
 
  به خاطر نازی 

  
 
 

آهای گاليور! اين جمله به چه معنی است؟ نمی دانم. وقتی راننده می خواست عصبانيت خودش را به خاطر بی احتياطی من 
نشان دهد، با فرياد گفت آهای گاليور و رفت. از بس  هواس پرت بودم نزديک بود زير ماشين بروم و برای هميشه از اين رنج 

ديشه دوستم  بودم که همچون هزاران زن ايرانی ديگر قربانی جامعه  مرد ساالر شده  بود. خواستم بعد هستی فارغ شوم. در ان
از چند سال از دوست قديمی خود يادی کنم. دست را روی زنگ گذاشتم و در اين خيال بودم که تا دقايقی ديگر نازی در را 

کرده ام، خوشحال می شود. سه سالی بود که او را نديده بودم. اما برويم می گشايد و از اينکه پس از اين همه سال از او ياد 
کسی که در را به رويم باز کرد نازی نبود. شوهر نازی بود که فقط عکسش را ديده بودم. گفتم نازی کجاست؟ من آمده ام تا 

  فقط يک سالمی بدهم و بروم.
  

نيستش. او فرار کرده است. يخ کردم. چه احساس بدی.  شوهر نازی با دستپاچگی گفت: نازی نيست. اصالً خيلی وقته که 
شوهر نازی گفت: نازی امسال سال سوم دانشگاه بود. يک ترم ديگر به فارغ التحصيل شدن او مانده بود. در ادمه گفت: من و 

ميليون  ١١٠با  نازی روابط خوبی با هم داشتيم . نمی دانم چرا فرار کرد. می دانستم که مثل سگ دروغ می گويد. گفت نازی
تومان پول و يک ماشين خارجی فرار کرده است. فکر نمی کنم ديگر هيچ وقت برگردد. اگر روزی برگردد به او می گويم که تو 

آمدی. اما اگر بيايد باز هم تو ديگر او را نخواهی ديد.  چون .. چون .. حرفش را خورد. اما فهميدم که چه می خواهد بگويد. 
  مرگ را تقديمش می کنم. می خواست بگويد مرگ را تقديمش می کنم تا ديگر عصيان نکند.می خواست بگويد 

 
روزی که وبالگ زن از ريشه زندگی را باز کردم، می خواستم برای زنان بنويسم.  به آنها بگويم که روزی زن خدا بود.  

ارم. از پاريزاتيس  مادر داريوش دوم نوشتم. از خواستم عکس نرسی را در نقش رستم درکنار ايزد بانو آناهيتا در وبالگم بگذ
آتوسا زن آسمانی و زمينی نوشتم. از کلئوپاترای مصری که اقتداری بيشتر از پادشاه بطلميوس دوازدهم داشت و کشور در 

  آشنايی نداشتم. حقيقت به دست او اداره می شد، نوشتم. اما نيمه کاره رها کردم. شايد به اين دليل که چندان با ادبيات فمنيستی
   

آرزويم اين است که زنان کشورم سربلند باشند. آرزويم اين است مردان ايرانی درک کنند که پيشرفت يک کشور را می توان از 
  ميزان زنان پيشرفت کرده آن کشور تخمين زد.

  
له زده بمی را دزديدند و در هر وقت آمار زنان فراری را می خواندم غمگين می شدم. وقتی در خبرها خواندم که دختران زلز

بازارهای مخصوصی در تهران فروختند، آنقدر ناليدم که تا ساعاتی بعد نمی توانستم نفس عميق بکشم. در سمت چپ بدنم 
احساس دردی هنگام تنفس های عميق بوجود می آمد. گريستم چون احساس می کردم که خيلی کم هستم. دستم خالی است.  

برای زنان کشورم بکنم. گريستم چون می دانم اگر کار فرهنگی هم، توسط کسانی در حال انجام است، نمی توانم کاری فوری 
خيلی زمان می برد تا به بار بنشيند. گريستم چون با تمام وجودم حس کردم که نازی تمام شد. نيلوفر تمام شد. سوسن تمام شد. 

ن گفت: کسانی در امر قاچاق زنان دست دارند، که خيالشان راحت "گريستم چون خواندم که حجت االسالم کشانی  به خبرنگارا
  است اگر هم دستگير شوند کسی نمی تواند بر عليه آنها اقدامی کند." 

