ﮔﻮﯾﺎ آﻗﺎی ﺑﺨﺸﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﺧﻮاﺑﯿﺪهام!
ﻣﻬﺮان زﻧﮕﻨﻪ
ﻫﺸﺖ روز »ﺗﮑﺎﻧﻢ« دادﻧﺪ .ﻣﯽﭘﺮﺳﯽ »ﺗﮑﺎن دادن« ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪ! از ﻟﺤﻈﻪی دﺳﺘﮕﲑی »ﺗﮑﺎن
دادن« ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻫﺸﺖ روز زﯾﺮ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ اوﻟﯿﻪ! »اوﻟﯿﻪ« را ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﯾﻦ دوره
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد» .اوﻟﯿﻪ« ،ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺣﺮف ﻧﺰﻧﺪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﻮزﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﲔ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ »ﺗﮑﺎن« داده ﺑﺸﻮد ،اﯾﻦ ﺗﮑﺎن
ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎری .ﻫﺸﺖ روز ،ﺻﺒﺢﻫﺎ زﯾﺮ زﻣﲔ ،ﺗﺨﺖ ،و
ﮐﺎﺑﻠﯽ ﮐﻪ زوزه ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﺮ ﺗﻦ آوار ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﭙﻮﻧﯽ و ﮐﺘﮏ! آﻧﻘﺪر ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ ورم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﭘﺎ از ﭘﺎ ﺑﺮداری و ﺑﻌﺪاز آن ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺟﺎ ﺑﺰن و ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎ ﺑﺰﻧﯽ .اﮔﺮ ﻧﺰﻧﯽ ﻫﻤﺎن اﯾﺴﺘﺎده
ﮐﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﮐﺘﮏ ﻣﯽﺧﻮری ،ﮐﯿﺴﻪی ﺑﻮﮐﺲ ﻣﯽﺷﻮی .ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎ ﺑﺰﻧﯽ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻢﺑﻨﺪ داری »ﺗﻤﺎﺷﺎ«
ﺑﮑﻨﯽ .در ﻣﻘﺎﺑﻠﺖ ﺑﭽﻪی  ۱۲-۱۰ﺳﺎﻟﻪای ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﯿﭽﺎره ،در ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ ﻣﺎدرش را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎدر ،ﻣﺎدر  ....ﺑﮕﻮ ﺑﺎ ﮐﯽ ﻗﺮار داری؟ ﮐﺠﺎ ﻗﺮار داری؟ اﺳﻠﺤﻪ را ﮐﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯽ؟ ﺑﮕﻮ ،ﺑﮕﻮ  ...و ﻓﺮﯾﺎد را
ﻣﯽﺷﻨﻮی و ﻣﯽﺷﻨﻮی ﻣﺎدر  ...ﻣﺎدر  ...ﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺻﺪاﺋﯽ ﮐﻪ از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮی.
ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺷﻨﻮی  ...ﻣﺎدر  ...در ﺟﺎ ﻣﯽزﻧﯽ .در ﺟﺎ ﻣﯽزﻧﯽ و ﺷﺎﻫﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺣﺮف
ﻧﺰﻧﯽ ﻧﺎﺧﻦﻫﺎﯾﺖ را ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ ...
