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 ی جمعی ماخون و استخوان بر حافظه ردّ 1

 1«من به سفر خواهم رفت، سفری نامعلوم و ناپیدا. به سفر تهران.»

 

 روایتگرمثابه به شاهد
 ... «جا غریب هستیمرا نبرید، ما این خدا خواهرمبه شما را»

 2«جا غریب هستیم من را نبرید...ما این»

)بخوانید مهسا( امینی و سپس خود  ژینا برادر زبان از که ەاین عبارت، جمالتی بود

 هبخواستند او را در تهران و با توسل می که است ەشدگفته مأمورانی به  ژینا خطاب

 زادگاه هرشبه سرانجام آنچه  هیچ بازگشتی نداشت وکه  ببرند. بردنیبه بازداشتگاه زور 

ان تا زم جان بود.بیبا کالبدی  ەای متالشی شدجمجمهی پدری برگشت خانه و مادری

. گزارشی مکتوب و اعالم استیافته نوشتن این سطرها گزارش پزشکی قانونی اتمام 

زارش ، این گژینا پدر ،امجد امینیی او و صراحتاً آقای ەخانواد و پزشکی تیم توسط ەشد

 یهاەوندپر وکالت این از پیش که نیکبخت صالح آقای ەپروند وکیل و ەرا رد کرد

ارش این گز بر را ایە، سؤاالت متعدد و اشکاالت عدیدداشته ەبرعهد رابسیاری سیاسی 

 کنوناالبته صد و است ە، مکتوب، قضایی و حقوقی شدتراژیک مرگ این. است هشتون

، ەگیری مکاتبات حقوقی این پروندپیبه  نیازالبته چه . جهانی و اجتماعی و سیاسی

 ،ودب مهسا و بود ژینا که او و است ەبود رویداد این قدرتمند و مسلم امر مرگ که زمانی

 زا هراس در که تری استاین بردن و بازنگرداندن، برادرکوچک« شاهد»نیست؟  دیگر

                                                      

 ...نیری تاراهفههات... سهن هات وریهفهس ،ێرهفهس مهچەمن دهئ1 

همگی مبنایی  که کوردی هایەها، حیران و الوژدر بیت. است کوردی بیت یک از بخشی عبارت این

رسد و اگر برسد بسیار کوتاه و زودگذر است. هیچ زیست انسانی تراژیک دارند هیچ عاشقی به وصال نمی

 برج و سرنوشت. یابدنمی معنا کند،می تعقیب را او ەهموار یک سرنوشت که ،بدون وجود یک تقدیر

. از الس و خزال تا مم استهای یونان تراژدی مشابهکوردی  هایبیت هایقهرمان و هاشخصیت تاریخی

 از ترس سفر، از ترس ەهای دیگر، هموارها و تراژدیو زین و از سیدوان تا برایمؤک و بسیاری از بیت

همراه با سفر زندگی قهرمان را  داشته است و یک مرگ که وجود هجران از ترس و دیار و موطن ترک

 . اوست یهکند و سایتعقیب می
 «...نهبهم من ریبینهغ ەریل همیئ... ریبینهغ ەریل همیئ ن،هبهم مهکهتو خوا خوشک» 2
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تواند از حق شهروندی، حق داند و نمینمی« شهر غریب» آن در خواهرش دادن دست

