زن ،آزادی ،زﻧﺪﮔﯽ در اﺛﺮ ﻫﲊی
در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ! ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﺿﯽ زاده
ﻣﻬﺮان زﻧﮕﻨﻪ
ﺗﺬﮐﺮ :ﻋﮑﺲ/ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺪون ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪ .ﺗﺎﺑﻠﻮ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﻣﻀﺎء ﻗﺎﺿﯽزاده در ﭘﺎی آن

دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﱰاﺿﺎت ﺟﺎری ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرﻫﺎی آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻮاﺳﻄﻪی اﻫﻤﯿﺖ اﻋﱰاﺿﺎت در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ.

ﺗﺎﺑﻠﻮ )ﯾﺎ ﻋﮑﺲ( دو ﺟﺰء ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ روزﻣﺮه دارد .ﯾﮏ

اﺳﻠﺤﻪ و ﯾﮏ ﻣﺎدر ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺷﲑ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
دو ﺟﺰء در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﮏ

»واﻗﻌﻪ« را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .واﻗﻌﻪ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای

اﯾﺮاﻧﯿﺎن روزﻣﺮه ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
روزﻣﺮهی ﯾﮏ زن‑ﺳﺮﺑﺎز دارد .آﻧﭽﻪ ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﺮان،

و ﻓﻘﻂ در اﯾﺮان ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﮐﻪ زﻧﺎن از ﺑﺮﺧﯽ از
ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎر ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،روزﻣﺮه ﻧﯿﺴﺖ،

در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﺮی روزﻣﺮه اﺳﺖ.

زﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺳﺮ ﭘﺴﺘﺶ )ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن

و ﭼﯿﺴﺘﯽ آن( آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪش را ﺷﲑ ﻣﯽدﻫﺪ.

از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺨﯿﻠﯽ در ﺗﺎﺑﻠﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﻫﺮ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺛﺒﺖ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺪس ﮔﻔﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻨﲔ ﻋﮑﺲﻫﺎﺋﯽ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ .از

اﯾﻦ زاوﯾﻪ ،ﻟﺤﻈﻪای از اﯾﺮان ﺑﮕﺬرﯾﻢ و ﺑﺳﯿﻢ ا ﮔﺮ زن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰی در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎن
را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ؟ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ!

ﺣﺘﯽ ﻟﺒﺎس زن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﺮدﻫﺎ ﻣﯽﺑﺮد )زن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﲔ ﮐﺮد اﺳﺖ( ،ﭼﻨﺪان ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ

ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﺎن ﯾﮏ آن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﮑﺚ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﺸﻮد ،اﻣﺎ

ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺟﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻤﻪﻫﺎ  Kitschو ﭘﻼ ﮐﺎردﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﭼﯿﺰی ﺟﺰ

ﺗﻬﯿﯿﺞ ﺑﻪ ﺟﺎ/ﺑﯿﺠﺎ در آﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ در »ﻫﲊ« ﮐﺎرﮐﺮدی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻪ اﻏﻠﺐ

ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺎن را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﲊ ﮐﺎﻻﺋﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ،ﻋﻨﺼﺮی از ﻫﲊ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ،اﮔﺮ از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺟﺰﺋﯽ و ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﮑﺴﯽ در ﺑﺮ دارد ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺑﮑﻨﯿﻢ.

در وﺟﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭼﯿﺰ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدی ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﺮ ﻧﻘﺎش ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را

ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﻨﺪ .ﻧﻮآوریای در اﯾﻦ وﺟﻪ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺧﻄﻮط ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺛﺮی از ﻟﺮزش دﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

ﺗﺮس ﻧﻘﺎش در آﻧﺎن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭘﺸﻤﺎﻟﻮﺋﯽ در ﺧﻄﻮط ﮐﻪ ﻣﺒﲔ ﻧﺎﺷﯽ ﺑﻮدن ﻧﻘﺎش اﺳﺖ ،ﻫﻢ در آﻧﺎن دﯾﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﺗﺮدﯾﺪ در ارزشﮔﺬاری
ﻣﯽﺷﻮد؟ در ﻧﮕﺎه اول ﻫﯿﭻ!