  
اما اينبار رفتن نازی مرا بيش از پيش افسرده کرد. گفتم  امروز پس از مدتها بايد برای زنان بنويسم. برای نازی، برای سهيال، 

  ای سوسن، برای محبوبه.برای نيلوفر. بر
  

روز به او سر می زد. خودش در کويت هر چه  ١٠نازی من قربانی جامعه مرد ساالر شد. شوهر نازی در طول سه ماه فقط 
قدر می خواست خوش بود. اما نازی را به خاطر عشق دوران قبل از ازدواج سرزنش می کرد. او نبود که ببيند نازی به خاطر 

به شوهرش نيازهای خود را سرکوب می کند. می خواهد همسر خوبی برای او باشد. اما شوهر بدون اينکه اعتقاد به وفاداری 
خودش با چشم خودش خطايی از او ديده باشد، به خاطر صحبتهای ديگران، آنقدر نازی را اذيت کرد، که او از فشار عصبی به 

حمام به بيمارستان بردند، تازه شوهرش فهميد که نازی هيچ حال اغماء افتاد. وقتی که نازی را با جسم بی جان از داخل 
تقصيری ندارد. چون اگر خالفی از او سر زده بود، اينهمه فشار عصبی را به خاطر اعتقاد به بی گناهی خودش تحمل نمی کرد. 

اطر تهمتهای شما روزی در وقتی شوهر نازی به دروغ گفت : ما روابط خوبی با هم داشتيم ؛ گفتم: آره به من گفته بود که به خ
  آستانه مرگ قرار گرفته است.

  
ميليون  ١١٠کسانی که افسردگی مرا به خاطر نازی می بينند، می گويند: نازی غصه ندارد. نازی با يک ماشين خارجی و 

ه خاطر نازی تومان پول فرار کرده است. همه جا می تواند يک زندگی راحت و بی دغدغه برای خود فراهم کند. اما من فقط ب



ناراحت نيستم. ( هر چند که تنهايی و غربت او، اضطرابش و ترسش، بی همدميش جای ناراحتی دارد).  به خاطر هزاران زنی 
که فرار می کنند و پولی ندارند و طعمه گرگها می شوند، ناراحتم. به خاطر هزاران زنی که کمرشان زير بار جامعه مرد ساالر 

ار نمی کنند و می سوزند و می سازند، ناراحتم.  برای آن دوستی ناراحتم که با شوهرش به اروپا خورد و له می شود و فر
هجرت کرده است، شوهرش به استخر می رود، در پالتاک دوست زن می گيرد، هر نوع پوششی دوست داشت انتخاب می کند، 

يچ مردی نتواند با تو هم صحبت شود. لباس آستين اما به زنش می گويد، بايد شناسه کاربری خود را در پالتاک ببندی تا ه
کوتاه نبايد بپوشی. رنگ موی روشن نبايد بزنی. شلوارت بايد گشاد باشد و هيچ وقت هم اسم استخر رفتن را نبايد بياوری. 

ن است: من وقتی دوستم از او می پرسد چرا همه اين چيزها برای تو آزاد است، اما برای من ممنوع، جوابی که می شنود، اي
مردم و تو زن. در اسالم گفته است مرد کافی است که فقط عورتين خود را بپوشاند. اما زنان فقط بايد گردی صورتشان پيدا 

  باشد.
  

  برای آن زنی ناراحتم که از کوچکترين حق خود نيز محروم است.
   

کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه چندی پيش در جمعی بودم. زنی برای ديگران صحبت می کرد. موضوع صحبت را به 
زنان کشاند. او درباره اين کنوانسيون گفت: علت اينکه کشور ما اين کنوانسيون را امضاء نکرده است، اين است که در اين  

 ۴زن می گيرد، زنان هم می توانند   ۴کنوانسيون نوشته شده است که همه زنان با همه مردان تشابه کامل دارند. اگر مردی 
  هر اختيار کنند.شو

  
من به زنها گفتم اين زن دروغ می گويد. اصالً چنين چيزی در کنوانسيون نيست. گفتم  من اين کنوانسيون، به اضافه بيانيه 

جهانی حقوق بشر را برای شما می آورم تا بخوانيد و با حقوق خود آشنا شويد. هر چيزی هر کسی گفت بيهوده نپذيريد. به آنها 
ن جامعه ما با حقوق خود آشنا نيستند. چرا که اگر آگاه بودند، با افتخار نمی گفتند که زنان شيرازی زنان بسازی گفتم اکثر زنا

هستند. يعنی هر چه بر سرشان می آيد چيزی نمی گويند. طالق نمی گيرند. گفتم زن بساز زن خوبی نيست. چون با حقوق خود 
اوردن يعنی خود را سرکوب کردن و به ديگری ميدان دادن. يکی از زنها گفت: آشنا نيست. جور مرد را تحمل کردن و دم بر ني

