2015.

سایر عکس ها



غم خانه ای ُپر از آوازهای عشق
)چند قطعه شعر از سیاوش کسرایی(

یک، دو، سه
یک قناری بر دست

          دو کبوتر بر بام
 شمشاد؛

ِ
                   و سه گنجشک به شاخ

          هیچ پیوندی شان با هم نیست.
انفجار خطری؛

همه مرغانی هستند رهایی جو
                   بر باِل هوا.

انفجاِر چه خطرهاست،
                  جهان می لرزد

و تو تنها در خویش
و شما تنها در خویش

                   و همه ی ما تنها.

پیوند
هر خانه را دری است

هر در به کوچه ای لِب خوْد باز می کند
به دست آوریده را هر کوچه سرگذشِت 

با پیچ و تاب در گلوی شاهراه ها
می کند آواز 

از راِه کوچه هاست که هر تنگ خانه ای
قلِب شهرها با 

می کند آغاز  ناُزکانه ای  پیونِد 

از ُپر  غم خانه ام 
آوازهای عشق

اّما دریغ، هر دِر این خانه بسته اند

اّما دریغ، هر رِگ این کو بریده اند
همه پیوند ها 

شکسته اند یک جا 

یش و ِز همسایگان جدا در زیر سقِف خو
یه می کند: ِز روزنه ای مو هر تنگ دل 

من از کدام در؟
من در کدام کو؟
من با کدام راه؟



شعر یونانی
]...[

داغ گاهی است دل ام:
غیرت آن جا مجروح

بی گناهی مصلوب
و شجاعت در آن سیلی خور
قتل گاهی است شقایق ها را.

زخم ها را َوَرم آورده دل ام
پای تا سر همه قلب ام، قلب ام

می تپم، می تابم، می توفم
ای گالبِیّ کبود!

ای حباِب تاریک!
چه هواها که به سر داری در این خفقان!

]...[
قلب من، قاره ی مدفونی است
آرزوها در آن، شبحی آدم گون

عشِق بی عطر، گدا
خشِم بی دندان، پیچان در خویش

بیم در اوج، عقابی است عبوس
آه قلب ام چه هراس ِستانی است

پشِت دیواِر دل ام
آسمانی است چو نیلوفر سبز
باِل پرواز در آن  همهمه ساز

آفتاب اش خندان
کهکشان اش شِط روشن در شب

ای جداِر عبث! ای یاوه حصار!
من چه نزدیک و چه دورم از نور!

]...[

سرود جمهوری
]...[

ای بی آرام
ای فتاده به زنجیِر اّیام

نی دام
َ
یک جهش مانده تا َبرک

یک قدم مانده، یک خیز، یک گام
بشکنی این قفس

تا برآری نفس
ننگ را واژگون سازی از تخت
بانگ برداری از دل به هر بام.

1]...[



صبحانه
سبْزجان، از نفِس پاِک سحر روییدن

میوه ی تازه رس صبحدمان بوییدن
به نثاِر تو، گل از بوته ی خورشیِد طالیی چیدن

روی تو بوسیدن
نوْر در آینه ی چشم تو رقصان دیدن

کاْر آغازیدن
خدمِت خلِق جهان بگزیدن

مژده بخشایِی بهروزی را
چون کبوتر همه آفاِق جهاْن گردیدن

پرنده
پرنده، بی پر و پرواز و نغمه، خاموشی است

پرنده فاصله ی بال های پرواز است
ه های بلند

ّ
پرنده، طعمه گرفتن ز قل

پرنده بال کشیدن بر آب های زالل
پرنده داشتِن چشم های بارانی

پرنده خواستِن آسمان، دروِن دل است.

پرنده کوچ
 فصول بنهادن

ِ
پرنده النه به شاخ

پرنده عابِر همواره ی خطر بودن
پرنده خو نگرفتن به میله های قفس

پرنده شوق رهایی
پرنده آواز است.

پرنده چیدِن گلبرگ های ناپیدا
 بال

ِ
پرنده سینه سپردْن به خاِل سرخ

پرنده ُبرِد دالویِز ناِم آزادی است.2

 مشتاقانه ای بود به ندای پدر طالقانی، که شاعران را به پیشواِز جمهوری فراخواندند. 
ِ

1( »دی ماه 1357. این اثر، نخستین سرودی بود که از »تلویزیون انقالب« پخش شد. سرایِش آن، پاسخ
سیاوش کسرایی پس نثاِر یاِد همان فقیِد بزرگوار باد!« 

2( هر شش قطعه شعر، از سیاوش کسرایی )1305-1374( است.



که  گناهی  دلیِل  به  م، 
َ
عال آن  در  می گذارد.  پا  برزخ  ِم 

َ
عال به  روح،  یک 

بار دیگر به جهان برگردد و  تا  مرتکب شده است، او را محکوم می کنند 
مدتی در بدِن پسری به نام »ماکوتو« زندگی کند. ماکوتو پسری بوده که 
خودکشی کرده و در بیمارستان بی هوش و در حال جان دادن است. روح 

قصه ی ما، جای خود را با روح ماکوتو عوض می کند.
این روح باید مدتی به جای ماکوتو زندگی کند و دالیِل خودکشی او را با 
تماِم وجود درک کند. او باید خود را با شرایط زندگِی ماکوتو وفق دهد و 

شرِط بخشوده شدِن گناه اش، کشف راِز خودکشِی ماکوتو است.

***
هجوم  ما  به  زیادی  درگیری های  و  سؤاالت  می شویم،  نوجوان  وقتی 
می آورند: به کسی عالقه مند می شویم و در برابر این وضعیت  احساِس 
سردرگمی می کنیم؛ تنش ها و اختالفاِت خانوادگی را بیش از قبل متوجه 
بسیاری  سؤاالِت  می بینیم؛  دیگران  از  دور  و  جدا  را  خودمان  می شویم؛ 
است؛  نوجوانی  دوره ی  قصه ی  رنگارنگ،   .  ... و  می آورند  هجوم  ما  به 
نوجوانی و اشک ها و لبخندهایش. در این انیمیشن، ما سفری می بینیم از 

تنگنا به روشنایی و از یأس به امید.
خاطر  به  آن،  جذابیت  اما  است  هیجان انگیز  و  جذاب  »رنگارنگ«، 
خشونت یا سرعت و شتاب نیست بلکه روابط، ترس ها و امیدهای انسانی 
هستند که به داستان فراز و نشیب می دهند. به همین خاطر، تماشای فیلم 

احتیاج به تأمل و دقت دارد.

کارگردان: کیچی هارا 2
سال تولید: 2010

محصول: ژاپن
زمان: 127 دقیقه

ژانر: پویانمایی )انیمیشن(
رنگارنگ1

نگاهی به انیمیشن

1( Colorful
2( Keiichi Hara



ماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 4

دیگه به کجا حمله کنیم؟
(Where To Invade Next?)

 ارزشمنِد آن ها را تصاحب کند و پرچم کشورش را 
ِ

مایکل مور1، کارگرداِن منتقِد آمریکایی، به کشورهای مختلف حمله می کند تا منابع
مقتدرانه در آن کشورها به اهتزاز درآَوَرد. مور در هر کدام از این کشورها، چیزهای قیمتی ای می بیند که برایش باورکردنی نیستند:

»یه روز، کِل فرماندهاِن نیروهای مسلح، خیلی بی سر و صدا من را به 
جلسه ای در مقّر فرماندهی دعوت کردند. همه حضور داشتند: ارتش، 
نیروی هوایی، نیروی دریایی و حتی یگان تکاورها. بهم گفتند: »مایکل، 
از جنگ جهانی  ما خودمان هم نمی دونیم چه غلطی داریم می کنیم! 

دوم تا حاال در هیچ جنگی پیروز نبوده ایم.«

شروع کردیم به مروِر همه ی جنگ ها... آن ها افسوِس میلیاردها دالری 
که  پذیرفتند  آن ها  بود...  شده  نابود  جنگ  مسیر  در  که  می خوردند  را 
بیش تر!...  بوده: جنگ های  فقط یک چیز  این جنگ ها  نتیجه ی  تنها 
احساس شرم و تحقیر می کردند و ازم خواستند که بهشون مشورت بدم.

آزاد  »باید  گفتم:  بهشون  بعد  و  فرورفتم  فکر  به  برای چند لحظ عمیقًا 
باش اعالم کنید.« گفتم: »سربازاِن ما سزاواِر استراحتی کامل هستند تا 
آینده ای داشته باشیم بدون جنگ، بدوِن اعزاِم مشاوریِن نظامی و بدوِن 

پهپادهای تخریب گر.«

]به  من  بفرستید!  را  من  نظامی،  نیروهای  جای  »به  کردم:  پیشنهاد 
کشورهای مختلف[ حمله می کنم و چیزهایی که الزم داریم را از آن جاها 

تصاحب خواهم کرد و همه را میارم خانه یعنی کشورم!«

]به جای نیروهای نظامی من را بفرستید[ چون که ما با مشکالتی درگیر 
هستیم که هیچ نیروی نظامی ای نمی تونه اون ها رو حل کنه.« 

نگاهی به مستنِد

ما
سین
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ماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 4

حمله به ایتالیا!
بسیار  مور  برای  کارگر،  و  کار  حقوِق  ایتالیا،  در 
شگفت انگیز است: تعطیالت با حقوق، ماه عسل با حقوق، یک 
ماه حقوِق اضافه در هر سال، دو ساعت زماِن ناهار و استراحت، 
مرخصِی فرزند دار شدن )برای پدر و مادر هر دو(، فضای دوستانه 

بین رئیس ها و کارگران و ... .
مور تصمیم می گیرد این کشِف ایتالیایی ها را ماِل خود کند و آن را 

دزدیده و به کشوِر خودش ببرد!

حمله به فرانسه!
در فرانسه، مور به مدارس نفوذ می کند و در آن جا 
چیزهای عجیب دیگری کشف می کند: یک وعده 
دانش آموزاِن  برای  غذایی  مواد  بهترین  از  ]ناهار[  روزانه  غذای  
همه ی مقاطع و نیز آموزِش  مراقبِت جنسی از خود؛ دو امری که 
دانش آموزان در وطِن مور )و خیلی کشورهای دیگر(، به شدت به 

آن نیاز دارند و از نبوِد آن، صدمه های زیادی خورده اند.
و  می کند  نصب  را  کشورش  پرافتخاِر  پرچِم  نیز  آن جا  در  مور، 

یافته های فرانسوی ها را نیز از آِن کشوِر خود می کند.

