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تنها نهاد موجود در جمهوری اسالمی خانواده است. در خفقان سیاسی ای که بر آزادسازی نیروهای اجتامعی در 

ایران سد می زند، خانواده ی مقدس تنها نهادی است که میان زندگی شخصی )خانه( و اجتامعی )کار( فرد حد 

نو زندگی اش مستحِق  اقتضای وضع  به  این میانه است. در حالی که  پاندولی در  ایرانی  می گذارد: شبه شهروند 

روابطی نو است، حاکم ریشه های سترب روابط کهنه را هرروز بیشرت به دور تنش می پیچد. شام در محیط کاری تان 

هیچ گروهی شکل منی دهید. شام در محله ی زندگی تان اهل تیم ورزشی نیستید. شام به خاطر عالقه به چیزی 

به افراد دیگر جامعه پیوند منی خورید. حتی در لذتجویی هایتان پایداری شکل گیری گروه "عرق خوری" ندارید و 

اگر گاه به گاه دور از چشم حاکم در خانه ها جمع شوید، از آبکی بودن )یعنی بی پناهی و اختگی( پیوندهایتان 

آگاهید. خوب می دانید هر مشارکت پایداِر جمعی حول انجام کاری که افراد دغدغه ی به مثر رسیدنش را دارند، 

شکل می گیرد یا ارتباطی است که بعدها به "آشنا داشنت" در فالن کار و بهامن اداره می انجامد. اما دغدغه ی شام 

سیر کردن شکمتان، پرداخت اجاره بها و حفظ تعادل روانی است. زندگی تان را طوری چیده اید که ابداً رس و کارتان 

به آشنابازی نیوفتد. حتی یک نفر آدِم موجه که ضامن وام بانکی تان شود، منی شناسید. بعید نیست که رابطه ی 

شام با تراپیست های آنالین مستمرتر از هر جمع فرضی باشد. اگر در ابدیت های کوچک و ناپایدار طعِم ارتباط 

خارج از خانواده را چشیده باشید )مثل تجربه ی فعالیت  های دانشگاهی و ورزشی(، از رس شانس بوده است. 

پاره ای وظایف خانوادگی در تنگنا قرارتان داده، از رضورت آنها باخربید ولی از حاکمیت متام عیار آن بر زندگی تان 
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شاکی می شوید، ترجیح می دهید "آدم خودتان" باشید، با این حال وقتی تنها می شوید تاب بی کسی ندارید و زندگی 

آزادانه تان بدون خرده گیری های روزمره در یک ابدیت بی معنا غرق می شود. هرچند افراد خانواده هم زبان تان 

نیستند، باید شکلی از هم رسانی ناقص را شکل دهید. همواره در چنین تالشی هستید. به تدریج شباهت های 

این همه، شام خودتان هم منی دانید به دنبال چه جور  با  از سازش در ارزش ها سوق می یابد.  ژنتیکی به شکلی 

آدم هایی هستید و اصالً این جامعه ی ماالمال، دسته ای از هم نوعان شام را در خود جا داده یا نه؟ از جستجو ناامید 

می شوید. اخیراً شبکه های اجتامعی در ساعت غیرکاری مشغول نگهتان می دارد. شاید چند نفری را برای ارضای 

خالف های زیرزیرکی شناخته   باشید و در زندگی مالل انگیزتان از لطف هم صحبتی بهره مند شوید. این چیزها عمری 

دارد، سوتفاهم اصل پایه ی ارتباط است. تعصب خاصی نسبت به چیزها و رفتارها دارید که در برابر دیگری باید از 

آن "امور مناسب" دفاع کنید. البته به تدریج دیگر لذتی هم منی برید . از تصور ارتباط به رعشه می افتید . از اینکه 

کسی ایده ای برای چیزهای کوچکی مثل کوهنوردی یا حتی پیک نیک داشته باشد، به خنده می افتید. به تدریج 

تخیل امکان ارتباط را از دست می دهید و به هر بهانه ای حاشیه های مخرب را به خودتان یادآوری می کنید تا وضع 

فعلی را عادی یا حتی خواستنی جلوه دهید.