 ترین وغریزیبه  بر بدن، حق برای امنیت و حق برای سالمت حرف بزند و با توسل

 آشناترین مفاهیم انسانی همچون غربت و داشتن یک زبان مادری دیگر و قسم دادن

ن خواهرش شود. آخرین راوی خواهد مانع از جداکردی خونی میرابطه و مقدساتبه 

 است ەشد انسانی حقوق تمام مافوق که بازداشت و تهدید و هراس و هجوم از ەو بازماند

 البدک یک قدرت بازخوانی دارد، اهمیتآنچه  نگرداند. در این میانتواند ببرد و بازمی و

ها انسان است بر محور اعتراض و تجمیع میلیون جان برای گردهم آوردن وبی

 دونب که «ژن، ژیان، ئازادی»نام به ذاتبهقائم و معنایی مرکز یک ایجاد و گریمطالبه

. هرچند است مقصد بدون و سن بدون نژاد، بدون ،طبقه ، بدون جنسیت، بدونمرز

ند کمیگذاری پایههمزمان ایدئولوژی خود را  ای مستند است، اماپیشینه دارای مبداء و

سازد. این تمثال ژینا، ساختارهای فراگیر استثنایی خود را می و تاریخ خود را و وضعیت

 و ندیشهرو زندگی بافت با متنوع بسیار هاینهگو با که های ستم رانابرابری و کانون

به  ار فرودستی وسلطه ی ەکند. نظام پیچیدمی احضار بودند، ەشد ەهم تنیددر انسانی

ته بس نقش جامعهی حافظه ز این درپیش ا« عقل سلیم» شکلبه  که کشدمی چالش

ا برد تمی متافیزیکی سطحیبه  ، فیزیک بدن ژینا رامرگ این ماهیت واقع در. بود

پیش از این  حکمرانی توسط که شود ایەشدهای حذفها و زندگیی تمام بدنەنمایند

صالً اها گویی بدن -دند. بسیاری از این شبح بو ەتاریخ، حبس یا مفقود یا استهزا شد

 دامکالبدهای هرک و بگوید بودن از بتواند که است ەنبود شاهدیچراکه  اندداشتهوجود ن

 ، اندامیPhantom Limbگون ی اندام شبحەپدیدمثابه به .اندەشد ەمصادر روشیبه 

 نه لحاظ واقعیت ذهنی و روانیبه  اما ندارد وجود بدنی و عینی واقعیت لحاظبه  که

، احساسی همچون سوزش و درد را از آن فردبلکه  است واقعی آن حضور و وجود تنها

بخشی از سیستم سیاسی قطع  که کند. افرادیحس می کامالً ەشدحذف/ەشداندام قطع

ه ب ، دیگر وجود ندارند اماهویتی یا پزشکی مدارک و اسناد گواهیبه  اندەو حذف کرد

 نها در زندگیآشدگی اضرند و درد قطعو ح حیّ روانی و عاطفی و خونی لحاظ

اثرگذار است. در رویداد مرگ ژینا،  کامالً انسانی یجامعه پیکر در و آنهابه  گانوابسته

 زخم خورده وجود داردازهمان ابتدای بردن و بازنگرداندن، یک برادر، یک انسان روان

 نای هویت ما که شودمیحضور او باعث  اتفاقاً که است انسانیی فاجعه یک شاهد که



  

 
 

 ی جمعی ماخون و استخوان بر حافظه ردّ 3

 همین البتهجانش باشیم. گیری پیکر بیبازپس خواهان و کنیم آشکار را ەشدکشته 

تواند روایتگر و شاهد باشد می هنوز سانحه از پس عوارض و هانشانه تمام با که برادری

 از بخشی که است فردی همان. ماست جمعی اعتراض و گریمطالبهبخشی از همان 

 که دهدکند و گواهی میمی حس هنوز را بخش آن حضور درد او و ەشد قطع بدنش

شدگی ها بعد با درد قطعسال تا و است داشته وجود این از پیش عضو آن و بدن آن

 ختاریبه  ەشدکشته  کودک «پناهی اسرا» نوجوان برادرکه همچنانزندگی خواهد کرد. 

 . کندمی خودکشیبه  تواند تاب بیاورد و اقدامنمی یک و چهارصد و هزار مهر بیستم
 

 سوگ ناتمام و اتمام سوگ 
درت با ق ءشی»، «برخورد یک جسم سخت»تواند با سیستم سیاسی انضباطی می