ِونی، آلمان، پرتغال، نروژ، 
ُ
حمله به... فنالند، ِاسل

تونس و ایسلند!
حمله های مور ادامه دارد و در هر کدام از این کشورها، او کشفی 
تازه می کند که جای آن در وطن2، خالی است: آموزش و پرورش 
و  رایگان، گروه ها  تکمیلِی  بدون مشق و کنکور، تحصیالِت 
کشور  مقامات  و  مردم  آمادگی  واقعی،  کارگرِی  اتحادیه های 
برای عذرخواهی بابت اشتباهات و خطاهای کوچک و بزرگ، 
زندان هایی  مخدر،  مواد  مصرِف  و  اعتیاد  قابل توجِه  کم کردِن 
دستاوردهای  و  زن  جمهور  ییس  ر داشتن  باز،  درهای  با 
باورنکردنِی زنان در اقتصاد و کشورداری،  و ... . به این ترتیب هر 
کدام از کشورها یک چیز ناب دارند برای دزدیدن و تصاحب کردن!

است  مدنی ای  فعال  و  نویسنده  مستندساز،  مور،  مایکل 
که موضوعات سیاسی و اجتماعی، تقریبا در تمامِی آثارش 
مدارس، وضعیت سالمت  در  اند: جنگ، خشونت  آشکار 
به  او  تنِد  و  انتقادِی طنزآمیز  زبان   .  ... و  و بهداشت مردم 

جذابیِت آثارش کمک زیادی کرده است.
مانند نخل  تاکنون جوایِز متعددی  مایکل مور  مستندهای 
از آن ها، در صدِر  و برخی  آورده اند  به دست  را  طالی َکن 

پربیننده ترین مستندهای تاریخ جهان قرار دارند.
خود  فعالیت های  به  نیز  هم اکنون  و  آمریکاست  اهِل  او 

ادامه می دهد.3

شناسنامه ی فیلم
کارگردان: مایکل مور             سال تولید: 2015

کشور: آمریکا              زمان: 120 دقیقه
ژانر: مستند

مستند »دیگه به کجا حمله کنیم؟«، سفِر جنگِی طنزآمیزی است 
برای آموختن از گوشه و کنار جهان؛ کشورهای مختلفی که برای 
مسائل شان، به عوض راه های بن بست و بی نتیجه، راه حلی عقالنی 
برگزیده اند. مایکل مور، البته این راه حل ها را فقط معرفی نمی کند، 
روش هایی  چه  با  و  طور  چه  کشور  یک  که  می دهد  نشان  بلکه 

می تواند به آن ها دست پیدا کند.
باورها  از  غلط،  سیاست های  بر  عالوه  مستند،  این  در  هم چنین 
تالش  مثل  باورهایی  می شود؛  انتقاد  نیز  غلط  طرزفکرهای  و 
از  یکی  فیلم،  از  بخشی  در  فردی.  موفقیِت  برای  خودخواهانه 
می دادند،  هم  پول  من  به  اگر  »حتی  می گوید:  ایسلندی  زنان 
در  آن چه  خاطر  به  کنم؛  زندگی  شما  کشور  در  نبودم  حاضر 
شما  برخورِد  طرِز  خاطر  به  می افته؛  اتفاق  شما  جامعه ی 
دل ام  اصال  همسایه؛  با  همسایه  برخورِد  طرِز  انسان ها؛  با 
 شما داشته باشم. هرگز. چون شما 

ِ
نمی خواد همسایه ای مثل

نمی کنید.  رفتار  همدیگر  با  است  شایسته  که  اون طور   
ً
اصال

توی خونه هاتون احساِس خوبی داشته  چه جوری می تونید 
باشید وقتی در همسایگِی شما کسی هست که گرسنه است؛ 
بیماره و حتی پوِل دکتر رفتن نداره؛ حتی به آموزش و تحصیل 
دسترسی نداره؟ چه طور می تونید وقتی هم چین اتفاقی داره در 

کشورتون می افته راحت باشید؟ من نمی تونم.«

1( Michael Moore
2( برای مروری کوتاه بر آثار مایکل مور و نگاهی به مضمون های زیریِن مستند »دیگه به کجا حمله کنیم؟«، می توانید به آدرس 

) http://medn.me/8x4x8( :روبرو رجوع کنید
 کشور خوْد آمریکا را با سایر کشورها مقایسه می کند و به انتقاد از آن می پردازد. اما 

ً
3( مور، به عنواِن کارگردانی آمریکایی، طبیعتا

 
ّ

انتظار می رود که بیننده، عالوه بر کشِف کمبودهای آمریکا، وضعیت کشوِر خود را نیز در آینه ی فیلم بنگرد و الگوهایی برای حل
مشکالِت وطِن خویش بیابد.

مایکل مور در حال گفتگو با دانش آموزان فرانسوی در غذاخورِی مدرسه

ما
سین
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سّقایشادمان)داستانیازشاهنامهیفردوسی(

در این بخش:

آسمان
پر ستاره       



یزدگرد، پادشاه بدرفتار و ستم کار، فرزندی به نام »بهرام« داشت. 
میاِن  در  و  طبیعت  داماِن  در  پادشاهی،  درباِر  از  دور  بهرام، 
و  فرهنگ  پهلوانان،  و  دانشَوران  نزِد  به  و ساده،  بیابانی  مردمانی 

ادب و آزادگی و دلیری آموخت.
و  پهلوانی  نیروی  از  گرفتن  بهره  با  بهرام  یزدگرد،  مرِگ  از  پس 
دوراِن  در  و  رسید  پادشاهی  به  دادگری اش،  و  آزادگی  خصلِت 

حکم رانِی خود، ایزد و مردمان را از خود شاد داشت.
او از همان ابتدا، افرادی کاردان به سراسِر ایران گسیل داشت تا 
بیابند و  مردماِن ستم دیده و رانده شده به گاِه حکومِت یزدگرد را 
و  ستم دیده  که  هر  پس،  زان  و  نمایند  دل جویی  و  کنند  ادا  حق 

دادخواه بود را به قاضی ای خدای ترس و کارآزموده راه نمود.
بهرام مردمان را گفت که: »شادمانی و دورِی آدمیان از رنج را به 
گنج های فراوان ترجیح می دهم و دل به دنیای فانی نسپرده ام. از 
آز و طمع پرهیز باید نمود و غِم دنیا را نبایست خورد و ستیزه بر 
آن نبایست کرد. با کوشش بهشت را می توان ُجست؛ پس خوشا 
مردم،  ای  َنَیفشاْند.  جهان  این  در  نیکی  بذِر  جز  که  آن  حاِل  به 
ُبَود که از غم و از گناه دور باشید. کسی را نیک بدانید و  چنین 
در جهان  و  گردد.  آباد  او، سرزمین  دادگرِی  از  که  کنید  ستایش 
تنها به خداوند پناه برید که صاحِب جهان و ما و فریادرْس هم 

اوست.«

***
روزی پیرمردی عصا به دست در راِه بهرام آمد و او را گفت: »ای 
پادشاِه یزدان پرست! در شهِر ما دو َمرد اند؛ یکی بسیار توان گر2 

و  و زر  با سیم  براهام مردی است  و دیگری سخت تنگ دست: 
ایی جوانمرد 

ّ
نَبِک آب ِکش، َسق

ُ
فریبنده و بدطینت و بخیل اما ل

را  روز  از  نیمی  دارد؛  کرداری خوش  و  گفتار  که  نیک  و  است 
این  و  است  مهمان  جویای  را  دیگر  نیمه ی  و  می فروشد  آب 
چنین است که از هر چه به دست می آورد چیزی برای فردا باقی 
نمی گذارد. برعکس، براهام، هرچند که سیم و زر و فرش های 

دیبا3 و گوهرهای گران بها دارد اّما:

گاهاِن شهر وصِف حال پرسید و چون همان بشنید که  بهرام از آ
پیر گفته بود، آوازه گری را بفرمود تا بر سِر بازاِر شهر بانگ َزَند که: 

نَبک آب نخرد که آن آْب گوارا و خوش نباشد«.
ُ
»هیچ کس از ل

پس همان روز بهرام تا غروب درنگ کرد و آن گاه به سوی خانه ی 

نبک رفت و بر در زد و آواز داد که: »من کسی از لشکر ایران ام 
ُ
ل

که در تاریکِی شب از راه بازمانده ام. اگر امشب مرا جای دهی، 
نبک از آواز و گفتاِر او شاد شد و 

ُ
مردم داری و بزرگی کرده ای«. ل

گفت: »زود درآی که

آن گاه اسب از بهرام بگرفت و تیمار کرد و سپس نزِد مهمان رفت 
و شطرنجی آورد و بدو داد که: »ای مرِد گران مایه، بدین مشغول 
از  آن چه  و  سترد 

ُ
گ خوانی  پس  ببینم«.  تدارک  خوراکی  تا  باش 

و  خوش خویی  از  که  بهرام  نهاد.  مهمان  پیش  داشت،  خوردنی 
نبک ماند 

ُ
تازه رویِی میزبان در شگفت بود، آن شب را در سرای ل

فت.
ُ

و خ
نبک خسته بودِن اسِب بهرام را بهانه ای کرد و گفت: 

ُ
صبح َدم، ل

»امروز نیز پیِش من بمان و اگر از تنهایی خسته می شوی، مهماِن 
دیگری را به خانه بخوانم و

نبک 
ُ
ل پس  بماند.  او  در خانه ی  نیز  را  روز  آن  که  پذیرفت  بهرام 

بازار  به  آب  َمشک  چند  و  شد  بیرون 
ُبرد اما هیچ کس از 

او نخرید. 

