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يک رويداد؛ يک تابلو
روزآنالﯾن  /عباس عبدی

آيا تا کنون تابلوھای نقاشی کالسيک را ديدهايد؟ در برخی از اين تابلوھا مجموعهای از
موضوعات و رويدادھايی در دل يک تابلو به نمايش در آمده است ،که ھيچگاه در
واقعيت بيرونی در کنار ھم قرار نداشتهاند ،ھرچند با ھم مرتبط بودهاند .ولی نقاش با
ھنر خود توانسته است که ھمه آنھا را در يک بوم به تصوير بکشد .رماننويسان ھم اين
کار را به طريق ديگری انجام میدھند و با انتخاب نامھا و مکانھا و زمانھای مناسب
میکوشند که واقعيتی مثالی را خلق کنند .ھنر نقاش و نويسنده در تصوير پردازی قلمی
ھر چه بھتر برای تحقق اين ھدف است ،زيرا کمتر رخ میدھد که يک واقعيت عينی،
واجد مجموعه ويژگیھای مورد نظر باشد ،ولی در روزھای گذشته در ايران شاھد
اتفاقی بوديم که جامعتر از ھر رمان يا نقاشی کالسيک مجموعهای از واقعيت کالن را
در يک رويداد نشان داده است ،و آن شالق زدن خانم سميه توحيدلو است.
ابعاد اين رويداد چيست؟
دختری که در روزھای داغ انقالب در زمستان  ۵٧در خانواده ای مذھبی و انقالبی به
دنيا میآيد .موجودی که بر حسب سنت رايج بايد ضعيفه میبود ،اما سميه ناميده شد.
سميه اسم کمکاربردی برای نوزادن دختر در ايران بود ،اما از سال  ۵۶تا  ۶١که
شعلهھای انقالب شعلهور و سپس به اوج خود رسيد ،کاربرد اين اسم از سوی
خانوادهھای انقالبیـ مذھبی طبقه متوسط به شدت اوج گرفت .بطوری که اسامی شبيه
سميه که معرف خاستگاه ايدئولوژيک خانوادهھای انقالبی بود ،از نزديک به ٢درصد
اسامی دختران تھران در سال  ۵٧به حدود ٢٨درصد کل اسامی دختران در سال  ۶١و
٢۵در صد در سال  ۶٣رسيد و نام بردگان انقالبی صدر اسالم مثل سميه و ياسر و
عمار از سوی انقالبيون طبقه متوسط بر شناسنامهھای دختران و پسران آنان نقش بست.
نام خانوادگی سميه ،توحيدلو است“ .لو” پسوندی ترکی است که در مواردی معادل
پيشوند “با” يا “ی” نسبت در زبان فارسی و يا “وند” در زبان لکی و لری است ،که در
نھايت به معنای “باتوحيد” يا “توحيدی” است .سميه ھم اينک ھم بر خالف بسياری از
ھمسن و ساالنش کماکان چادری و محجبه است .و اين سرنوشت انقالبيون توحيدی
است .علت شالق خوردن ،توھين به رئيس دولتی است که اين روزھا از جانب رفقای
سابقش چنان مورد تھاجم قرار گرفته است و اگر گفته شود که اورا سکه يک پول
نمودهاند چندان گزافه نيست ،و اين سرنوشت آن شعار آزادی است.
سميه مھندسی خوانده ،ولی به علوم اجتماعی رفته و در سطح دکترای جامعه شناسی
تحصيل میکند .اين تحول در ذات جريان انقالب و طبقه اصلی حامل آن اھميت بنيادی
دارد و شالق زدن بر پيکر اين زن  ٣٣ساله که نماد يک تحول  ٣٣ساله است وجه
ديگری از مخالفت ھای رسمی امروزه با علوم انسانی و اجتماعی و چنين تحولی است.