ها و ها، بازداشتگاهتواند درب انفرادیهم بشکند و گزارش ندهد، میدر« پرتانشی

ثابه مبه را بدن فوکویی منظر از همچنان و ببندد را متعدد مخفی و ەهای ثبت شدزندان

دستکاری و  که هابدن این. کند بازسازی و ثبت ەدوبار و متالشی قدرت آماج و ەابژ

 در چارچوب که شوند و این بدن باید، تربیت و رام میساختهشوند، می تعذیب و ەادار

گو نباشد در دو طیف تواند پاسختعذیب اطاعت کند، پاسخ دهد. اما قدرت می

تواند پیکر یم کنند. سرکوبگرنمی پیدا یکدیگرتالقی با هرگز ەشد شکنجه -گرشکنجه

بازداشتگاه بفرستد و هیچ گزارش مکتوبی ندهد و حتی -خارج از زندانبه  جان رابی

 Shared یشدهاشتراک گذاشتهها تجارب بهسال ی تدفین ندهد. در اینەاجاز

Experiences است ەماندگفته هنوز نا هم وبه یهشب بسیاری هایەخانواد .

 این و اندەو یا دادخواهی کرد داشتهگویی بارها درخواست پاسخ که هاییەخانواد

فضای ی شصت در میان ههدر د که هاییەخانواد. است ەجواب ماندها بیی آنمطالبه

های میش زمستانوها و در گرگاجتماعی، در سحرگاه -تاریک و روشن سیاسی 

 و تاهاروس از طوالنی مسافت کردن طی با ەهایی با گرمای کشندبندان یا تابستانیخ

رسیدند، منتظر ها و یا تهران میهای مرکزی مرکز استاندر زندانبه  مختلف شهرهای

یا همسر خود بودند و بارها  مادر-پدر-خواهر-برادر-فرزندشنیدن خبر یا مالقات با 

، ساک کوچکی، نایلون سیاهی، کارتن پاسخ هجای هرگونبه عصبی و هنگهبانی خست
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: کردندمی باز را ساک. است ەها تحویل دادآنبه  را لهفرم و یا پاکتی مچاکوچک و بی

 خرما، هایههست از ەبندهایی درست شدگردن و نامهها و گاهی یک آخرین لباس

هایی محدود با یک نوشته یا قلبی کوچک هایی با رنگنخ از ەشدگلدوزی هاییهپارچ

 یههی یک اعدامی سیاسی دەشدگرفته حیات هایەها بازماندی پایین. اینهدر گوش

 . است ەشصت بود

: ساعت کندمی روایت کوردستان شصت هههای دخواهر یکی از اعدامی« س. ک»