ای شادمان
ّ

َسق

اوی گفتـاِر  بـه  ایـران  شـهِر  همـه 

ه که شـد پادشـاهی ش راست      
َ
بدان گ

راه جــوی1 و  شـادان دل  برفتنـــد 

بکاست ه 
ُ

اند و  شادّی  گشت  فزون 

خشم« ز  ُپر  ُبَود  مهمان  ِز  همیشه 
چشـم  بـه  را  او  مـاِل  کسـی  نبینـد 

ُبدی«4 ِمه  َسَرم  بر  یک  به  یک  همه 

ُبدی؛  ِبْه  ُبدی  ن 
َ
ت َده  تو  با  اگر 

یـک امـروز بـا ما به شـادی گـرای«

بـه جـاْی بایـد  کـه  یـم چیـزی  بیار

داستانی از شاهنامه ی فردوسی



گفت:  را  میهمان  نبک 
ُ
ل آمد،  برون  خورشید  چون  چهارم  روِز 

اما  نیست،  تن آسانی5  تار  و  تنگ  خانه ی  این  در  که  چند  »هر 
نزِد  به  وظیفه ی خویش  از  و  راضی ای  میزبان  و  بدین جای  اگر 
لشکر نگرانی نداری، دو هفته ی دیگر به نزِد من میهمان باش«. 
بهرام بر او آفرین کرد و گفت: »به زندگی شاد و خّرم باشی. سه 
روز در این خانه شاد بودیم و از شاهاِن گیتی یاد گرفتیم.6 جایی 
مایه ی  که  گفت  خواهم  سخن  تو  جوانمردِی  و  مهمان نوازی  از 
به ساالری و  آدمی را   

ْ
به حق که سخاوت تو بشود. و  سرافرازِی 

سیادت7 خواهد رساند«. آن گاه اسب را زین نهاد و رفت.
خانه ی  سوی  به  بهرام  فراگرفت،  را  جا  همه  شب  تاریکِی  چون 
براهام رفت. در زد و آوا داد که »از پادشاه و لشکِر او جا مانده ام 
و راه گم کرده ام. اگر امشب مرا در این سرای جای دهید، رنج و 
زحمتی برای هیچ کس نخواهم داشت.« خدمت کاِر خانه آن چه 
گاهِی براهام رسانید. براهام گفت: »بگو که از ما  شنیده بود را به آ

َمَرنج، اما در این خانه جایی برای آسودن نمی یابی«.
بهرام بر خواسِت خویش پای فشرد و گفت که همین یک شب 
»بی درنگ  که:  داد  پیام  را  بهرام  بار  این  براهام  ماند.  خواهد  را 
برو که این جا سرایی است تنگ و در آن، بینوایی زندگی می کند 
می خوابد«.  خشک  زمیِن  بر  برهنه  و  است  گرسنه  شب ها  که 
بهرام پاسخ داد که: »چون خانه چنین تنگ و صاحِب آن چنین 
به خانه  به درون شدن  بر در خواهد خفت و نظری  بی نواست، 
ندارد. براهام پیام فرستاد که: »بدین اصرار مرا رنجه می داری. اگر 
بخوابی و کسی چیزی از تو بدزدد مرا بازخواست خواهی کرد و 
خواهی آزرد. به دروِن خانه بیا اّما به این پیمان و عهد که از من 
هیچ چیز نخواهی که من اگر هم اکنون بمیرم، گور و کفنی هم 
ندارم.« بهرام پذیرفت و گفت که از او چیزی نخواهد خواست و 

بی هیچ سخن سپاس گزارش خواهد بود.
و  بریزد  پیشاب8  تو  اسب  »اگر  گفت:  و  شد  بد دل  باز  براهام 
اسب  جای  شبانه  باید  بشکند،  خانه  خشِت  یا  َند 

َ
بیفک ِسرگین 

خشِت  و  بری  هامون9  در  و  بروبی  سرگین اش  و  گردانی  پاکیزه 
شکسته را نیز باید صبح که برخاستی تاوان دهی«. بهرام همه را 
پذیرفت و به خانه درآمد و اسب را بست و زین را بالین کرد و دو 

پای کشیده بر زمین.
به  تنهایی  به  و خود  آورد  پیش  به  و خوان  دِر خانه بست  براهام 
خوردِن شام نشست. آن گاه رو به بهرام کرد و گفت: »این نکته و 

سخِن نغز که می گویم ات، بشنو و در یاد دار:

چشم  به  اکنون  و  بودم  شنیده  را  داستان  »این  که:  گفت  بهرام 
می بینم«.

براهام از پِس غذا شراب نوشید و مست و سرخوش از ِمْی، به صدای 
بلند گفت: »ای سواِر رنجور، بدین داستاِن کهن نیز گوش دار:

نبک غمگین شد اما چاره اندیشید و َدستاِر چرمیِن آب ِکشِی خود 
ُ
ل

را فروخت و با بهای آن، گوشت و کشک خرید و به خانه شتافت.
سپس با آن چه فراهم آمده بود، خوراکی نیک ُپخت و پیش مهمان 
نهاد؛ پوزش خواه از آن که چنان که شایسته ی اوست، پذیرا و در 
خدمت اش نبوده است. آن شب نیز به خوشی در کناِر هم بودند. 
نبک بهرام را گفت: »روز و شب شاد باشی و از 

ُ
پگاِه روِز بعد، ل

رنج و غم آزاد! اگر امروز نیز پیِش من بمانی، در حِق من بخشِش 
که  مباد  چنین  »هرگز  گفت:  و  پذیرفت  بهرام  نموده ای«.  بسیار 
نبک او را، در جواب، ستود و 

ُ
روز سوم نزِد تو به شادی نگذرد!« ل

آفرین گفت که: »همواره بیدار دل باشی و بخت یار!«
نبک، که هم چنان در بازار از او آب نمی خریدند، َمشک 

ُ
این بار ل

و ابزاِر آب فروشِی خود را نزِد مردی ثروتمند به گرو گذاشت و با 
سیمی که از او ِستاْند، آن چه را که بایست خرید و به شتاب و شاد 
پیش بهرام آمد و این بار از او خواست که در فراهم کردِن غذا با 

او یار و َدم ساز باشد.
آن  میزبان،  تا شام شد.  و شنیدند  گفتند  غذا خورده شد،  چون 
سترد و شمعی روشن در کناِر 

ُ
شب نیز جای خواب را برای بهرام گ

آن گذاشت.

همی بنگرد« نباشد،  خوردش  چو 
به گیتی، هر آن کس که دارد، خوَرد؛

هر آن کس که دارد، دل اش روشن است
ِدرم پیِش او چون یکی جوشن است10

بر تخت نشستِن بهرام گور



بهرام در پاسخ گفت: »ای شگفت! آن چه می گویی را به چشم 
می بینم و از آن پند می بایدم گرفت. آری؛ 

چنین شد که بهرام آن شب گرسنه خفت.
اسب  بر  بود،  کرده  بالین  که  را  زین  بهرام  زد،  سر  که  خورشید 
گذاشت که براهام پدیدار شد و گفت: »ای سوار، گویی بر عهِد 
خویش پایدار نیستی؛ سرگیِن اسب را باید بروبی و بیرون بری. 
داد و امان از مهماِن بی دادگر!« بهرام گفت: »خدمتکاری بیاور تا 
این جای بروبد و بیرون َبَرد که من هزینه ی آن می پردازم«. براهام 

ن و و خود بروب!«
َ
گفت: »من چنین کس ندارم؛ عهد َمشک

از  گران بها  دستاری  کرد:  تازه  اندیشه ای  شنید،  چنین  که  بهرام 
کنده بود، بیرون آورد و سرگین بدان  ابریشم که از ُمشک و عبیر12 آ
برداشت و به بیروِن خانه افکند. براهام که هم چنان حاضر بود و 

می نگریست، بی درنگ رفت و آن دستار را برداشت.
بهرام که از کاِر او در شگفت شده بود، گفت: »ای مرِد پارسا، 
اگر پادشاه آوازه ی جوانمردی ات را بشنود، تو را از جهان بی نیازی 

خواهد بخشید.« 
 خویش آمد و همه شب در اندیشه بود. 

ِ
پس از آن بهرام به کاخ

نبک و براهام را به نزِد او آورند و چون 
ُ
چون صبح آمد، فرمود تا ل

آمدند، ایشان را بنشاند و مردی پاک دل برگزید تا آن چه از مال و 
ثروت که در خانه ی براهام می یابد، با خود بیارد.

شتران  آن،  کردِن  بار  برای  که  دید  گنجی  چنان  و  رفت  فرستاده 
و  آمد  بهرام  جانِب  به  کاروان،  این  با  و  نمود  درخواست  بسیار 
چون بدو رسید، گفت اش که: »در خزانه ی تو نیز چندین  گوهر 
که در خانه ی او یافتیم، نیست و هم چنان دویست خرواِر دیگر 

گوهر به جا مانده است«.
که  مال  و  ثروت  چندین  که  اندیشه  در  و  شد  شگفت  در  بهرام 
آن  از  اکنون  و  آمد  به چه کار می توانست  را  او  اندوخته،  براهام 
با  باِر زر و ِدرم  چه سود می تواند ُبرد. آن گاه فرمود تا صد شتر 
نبک دهند و سپس براهام را پیش خواند و گفت: 

ُ
دیگر کاالها به ل

ت با خاک برابری! مگر پیامبِر تو که پیشوا و 
ّ
»ای که اکنون در ذل

الگوی تو بایست بود، چند سال و چگونه در این جهان زیست که 
تو چنین در زیاده طلبی حریصی و به عمِر جاودان در این جهان 
داستاِن  و  نغز  نکات  و  آمد  آری، سوار  داری؟  و طمع  بسته  دل 

کهن گشته ی روزگار که بدو گفته بودی، بازگفت:

اکنون تو دسِت دراز از خوردن بازدار و بهره بردِن مرِد آب ِکش را 
نظاره کن«.

سپس چهار درهم به براهام داد و گفت: »این را سرمایه ی خویش 
کن؛

آن گاه بهرام دارایی و امواِل او را، هر چه که بود، به تهی دستان داد 
که سزاواِر آن بودند و براهام َبرَسْرَزنان و خروشان از آن جایگاه 

به در شد.

1( راه جوی )راه جو یا ره جو(: جویای حقیقت، در جستجوی راه راست، پیرو راه 
خرد و عقل.

2( توان گر: ثروتمند
یشمی رنگین. یشمی، پارچه ی ابر 3( دیبا: پارچه ی ابر

4( چه بهتر بود که با تو ده نفر دیگر هم بودند! در آن صورت، تک تک تان نزد من 
ارجمند و عزیز بودید.

