
نمایی زنانه
از جنگ سوریه

شماره ی نوزدهم

زینت ارحیم
ترجمه: ئاساره و مینا پوینده



2

پرده ی اول: تکثیر

زنی با یک کپه پتو در دس�ت و در حالی که س�ر پیراهن بلند و سیاهش را ]در همان دست[ گرفته، با 

دست دیگرش کودک خردسالی را حمل می کند. زن تالش می کند سوار اتوبوس شود اما با چهره ای 

پر درد نا کام می ماند، دختری متوجه او ش�ده و برای کمک، دس�تش را به سمت او دراز می کند. زن 

به آرامی روی صندلی می نش�یند، کودک را روی زانویش می گذارد، دس�ت هایش برای پوش�اندن 

صورت اشک آلودش آزاد می شوند.

وقتی در اتوبوس قدیمی و سبز رنگی که سوری ها را، ازطریق گذرگاه مرزی باب السالم در حلب از 

ترکیه بر می گرداند، کودک ]روی پای مادر[ نمایان می شود، زنی حدودن پنجاه ساله نزدیک می آید 

و می گوید: "امیدوارم بچه پسر باشه!"

مادر اش�ک هایش را پ�اک می کند و ب�ا صدایی که از اعماق بی�رون می آید، ج�واب می دهد: "نه، 

دخت�ره"؛ زن مس�ن تر اخم هایش را در هم می کش�د و خطاب به م�ا، زنان داخ�ل اتوبوس، موعظه 

می کند: "نباید اینجوری باش�ه، ما زن ها باید پس�ر ب�ه دنیا بیاریم که جایگزین مردای از دس�ت رفته 

باشن، جنگ برای دخترا وقت نداره"

زن دیگ�ری در ت�الش برای ک�م کردن تن�ش، از مادر می پرس�د: "کی فارغ ش�دی؟" مادر جواب 

می ده�د:"دو روز پیش، ولی پول کافی نداش�تیم ک�ه برای دوران نقاهت تو بیمارس�تان های ترکیه 

بمون�م، مجبور بودم ب�ا تب بعد از زایمان، برگردم." زائو را -که خیل�ی درد ندارد، اما با پاهای از  هم 

 گشوده و با احساس گناهی که دیگری به او داده، چون جای پسر، دختر به دنیا آورده- ترک می کنم.



3

ائتالفبوروکراتهاونظامیها

در کلینیک زنان محله ی بستان القصر در حلب، که اخیرن بمباران و تخریب شده، این ماجرا ادامه 

دارد. یک پرس�تار، داس�تان ام احمد را برای ماما تعریف می کند: "بیچاره، دکت�ر بهش گفته بود که 

بچه اش پس�ره، واسه همین ش�وهرش خیلی بهش می رس�ید و الی پر قو نگهش می داشت، ولی 

دختر زایید، واسه همین شوهرش تو بیمارستان ولش کرد و وقتی ]ام احمد[ برگشت خونه، شوهره 

کتکش زد و بعد هم طالقش داد". صحبتش�ان با ورود دو زن س�یاهپوش متوقف می شود، ]یکی از 

آنها[ شانزده س�ال دارد ونتوانس�ته ]معصومیت[ دخترانه اش  را با پوش�یدن لباس های رسمی زنی 

بزرگتر از س�ن خودش، پنهان کند. مادرش با دلواپس�ی از ماما می پرس�د: "می خوام بدونم مشکل 

دخترم کجاست، شش هفته پیش ازدواج کرده و هنوز حامله نشده."

دختر جوانتری، ]حدودن[ پانزده س�اله، در حالی که خونریزی دارد، به کلینیک می آید. کودک او 

بعد از شنیدن خبر کشته شدن شوهرش در یکی از مرزهای حلب، سقط شده است.

زنان مسن تر نیز در کلینیک زنان، داستان های خود را دارند )مثلن زنان حول و حوش چهل ساله که 

طبق سنت های منطقه، مسن به شمار می آیند(. زنی به ماما نزدیک می شود، برقع را ]از صورتش[ 

کنار می زند و می گوید: "خواهرم در چهل س�الگی ازدواج کرده، دو هفته اس�ت که خونریزی داره و 

ما نمی دونیم چرا. ش�وهرش می خواد طالق�ش بده، ]ازش[ بیزاره و می گ�ه ما بهش جنس خراب 

انداختیم!"

زن دیگ�ری که منتظر عروس حامله ی خود اس�ت، به اتاق معاینه رفت�ه و از ماما می خواهد برای 

برگردان�دن تخمدان هایش به چرخ�ه ی حاملگی، ب�ه او دارو بدهد. با ناز و عش�وه می گوید "برای 

راضی نگه داشتن شوهرم".