اما خانواده همچنان مستقر است. اگر والدین تان زنده باشند، جویای احوال شام می شوند. آنها به لحاظ هویتی 

به شام متصل هستند. شام ارث بر کسانی هستید و اگر نباشید باز نامی و خونی از آنها در شام است. اینکه تا چه 

حد احساس صمیمت کنید، اهمیت چندانی ندارد. خانواده واقعیت مسجل بیرونی است. آنچه بیرون از خانواده 

است با مکشی شدید به درون آن کشیده می شود. گیرم عواطف خاص شخصی را تجربه کرده باشید. این شخص 

حتام جنس مخالف شامست. در نهایت چاره ای ندارید جز اینکه خانواده ی دیگری تشکیل دهید : متام تجربه ی شام 

از عشق جانانه در همین ورطه می افتد و باز اگر پشیامن نشوید و به فکر جدایی نباشید، به هزار شکل مختلف 

با نهاد تازه تاسیس تان در کلنجارید. در این بحث جمعیت نامعلوم هم جنس خواهان اصالً وجود نخواهند داشت، 

این عده پیشاپیش حذف شده اند. شاید برخی با توان ناچیِز اقتصادی بتوانند محدوده ی استقاللی در خانه های 

اجاره ای دست وپا کنند. ولی خانواده همچنان نقطه ی مشهود زندگی افراد در ایران است؛ جنازه ی شام را به آنها 

تحویل خواهند داد. پس نگران شام هستند، حتی اگر از همه چیز بی خرب باشند. ممکن است به شیوه ی زندگی تان 

بد و بی راه بگویند ولی باز برحسب شخصیت مچاله شده شان در سایه ی نظام قدسی، صورتشان را با سیلی رسخ 

نگه می دارند .
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ازدواج کنید، چه جوری  قانونی در عامل کار ندارد که شام می خواهید  ازدواج کنید، هیچ  »شام حاال می خواهید 

بکنید. شام ثبت کنید، در اداره ای که باید آنها ازدواج را ثبت کنند، باقی آن به خودتان مربوط است. اسالم از 

قبل اینکه شام ازدواج کنید، ترصف کرده، توجه کرده که این ازدواج منبع یک بچه است. این بچه باید درست بار 

بیاید«.)خمینی:91(1 

مادر اُس اساس خانواده است. نگهبان دژ تربیت، پاسداِر صلح پایداِر جهان با عطوفِت الیزال. اقیانوس محبت، 

دشت از خودگذشتگی ها، سفره ی پهن، صحرای بیچارگی، مادران مان را با نام "غصه" می شناسیم . با امراض مختلفی 

که سنگ بنای ارتباط شان شده است . این مادراِن خستگی ناپذیر در میان کارهای خانگی و خدمات ازخودگذشتگی، 

روحیه شان را حفظ کردند تا »زندگی کنند«. همچنان متاس می گیرند و احوالتان را می پرسند و شام در توافقی 

نگفتنی جمالت مشخصی را بارها تکرار می کنید: "بله، خوبم. غذا می خورم. به خودم می رسم. کار و بار هم بد 

نیست" و چند شوخی ساده.

مادر اخالق مراقبتی دارد. او از زمانی که زایید عهد کرد که مراقبت کند. درست منی فهمید چه خطری فرزندش 

را تهدید خواهد کرد. بیشرت اوقات خطرات زندگی فرزندش را در اندازه ی مصائب زندگی خودش می دید: فقر، 

دشمنی، بی کسی. چشامن مادر به هرچه جز سالمت فرزندش کور مانده است. گاهی از سلطه اش برای بازداری 

فرزند از این خطرات مبهم که به شکل غریزی و طی یک عمر زندگی درک کرده، بهره می جوید. مادِر مراقب که 

نظام حاکم خاستار تبدیل همه ی زنان به اوست، خودش را فدای فرزند می کند و در این امِر حیاتی مصمم است. 