5( تن آسانی: آسودگی، راحتی و رفاه
و  ین  سعادتمندانه تر را  نبک 

ُ
ل به  شبیه  یستنی  ز و  صفات  چنین  داشتن  بهرام،   )6

جهان  واقعِی  شاهاِن  از  امروز  ما  که  می گوید  و  می داند  یستن  ز شکل  ین  شاهانه تر
نبک(، درس ها آموختیم.

ُ
)افرادی هم چون ل

7( سیادت: بزرگی، شرافت، سرَوری
8( پیشاب: ادرار

9( هامون: زمین، دشت. در مجاز به معنای »خارج خانه« یا »خارج شهر«.
زره،   

ِ
مثل پول  و  دارد  احوال خوب و خوشی  دارد،  دارایی  و  مال  که  10( هر کس 

محافظ و نگه دارنده ی اوست.
[ عاقبت و سرانجاِم 

ً
11( بهرام این سخن را به طعن و کنایه می گوید که: »اگر ]واقعا

سار و 
ُ
این گونه می خوارگی و خوردن، نیک باشد، پس آری، خوشا به حاِل آن می گ

ِمْی و جاِم ِمْی!«
12( ُمشک و عبیر: دو نوع عطر و ماده ی خوش بوکننده در قدیم.

نیستی. اکنون پول و درهم  این  از  تو ]نشان داده ای که[ سزاواِر چیزی بیش تر   )13
در عوض، سر )جان ات( گرفته نخواهد شد و  تو  و  باشد  یست  لنبِک ساده ز برای 

زنده می مانی.

کسـی کـو نـدارد، ُبـَود خشـک لب       
نیم شب« ْرْسنه 

ُ
گ تویی  چون  ُچنان 

سار و ِمْی و جاِم نیک«11
ُ
ُنک ِمْی گ

ُ
خ

نیک سرانجاِم  یابی  جام  از  گر 

ِدرم مـرِد درویـش را، سـر تـو را13  
را؛ تو  مر  بیش تر  ین  ز نیست  سزا 

همی بنگـرد« نـدارد،  کـو  کسـی 
خوَرد فزونی،  دارد  که  کس  »هر  که: 



همه چيز 
از همه جا    

کوتاهوخواندنی
سفرهیسخن

در این بخش:

پاداشسکوت!
لطایفوحکایات



کوتاه و خواندنی

تماشاچیاِن نابینا
سرگرمی  برای  مار  و  خرس  میمون،  مانند  حیواناتی  از  جهان  نواحی  از  بسیاری  در 
برای  حیوانات  اما  می شوند  سرگرم  ترتیب  این  به  شهرنشینان  می کنند.  استفاده  مردم 
این کار رنج زیادی می کشند. به عنوان مثال 20 الی 30 مار تلف می شوند تا یک مار 
برای نمایش آماده شود، چون بسیاری از مارها حاضر نیستند در اسارت غذا بخورند 
نمایشی  رفتاِر  انجاِم  از  پس  فقط  و  می دارند  نگه  گرسنه  را هم  میمون ها  می میرند.  و 
موردنظر، به آن ها غذا داده می شود تا این حیوانات »شرطی شوند« و بیاموزند که از 

ارباباِن روزی دهنده شان اطاعت کنند.1

حیواِن گناه کار
عادت مرسوم و مشترک در اروپا در دوران قرون وسطا، و بعدتر حتی در »دنیای مدرن«، محاکمه و محکوم کردن حیواناتی بود که انسانی 
را زخمی کرده یا کشته بودند. برای مثال، مجلس فرانسه، عالی ترین دادگاه این سرزمین، فرمان اعدام یک گاو را صادر کرد. این حیوان به 

دار آویخته و سپس سوزانده شد.

ید اختراع مرا نخر
 تلویزیون، فیلو فارْنز ُورث2، در طول زندگی اش هیچ وقت تلویزیون تماشا نکرد.3 او حتی اجازه نمی داد 

ِ
مخترع

فرزندانش تلویزیون تماشا کنند و به آن ها می گفت: »تلویزیون هیچ چیزی نشان نمی دهد که ارزِش تماشا 
کردن داشته باشد. در این خانه قرار نیست ما تلویزیون تماشا کنیم و من اصال نمی خواهم که در برنامه ی 

آموزشی و فرهنگی شما، چنین چیزی قرار داشته باشد.«4

هرگز نمی توانی...
»گلن کانینگهام«، هنگامی که هشت ساله بود به شدت سوخت و به او گفته شد که دیگر هرگز 
قادر به راه رفتن نخواهد بود. در واقع، بیشتر از دو سال طول کشید تا او توانست پای راستش را 
صاف کند. کانینگهام یکی از بزرگ ترین دونده های عصر خود شد، و زمانی پنج رکورد اصلِی 

مسابقات دِو دنیا از آن او بود.5

مشورت
از  یکی  از  طبقه  کدام  در  را  دفترهایش  که  این  درباره  تصمیم گیری  برای  ژاپنی،  شرکت  یک 
آسمان خراش های 110 طبقه اِی »مرکز تجارت جهانی« در نیویورک، دایر کند، از یک فال گیر 
ویران   2001 سپتامبر  یازده  تروریستِی  عملیات  در  جهانی،  تجارت  برج های  گرفت.  کمک 

شدند.6



»این کشور خدمت شما!«
ایرلند را یک پاپ به پادشاه انگلستان بخشید. پاپ الکساندر سوم برای از بین بردن رسوم ایرلندی که با تعلیمات کلیسای کاتولیک در 
تضاد بود، هانری دوم پادشاه انگلستان را حاکم قانونی ایرلند اعالم کرد. صدور فرمان پاپ در سال 1372 میالدی منجر به تصرف ایرلند 

به وسیله ی انگلیسی ها شد. چند قرن طول کشید تا ایرلندی ها توانستند دوباره استقالل خود را به دست آورند.

دانش آموِز توقف ناپذیر
»آلدوس هاکسلی«، با این که نابینا نبود و فقط دید چشمش ضعیف شده بود، خط مخصوص نابینایان 
آن لذت  از  آن قدر  از کتاب خواندن که  و  بدهد  استراحت  را  بتواند چشمان دردآلودش  تا  فرا گرفت  را 
می برد دست نکشد. هاکسلی می گفت که یکی از خوشی های وی، کتاب خواندن در تاریکی شب و در 

رختخواب است، در حالی که کتاب و دستانش زیر پتو قرار دارند.

اعتمادبه نفِس پاشنه بلند
ش 

ّ
یکی از ُمدهایی که در طول تاریخ گهگاه بسیار مورد توجه واقع شده، کفش پاشنه بلند است. لوئی چهاردهم، پادشاه فرانسه، که قد

 از همه ی مردم کوتاه تر بود و از این بابت بی اندازه ناراحت بود، به کفش گِر سلطنتی دستور داد برایش کفِش تخِت کلفتی با پاشنه ی 
ً
تقریبا

فوق العاده بلند بسازد.
به تقلید از این پادشاِه کوتاه قد، بسیاری از مردم شروع به آزمایش پاشنه های بلندتر و بزرگ تر کردند. با گذشِت زمان، این ُمد در میاِن برخی 
از زنان ماندگار شد و با وجود آسیب هایی که به بدن وارد می کرد و دشواری های حرکتی ای که ایجاد می نمود، ادامه یافت. در واقع، در 
اواخر قرن هفدهم بعضی از زناِن اشراف، چنان کفش های پاشنه بلندی می پوشیدند که حتی نمی توانستند با آن راه بروند. آن ها برای این که 

زمین نخورند، خدمت کار استخدام می کردند تا هنگام رفتن از جایی به جای دیگر به آن ها تکیه بدهند!

1( »آیا می دانید ...«، بتیو ساگال، مترجم نادر محمدزاده، انتشارات طالیه، ص 124.
2( Philo Farnsworth
3( »When Television Was Young«, By Ed McMahon, David C. Fisher, p. 15-16.

4( »اختراعات شیطانی«، نیک آرنولد، مترجم محمود مزینانی، نشر پیدایش، ص 146.
5( »هزار و یک شگفتی«، ایزاک آسیموف، ترجمهی پروانهی مکانیک، شهریورماه 1362، چاپخانهی رشدیه.

6( این بخش و سایر بخش های بعد، همگی از کتاِب »هزار و یک شگفتِی« ایزاک آسیموف نقل شده اند.



یکی، حِق انتخاب،  در تار
شوخی است.

بسیاری از مردم، دستی را 
یده  می بوسند که مایل اند بر

شود.

روباه تله را متهم می کند، 
نه خودش را.

آدمی که خوبی نکند، به 
بدی نزدیک می شود.

جز خواسِت خدا، باید 
ت های دیگری برای 

ّ
عل

دردسرهای خود پیدا کنیم.

ترجیح می دهم از من 
بپرسند »چرا بنای یادبود 
نداری؟« تا آن که بپرسند 

»چرا بنای یادبود داری؟« 
)یونانی(

تمام حقایِق بزرگ، ابتدا در 
حکِم کفر ]و ارتداد[ بوده اند.

ما همه بیش از آن چه به یاد 
یم فراموش کرده ایم. دار

نور پیدا می کند،
ظلمت از دست می دهد.

اگر رفتی ُبردی،
و گر خفتی ُمردی.

سفره ی سخن
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شاه فیلی داشت که خیلی دوست اش داشت. آزادش می گذاشت 
تا هرجا که می خواست برود. فیل نیز با آسودگِی تمام، گیاهان و 
آمده  ستوه  به  کشاورزها  می کرد.  لگدمال  را  کشاورزها  کشت زاِر 
این حال، روزی  با  بگویند.  نمی کردند چیزی  اما جرئت  بودند، 
بود.  احترام  مورد  خردمندی اش  واسطه  به  که  دیدند  را  درویشی 
کمک  ما  به  و  بیا  بزنی،  حرف  خوب  می توانی  که  »تو  گفتند: 
همه  چون  ببندد،  را  فیل اش  این  بگو  او  به  و  برو  شاه  پیش  کن. 