نوزادان متولد ش�ده دراینج�ا، درهیچ پرونده ی رس�می ای ثبت نمی ش�وند. نه کارت شناس�ایی 

دارند نه پاس�پورت، حتی ازدواج والدینشان هم توسط هیچ مقام مسئولی به رسمیت شناخته نشده 

اس�ت آنها بدون تابعیت متولد می ش�وند، دربهترین حالت، ممکن است که تاییدیه ی دست نویسی 

از بیمارس�تان صحرایی داش�ته باش�ند. از آنجایی که دکتر هایی که هنوز فرار نکرده اند، به س�ختی 

می توانند ]حتی[ پاس�خگوی نیاز زخمی های روزانه ی بمباران های ارتش س�وریه باشند، کلینیک 

تخصصی هم برای نوزادان وجود ندارد.

همچنین، در سال جاری، نیروی هوایی بشار اسد، در مدارس ابتدایی مناطق غربی حلب، دست 
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به دو قتل عام زدند که ]در طی آن[ ده ها دانش آموز و معلمانشان کشته شدند. با این وجود، تولد ادامه 

دارد، تولدی که کودکان را –درکشاکش جدالی برای ابتدائی ترین حقوق- به کام مرگ می فرستد.

پرده ی دوم: مردساالری

هرچه آتش جنگ با غیر نظامیان، در مناطق تحت کنترل مخالفان ]اسد[ شدت بیشتری می گیرد، 

بار مردساالری ]نیز[ شدیدتر می شود. باری که با جابه جایی خانواده ها، بعد از هر کشتار توسط رژیم 

]اسد[ بدتر و بدتر می شود، چرا که مردان مسلح قوی هیکل به منابع قدرت و حمایت تبدیل شده اند.

در آغاز انقالب، زنان در صفوف مقدم به عنوان دستیار پزشک و شهروندخبرنگار، فضاهای خود 

را خل�ق کردند. کمی بع�د، از آن فضای اجتماع�ی و بعدها از دیگر فضاه�ای اجتماعی ]نیز[ بیرون 

رانده ش�دند. بعضی از آنها حتی توسط شوهران »انقالبی« خود به خارج از سوریه فرستاده شدند، 

ش�وهرانی که این زنان را مجبور می کردند برای بزرگ کردن بچه ها، در ترکیه مکان امنی پیدا کنند 

و ای�ن در حالی ب�ود که مردان به زندگی در س�وریه ادام�ه داده و گه گاه به دی�دن زن و فرزندان خود 

می رفتند.

تعداد محدودی س�ازمان غیر دولتی )ان جی او(، خصوصن آنهایی که در زمینه ی آموزش فعالیت 

می کنند، ]بخشی[ از ظرفیت ]استخدامی[ خود را به زنان اختصاص داده  و شوهران متعصبشان را 

وادار ساخته اند که ]این مس�ئله را[ را بپذیرند و به زنانشان اجازه ی کار کردن بدهند، چرا که بازار کار 

برای زنان، از بازار کار مردانی که مشاغل دولتی خود را از دست داده اند، وسیع تر است.

با این وجود، زنان عملن از بیشتر موقعیت های تصمیم گیری دور مانده و اگر ]جایی[ حضور دارند، 

عمدت�ن به این علت اس�ت که خیرین خارجی ]مثل س�ازمان های مدافع حقوق بش�ر[ این حق را به 

آنها اعطا کرده اند که تصنعی به نظر می رس�د. در سوریه، زنان فعال در شوراهای محلی، دادگاه ها، 

گردان ها، سازمان های غیردولتی پزشکی، امدادرسانی، توسعه و غیره حضور ندارند.

هیچ گرافیتی زنانه ای، روی دیوارهای ]ش�هر[ ما نیست، در خاطره ی ما جایی برای تصاویر زنان 

ش�هید وجود ندارد، و علی رغم تعداد زی�اد پروژه های "از باال به پایین"، هی�چ پروژه ی واقعی ای در 

زمینه ی برابری جنسیتی، در جریان نیست.
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پرده ی سوم: سازمان هایی که از زنان کاال سازی می کنند

در پاسخ به تمایالت خیرین خارجی، بسیاری از سازمان های غیر دولتی محلی و بین المللی، زنان 

را مشمول طرح های پیشنهادی و گزارش های خود می کنند، اما این که آیا این سازمان ها، واقعن در 

داخل سوریه به طور موثر کاری از پیش می برند یا نه، مسئله ای مناقشه برانگیز است که به تحقیقات 

بیشتری نیاز دارد.