اگر نسازيم چه کنيم. گيرم که حقوق خود را شناختيم. آيا می توانيم بچه ها را رها کنيم. بعد همين خانم با ناراحتی گفت: من 
نگذاشت به عروسی برادرم بروم. من هم به روز پنجشنبه عروسی برادرم بود. اما چون شوهرم با خانواده ما اختالف دارد، 

خاطر فرزندانم چيزی نگفتم. در پاسخ به او گفتم: اگر همه زنها با حقوق خود آشنا شوند، مردان ياد می گيرند که به حقوق 
ر ما زنها زنان احترام بگذارند. تا ابد که نمی توانند زنها را به خاطر سرکشی و درخواست حقوق خود،  طالق دهند. در ثانی مگ

به اندازه بچه هايمان حق زندگی نداريم. زنی که  به خاطر کودکش جور را تحمل کند به او ظلم کرده است. زيرا فردا او هم می 
خواهد ظلم پذير شود و به خاطر بچه هايش دم نزند. پس اين بچه هايی که به خاطر خوشبختيشان دم نزديم کی رنگ خوشبختی 

کنيم و کی زندگی کند. اما اگر عصيان کنيم، اگر سر کشی کنيم. اگر بگوييم نمی خواهيم کسی به جای ما  را می بينند؟ ِکی زندگی
تصميم بگيرد، اگر به برابری حقوقی با مردان برسيم، عرف جامعه را تغيير می دهيم. در آينده  اگر مردی به خاطر سرکشيهای 

ش قرار می گيرد. مردان ديگر به او ياد آور می شوند که بدون اجازه زنش  او را طالق دهد، از طرف مردان ديگر مورد سرزن
  شوهر به خانه پدر رفتن حق مسلم يک زن هست.

  
چرا زهرا بدون اجازه شوهرش نمی تواند به کالس ورزش برود؟ چرا فرنگيس چادر را دوست ندارد اما شوهرش و پسر 

. چرا قد مانتوی فرزانه را عبدهللا تعيين می کند. چرا علی تصميم می گيرد بزرگش به او اجازه نمی دهند که با مانتو بيرون بيايد
  که محبوبه به جشن تولد پسر خواهر خود نرود، چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

  
کی زنان ما درک می کنند که به اندازه بچه هايشان حق زندگی دارند؟ بچه هايی که به خاطر حق کشيها هيچ وقت زندگی 

  ط زنده ای می کنند.نخواهند کرد. فق
  

مشکل در اينجاست که بسياری از زنان به عنوان يک اصل مسلم پذيرفته اند که چون اسالم گفته  زن بدون اجازه شوهر نبايد 
بيرون برود، بنابراين بايد مطيع باشيم وگرنه مورد لعن فرشته ها قرار می گيريم. مشکل اين است که بعضی از زنان پذيرفته 

دای دوم آنهاست. وقتی زنی می گويد در قرآن گفته است الرجال قوامون علی نساء  و اين را وحی منزل می داند، اند که مرد خ
چگونه می توان از ذهن او شست که هيچ مردی بر هيچ زنی به خاطر جنسيتش برتری ندارد. شايد در شهرهای ديگر رايج 

ا با زنی مقايسه کند  می گويد بال به نسبت زن و مرديمان. چقدر نباشد. اما در شهر شيراز هر وقت مردی می خواهد خودش ر
اسف بار است که گاهی خود زنان هم اين چنين جمله زشتی را بر زبان جاری می کنند. يک بار با عصبانيت به يکی از زنها 

اين جمالت تحقير آميز را گفتم چرا برای مقايسه بين يک زن و مرد از کلمه بال به نسبت استفاده می کنی؟ من دوست ندارم 
نسبت به هيچ زنی بشنوم.  تو که زن هستی زنان را اينگونه خطاب می کنی وای به حال ما. در جوابم گفت : نمی دانم از قديم 

  اينطور حرف می زدند، عادت کرده ام.
  



حقوق پايمال شده خود، به کی می شود عادت کنيم که عادت نکنيم. کی می شود که زنان به خاطر فشار خانوادگی، به خاطر 
خاطر جورهايی که تعصبات مذهبی مسبب آن هستند، از خانه فرار نکنند. کی می شود که زنها به خاطر رفتن به خانه 

  شوهرشان منتظر نباشند که شوهرشان بيايد و تعيين تکليف کنند. کی ......
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