کشت زارهای ما را خراب می کند.«
بودند،  خواسته  او  از  که  کاری  دادن  انجام  کرد.  فکری  درویش 
چنین  بیان  و  نبود  خوش اخالقی  آدِم  شاه،  نبود.  ساده  چندان 
این همه،  با  کند.  به شدت عصبانی  را  او  بود  درخواستی ممکن 
درویش پذیرفت و گفت: »خیلی خب، درباره تان با شاه صحبت 
بیایید و از من دفاع کنید.« مردم هم  با من  می کنم، اما شما هم 

پاداش سکوت!
گفتند: »حتما برای پشتیبانی از حرف هایت می آییم.«

صبح روز بعد، درویش همراه کشاورزها پیش شاه رفت. شاه پرسید: 
»چه می خواهی به من بگویی؟« درویش گفت: »فیل تو هر جا که 

بخواهد می گردد. در کشتزارها. در باغ های میوه، همه جا...«
شاه با عصبانیت پرسید: »خب، منظور؟«

اما  کند،  پیدا  پشتیبانی  تا  برگشت  همراهانش  طرف  به  درویش 
همه ی کشاورزهای وحشت زده، سر به زیر انداخته بودند.

شاه فریاد کرد: »منظور؟«
فیل  که...  است  این  »منظورمان...  گفت:  آشفتگی  با  درویش 
است  بهتر  گفتیم  می رود.  سر  حوصله اش  تنهایی  حتما  بی چاره 

ماده فیلی برایش پیدا کنید تا با همدیگر بگردند.«
شاه گفت:»فکر بکری است. چه آدم عاقلی هستی! عالی است! از 
همین فردا این غفلت را جبران می کنم و ماده فیلی برایش می آورم.«

ضرب المثل و داستان آن
امیری خشن، سخت بیمار شده بود. طبیبی را فراخواندند. طبیب معاینه ای و پرسشی کرد و سپس دستور به تنقیه داد. امیر طریقه ی تنقیه را 
پرسش کرد و طبیب بازگفت. امیر برآشفت و گفت: »مرا؟« طبیب هراسان شد و گفت: »نه! مرا!« و چنین شد که طبیب را تنقیه کردند. از 
قضا، امیر فردای آن روز بهبودی یافت. زان پس، هر بار که امیر بیمار می شد، دستور می داد طبیب را حاضر نمایند و می فرمود که تنقیه اش 

کنند. و این مثل شد که: »حکیم باشی را دراز کنید.«1

ل را درباره ی موقعیِت فردی ضعیف می گویند که به علت ضعفش، گناه دیگران را به او می بندند و وی را به جای گناهکار اصلی، مجازات می کنند. )به نقل از لغت نامه ی دهخدا(
َ
1( این مث

ت
ایا

حک
 و 

ف
طای

ل

71



مردی حریص و بخیل، رفیق اش را گفت که: »انگشتر خود را به من ِده تا هر وقت نظرم به آن افتد تو را به خاطر 
آورم.« رفیق اش گفت: »هر وقت خواستی مرا یاد کنی، به خاطر بیاور که یادش به خیر فالنی که وقتی انگشتری 

خواستم به من نداد.«

گویند مرد نادانی را زمانی به شبانِی گوسفندان گماشته بودند. او هر گوسفندی را که الغر بود از علف بازمی داشت 
اللُه و ال  َح 

َ
 ما َصل

ُ
فِسد

ُ
ا او گفتند که این چه کار است؟ گفت: »ال  به  نیکو رعایت می کرد.  و گوسفندان فربه را 

 اللُه« )یعنی »من آن را که خدا، اصالح کرده خراب و فاسد نمی کنم و آن را که خدا خراب کرده به 
َ

فَسد
َ
صِلُح ما ا

ُ
ا

اصالحش نمی کوشم«(.

نند و از ِدْه به در کنند. 
َ
عرا پیِش امیر دزدان رفت و ثنایی1 برو بگفت. ]امیر دزدان[ فرمود تا جامه ازو َبرک

ُ
یکی از ش

فای وی افتادند2. خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند در 
َ
مسکیِن برهنه، به سرما همی رفت، سگان در ق

زمین یخ گرفته بود عاجز شد. گفت: »این چه حرام زاده مردمان اند سگ را گشاده اند و سنگ را بسته«. امیر از غرفه3 
بدید و بشنید و بخندید گفت: »ای حکیم از من چیزی بخواه«. گفت: »جامه ی خود می خواهم اگر انعام فرمایی. 

 بالَرحیل.«4
َ

رضینا ِمن نواِلک

ساالر دزدان را برو رحمت آمد و جامه باز فرمود و قبا پوستینی برو مزید کرد5 و ِدَرمی6 چند.
)گلستان سعدی، باب چهارم، حکایت شماره 10(

شبی شیخی در کتابی دید که »ریش اگر از مشت دست بیرون زند و بلندتر باشد، دلیل حماقت است.« آینه ای 
برداشت و امتحان کرد و دید که ریش اش بلندتر است. با خود گفت که چون فردا این مطلب را از این کتاب در 

ح خواهم شد.
َ

کالس درس بگویم، خود ُمفَتض
پس چون مقراضی7 نیافت، قبضه ای8 از ریش خود را در دست گرفت و زیاده ی ریش را نزدیِک آتِش چراغ آورد تا 

بسوزاند. پس تمام ریش بسوخت و صورت و دست اش مجروح شد.
شیخ چون آرام گرفت، در حاشیه ی کتاب نوشت: »این مطلب آزموده شد و صحیح است.« 

سَوِد دیلمی که راوِی علم َنحو است، مردی بود بخیل و فرزندان را وصیت می کرد که »مبادا پیش خدا اّدعا و 
َ
ابواال

اظهاِر سخاوت و جود کنید و به فقرا چیزی دهید که خداوند اگر می خواست همه ی مردم را وسعت و رفاه می داد 
]اما البد حکمت نبوده است[.«

دو نفر دعوا پیش امیری بردند. او نتوانست گناهکار را تشخیص دهد و دستور داد هر دو را کتک بزنند و سپس 
گفت: »الحمدالله در این میان، آن که مقّصر بود سالم در نرفت.«

لطایف و حکایات

1( ثنا: مدح، ستایش، تعریف و تمجید
2( در قفای...: به دنیاِل...

3( غرفه: اتاق، حجره، باالخانه
راضی  این جا  از  رفتن  و  کردن ات   ترک  همان  به  تو،  بخشش های  از   )4

هستیم.

5( مزید کرد: اضافه کرد
6( ِدَرم: درهم، پول نقره.

7( مقراض: قیچی
انگشت  و  بسته  ُمشِت  پهنای  اندازه ی  به  برای طول،  قبضه: واحدی   )8

شسِت ایستاده.

سان
َ
ک خیِر  به  آدمی  ُبَود  مرا به خیِر تو اّمید نیست، شر َمِرسانامیدوار 



فرانسواز)داستانیازلئوتولستوی(
معرفیکتاب)نگاهیگذرا(

در این بخش:

چراتوخشمویی؟

روایت کن
      آغاز کن
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یادم نمی یاد کی بود که خشم عینهو یه پودر سیاه، رو تمام جونم پاشیده شد.
یه تیکه کتلت بودم و اون فلفل، اونقده تندم کرد و کرد که خودمم نتونستم خودمو بخورم. شاید وختی بود که بابا برام به جای کفش قرمز، 
کفش قهوه ای خرید که تو مدرسه هم بتونم بپوشم! یا وختی مامان به زور چتری های نگین، خواهرم رو یه وری براش شونه کرد و سنجاق 

زد و گفت: »دیگه بزرگ شدی. چتری مال نی نی کوچولوهاس!«
من خودم یه وزوزی ام که همیشه حسرت چتری داشتم؛ اما خواهر کوچیکه م موهاش صافه و چتری هاش برام مثه حیثیت بود. خب، بعد از 
اون روز دیگه چتری نداشت و موهاش باید یه دس بلند می شدن تا برن توی بقیه ی موهاش. حیوونی عین یه سیِب گرد شده بود که برگاشو 

با چسب رازی چسبونده باشن روش. با بغض منو نیگا می کرد و من با خشم به اون نیگا می کردم.
شایدم فلفلی شدنم زمانی بود که بابا سکته کرد. بابا تو کارخونه ی بلوک سازی تو جاده ی قزوین کار می کرد. رییس کارخونه شون گفته بود 
ساعت دو به بعد دستگاه های تهویه رو خاموش کنن. این دستگاها خیلی گرون بودن و لوازم یدکی شون هم گیر نمی اومد. بابا و چن نفر 
دیگه باید تا شیش سر کار می موندن و این چن ساعته رو تو گرد و غبار و آلودگی نفس می کشیدن. بابا هی سرفه کرد و هی سرفه کرد و 

باالخره یه روز همچی که از در اومد تو، نقش زمین شد.
وختی خونه ی تهرانمون رو فروختیم و به سمت قزوین راه افتادیم، من کتلتی بودم که همش از فلفل درست شده بود.

آره، تو خونه ی قزوین سر اتاق با خواهرام، اونا سر تخت چوبی با من، من سر کمد بزرگه با مامان، مامان سر فرش جهیزیه ش با بابا، بابا 
سر عکس مامانش با همه ی ما و خالصه همه مون با هم فلفل بودیم.