 اما کردیم حرکت بانهشش صبح رسیدیم در زندان مرکزی سنندج از شب قبل از 

بندان ماند و خراب شد و عاقبت رسیدیم. قرار بود ی برفی و راهەجاد در بارها ماشین

جان پسرت مادر که مادرمبه  زد روبرادرم را مالقات کنیم اما نگهبان مرتب داد می

 ما و کردند باز را در ەدوبار که همچنان آنجا ماندیم نزدیک ظهر بودجا نیست. ما این

 ەبمبی از خون و شادمانی در دلم منفجر شد انگار برادرم دیدار شوق از. شدیم داخل

با خود بردیم جا از آنچه آن .پیرمان مادر و پدر با جلو رفتم و گرفتم جان بود

های سیگار زندان و یک زرورق از ەشد ساختهبرادرم با تسبیح  یەشد ههای وصلجوراب

 . تمام. بود ەدفتر کوچک بود. اعدام شد

، از مساحت انفرادی شکنجههای بازجویی و ساعت کند ازجان روایت نمیکالبد بی

هواخوری یا حمام کردن با برف، از نوع اتهام و از دفاع ساعات بی از ،فضای زندان و

 و شکنجههمزمان میز  که ازجوییبدون وکیل، از چراغ چرکین روشن بر باالی میز ب

های تب و خون و ساعت در متالشی بدن قدرت از است، ەبود هم اجباری اعترافات

 زیباترین»بر چه آن ها و روزها و ازشب تمام در تیرباران ممتد صدای از ،شکنجهجنون و 

رفت. ها در تمام آن سال« اندەحتی صورت عشق را نبوسید که جوانانی»ما و « مردگان

اوز ها تجدر انفرادی دختران مبارزبه  که کند از آخرین ساعات شب زمانیتن روایت نمی

مصداق بیابد و « رودبهشت میبه  ەاعدام شد که ایەهردخترباکر» که مبادا ،کردندمی

جسد ه ب ەبدن تبدیل شد که انگاری و روایت نشد زیراجرم هرگز شکنجهمثابه به تجاوز

ند، سرقت رفتبه  هاآن بدن که تواند روایتگر باشد زیرایات است و نمیو میت، فاقد ح

ها و سوختگی و آثار کابل و پوتین و شالق و وسایل داغ تمام با و شدند دفن شبانه

 و رپ مغزهایی اما خالی هایەمعد با وسطی قرون از ەجاماندبه الکترونیکی و مکانیکی

ر خاک زیبه  زبان و دندان قفل در ەجاماندبه ایترانه و سرود با و ەتپند قلبی با سرشار،



  

 
 

 ی جمعی ماخون و استخوان بر حافظه ردّ 5

« او» که روایتگر باشد و شهادت دهد-تواند شاهد می است ەبازماند که رفتند. آن کسی

 ەبود« حی»بازداشتگاه -زندانبه  است و پیش از رفتن داشتهاین ضمیر مبهم وجود 

 نچنا ههد این در ەشددفن و ەشدسانسور ،هناگفت ،ەهای ناشنیدروایت انباشت. است

 تواند انبوهی از وقایع رامی ایەهر نام و استعار ،ای، هر تصویرینشانه هر که است زیاد

آخرین ساعات و  که دارد ایەخاطر بیاورد. هر احضار روایتی نیز شاهدی و بازماندبه

 «خی تاریەتزهایی دربار»بنیامین در ی گفته تأثیریاد بیاورد. اگر تحت به  روزها را

 ذشتهگرها کنیم. این  را گذشته که اکنون باید توانیم بگوییم برای رهاییِباشیم می

های جمعی هرگز مداوا زخمروان این و است ەانگاری و روایت نشد، جرمەنشد رها هرگز

 در گذر زمان تبدیلبلکه  نیست فردی رنج یک هاەو درمان نشدند. رنج تمام آن خانواد

ها و شاهدهای حقیقی هرگز است. این روایت ەزخمی تاریخی شدجمعی و روانرنج به 

ک یمثابه به ژینا مرگ تا و است ەماند ەشدانحلهمیشه  برای سوگ و اندەاحضار نشد

ی ههد سیاسی هایەیابد. سوگ ناتمام خانوادو رنج تروماتیک امتداد می نشانه نماد و

به  تواند منجرروایت در کوردستان، میشصت در هر کجای ایران و با انباشت 

 مرگ تراژیک که همین دلیل استبه  جان ژینا امینی شودپنداری با کالبد بیهمذات

گیری جسد و کالبد توسط شود؛ نمادی از بازپسنماد میبه  ی او، تبدیلەمنتشر شد

ارد. بسپخاک به  و کند یهخواهد در برابر فرادستان تدفین کند، مومی که فرودستی

 و اندە، خواهان اجرای مناسک سوگ بودخاوران در ەشد دفن هایکشته هایەخانواد

 خود خونهم بدن بر سوگواری و گریستن خواهان است، ەها دریغ شدآن از مناسک این

 خود ناتمام سوگ مدار در هاهههنوز پس از د آنها و است ەپاسخ ماندبی که اندەبود

 مخفی پیرش مادر از هنوز اعدامی زندانی پناهی حسین رامین تدفین محل. اندەماند

بر سر  که داند و زمانیی تن فرزندش میەی خاک را دربرگیرندتمام او و است ەماند

گرید. نشیند و میکشد و میرود دست بر سنگ گور میمهسا امینی می-مزار ژینا

ها خواهان بازپس گیری ایران در تمام این سال یخوردهزخمی روانجامعه

. ندنداشت ایەحتا خانواد که نام و نشانی استبی واجساد شدگانکشتهمفقودشدگان، 

به  دگیشرسد، این رسیدن و این وصلقبرستان آیچی سقز میبه  کالبد ژینا که زمانی

لق انبوه خ که کوردستان، کالبدیبه  هرانزادگاه، در واقع پایان سفر کالبد است از ت
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نجام شود و بدون انشان نمیتوانستند از قدرت سرکوبگر بازپس بگیرند و دیگر بی