بس�یاری از سازمان هایی که قرار است در جهت توانمندس�ازی زنان فعالیت کنند، در واقع فقط به 

شیوه های مختلف از این زنان استفاده می کنند. بعضی از این سازمان ها، از زنان ]صرفن[ به عنوان 

کاراکترهایی برای تجارت خود استفاده کرده و برای جذب بودجه ی بیشتر، تصویری ارائه می دهند 

ک�ه در آن از حض�ور زنان محجبه، غیرمحجبه و ترکیبی از زنان از اقش�ار و با پیش�ینه های مختلف، 

اطمینان حاصل شده است.

برای مثال، یکی از "ان جی اوهای زنان"، تمام زنانی که در دوره های آموزشی این سازمان شرکت 

می کردند را مجبور کرده بود، فرم عضویت در ش�بکه ای را امضا کنن�د که رئیس ان جی او، خود آن 

را رهبری می ک�رد. و پس از دریافت تجهی�زات )لپ تاپ، دوربین و تلفن هوش�مند برای هر یک از 

اعضا(، تمامی ش�رکت کنندگان سندی را امضا کردند که به موجب آن بین چند ]سازمان [ بین المللی 

این شبکه به عنوان نماینده ی زنان سوری شناخته می شد.

همچنین، بعضی پروژهای مربوط به زنان بدون حتی مش�ورت با زنان س�وری، و توسط مردانی 

طراحی می شود که چهار سال پیش حتی نمی دانستند سوریه کجاست. این پروژه ها نه فقط بی فایده 

و ما یه ی هدر دادن پول است، که نس�بت به خطراتی که می تواند منجر به کشته شدن فعالینی شود 

که با آنها همکاری می کنند، بی توجه است.

این تفاوتی با اتفاقات داخلی نهادهای اپوزیسیون سوری و ان جی او ها ندارد: "ما به یک زن احتیاج 

داریم، با م�ا همکاری می کنید؟" من بارها ای�ن "دعوت ]به همکاری[" آزارن�ده را دریافت کرده ام. 

آنها تمام مدارک تحصیلی، تجربیات، سخت کوش�ی ها ودستاوردهای من را صرفن در امری ذاتی 

خالصه می کنند: جنسیِت من. چنین رفتاری برای من حتی تحقیرآمیزتر از رفتاری است که مردان 

متعص�ب و ]مذهبی[ افراطی، با م�ن همچون ]زنی[ "وابس�ته و تابع" می کنند. مردانی که توس�ط 

مادرنشان این طور بار آمده اند.
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پرده ی هیچ: قهرمانان نمایش

پشت تمام این پرده ها، هنوز هستند فعاالن زنی که در مناطق اشغال شده توسط نیروهای مخالف 

]اسد[ در شمال سوریه فعالیت می کنند. آنها اقلیتی هستند که به دالیل مختلفی ریزش داشته اند و از 

توجهی که از س�وی جامعه ی بین الملل و رسانه ها به دیگر اقلیت های قومی می شود، نیز برخوردار 

نیس�تد. این قهرمانان در دیوارهای قطوری که جامعه ی پدرس�االر، آش�فتگی مس�لحانه، س�نن و 

هنجارهای ممنوعه، گرداگرد آنها بنا کرده اند تا سرکوبشان کنند، نقب می زنند.

َاح�د، یک�ی از معترضان پیش�گام، که حلب را ت�رک نکرده می گوی�د: "من نمی تونم کپس�ول گاز 

خونه ام رو عوض کنم، به مردی نیاز دارم که تو تاریکی ش�ب م�ن رو تا خونه ام همراهی کنه. هر بار 

که می رم خرید، با نگاه های بهت زده ی فروش�نده ها مواجه می شم که از این که دختر جوونی تنها به 

خرید گوشت یا خواربار رفته، سخت شگفت زده ان. من به خاطر تنها سفر کردن با مخاطرات زیادی 

مواجه می شم اما کاری رو می کنم که هزاران مرد جرات انجامش رو ندارن. من اینجا هستم، هنوز 

کار می کنم، زیر بمباران".

َاحد، وقتی شورشیان در سال ۲۰۱۲ وارد حلب شدند، به عنوان امدادگر در بیمارستان صحرایی کار 

می کرد، او در خط مقدم در کنار آنها بود و به درمان و امدادرسانی می پرداخت. اما هنوز دوستانش، 

او را َاحِد آش�وبگر صدا می زدند، چون او از حقش نمی گذرد، او همیشه حرفش را می زند و با کسانی 

که به پوش�ش یا کوتاهی لباسش ایراد می گیرند، جدل می کند، چیزی که یک بار سبب دستگیری او 

توسط یک نظامی شد.