ﮐﻤﯽ دﻗﺖ ﺑﮑﻨﯿﻢ :ﻣﻮﺿﻮع در ﯾﮏ اﺗﺎق ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺗﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ .ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪی اﺳﻠﺤﻪ

ﺑﺮ دﯾﻮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ آﻓﺘﺎب )ﯾﺎ ﻧﻮر( ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم

ﮐﺎر ﻧﻘﺎش در ﺣﺎل ﺗﺎﺑﺶ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﺎ ﻧﻘﺎش ﭼﻨﲔ ﺗﺼﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ( .از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﮕﺎه
ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻏﯿﺒﺖ .ﻏﯿﺒﺖ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ! آ ﮔﺎﻫﯽ/ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ

ﻧﻘﺎش در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧﺪارد ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺷﮑﺎف ﺑﲔ ﻣﻌﻨﺎی ذﻫﻨﯽ/ﻋﯿﻨﯽ )ﻟﻮﮐﺎچ( دارد.

زن ﺳﺎﯾﻪای ﻧﺪارد .ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ زن را ﺑﻪ ﺷﯽء ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺳﯿﻢ ﺳﺎﯾﻪی زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺴﻢ

ﯾﺎ »ﺷﯽءای« ﺻﻠﺐ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ! ﺳﺎﯾﻪ ﻏﺎﺋﺐ اﺳﺖ .ﻏﯿﺒﺖ ﻗﺪ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﺪا

در ﻣﯽآﯾﺪ .ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻮﺟﺐ دﯾﺪن ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﯿﺰی ﻏﺎﺋﺐ ،ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﮐﻞ را
ﻏﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻤﺒﻮد در اﯾﻦ اﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ را ﺑﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﲊی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﲊ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﯾﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ/ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در اﺛﺮ ﺧﺎﱃ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﯾﻪ! ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ را از ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻧﺴﺎن را از ﺣﻮزهی واﻗﻌﯿﺖ واﻗﻌﯽ )ﻗﺎﺑﻞ ﻋﮑﺎﺳﯽ( ﺑﲑون و ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺑﺮد .در اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ

اﺳﻠﺤﻪ )و ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺻﻨﺪﱃ ﯾﺎ اﺷﯿﺎء ﺑﯽ ﺟﺎن( ﻓﻘﻂ دارای ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻇﺮ روزﻣﺮه )اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ و ژرف( »ﻣﺎدر و ﮐﻮدک« )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ زﻧﺪﮔﯽ( ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺛﲑی ،ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﻮر از آﻧﺎن ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ ﺗﻐﯿﲑی

ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭘﺸﺖ آﻧﺎن ﺗﺎﺑﯿﺪه اﺳﺖ .زن/ﮐﻮدک )زﻧﺪﮔﯽ( واﻗﻌﯿﺖ اﺛﲑی و ﻏﲑ واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در
ﺣﺎﱃ ﮐﻪ اﺳﻠﺤﻪ دارای ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ واﻗﻌﯽ در ﺗﺎﺑﻠﻮﺳﺖ .ﭘﻠﯽ ﺑﲔ واﻗﻌﯽی واﻗﻌﯽ و واﻗﻌﯽ
ﺗﺨﯿﻠﯽ زده ﺷﺪه اﺳﺖ :زن ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ اﺛﲑی و اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻮﺟﻮدی واﻗﻌﯽ! واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺨﯿﻠﯽ و واﻗﻌﯽ در
ﯾﮏ ﺟﺎ ﮔﺮد آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺸﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﲊی ﺑﻮدن ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﺪﯾﻮن آن اﺳﺖ .ﮐﻤﺒﻮد )ﺟﺎی ﺧﺎﱃ( ﮐﻪ

در ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺮض‑ﻧﺸﺎﻧﻪ‑ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ  Symptomaticﻣﱳ ﻋﻠﻤﯽ )آﻟﺘﻮﺳﺮ( ،ﻣﺒﲔ اﺛﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮ

ﺷﻮد ﺗﺎ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻧﻘﺶ و ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻫﲊی دارد ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن

ﻣﺮض‑ﻧﺸﺎﻧﻪ‑ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ دﯾﺪن ﮐﻤﺒﻮد در واﻗﻊ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺪﯾﺪن ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

اﺳﺖ .ﺧﺎﱃ در واﻗﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﲊﯾﺖ و ﺧﻠﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﲊی ﺷﺪه اﺳﺖ.

زن و ﮐﻮدک در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن اﺷﯿﺎء ﺑﻮﯾﮋه اﺳﻠﺤﻪ واﻗﻌﯿﺖ واﻗﻌﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﺛﲑی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ

ﺷﮑﻞ اﺛﲑی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻋﻨﺼﺮ ﻫﲊی در اﯾﻦ ﺗﻨﺶ زاده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﻨﺶ اﺛﺮ ﮐﻮﺑﻨﺪه

ﻣﯽﺷﻮد و وﻓﺎداریاش را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺧﺎص ﻋﺎم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ

اﺛﺮ ﻫﲊی در اﺛﺮ ﯾﮏ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﻬﺎن ﺗﺴﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﺟﻬﺎن ﻓﻌﻠﯽ »ﻓﻘﻂ« اﺳﻠﺤﻪ

ﻣﺎدﯾﺖ دارد ،اﺛﲑی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎدراﻧﻪ ،ﯾﺎ ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﺗﺨﯿﻞ
اﻧﺘﻘﺎل داد.

ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺎﺑﻠﻮ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﺑﺸﻮد .ﺑﻪ رل ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﻏﺮب ﺑﻪ رلﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ زن )ﺧﺎﻧﻪداری ،ﺑﭽﻪداری و ﻏﲑه( اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ‑.رﱃ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﯾﮑﯽ از وﺟﻮه ﻫﻤﺘﺎﻓﺘﻪ Komplex

راﺑﻄﻪی ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺳﻠﻄﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ! ﭘﯿﺎم )و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی( ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﻟﯿﱪال از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

زن در اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮدان راﺑﻄﻪی ﺳﻠﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را

ﺗﻀﻤﲔ ﺑﮑﻨﻨﺪ) .ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻮرا ﮐﺸﯿﺪ! ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮوغ در »ﺗﻮﻟﺪ دﯾﮕﺮ«» :ﻣﻮﻫﺒﺘﯿﺴﺖ زﯾﺴﱳ ،آری ]در

ﺑﺮاﺑﺮی[ ،اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽی اﯾﻦ ]ﺑﺮاﺑﺮی[ در ﭘﺎی آﯾﻨﻪ ،ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ،ﺷﺸﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﺸﺖ ﺷﻤﻊ ﻧﺴﯿﻪ

ﻣﯽاﻓﺮوزم  ...ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﺳﺎزﻧﺪهای ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻬﺎدهام /ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺎن ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﺠﺎی آن«

]در ﺧﺸﻮﻧﺖ و اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ) [.ﻓﺮوغ(( ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ رل ﺟﺪﯾﺪ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزهای در ﺟﻬﺎن

ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺑﺰنﺑﺰن  Actionfilmﻫﺎﻟﯿﻮودی/ﺑﺎﻟﯿﻮودی ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ زن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﺸﻦ

ﻫﻤﭙﺎی ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ﺟﺎی رﻣﺒﻮ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ زن ﻧﯿﺰ ﺑﮕﲑد .ﺟﺎی ﺟﺎﻧﺴﻮن
را ﻟﯿﺰ ﺗﺮاس در اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺟﺎی ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ را اوﻟﱪاﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ آﺧﺮی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ در

ﻋﺮاق ﮐﺸﱳ  ۵٠٠ﻫﺰار ﮐﻮدک ارزﺷﺶ را داﺷﺖ ،روی دﺳﺖ ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ﻧﯿﺰ زده اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد در ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻌﺎ ﺟﺬاب اﺳﺖ؟ ﺑﻠﻪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻨﺪ
ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه درﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺮداﻧﻪای از ﺑﺮاﺑﺮی دارﻧﺪ،

ﮔﻮﯾﺎ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢﺷﺎن را ﻣﺮدی ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اوﺳﺖ .ﺗﺎﺑﻠﻮ ،اﮔﺮ ﭼﻨﲔ دﯾﺪه ﺷﻮد،

ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :اﮔﺮ ﻣﯿﺪان دﯾﺪن در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺪﯾﺪن ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺸﻮد ،ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﻫﲊی

اﺳﺖ.

ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﲔ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﮑﺎن آﺷﺘﯽ دادن ﯾﮏ اﻣﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﻣﺎدر/ﮐﻮدک( ﺑﺎ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ

)ﺟﻨﮓ و ﺳﻤﺒﻞ آن اﺳﻠﺤﻪ( ﻧﯿﺰ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮد .ﺑﻠﻪ ،اﻣﮑﺎن آﺷﺘﯽ ﻋﻤﻼ وﺟﻮد دارد! اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﻧﻘﺎش
)آ ﮔﺎﻫﺎﻧﻪ/ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ( ﺗﻌﯿﲔ ﮐﺮده اﺳﺖ :اﻧﺴﺎن )زن در ﻋﮑﺲ( ﺑﺎﯾﺪ اﺛﲑی ﺑﺸﻮد و »ﺑﺨﺸﯽ« از ﺧﻮد را از

دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن زن/ﮐﻮدک/زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻫﲊی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎدﯾﺖ ﺧﻮد

را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.