ی افتد و این خاکسپاردرقبرستان آیچی می که اتفاقی. است ەمناسک سوگ دفن نشد

دیگری  نشانبیشدگان کشته گیریبازپس غالب دال و نماد یک مثابهبه واقعنمادین، در

گیری . تمثال مهسا امینی بازپسبودند ەماند سوگواری و همویها بیدر این سال که است

 تمامی و نود یههد و هشتاد یههد و هفتاد یهه، دشصت یههکالبدهای د

در  که است و احضار عام تمامی ارواحی ەبود روزها و هاماه و هاسال این شدگانکشته

حساب به  ، آرام گرفتن واندەها سرگردان بودها و زندانبازداشتگاه هایەمیان پروند

پیش از این سیستم قدرت انضباطی  که است ایەنابودشد و ەشدهای مفقودآمدن زندگی

 . بود ەبا تمامی اجزا و ارکانش آنها را پنهان کرد

  

 ی جمعیحافظه خون و استخوان بر ردّ

شان صرف بالیا را بر ایشان خواهم انباشت و تیرهای خود را برای

( شمشیر از بیرون و دهشت از اندرون هم جوانان و ٤٢خواهم کرد )

سپید هالک خواهم هم دوشیزگان و هم شیرخواران را با مرد ریش

گوشه پراکنده کنم و ذکر بهگفتم که ایشان را گوشه( می٤٢) کرد

 ان براندازم ) عهد عتیق/سفر توریه مثنی( ایشان را از میان مردم

 یبقایا و ەبازماند ترکیهپدران و مادران بسیاری در باکوور یا کوردستان واقع در 

 ویلتح استخوان مقادیری حاوی کفنی یا جعبه در را شانفرزندان بودن و وجود و زیست

 شوندمی جهموابسته  داری جسد و یا تحویلحساب شامل نگهگیرند و با یک صورتمی

 خاکبه  گردند ومیباز کفن-هکنند و با بستباید پرداخت کنند. پرداخت می که

اد اجسبه  بخشیدن نظم و تن کردن ەجان و محاصربی جسد کردن ەسپارند. مصادرمی

ر د« هاکان ارسالن»های بخشی از مکانیسم سرکوب است. پس از هفت سال، استخوان

گیرد و همراه با ها را پس میشود و او این استخوانمی ەپدرش تحویل دادبه  ایکیسه

ی جمعی حافظه ها درسپارد. این استخوانخاک میبه  همرزمان و بستگان و ەخانواد

ن باری»جسد خونین  که عمل سربازان مسلح اردوغان زمانی که بندد. همچناننقش می

درند و اعضای بدن این زن گریال را ازهم می هایشکنند و لباسمی ەرا محاصر« کوبانی
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 ایهدنبال داشت یا در لحظبه  خشم و انزجار عمومی که کنند، عمل شنیعیمی مثلهرا 