اون موقع، سه سال پیش، شونزده هیفده سالم بود، نگین چارده سالش بود و باران هشت سالش.
من دستور می دادم و نگین زبون درازی می کرد و باران عین خیالش نبود. مامان مدام به من می گفت که اون دوتا همه چی رو از من یاد 
می گیرن و من باید آدم حسابی باشم و کاری کنم که بهم احترام بذارن. چه احترامی؟ عین سگ و گربه و موش بودیم. موشه من بودم، 
گربه هه باران بود و سگه نگین. با این همه هر وخت مشکلی داشتن پناهگاهشون من بودم. هرچی می خواستن یا هر حرفی داشتن به من 

می گفتن. هیچ وخت یادم نمی ره روزی رو که باران داشت درو از جاش می کند.
از مدرسه اومده بود و با مشت و لگد به در می کوبید. مامان رفته بود تهران دنبال مدرک خیاطیش. بابا ساعت دو می اومد خونه و من به 
خاطر امتحانام تعطیل بودم و نرفته بودم مدرسه. مامان گفته بود ناهار درست کنم و من تنها غذایی رو که بلد بودم، بار گذاشته بودم. 
 به سر و صداهای باران اهمیتی نمی دادم. فکر می کردم داره ِکْرم می ریزه. اما وختی 

ً
رد می کردم و اصال

ُ
ماکارونی! داشتم رشته ها رو تو آب خ

صداش لرزید و التماس کرد که درو باز کنم، رفتم سراغش.
همچی که درو باز کردم خودشو انداخت تو بغلم و شروع کرد به گریه کردن. گریه هاش جیغ داشت. توش یه حرفایی داشت که نمی فهمیدم 

و یه عالمه ترس!
خالصه بعد از این که بهش آب قند دادم و دست و روشو شستم و لباساشو در آوردم و ناز و نوازشش کردم، یه خورده آروم شد و گفت که 

یه مرد لندهور تو کوچه پشتی نزدیکش شده و بهش گفته: »دخترم بیا ببین این آدرسو می تونی بخونی؟«
باران که خیلی از روخونی خودش ِکیف می کرده، با خوشحالی آدرسو گرفته تا بخونه ولی متوجه شده که مرده عین آقا گرگه داره دستاشو 
 هم 

ً
به سمتش می یاره تا بگیرتش. باران جیغ زده و قبل از این که مرده بتونه بگیرتش با آخرین سرعتی که می تونسته تا خونه دوییده و اصال

به پشت سرش نیگا نکرده.
اون وخت من احمق که تو فکر ماکارونی ها بودم، زودتر درو باز نکردم تا بچه از ترس نمیره. قلبش عین دونه های یه تسبیح پاره شده، تو 

دلش پایین می ریخت و نفسش بریده بریده بود.
 قصد نداشتم این مسأله رو به بابا بگم تا 

ً
 نترسه و بابا می ره حساب یارو رو می رسه. اما اصال

ً
من واسه این که آرومش کنم گفتم اصال

سکته ی دومش رو هم بزنه. وختی ماکارونیم به هم چسبید و همه مون تو سکوت، اون غذای بدمزه رو خوردیم و باران در حالی که مچاله 

چرا تو خشمویی؟
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فلفل می ریخت.  انگشتم  تا  ده  از هر  بودم که  پرید، من هیوالیی  و  لرز کرد  بار  برد و وسط خوابش چند  بود کنار شوفاژ خوابش  شده 
انگشتایی که عجیب میل داشتن کسی رو خفه کنن یا چیزی رو بشکنن.

خب، همه ی مسایل یه راه حلی دارن! مامان هر روز بچه ها رو برد مدرسه و آورد. بابا به کار جدیدش عادت کرد، چتری های نگین فراموش 
شدن؛ اما من! هیچ وخت نتونستم خودمو از کوه فلفل بیرون بکشم.

خنده هم همین ریختیه، یادم نمیاد از کی بود که دیگه جدی جدی خنده نکردم. هیچ کدوممون خنده نکردیم.
می دونی خیلی وخته فقط با چی خنده مون می گیره؟ با مسخره کردن هم دیگه. هی به هم می خندیم. زیرزیرکی می خندیم. دنبال یه چیزی 

تو آدم روبه رویی مون می گردیم که باعث خنده مون بشه. قبل تر این ریختی نبود. نه؟
همچی که می شینیم سر کالس استادو ورانداز می کنیم، ببینیم به چیش می تونیم بخندیم. همچی که سوار اتوبوس میشیم، منتظریم یکی 
بیاد باال که بتونیم به ریختش یا لباس پوشیدنش بخندیم. من که حتی به صداهای مردمم می خندم. خیلی وختا با عمه می شینیم پشت سر 

همسایه ها صفحه می ذاریم و می خندیم.
خواهرام که زنگ می زنن ادای هم کالسی ها و معلماشون رو در می یارن و می خندیم. دوستام، مدام جوک می گن و می خندن. یا اس ام اس 
می خونن و می خندن یا ایمیل می بینن و می خندن. تو همه ی جوکا ما داریم به یه بدبختی که یا خنگه یا لهجه داره یا بی غیرته یا بی خیاله 

می خندیم.
اینا اسمش خندیدنه؟

من به چی می گم خنده ی واقعی؟ به خنده هایی که تو قلقلک بازِی آدم با مامانش اتفاق می افته، یا خنده هایی که وختی بابای آدم، آدمو بلند 
می کنه و یهویی می بره باال سرش و دل آدم هّری می ریزه پایین؛ به خنده های توی گرگم به هوا یا باالبلندی؛ به خنده ای که آدم وختی کادو 

تابه تا رو باز می کنه یا وختی آدما دسته جمعی یه شعرو می خونن و می خندن. یا وختی یهو مامان  رو  باران  جورابای  می فهمه 
پاش کرده و از اشتباه خودش غش غش می خنده، یا وختی بابا می ره بیرون و دو 

دیقه بعد برمی گرده می گه: »چی؟« و همه مون برا بار هزارم می خندیم.
اینا خنده ی راس راسی ین. آدم وختی این جوری می خنده انگار سبک 

می شه. انگار یه توپ پر از هه هه هه از تو گلوی آدم می یاد بیرون 
و می ترکه. اما اون یکی خنده های الکی، بیش تر آدمو سنگین 

می کنن. انگار توپه بیش تر فرو می ره تو حلق آدم. نه؟
دختره گفت: »چرا تو خشمویی؟«

 یادم نمی یاد، ِکی 
ً
من یه خورده فکر کردم و گفتم: »دقیقا

بود که خشم عینهو یه پودر سیاه رو تمام جونم پاشیده شد.«

پرورش  کانون  انتشارات  نوشته ی »هدا حدادی«،  از کتاب »دلقک«،  برگرفته 

فکر کودکان و نوجوانان
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»نوِتْردام  بادبانه ی  سه  کشتی   ،1882 سال  مه  ماه  روز  سومین  در 
این  به قصد دریای »چین« ترک گفت.  دووان« ساحِل »هاور« را 
و مسیر طوالنی سفر، خرابی ها،  متعدد  به خاطر حوادث  کشتی، 
تعمیرات و هوای ناآرامی که ماه ها ادامه داشت و حرکت اش را عمال 
ناممکن می کرد و هم چنین به خاطر طوفان هایی که آن را از مسیرش 
دور می نمود، پس از چهار سال به فرانسه بازگشت. عاقبت در سال 

1886 با محموله ی کمپوت »امریکایی« به »مارِسْی« رسید.
یک یدک ِکش، کشتی را به دنبال خود می کشید و در حالی که بدون 
سر و صدا و بخارکنان می رفت، آن را به سمت خط ساحلی، آنجا 
که کشتی های دیگر لنگر افکنده بودند پیش می برد. دریا آرام بود و 
تنها موج مختصری بر پیشانی ساحل، چین می افکند. بدین سان 
کشتی، در بندر، در میان کشتی های کشورهای مختلف قرار گرفت.
به محض آن که ناخدا وظایف اداری گمرک و مراسم رسمی بندر 
را به اتمام رساند، به تعداد زیادی از ملوانان اجازه داد که امشب به 
ساحل بروند. شب تابستانِی گرمی بود. خیابان های مارسی روشن 
بود و در فضا بوی مطبوع غذا و نجوای شیرین مکالمات و صدای 
عبور و مرور وسایِل نقلیه که با صداهای شادمانه ای آمیخته می شد، 

به گوش می رسید.
چهار ماه تمام بود که پای ملواناِن »نوِتْردام دووان« به ساحل نرسیده 
با ترس و لرز و جفت جفت، بسان  پیاده می شدند،  اینک که  بود. 

بیگانگانی که به شهری ناآشنا قدم می گذارند، پیش می رفتند.
آنان خیابان های اطراف بندر را مانند سگ هایی که در جست وجوی 
می کاویدند...  و  می گشتند  پرسه زنان  می کشند،  بو  غذا  لقمه ای 

چهار ماه می شد که رنگ زن را ندیده بودند.
ستین داکلوس«، راه می رفت؛ جوانی قوی بنیه 

ْ
آن ها »ِسل پیشاپیش 

داشت.  عهده  به  را  ملوانان  رهبرِی  وظیفه ی  همیشه  که  چابک  و 
سلستین می دانست چگونه مناسب ترین مکان ها را انتخاب کند و 
نیز در مواقع ضروری گروه اش را از درگیری و زد و خورد و آشوب 

نجات بخشد.
کنده  ملوانان مدتی را در خیابان هایی که به مسیر فاضالب شبیه و آ
از انواع بوهای نامطبوع و آزاردهنده بود، به پرسه زدن پرداختند. بوی 
زیرزمین های نم کشیده و اتاقک های کهنه و کثیف و زیرشیروانی های 

کپک زده به گونه ای تحمل ناپذیر در فضا پخش بود.
که  جایی  پیچید؛  فرعی  باریک  خیابان  یک  به  سلستین  عاقبت 
در  دیگران  و  می درخشید...  خانه هایش  سْردِر  بر  بزرگ  چراغ های 
حالی که می خندیدند و آواز می خواندند و شوخی می کردند، او را 

دنبال کردند.
ن که از حیاط خانه ها سرازیر می شد، 

ّ
ملوانان از میان ِگل و ِشِن ُمتعف

از  آبرومندتر  که  خانه ای  برابر  در  »داکلوس«  سرانجام  گذشتند. 
خانه های دیگر بود ایستاد و رفقایش را به داخل هدایت کرد.