وعید قبلن در این بخش از حلب نبوده، او دانش�گاه را از ترس دستگیر شدن توسط سربازان رژیم 

اس�د به خاطر فعالیت در تظاهرات آزادی خواهانه، ترک کرده اس�ت. در یک بیمارس�تان صحرایی 

زندگی می کرده و حاال تنها زن شهروندخبرنگار، در شمال سوریه است.

وعید می گوید که به اینجا ]احساس[ تعلق بیشتری دارد تا به محیطی امن تر، آماده است تا جانش 

را ب�رای آزادی و ب�رای مستند س�ازی اتفاقاتی که برای م�ردم می افتد، فدا کند. در این س�رزمین، 

محدودیت های بیشتری برای وعید وجود دارد تا در جاهای دیگر. عموم مردم نمی فهمند که چطور 

ی�ک زن می تواند دوربین ب�ه دوش بگیرد و روزنامه نگار باش�د، در حالی که خارجی نیس�ت. خیلی 

وقت ه�ا، با وجود این که وعید به زبان عربی با آنها صحبت می کند، آنها به زبان انگلیس�ی جواب او 
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را می دهند.

در عدلیب )استانی در شمال غربی سوریه(، مردان مسلح دو بار به مرکز زنان "مزایا" حمله کرده اند. 

قالیا رحال، رییس این مرکز به تازگی از یک س�وء قصد جان س�الم به در برده اس�ت، سوءقصدی که 

در آن ماشین بمب گذاری  ش�ده اش از بین رفت. اتهام مرکز این بود که زنان را از محیط خانه بیرون 

م�ی آورد، تا در محیطی مناس�ب با یکدیگر مالق�ات کنند و به یادگیری بپردازن�د و فراتر از آن، ]این 

مرکز[ به آن ها مهارت های الزم برای پیدا کردن شغل و استقالل مالی می داد.

بعد از اولین حمله، قالیا به دفتر مرکز رفت. در حالی که آتش کماکان ش�عله ور بود، از میان حرارت 

و غبار ش�دید به س�متی رفت که قبل ]از حمله[، بخش اداری بود. خم ش�د و تک�ه ای مقوا از زمین 

برداش�ت و ب�ه من گفت: "این�ا آرزوهای زنان هس�تند، همین دیروز اونا رونوش�ته بودن�د". یکی از 

مقواها که بخش هایی از آن سوخته بود، را تمیز کرد و با صدای بلند ]تکه های باقی مانده را[ خواند: 

"من آرزو دارم آرایش�گر بش�م..."، "زندگی امن..."، "آزادی..."، "صلح..." و "دختر زیبا...". ِاثار 

که س�رتا پا با خاکستر پوشیده شده و تمام شب را مشغول خاموش کردن آتش بود، با پاهای برهنه به 

سمت در خم شد: "خانم زاینا، من به شما گفته بودم، ما، حق نداریم آرزو داشته باشیم، شما دیروز به 

ما گفتین ما می تونیم هر کاری که آرزوش رو داریم، انجام بدیم؟ می بینین، همه چیز علیه ماست".

پرده ی چهارم: پر از گزند

مقابل در خانه اش ایس�تاد و با لباس هایی تکه پاره و صورتی بی جان فریاد زد: "امدادگرها، به دادم 

برسید"، سربازی که س�ابقه ی امداد رسانی دارد به س�متی که مرد با انگشت اشاره می کند می دود. 

مرد با حالتی عصبانی بر س�ر سرباز فریاد می زند: "نرو، زن هایی که اونجان حجاب ندارن". امدادگر 

با بی توجهی به او به س�مت زنان زخمی می رود که فریادشان از درد بلند و بلندتر می شود، مرد سعی 

می کند از ورود امدادگر جلوگیری کند، اما امدادگر او را به س�ویی پرتاب می کند و وارد می ش�ود. دو 

زن حدودن چهل ساله با مانتوهای بلند و بدون روسری آنجا هستند، یکی از ناحیه ی شکم مجروح 

شده و دیگری از ناحیه ی سر و هر دو به شدت خونریزی دارند. امدادگر می گوید: "اونا از مرگ نجات 

پیدا کردن اما احتمال�ن به خاطر بی آبرویی ای که به خاطر بی حجابی ش�ون برای مرد به بار آوردن، 

کتک می خورن".
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و زمانی که محله ی المش�هد بمباران می شود، همه ی اعضای یک خانوار در طبقه ی هم کف گیر 

می کنند. آنها خود را به در ورودی رس�اندند، دختر ۱۲ ساله ی خانواده چند قدمی جلوتر از بقیه به در 