 با ەکنند و مردان تن این زن را در محاصرمی اسیر ەرا زند« چیچک»زن مبارز  که

 این بدن که دانیممیخندند. ما دوربین میبه  کنند و رومی تحقیر تجاوز و شکنجه

 هطعقهقطع و اجساد کردن مثله این. است واال و ەرهاشدبلکه  نیست ەشدتحقیر هزنان

جان و سپس مفقود کردنش یا تحویل دادن با یک هم پاشیدن کالبدهای بیاز و کردن

بسته  نقش و ەی جمعی ما تکرار شدحافظه در بارها و بارها پزشکی گزارش و ەشمار

 برای ەشدجان بخشی از وظایف تعریفهای بیتن یەمصادر بخشیدن واست. نظم 

دست قدرت، هم پزشکان گران،شکنجه ،شکنجههای اتاق رؤسای زندان، مافوق

 کارمندان تدفین، ربایندگان جسدها و گزارشگران مرگ است. در این میان بارها زمانی

 ەشد سلب هاەخانواد از شدگانکشتهحق انجام مناسک سوگواری و وداع با پیکر  که

آن را  و داشتهشدگان دسترسی کشتهتن به  که هایی، این آخرین انسانغساالن است،

 ەدریدهماز و هسوخت ،ەخورد هگلول متالشی، تن بر اندەداد شهادت بارها اند،ەلمس کرد

 نشان یا دارای نام و که وپای یک قربانیدستسر یا بیبی وگاهی هشکستهمدر و کبود و

 از هلگلو شلیک از پس سه و هشتاد سال در سیدقادر نهشوا. ەنام و گمشداست و یا بی

 زیر مهاباد زندان در سسپ و ەشد زخمی یهی سینهقفسبه  متری پنج تا سهی هفاصل

موجی از تظاهرات و اعتراضات را در  که شود، مرگیمیکشته ها شکنجه شدیدترین

مردم و شهروندان و به  سرکوب شدید و شلیکدنبال دارد و سپس به  کوردستان

 هاز تصاویر شوانآنچه  یابد.می ادامه هاهفتهحکومت نظامی در تمام نقاط کردنشین تا 

 مامت و ەشد داغ ،ەشد ەبرید ،ەشد مثله، متالشی بدن یک ،است ەماند جاهب سال آن در

ه ب سختی قادربه حتا غساالن گورستان که ی اجزای بدن استتههای شکساستخوان

عواقب  ی غیرعادی وهای تکرارشوندهشستن پیکر او بودند. این تصاویر از گذشته حافظه

هویت و زندگی و حیات به  ماند و این بدن هممی باقی ههای جمعی در حافظزخمروان

 را یکنعان هفرزند ریحان «وانیار»گذارد. ما تصویر بدن بسیار کوچک می تأثیر ەروزمر

 گمر از پس و بود ەی شیرخوارگی نرسیدمرحلهبه  هنوز حتی که کنیمنمی فراموش

 ەمواضع مبارزان در اقلیم کردستان تنها ساعاتی کوتاه زندبه  موشکی یحمله براثر مادر

 و دهان در کوچک هایلهتپید و تصویر او با لومی قلبش زندگی و مرگ میان و ماند
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خورد با تصویر ساعات کما و پیش از مرگ ژینا امینی بر تخت بیمارستانی می پیوند بینی

 در تهران. 

  

 میت کردن قدیسان بزرگ 
به  است ەدارای شخصیت حقیقی و حقوقی بود که تقلیل کارکرد بدن و کالبدی