زمان اجرای حکم وقتی است که جامعه در پی درک علل و چرايی و مقصرين فقط يکی
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از اختالسھای موجود دولتی به رقم نجومی  ٣٠٠٠ميليارد تومان است .دولتی که مدال
پاکترين دولت ايران را شخصا ً به سينه خود زده است .و نيز اجرای اين حکم ھم زمان
است با نشستن ھواپيماھای شخصی به فرودگاه مھرآباد برای بردن دو آمريکايی متھم به
جاسوسی به نيويورک به عنوان تحفه ايرانی به اجالس ساالنه ملل متحد ،از سوی
دولتی که خود را مستقل و مردمیترين دولت کره زمين از ازل و حتما ً تا ابد میداند .و
اين سرنوشت آن شعار استقالل است.
اورا شالق زدند و مدعی شدند که بر بدنش نزدهاند ،و اين وجه ديگری از ماجراست .يا
دروغ میگويند يا آنکه از انجام آنچه که به نام قانون صادر کردهاند خجالت زدهاند .ولی
يک چيز را توجه نکردهاند ،حتی اگر بر بدن سميه شالق نزدهاند ،روشن است که نه
جسم او بلکه روح اورا ھدف گرفته بودند ۵٠.ضربه شالقی که بر اين جسم و روح
فرود آمد تا يک انسان يا به قول خودشان يک ضعيفه را تحقير کند .ضعيفهای که از
نظر آنان نه ضرورتی به حضور در جامعه و اشغال صندلیھای شغلی دارد و نه
الزامی به حضور در دانشگاه و اشغال صندلیھای دانشگاھی)آن ھم از نوع علوم
اجتماعی( و نه حتی حق حضور در آژانس شوھريابی )تعبير رئيس وزارتخانه علوم از
دانشگاھھا( و بايد در خانه بنشيند تا کسی افتخار خواستگاری کردن از او را بدھند .و
اين سرنوشت آن ادعاھا در پيشگامی اخالقی است .ھرچند سميه با بزرگواری از کنار
اين واقعه میگذرد ،اما اين  ۵٠ضربه شالق در مراسم قسامهای که دير يا زود برای
اثبات تحقير شدگی نسل انقالب و نسل فرزندان انقالب برگزار خواھد شد به مثابه ۵٠
بار قسم در اثبات چنين ادعايی شنيده خواھد شد .حتی يکی از اين شالقھا میتواند سر
زخمھای زيادی را باز کند چه رسد به اينکه  ۵٠شالق باشد .و اين سرنوشت آن ادعا در
کرامت انسانی است .اين رويداد ھمه اجزا الزم را برای درک سرنوشت انقالب را در
خود دارد و ديگر نياز چندانی نيست که رمان نويسان يا تصويرگران اين سرنوشت را
در کتابی يا نقاشی توضيح دھند زيرا بھتر از اين نمیتوان صورتگر انقالب بود.
من يک بار در تحليل واقعه دوم خرداد ،آن را پاسخی به تحقير دانستم و آن را رويداد
را به “انقالب عليه تحقير” توصيف کردم .معتقدم در سال  ۵٧ھم انقالب عليه تحقير
بود .چندی پيش ديدم که يکی از تحليلگران انقالبھای عربی را ھم به دليل تحقير
شدگی جوانان عرب دانسته است .ترديدی نبايد داشت که چنين کنشھای تحقير کنندهای
واکنشھايی به ھمان اندازه يا شديدتر خواھد داشت.
شالق زدن خانم سميه توحيدلو ،ھمچون تابلوی نقاشی است که ھمه اجزای واقعه
تاريخی موجود در آن گرد ھم آمدهاند و با زبان روشن با بيننده سخن میگويند .و اين
آينده اين جامعه است.
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ارسال

ايران امروز )نشريه خبری سياسی الكترونيك(
»ايران امروز« از انتشار مقاالتی كه به ديگر سايتھا و نشريات نيز
ارسال ميگردند معذور است .استفاده از مطالب »ايران امروز« تنھا با
ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
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