از این جان نثاری به شکل گنگی راضی است و هم زمان غصه می خورد. او در ساخنت دلخوشی های کوچک استاد 

است. این تصویر رایج مادران است: نگهبان محافظت از زندگی، هرطور که هست. به رغم نقادی های تند و تیز 

نسبت به موانع شکل گیری نهادهای اجتامعی آزاد، نیرویی که این پیکر را رسپا نگهداشته، شگفت انگیز است. 

حافظه ی پرورش یک نطفه در تن مادران برجا می ماند و او حافِظ آن است، اخالق مادرانه، عطوفت مادرانه، صرب 

مادرانه قرار است رشایط را برای فرزندان تحمل پذیر کند. اما این نیروی غریزی که همچون رودی طغیان گر در 

مجرای تنِگ ارزش های والیی رسازیر می شود، به خاطر ناهامهنگی شدید با وضع موجود به گنداِب مرض های 

روحی و ذهنی می نشیند. مادر بیامری العالج می گیرد و علتش را درست منی داند، رنج در تنش متمرکز شده است: 

1   جایگاه زن در اندیشه ی امام خمینی. مولف و نارش: موسسه ی تنظیم و نرش آثار امام خمینی.
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ابزار  فرزندش از زندگی راضی نیست، از بی پولی، بیکاری، بی کسی و دچار بالیای زمانه است. او جز دلسوزی 

دیگری ندارد و خودش را به امیدهای کوچک دلخوش می دارد، هرچند از فهم آنچه بر رسش آمده ناتوان است، با 

متام وجودش بر لبه ی همه این شکاف ها ایستاده و هراسان به چشم اندازی مبهم خیره است.

در چند هفته ی اخیر هر بار تصویر مادری را که به خونخواهی فریاد می کشد دیدم، می دانستم که چشامن 

هامن مادران است. قصد کردم که مادر بهنام محجوبی را از نزدیک ببینم تا جهان انباشته از تصویرهای موقتی، 

به واقعیت نزدیک تر  شود. مادر بهنام را بر نیمکت امین آباد دیدم. از کرمان به تهران آمده بود تا مراقب فرزندش 

باشد. حیرت زده بود. وجدان کسانی را می طلبید و می گفت بارها پشت درهای تودرتوی زندان التامس کرده، انگار 

اصالً صدایش را منی شنیدند یا از اینکه صدایی نداشت حیران بود. اشک می ریخت. می لرزید و می گفت منی داند 

چه بر رس بهنام می آید و تا کِی اینجا می ماند . از اینکه آدم هایی به امین آباد می آمدند تا درآغوشش بگیرند و 

همدردی کنند، ممنون بود. مادر بهنام محجوبی را با آن تن نحیفش بی اندازه استوار دیدم : او در طلب چیزی 

بود، زندگی فرزندش که کمرت از آن را خواسنت برایش مقدور نبود. بی تابی تنی که برای ارضای قوی ترین غریزه ی 

انسانی اش دست و پا می زند. به شکل اغراق شده ای زنده بود و خواهان. وقتی جنازه ی پرسک دربندش را که حتی 

اجازه ی چند لحظه مالقاتش را نداشت تحویل گرفت، چه حالی داشت؟

حاال که فرزندش را کشتند، عضو گروهی از مادران است که فرزندنشان را کشته اند. هنوز هامن قدر مصمم است 

که در نشسنت بر نیمکت امین آباد. از این روست که هیچ چیز یک مادر را از "مادرانگی" منی اندازد. او و مادر ستار 

بهشتی، مادر سعید زینالی، مادر پویا بختیاری، مادران 1۵۰۰ نام و بیش، حاال مادران "فرزندان کشته شده" هستند  . 

لحظه ای که در تصویری خربی دور هم می نشینند جهان پیش چشمم می شکافد. مادری که نظام مقدس ساخت تا 

رام کننده ی امت باشد، امروز داغ دیده از کشتار جگرپاره هایشان حق طلبی می کنند. اگر مسئله فقط فرزند خودشان 

بود که متام شد. کشته شد. اما آنها در میانه می نشینند تا الاقل خون جوانانشان پامال نشود، مادرانگی شان است 

که به برانگیختگی جمعی شان جان می دهد، نیرویی که از حصارهای تنگ خانواده بیرون می زند. این مادران از 

پستوهای خانه شان به سمت همدیگر کشیده می شوند و به تدریج سیاسی شدن را می آموزند.