می رس�د، یکی از سربازان مدافع غیرنظامی دستش را به س�مت او دراز می کند، دختر در جای خود 

خش�ک می شود در حالی که س�رباز با دستی که به سمت او دراز ش�ده، از او می خواهد که دستش را 

بگیرد. پدر دختر فریاد می زند: "دس�تش رو بگیر، بذار از این مخمصه خالص شیم" و دختر در حالی 

که خودش را به شدت جمع کرده دست او را می گیرد. خفگی زیر آوار را به روبرو شدن با همسایه هایی 

که او را در حال لمس کردن دست یک امدادگر غریبه نظاره می کنند، ترجیح می داد.

پرده ی آخر: مرگ مردانه

بین دو جنازه ی استخوانی، جسد دختر الغری است که پیژامه ی سیاهی به تن دارد و روسری اش 

روی ش�انه اش افت�اده. موهای به هم ریخت�ه ای دارد، انگار که نیروهای امنیت�ی، او را از موهایش 

گرفته و از سلولش تا گور دسته جمعی کشانده اند.

ریح�اب علوی، ان�گار که در عکس خوابیده؛ قاتل روی پیش�انی اش نوش�ته ب�ود ۲۱۵\۲۹۳۵، 

ش�ماره ی ش�عبه ی امنیتی که توسط  آنها کشته ش�ده اس�ت. عکس ریحاب در میان ۱۱۰۰۰ زندانی 

کشته شده زیر ش�کنجه در زندان های بشاراسد، اولین عکسی اس�ت که زنی را به تصویر می کشد. 

این عکس ها توسط افسر پناهنده ای به نام قاصر منتشر شده اند. در کنار تمام مناظرات معمول، این 

س�وال مطرح می شود که آیا انتشار این عکس ها، در حالی که خانواده هایی هنوز در این عکس ها در 

جستجوی عزیزانشان در میان زندانیان هستند، کاری اخالقی است؟

عک�س ریح�اب، این مهندس عمران جوان، س�واالت زی�ادی را برانگیخت: "آیا انتش�ار عکس 

زن محجبه ای که حجاب ندارد، حرام نیس�ت؟"، "چطور عکس یک زن مرده منتش�ر شود، تکلیف 

آبرویش چه می ش�ود؟" برخی حتی به دفاع از او برآمدند که خود، بی احترامی به قهرمانی او در این 

پرده ی نمایش بود. حتی بعد از مرگ، ش�کنجه اش ادامه داش�ت، این بار به دست مردان دیگری. 

ان�گار ب�رای تصدیق پاکی او اج�ازه ی این م�ردان الزم بود. اگر وب س�ایتی خبری نام او را منتش�ر 

نمی کرد، این خبر حتی عمومی نمی ش�د. ش�اید ما هرگز نام او را هم نمی ش�نیدیم. بازداشت برای 

زن�ان، داغ ننگ تجاوز و تعرضات جنس�ی ای اس�ت که بع�د از آزادی، حتی بعد از م�رگ، باید با آن 
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مواجه شوند.

ای�ن روند برای فعاالن زنی که در بمباران ها کش�ته می ش�وند هم تفاوتی ندارد، خانواده هایش�ان 

معمولن از انتش�ار نام آنها پرهیز می کنند. در جوامع سنتی ای از این دست، همه چیز در مورد زنان، 

در لفافه پیچیده می شود.

در س�ال ۲۰۱۲، بشارا شیخو، در حال امدادرس�انی به مجروحان در بمباران بیمارستان صحرایی 

شیفا در حلب توسط ارتش سوریه کشته شد. بی هیچ مقاله یا عکسی درباره اش. هیچ خیابان یا گروه 

یا مدرس�ه ای به نام قهرمانان زن ما نیس�ت، تنها برای جایزه ی نویس�ندگی، مس�ابقه ای که توسط 

س�ازمان غیر دولتی »س�وریات« برگزار شد، از نام س�میرا الخلیل اس�تفاده کردند. سمیرا انقالبی 

شجاعی بود که در دسامبر ۲۰۱۳ توسط یک گروه مسلح در محالت دمشق ربوده شد.

تم�ام بزرگ داش�ت های عموم�ی دیگ�ر، نامگ�ذاری محله ه�ا و موسس�ات ب�ه عن�وان یادب�ود 

کشته ش�دگان، ب�رای مردان انجام می ش�ود، چ�را که حضورش�ان در مجامع عموم�ی، نه موجب 

رسوایی خانواده  هایشان می شود، نه برای جامعه شان سرافکندگی به بار می آورد.