خطر کردن بی و ەکار قدرت و مصادرسازو در عهقط-و گنجاندن این بدن« میت»یک 

وهی و یکی و سپس گرم سرکوبگر است. این پیکرها را ابتدا باید یکیآن، هدف سیست

این عبارات: ایست به  پس از آن جمعی از میان برداشت و مرگ آنان را منتسب کرد

خودکشی، صرع، افت هوشیاری، پرت شدن از بلندی، مرگ ناگهانی، به  قلبی، اقدام

زندانیان و انبوهی از سوزی در زندان، مرگ نامشخص، درگیرشدن با دیگر آتش

 هایرسانهی و اختالالت روانی متعدد. این جمالت را بارها و بارها از اههای زمینبیماری

خشمی عظیم و جمعی و به  تکهای تکهربار این مرگالبته ایم و شنیده حکومتی

 ،دوالسال باتیست ژان. است ەمنجر شد جامعهتک افراد تک در ەشدسرکوب و ەفروخورد

 گرفتن ەنویسد: چقدر نادیدمی «در ستایش چیزهای کوچک»نام به  خود یالهرس در

 بزرگ چیزهای یەآماد را ما کوچک چیزهای همین. است خطرناک کوچک چیزهای

 ی چیزی بزرگ بپذیردمنزلهبه کند. اگر خداوند این چیزهای کوچک را قبول کند ومی

در درازمدت قدیسان بزرگ را  که خواهد شد؟ همین چیزهای کوچک هستندچه 

 به شلیک از ەبازماند اول کالس دختر کفش همچون کوچک بقایای همان. اندساخته

های نوشیدنی در اتاق سارینا قوطی در ەشد ەکراینی، همان مدادهای چیدوهواپیمای ا

ی نیکا شاکرمی، همان کودکانه هایەی ناتمام در میان خندترانه همان ،ەاسماعیل زاد

 تهساخهای تسبیح همان شدگان،کشتهی معمولی پشت سر تمام ەهای سادزمینهپس

به  هاها و تلفن، همان آخرین پیامکوچک هایدفترچه همان خرما، هایههست از ەشد

مومی تعداد بسیار زیادی زندان در تمام نقاط جغرافیایی، ع و انفرادی بندهای از ەخانواد

 خیابان در ەشد ەخرید و هم ههای مشابهمان کتاب، قیمتارزان هایههمان حلق

 و شدگان شکنجهها، های اعدامیها و لباسها و جورابعینک همان انقالب،

ی جمعی با حافظه ، قدیسان بزرگی ساختند وکوچک چیزهای همان .شدگانمفقود
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به  روعش بود، ەاز بازداشتگاه منتقل شد که دیدن کالبد مهسا/ژینا بر تخت بیمارستان

های فردی، زخمو این روان ی غیرارادیشوندههای تکرارحافظهیادآوری کرد و این 

کنش جمعی به  یک زمان و در یک مکان تاریخی خانوادگی و اجتماعی و جمعی در

  یک تصویر عمومی و همگانی از اعتراض و انقالب.به  انجامید و

ن آ از و شکنجه -توانند از آن کشتارهای بازمانده نمیجان یا استخوانکالبد بی

مرکز، روایت کنند اما بازماندگان شهادت سلطهمحور و کشتار ناپیدای مذکر قدرت

 تاریخ شانزدهم مهرماه هزاربه  امجد امینی که همچنان. است گذشتهچه  که دهندمی

ی هاز گوش و تمام جمج که دهدمیشهادت  خورشیدیچهارصد و یک هجری  و

تمام پیکر دخترش را ببیند و  که ندادند ەاجاز آنها و است ەدخترش خون جاری بود

ها و پاهایش مشهود مردگی در دستآثار کبودی و خون که دهندغساالن شهادت می

 و ەی ابزارهایش خواهان مصادرهتمامیت قدرت با هم که جسدی و کالبد. است ەبود

ایت آن است، یک امر سیاسی است. این کالبد و این بار تغییررو و تربیت هنوز و ییرتغ

ها، دیگر دربند گزارش دهد ونمی را محوشدگی و غیاب و شدن دارهی خدشەاجاز

کما،  مهسا در حالت-جان ژیناو فرامین سیستم قدرت انضباطی نیست. پیکر بی هاەآموز

 ها ندیدیمما هرگز در تمام این سال که جانی استیادآور غیاب تمامی آن پیکرهای بی

 ی هزاران تصویر کوچکەگذشت. تصویر او دربرگیرندچه  شانبر بدن که و ندانستیم

 رتکثی سراسری هاینامهدر صفحات روز که ی استشدگان زن و مردسفید اعداموسیاه

های اخیر در باخت و در سالمی رنگ هاەهای کوچک خانوادشد و یا در میان کیفمی

 شد. ایماژ او در بیمارستانهای موبایل تکثیر میگوشی یهفضای مجازی بر صفح

و  دهدمی رستاخیز جمعی پیوندبه  هزاران مدلول را که است یک دال افشاگرمثابه به

 ندخواستدیگر در میان ما نیستند و می که ی تمامی آن کالبدهایی استەحضور دوبار

. اندەهرگز نبود که ها باقی نماند گوییهیچ نشانی از آن« خاوران» با دفن در که

های های متعدد سیاسی و توان کنشگیری این کالبد، رسواکردن روایت و گزارشبازپس

یت ی قرائت نماز مەاجاز که در قبرستان آیچی سقز است زمانیاگزیستانسیالیستی 

 را سر« ژن/ژیان/آزادی»و برای اولین بار شعار  داشتهدهند و زنان روسری از سر برنمی

ی ەی بزرگ و خانوادجامعهیک به  جان رابی پیکر ەدوبار که جاستدهند و اینمی
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ران تصویر ژینا، یادآور جوانان، دخت گردانند. حجم عظیم و تکثیرمیلیونیکوچکش بازمی