چنین تجربیاتی از اجتامعی  شدن مادرانگی در تاریخ مبارزات خلقی کم نیست: مادران رورسی سفید در آرژانتین، 

مادران میدان مه2، از همین جا بود که به مبارزان دوآتشه تبدیل شدند. آنها در جستجوی فرزندان گم شده شان 

2   مادران آرژانتینی رورسی های سفیدی به رس می کردند تا در راهپیامیی های طوالنی در میان جمعیت همدیگر را پیدا کنند، رنگ 

سفید نشانگر کهنه ی فرزندانشان بود که تبدیل به مناد مبارزه شد. به همین دلیل آنها به »مادران رورسی سفید« معروف شدند.
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به کالنرتی می رفتند و با هم آشنا می شدند . با هم حرف می زدند و هیچ رسبازی توان دستگیری شان را نداشت. 

حتی فرزندان دیگری را از دست دادند ولی دیگر جرقه شعله ور شده بود. حاال می دانستند که ماجرا از چه قرار 

است. چیزی برای از دست دادن نداشتند تا خاموش شان کند. در مصاحبه ای که بهرام قدیمی و فلیسیتاس ترویه با 

دبونافینی،3 رییس کانون مادران ماه مه و مادر سه فرزند گمشده، تهیه کرده اند، از او می پرسند: مادران این نیرو 

را که برای ادامه کاری الزم است از کجا می آورند؟ و ابه دبونفینی می گوید: »از اعتقاد به مبارزه. تنها کاری که در 

مقابل عشق به فرزندامنان می توانیم انجام دهیم. نه برای خودمان چیزی می خواهیم و نه محدودیت زمانی داریم، 

نه فردا و نه دیروز، این مبارزه ای است دایمی. تا زمانی که عدالت اجرا نشود باید به مبارزه مان ادامه دهیم. این 

را از فرزندامنان آموختیم. از همین رو روزی تصمیم گرفتیم که پرچم آنها را برافرازیم.«

کتاب های  با  امروز است. هیچ مردمی  انسان  مادرانه حقیقی ترین مکانیزم خودآگاهی  برانگیختگی  این  تصویر 

فلسفی بپا منی خیزند، بلکه رضورت است که بر دانایی آنان حکم می راند. آنها به سوی کتاب ها و آدم هایی شبیه 

به خودشان خواهند شتافت و آنچه در پس نظم پوشالی پنهان نگهداشته شده، ناگهان رس بر می آورد. تیر و تفنگ 

آرام منی کند،  فرزندش  مرگ  از  پس  را  مادری  نیست. رسگرمی های مرصفی هیچ  کافی  غریزه ها  نگهداشنت  برای 

منی تواند روحیه اش را با چیزی جز خونخواهی آرام کند. امروز در سایه ی وحشتزای جمهوری اسالمی که رفیق و 

هم رزم از ما دریغ شده، مادران کشته شدگان پرچم مبارزه برای آزادی را برافراشته نگهداشته اند. آنها با پوست و 

گوشت شان عذابی را فریاد می کشند که برای ما در هر گوشه از این نظِم نکبت بار، یادآوِر واقعیت مهلک زمانه 

است. ما که عقلامن به جایی قد منی دهد و معلوم نیست بر رس کدام هویت جعلی باید پا سفت کرده باشیم، 

ما که از بیان خشم و انزجارمان محروم شده ایم و مترکز کافی برای دستیابی به مکانیزم توقف چرخ دنده های این 

ماشین شکنجه را نداریم  یا اصالً کسی نیستیم جز همین توده ی بی شکل مردم ، با شنیدن صدای شام مادران داغدار 

رشمسار می شویم. شاید این رشم در خود فرو بردمان  و تعجیلی باشد بر غرش مهیبی که هر دم چشم انتظار آنیم.

زمستان 1399

3   گفتگوهایی با جنبش های کنونی آمریکای التین، بهرام قدیمی و فلیسیتاس ترویه، نرش نیکا: 1389
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