فرانسواز

نوشته ی »لئو تولستوی«

ان
ست

دا
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* * *
ملوانان در تاالر اصلی خانه نشسته بودند. هر کدام از آنان زنی را 
برای مصاحبت خود در طول شب انتخاب کرده بود و می بایست 

تمام شب را در کنار همان زن می ماند. رسم آن محل، چنین بود.
کردند.  شراب خواری  به  شروع  و  کشیدند  هم  کنار  را  میز  سه 
مدتی  از  پس  رفتند.  باال  طبقه ی  به  دختران  با  و  برخاستند  سپس 
از آن جا پایین آمدند و باز شروع به خوردن و نوشیدن کردند و یک 
ُمزد  ادامه داشت. تمام  باال رفتند. بساط شراب هم چنان  بار دیگر 
شش ماهه شان، در این چهار ساعت عیاشی خرج می شد. ساعت 

یازده شب، دیگر همه شان سیاه َمست و پاتیل بودند.
آن وقت با چشمان از حدقه درآمده و خون بار شروع کردند به عربده 
ه و اراجیف نامربوطی که 

َ
کشیدن و فریاد کردِن جمالت بی سر و ت

خودشان نیز نمی دانستند چه مفهومی دارد. دیوانه وار آواز خواندند 
و فریاد زدند و با مشت های سنگین شان بر میزها ضرب گرفتند و باز 

در حلقوم های سیری ناپذیرشان شراب ریختند.
سلستین داکلوس نیز در میان دوستان اش بود و با او، زنی بلندباال 
و زیبا که گونه هایی ارغوانی رنگ داشت، نشسته بود. سلستین نیز 
چون دیگران نوشیده بود اما هنوز کامال سیاه مست نبود. کم وبیش 
و  در ذهن اش شکل می گرفت  ناهماهنگ  اما  پیوسته  اندیشه هایی 
حالتی به هم ریخته و عجیب پیدا می کرد... با حالتی ُپرمهر کوشید 
چیزی خوشایند به خاطر آوَرد و به دختِر هم صحبِت خود بگوید. 
اما اندیشه هایی که به ذهن اش می آمد، مثِل سراب محو می شد و او 
نمی توانست آن ها را نگه دارد و بیان شان کند. می خندید و پیوسته 

می گفت: »بله، بله...که این طور... پس این طور...«.
سرانجام بی اراده گفت: »خیلی وقته که اینجا زندگی می کنی؟«

زن پاسخ داد: »شش ماه.«
و مرد آن چنان که گویی سخن اش را تایید می کند پرسید:

- اینجا راحت هستی؟
زن لحظه ای اندیشید و بعد گفت:

- بهش عادت کرده ام. در هر حال آدم باید یه جوری زندگی کنه.
جوان به عالمت تصدیق و آن چنان که گویی ستایش اش نیز می کند 

سر تکان داد و پرسید:
- همین جاها به دنیا آمده ای؟

زن به عالمت نفی سر تکان داد. مرد ادامه داد:
- پس از جای خیلی دوری می آیی؟

زن لحظه ای درنگ کرد...آن چنان که گویی خاطره ای محو گشته را 
به یاد می آورد و بعد گفت:

نان« هستم.
ْ
- من اهِل »ِپرپیگ

مرد گفت:

- بله...بله.
و دیگر از سوال کردن دست برداشت. اما زن به نوبه ی خود پرسید:

- خب تو چی؟ ملوانی؟
- آره، ما دریانوردیم.

- سفرهای خیلی دور و درازی کرده ای؟
- خیلی دراز. همه جور جاهایی را دیده ایم.

- دور دنیا را گشته ای؟
- آره، و نه یک بار هم، بلکه میشه گفت تقریبا دو بار.

زن لحظه ای درنگ کرد. گویی چیزی به خاطر می آورد، گفت:
- به نظرم خیلی کشتی روی آب دیده باشی.

- آره، خیلی، خیلی.
- آیا هرگز به کشتی »نوِتْردام دووان« برخورد کرده ای؟ آیا کشتی ای 

به این نام وجود دارد؟
مرد از این که زن، ناِم کشتِی او را می برد، به شگفتی افتاد. اندیشید 

که کمی شوخی کند و سربه سر زن بگذارد. با رخوت گفت:
- البته که دیده ام. همین هفته ی پیش بود که دیدم ش.

رنگ از روی زن پرید.
- راست میگی؟ جدی؟ دیدی ش؟

- آره، راست میگم، دیدم. حقیقت مطلق.
- بهم دروغ نمی گی؟

- خدا ازم نگذره اگه دروغ بگم و قسم می خورم که دارم بهت راست 
میگم.

زن پرسید:
- آیا روی عرشه ی کشتی، مردی به نام سلستین داکلوس ندیدی؟

مرد با لحنی شگفت زده و وحشتناک تکرار کرد:
- گفتی سلستین داکلوس؟

زِن  این  که  بود  چگونه  بازماند...  حرکت  از  قلب اش  به ناگاه   ...
بیگانه نام او را بر زبان می راند؟

پرسید:
- چطور مگه؟ مگه تو اونو می شناسی؟

و به وضوح روشن بود که زن نیز ترسیده است.
- نه، نمی شناسم ش. اما زنی این جا هست که می شناسدش.

- چه؟ زنی؟ این جا؟ توی این خانه؟
- نه، این جا نه، نزدیک این جا.

- بگو کجا؟
- آه، نه، خیلی دور از این جا.

- کیست؟ کیست؟
- اوه! فقط یک زن است مثل من!

- با اون چیکار داره؟
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- من از کجا بدونم؟ شاید جفت شان مال یه والیت باشن.
مرد گفت:

- دلم می خواد این زن رو ببینم.
- چرا؟ چیزی داری که بهش بگی؟

- آره، میخوام بهش بگم.
- چی بهش بگی؟

- که من سلستین داکلوس رو دیده ام.
- پس تو سلستین داکلوس رو دیده ای. آیا زنده و سرحاله؟

به تو داره؟ چه چیز  اما این مسائل چه ربطی  - آره، کامال خوبه. 
جالب توجهی برای تو داره؟

را جمع وجور  اندیشه های گسیخته اش  دیگر  بار  و  زن ساکت شد 
کرد. سپس با لحنی مالیم گفت:

- به من بگو کدام بندر، مقصد نوِتْردام دووان است؟
- کدام بندر؟ معلومه... مارسی.

زن فریاد زد:
- این که میگی راسته؟

- آره،کامال درسته.
- و تو داکلوس را می شناسی؟

- همین حاال بهت گفتم که می شناسم ش.
زن لحظه ای اندیشید و به نرمی زیر لب گفت:

- آره، آره. خوبه.
- تو ازش چه می خواهی؟

- اگه دیدی ش بگو... نه بهتره که... نه... نه...
- چی باید بهش بگم؟

- فراموش ش کن. مهم نیست.
می گشت.  عصبی تر  پیوسته  و  می نگریست  را  او  چنان  هم  مرد 

پرسید:
- تو خودت او را می شناسی.

- نه، من خودم نمی شناسم ش.
- پس چرا این قدر برات مهمه؟

زن پاسخی نداد. برخاست و به سوی پیش خوان که پشت آن، زِن 
نیم  دو  برداشته  را  لیموترش  یک  و  رفت  بود  نشسته  صاحب خانه 
کرد و فشرد و عصاره اش را در لیوانی ریخته با آب مخلوط کرد و به 

سلستین داد.
- بیا این را بنوش.

و مثل دفعه ی پیش روی دو زانوی خود نشست. مرد گیالس را از 
او گرفت. پرسید:
- این برای چیه؟

- برای اینه که ذهن ت رو روشن کنه. بعدش میخوام یه چیزی رو 

بهت بگم. بنوش.
مرد عصاره ی لیمو را نوشید و با پشت دست لب هایش را پاک کرد.

- بسیار خوب، حاال بهم بگو، سراپا گوش ام.
زن گفت: »ولی تو نباید بذاری سلستین بفهمه که من رو دیده ای و 

هم چنین نباید بگی این داستان رو از چه کسی شنیده ای.«
- بسیار خوب، نمی گم.

- قسم بخور.
مرد سوگند خورد. زن گفت:

- خدا در نگه داشتن قسم کمک ت کنه.
- خدا کمک ام کنه.

- بسیار خوب، بهش بگو که پدر و مادر و برادرش همه مرده اند. 
بگو در شهرشان یه بیماری ُمسری شایع شد و همه شون رو طی یک 

شت.
ُ
ماه ک

بازایستاد.  حرکت  از  قلب اش  در  خون  که  کرد  حس  داکلوس 
نمی دانست که چه بگوید. بالفاصله پرسید:

- مطمئنی که این طور شده؟
- آره، کامال مطمئن.

- کی این رو به تو گفت؟
زن دست هایش را بر شانه ی او گذاشت و مستقیما در چشمان اش 

نگاه کرد.
نمی گذاری  هم چنین  و  گفت  نخواهی  کسی  به  که  بخور  قسم   -

کسی بفهمه.
مرد قسم خورد.

- من خواهرش هستم.
مرد فریاد زد:
- فرانسواز؟

زن به دقت به صورت اش نگاه کرد و به آرامی لب هایش جنبید و به 
دردمندی این کلمات از میان لب هایش فروریخت.

- پس تو سلستین هستی؟
هیچ کدام شان تکانی نخوردند و هر دو در حالی که وحشت زده به 
چشمان یکدیگر نگاه می کردند، بی حرکت ماندند... پیرامون شان، 
دیگران، سیاه مست و پرخاشگر، فریاد می زدند، عربده می کشیدند 
و  دست زدن هایشان  صدای  و  گیالس ها  جرنگ جرنگ  صدای  و 
صدای ناله و نفیِر زنان که آواز می خواندند و جیغ می کشیدند، یک 

دم خاموش نمی گشت.
مرد آهسته، آن سان که صدا به زحمت به گوش زن می رسید گفت:

- چه طوری این اتفاق افتاد؟
و ناگهان چشمان اش پر از اشک شد... زن می لرزید:

چه  دادم.  دست  از  ماه  یک  در  را  تاشان  سه   هر  ُمردند.  آن ها   -
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می توانستم بکنم؟! چه کار از دستم بر می آمد؟! تنها ماندم. مخارج 
دکتر، دارو و مخارج سه تا تشییع جنازه و کفن ودفن... مجبور بودم 
تا بدهی ها رو بدهم. چیزی جز لباس هایی  همه چیز رو بفروشم 
موسیو  پیش  خدمتکار  عنوان  به  بعد  نماند.  برام  داشتم  تن  به  که 
»کاشاد« رفتم. به خاطر می آوری ش؟ همان مرد لنگ! آن موقع فقط 
چهارده  هنوز  می کردی،  ترک  را  خانه  تو  وقتی  داشتم.  سال  پانزده 
سال هم نداشتم... و او مرا از راه به در برد. می دانی که ما دختران 

دهاتی چقدر ساده و ابله هستیم...
بعد به عنوان پرستار به خانه ی یک دفتردار اسناد رسمی رفتم و با او 
هم قضیه همان بود. مدتی مرا رفیقه ی خودش کرد و فقط در همین 
بودم.  ساکن  خانه  یک  در  داشتم...  سرم  روی  سقفی  کوتاه  مدت 
تمام  روز  سه  کرد.  بیرون ام  هم  او  نکشید.  طول  زیاد  هم  این  اما 
گرسنه و بی غذا ماندم. کسی کم ترین کمکی بهم نکرد.کسی من رو 

نپذیرفت... و اون وقت مث اونای دیگه اینجا اومدم...
از  اشک  سیالب  اختیار  بی  می کرد،  صحبت  که  طور  همان 
دیدگان اش فرومی ریخت... اشک از چشمان اش بر بینی می ریخت 

و گونه هایش را خیس می کرد و قطره قطره بر دهان اش می چکید.
مرد گفت:

- خدای من! ما چه کردیم!
زن در میان هق هِق گریه، نجواکنان گفت:

کار  چه  بودم...  بدبخت  بس  از  ُمرده ای.  هم  تو  می کردم  فکر   -
دیگری می شد بکنم؟

مرد هم چنان به نجوا پرسید:
- چه طور منو نشناختی؟

- نمی دونم. نمی دونم. آخ! تقصیر من نبود.
و هم چنان گریه اش را به تلخی ادامه داد.