ﺷﺐﻫﺎ ﻧﯿﻤﻪ آوﯾﺰان ﺑﻪ ﺳﺮ در ﯾﮏ در ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﻨﺎب زﻧﺠﲑت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺨﻮاﺑﯽ .اﯾﺴﺘﺎده! ﻧﻪ! ﻓﻘﻂ
ﻧﻮک ﭘﻨﺠﻪی ﭘﺎﯾﺖ ﺑﺮ زﻣﲔ .زﯾﺎده ﺧﻮاه ﻧﯿﺴﺘﯽ ،آزادی ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯽ! ﻓﻘﻂ آرزو ﻣﯽﮐﻨﯽ ،اﯾﮑﺎش ﮐﻒ
ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ روی زﻣﲔ ﺑﮕﺬاری .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﺮا ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﺧﻮدت واﮔﺬار ﺑﮑﻨﻨﺪ،
ﺧﻮدﺑﺨﻮد درازﮐﺶ ﻣﯽﺷﻮی ﺗﺎ ﻟﮕﺪی ﺑﻪ ﯾﺎدت ﺑﯿﺎﻧﺪازد ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯽ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺛﻮاب ﺑﮑﻨﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺸﻘﺶ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﺮا ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺗﻬﯽ )ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻧﻮر ﮔﲑ( ﻣﯽﺑﺮد و ﮐﺘﮑﺖ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ از ﺗﻮ ﺳﺌﻮاﱃ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﺟﻮاب »ﻏﻠﻂ« دادی ،دارد ﺗﺮا ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﯽزﻧﺪ؟! ﺑﺎز ﺑﺎزﺟﻮ ﻣﯽزﻧﺪ ﭼﻮن ﺟﻮابﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﻨﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ،اﯾﻦ دﯾﮕﺮ
ﭼﺮا؟ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرﺳﺪ؟ ﮐﺘﮏﻫﺎی ﺑﺎزﺟﻮ را ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﻋﻘﻞ ،اﺑﺰاری
ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻘﻞ اﺳﻼﻣﯽ؟ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ در اﺳﻼم ﮐﺘﮏ زدن ﺛﻮاب دارد .ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺛﻮاب دارد .ﺑﻌﺪا ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎدﯾﺴﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﭽﺎرهﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺛﻮاب
ﺑﱪﻧﺪ .از اﯾﻦ دوره اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﯽ ﻋﻠﲑﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮی ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻄﺶ ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﲔ وﺿﻌﯽ را ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ،وﱃ اﻧﮕﺎر
ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ رﻓﺘﻪای .ﺗﺎ ﻣﺮز ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽروی و ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ اﮔﺮ از ﺣﻮری و ﻏﻠﻤﺎن ،ﺷﲑ و
ﻋﺴﻞ ﺧﱪی ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ از ﺑﺎزﺟﻮ و ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر .در ﯾﮏ اﺗﺎق ﺑﺎ  ۷۳ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮی ،و

ﭼﺎر ﺷﺎخ ﻣﯽﺷﻮی وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺷﮑﺮ ﺧﺪا را ﺑﮑﻦ زﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ اﺗﺎق  ۱۰۴ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ ،ﻋﻠﲑﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺐﻫﺎ ﺟﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺨﻮاﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯽ،
ﻓﻘﻂ »ﮐﺘﺎﺑﯽ« ﺑﺨﻮاﺑﯽ ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﺑﯽ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﮑﺸﯽ و ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ در ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﯽ دوﺑﺎره ﺻﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
دوﺑﺎره ﺑﻪ  ۲۰۹ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺑﺮوی و ﺳﺮ از زﯾﺮزﻣﲔ در ﺑﯿﺎوری ،دوﺑﺎره ﮐﺎﺑﻞ و ورم ﮐﺮدن ﭘﺎ و در ﺟﺎ
ﺑﺰﻧﯽ .ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ دل ﻫﻤﻪ ﻣﯽرﯾﺰد وﻗﺘﯽ در ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺗﻮ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽداﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ از در ﺑﲑون رﻓﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻓﺮدا از ﭘﺲ ﺑﻨﺪ ﺳﺮ در ﺑﯿﺂورد و ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮوی و
ﺑﺮﻧﮕﺮدی .ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻃﻮل ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ دل رﯾﺨﺘﻪ دو ﺑﺎره ﺟﻤﻊ ﺑﺸﻮد و ﺧﻮن ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﺮﺳﺪ .در
ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﻋﻠﲑﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪای ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﻮی و ﺗﲑ ﺧﻼصﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺸﻤﺎری ﮐﻪ ﭘﺲ ﺑﻨﺪ
ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻫﻢ اﺗﺎﻗﯽﻫﺎﯾﺖ اﻧﻌﮑﺎس ﺻﺪاﺷﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺷﮑﺮ ﺧﺪا را ﺑﮑﻦ ،ﻣﺜﻞ ﭘﺎرﺳﺎل ،ﺳﺎل  ،۶۰ﻫﺮ روز ﺗﲑﺑﺎران ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﻋﻠﲑﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر
ﻫﺴﺘﯽ »داﺋﻢ« ﺑﻪ ﺻﺪای اﻧﮑﺮ اﻻﺻﻮات »اﻧﺠﺰ اﻧﺠﺰ  «....ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯽ ،ﺳﺮودﻫﺎﺋﯽ ﺑﺸﻨﻮی ﮐﻪ از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ
ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدت در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و از
»ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﺶ« ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ »ﺑﺨﺸﯽ« اﻣﺮوز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ و از »ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﺶ« ﯾﺎ از ﻋﻄﻮﻓﺖ
اﺳﻼﻣﯽ در دوران دﺳﺘﮕﲑیاش ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻮ ﺧﺮی و ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯽ اﺻﻼ ﭼﺮا ﺑﺨﺸﯽ دﺳﺘﮕﲑ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
از اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪهام .در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪی اوﯾﻦ ﻫﺮ روز ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ از ﺑﺨﺸﯽ ﻧﺪﯾﺪهام ،ﻣﯽداﻧﻢ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻗﺎی ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺎ
ﻣﺎدرش ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ! ﻣﯽداﻧﻢ ﺟﺮم او ﭼﯿﺴﺖ! ﺟﺮم او ﻧﯿﺰ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺮم ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ :در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮐﺘﮏ زدن ﺛﻮاب دارد .ﺷﺎﯾﺪ وﺿﻊ او از ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ در ﺧﺪﻣﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻮدم
ﺧﺮاﺑﱰ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن اﻣﺮوز ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ دوره دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان ﻓﻘﻂ ﻋﻘﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ
و ﮐﺘﮏ زدن ﻓﻘﻂ ﺛﻮاب ﻧﺪارد .دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺛﻮاب »آدم«ﻫﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺪرن ﻫﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﻮاب ﻣﺜﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺖ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ و اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،زﻣﺎن رژﯾﻢ
ﮐﻮدﺗﺎی ﭘﻬﻠﻮی ،ﺛﺎﺑﺘﯽ و را ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﺣﺎﻻ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان ﭘﻮل درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﲑﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ
»ﺧﺪا« را »ﺷﮑﺮ« ﮐﻨﻢ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ »ﻣﯿﻬﻤﺎن اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن« ﺑﻮدم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﮐﺘﮏ زدن
داﺷﺘﻨﺪ :ﺛﻮاب .ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ! ﺑﯿﭽﺎره »ﺑﺨﺸﯽ« و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوز ﮐﻪ
ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮان ﺑﺮای ﮐﺘﮏ زدنﺷﺎن دو اﻧﮕﯿﺰه دارﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﭘﻮل درﺳﺖ ﺣﺴﺎﺑﯽ درﻣﯽآورﻧﺪ!
آﻧﺠﺎ در آن روزﻫﺎ اﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ :ﻓﺮد ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﲔ ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ )ﺑﻨﺪ ﯾﺎ ،۲۰۹
روﺣﺎﻧﯽ ﯾﺎ رﺋﯿﺴﯽ( ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﲔ دو ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ،ﺑﲔ دو ﺷﮑﻞ ﺳﺮﮐﻮب اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪاش ﮐﻤﯿﺖ
ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺳﺮﮐﻮب و زور اﺳﺖ ،ﻓﺮد ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪای »زﯾﺮ« ﺷﮑﻨﺠﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ» ،ﺧﻮدش«
ﺑﲔ ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ )ﺑﲔ دو ﺟﻼد( اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻪ در دورهی ﯾﮑﯽ ﮐﻤﱰ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،

ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪای »ﺷﮑﻨﺠﻪ« ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ او ﯾﺎ آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ و ﭼﮑﯿﺪهی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎ ﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از» :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ
زوره ،ﯾﺎ ﺣﺴﲔ« .۱ﻣﮕﺮ در وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی اوﯾﻦ ﯾﺎ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﺑﺨﺸﯽ ،اﮔﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺰ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﺣﺮف دﯾﮕﺮی زده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺷﻮد؟

 ۱ﭼﻨﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺮدی ﮐﻠﯿﻤﯽ را در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺎ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﻣﯽزدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺷﻤﺎر
ﻋﺰاداران ﺣﻀﺮت ﺣﺴﲔ درآﯾﺪ و »ﯾﺎ ﺣﺴﲔ« ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﮐﻠﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺘﮏ ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ
زور اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺴﲔ« درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﺜﻞ رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