مرد گفت:
جور  می کردم،  ترک  را  خانه  وقتی  بشناسم ت.  نمی توانستم  من   -

دیگری بودی. اما تو باید منو می شناختی.
مصیبت  فروانداخت...  را  هایش  دست  مطلق  ناامیدی  با  زن 

نفس اش را بریده بود.
- آه خدای من! خیلی از این مردها می بینم…همه شون برام یکسان 

و به یه شکل اند…همه شون در نظرم یه جورند.
به  می خواست  بود.  گشته  منقبض  دردمندانه  نحوی  به  مرد  قلب 
و  ِبِگرَید  کتک خورده  بچه ای  بسان  و  بسیار  شرم  به  بلند،  صدای 
زوزه بکشد. بلند شد و بازوهای زن را گرفت و سپس سر او را در 
پنجه های پرقدرت خود فشرد و با دقت در صورت اش خیره شد و 
آن دوشیزه ی  را،  آن دخترِک کوچِک الغراندام  او،  در  آهسته آهسته 
آرام و شادمانی را که هنگام سفر در خانه نهاده بود و ترک کرده بود، 

بازشناخت.
مرد با شگفتی فریاد زد:

- بله... تو فرانسواز، خواهر منی.
هم چون  که  قوی  مردی  بی اختیاِر  گریه ی  گریه،  هق هق  ناگهان  و 

سکسکه ی مردان مست بود، از گلویش بیرون زد.
سپس سر دختر را رها کرد و آن چنان با مشت بر میز کوفت که تمام 
گیالس ها را واژگون نمود و تکه تکه کرد. و هم چنان وحشیانه با 

صدای بلند نعره کشید.
رفقایش وحشت زده به سوی او برگشتند. یکی از آن ها گفت:

- این قدر خودنمایی و گردن کلفتی نکن.
- چت شده که این قدر سر و صدا می کنی؟

سومی در حالی که آستین پیراهن سلستین را با یک دست می گشود 
که  را  گلگون چهره  و  سیه چشم  خندان،  دختری  دیگر  دست  با  و 
دامنی ابریشمین، سرخ رنگ و کوتاه به پا داشت در بغل می گرفت، 

گفت:
بیایید  بچه ها...  بیایید  نعره می کشی.  این همه  داکلوس، چرا  ه 

َ
ا  -

باز بریم باال!
نگه  را  نفس اش  که  حالی  در  و  شد  خاموش  ناگهان  داکلوس 
شگفت،  حالت  همان  با  سپس  کرد.  نگاه  رفقایش  به  می داشت، 
ناگهانی و مصّمم که معموال هنگام شروع یک جنگ آغاز می شود، 
تلوتلوخوران به سوی ملوانی که دختر را در آغوش گرفته بود رفت و 
با یورشی محکم و به یک ضربه ی دست، آن دو را از هم جدا کرد.

- جدا شوید! جدا شوید از هم! آیا نمی بینید که این ها خواهران شما 
هستند؟ همه شان خواهران شما هستند... هر کدام از این ها خواهر 

یکی از شماست! نگاه کنید! این خواهر من است فرانسواز!
تلخ،  گریستن...گریه ای  هق هق  به  کرد  شروع  و   ... ها  ها  ها   ...

گین که از فرط بدبختی گویی صدای خنده بود... دردناک و شرم آ
سپس تلوتلو خورد. دست اش را بلند کرد و با صدایی رعب آمیز به 
با دست های  و  به خود می پیچید  افتاد. بی دفاع، روی زمین  زمین 
از  و طوری خرخر می کرد که گویی  آن می کوبید  بر  خود محکم 

خفگی به حالت مرگ افتاده است.
یکی از رفقایش گفت:

بیدارش  بریم  خواستیم  وقتی  رختخواب.  توی  ببریم ش  باید   -
می کنیم و می بریم ش.

اتاق  به  و  کشیدند  باال  و  برداشتند  را  او  بی جان  تن  بدین سان  و 
فرانسواز برده، بر تخت او خوابانیدند.

ان
ست

دا

79



ماهنامه ی دیدار- سال اول، شماره ی 4

معرفی کتاب
)نگاهی گذرا(

شاهزاده خانم زشت و دلقک دانا
مترجم: کتایون خلیلی  نویسنده: مارگرت گری 

ناشر: نی

گروه سنی: سال های پایانی ابتدایی ـ متوسطه ی اول

ذکر  و  فکر  روزگاری،  روزی 
و  بود  زیبایی  دنیا  مردم  همه ی 
سرزمین  در  زمان،  آن  در  بس. 
به دنیا  َدم ُپختک، شاهزاده خانمی 
طبق  که  بودند  منتظر  همه  آمد. 
دو  از  شاهزاده  این  پیش گویی ها، 
باشد،  زیباتر  خود  بزرگ تِر  خواهر 
چهره ی  با  »ُرز«  شاهزاده خانم  اما 
را  مردم  همه ی  خودش  زشت 
ِد 

ّ
تول با  کرد.  مأیوس  و  شگفت زده 

رقابت  در  سرزمین اش  اعتبار  او، 
زیبارویان، کم شد. با این همه، ُرز 
به این چیزها اهمیت نمی داد و زشت بودن اش برای او فرصتی شد 

تا برخالف خواهران اش، زندگی واقعی را تجربه کند.
سال ها بود که ِخَرد از سرزمیِن دم پختک رفته بود چون پادشاه، از 
خردمندان خسته شده و دستور داده بود که همه ی آن ها را از کشور 
بیرون کنند. اما هنوز خردمندانی وجود داشتند که تالش می کردند 
دانش و خرد واقعی را به سرزمین بازگردانند و ُرز با یکی از آنها 
دربار  دلقِک  قالِب  در  جاسپر،  بود:  »جاسپر«  او،  ناِم  شد.  آشنا 
ُرز را  آموزگاِر  انجام می داد و سال ها نقِش دوست و  کارهایش را 
بازی کرد و بی آن که ُرز متوجه شود، او را با خرد حقیقی آشنا کرد.
ُرز به سن نوجوانی رسید؛ زمانی که حس می کرد برایش اهمیت 
بقیه دختران  او را هم مانند  دارد که دوست داشته شود و دیگران 
دل پسند بدانند. به همین خاطر آرزو کرد که زیباترین دختر روی 

زمین باشد تا »شاهزاده جعفرِی« خوش قیافه او را بپسندد.
خانم  »شاهزاده  داستاِن  شد.  برآورده  َپری  یک  توسط  ُرز  آرزوی 
زشت و دلقِک دانا«، ماجراهای ُرز با این زندگی جدیِد »زیباشده« 

را روایت می کند.

عروسک پدر 
مترجم: شقایق قندهاری یشیا کالورت  نویسنده: پاتر

ناشر: امیرکبیر )شکوفه(

گروه سنی: متوسطه ی اول ـ متوسطه ی دوم

وقتی همه چیز خراب می شود 
و همه ی خانواده امید خود را 
از دست می دهند، چه کسی 
جمع  هم  دور  را  همه  دوباره 

خواهد کرد؟
تنها  دوازده ساله،  »گلنیِس« 
چیزی که می خواهد پس گرفتِن 
است؛   گذشته  عالِی  زندگِی 
قبل  همه چیز  که  همان طوری 
از به زندان رفتن پدر بود؛ قبل 
خاطر  به  مادرش  که  این  از 
شدت استرس و نگرانی بیمار 

شود؛ قبل از اینکه او و چهار خواهر و برادرش مجبور شوند برای 
زندگی به خانه دوستان و اقوام بروند.

گلنیس از میان تمام خانواده تصمیم می گیرد با خاله ی عجیب اش، 
»واندا«، زندگی کند. واندا به همراه پسرش در شهری نزدیک به 
این  به گلنیس  آن ها  بودن در خانه ی  زندان پدر زندگی می کند و 
فرصت را می دهد که به دیدار پدرش برود و به او کمک کند که 

بی گناهی خود را ثابت نماید. 
می شود  کار  به  دست  گلنیس، 

متوجه  تدریج  به  او  اما 
خاطراِت  از  که  می شود 
تلخ و دشواری های زندگی، 
ساخته  زندانی  خود  برای 
پدر«،  »عروسِک  است. 
داستاِن چالش های گلنیس 
زندان  این  از  رهایی  برای 

است.
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بزرگ ترین نمک زاِر مسطِح جهان یا »ساالر دو ایونی«1، 
منطقه ای است به مساحِت 10582 کیلومتر مربع )بیش  
از ده برابر شهر تهران(2 که پوسته ای یک متری از نمک، 
و  باالترین  سطِح  اختالِف  است.  پوشانده  را  آن  سطِح 
پایین ترین نقطه ی این نمک زار، کم تر از یک متر است و 
به همین خاطر، نمک زاِر »ایونی«، مسطح ترین منطقه ی 
جهان به حساب می آید. این نمک زار، در کشوِر بولیوی و 

در ارتفاعاِت رشته کوِه آند قرار دارد.
نمک زاِر ایونی، توسِط کوهستاِن آند، احاطه شده و در 
این منطقه هیچ آب راهی برای خروج آب از منطقه وجود 
ندارد. به همین خاطر، پس از باران های فصلی، آب در 
این دشت گیر می افتد و پهنه ی آبِی وسیع و کم عمقی 
ایجاد می کند. آِب بی حرکت و مسطح، آن چنان تصاویر 
و  آسمان  میاِن  مرِز  که  می کند  منعکس  خودش  در  را 

زمین محو می شود.
در فصل های گرم تر، آب تبخیر شده و رسوباِت نمک و 

دیگر مواد معدنی بر جای می  ماند.

بزرگ ترین آینه ی جهان

1( Salar de Uyuni
2( 5 برابر کالن شهر تهران.
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