 ەپراکند ایهاجساد هر کدام در گوش که خوردگانی استو پسران وزنان و مردان و سال

به  ها در مقطعی از تاریخنام آن و« هالک شدند»تعبیر قدرت سیاسی به  و شدند

ار ضبار دیگر این اجساد اح که است مهسا/ژینا کالبد حضور با اما شد ەفراموشی سپرد

ک امر یبه  ناگهان تبدیل که شوند. ژینا یک انسان معمولی در شرایطی معمولی بودمی

شود. چرا؟ یک سیستم انضباطی تنبیهی می مقاومت و ەسیاسی و یک نماد مبارز

های متفاوت تابع همان تمام پیکرها و زیست که خواهدمذهبی می -مرکزنشین دینی 

پشتی خواهد گوژمی که گویی و است ەو تعریب شدتصویب و تعریف  که مقرراتی باشند

آویزان کردن از سقف، با پرخاش و تهدید و ارعاب، با حبس با و انحراف ستون فقرات را 

مداوا کند اما این بار  مرگ با هم مواقع از بسیاری و طرد و تنبیهکردن، زندانی کردن و 

 شود. قدیس میبه  افتد و میت تبدیلاین اتفاق نمی

  

 ها گوی تمدنومکانیسم پزشک احمدی، تزریق پتاسیم و گفت
های انضباطی مختلف سازوکارهای نگاری نهادهای متفاوت قدرت و سیستمتاریخ

 ەی رسمی بسندنامهذکر اسامی اعدام شدگان در یک روزبه  متعدد خود را دارد گاهی

تماس گرفتن با شدن از پشت درزندان، گاهی با کشتهاعالم خبر به  کند، گاهیمی

گاهی  دستی از علت مرگ ودم گزارشی گاهی و مرگ از قبل دیدار آخرین برای ەخانواد

 که شودبیان می کوتاه بسیار و مبهم جمالت و کلمات ها،ەهم اعالم قتل با استعار

 پیشامدهای از شد ەاشار که نشان دهد. همچنان جان را حتیتواند حجم کالبد بیینم

ی، ، افت هوشیارمسمومیت قبلی، ایههای زمینی قلبی، بیماریهکتس همچون پزشکی

این سازوکارها اعترافات اجباری به  کند.عنوان عامل مرگ یاد میبه صرع و خودکشی

شدن از ارتفاع و وجود های پزشکی قانونی شامل پرتشدگان، گزارشکشتهی ەخانواد

 و خیزش از پس. کنیم اضافهی قبلی خودکشی و اختالالت روانی دیگر را هم هسابق

ما شاهد  که روزهای انقالب پس از مرگ ژینا است اخبار میان در ماه،آبان اعتراضات

های درکوه« نوید افکاری»دوست و همراه « امین بذرگر»های پیداشدن استخوان

 اریی سرکوبگر، توسط ەشدتهکشتشخیص هویت به  شیرازهستیم و علم ژنتیک
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شود و انباشت تصاویر و ی جمعی ثبت میحافظه ها بار دیگر دراستخوان رساند. ردّمی

آورد و بخشی از مردمی ها میخیابانبه  دیگری را افراد ،ەهای نابود شدها و زندگیهویت

کند. بالفعل مین اکنشگران و مبارزبه  پیش از این مبارزان بالقوه بودند تبدیل که را

شود غالباً با یاری گرفتن از سیستم پزشکی صورت سیاسی می که این اعالم مرگ

تحت انقیاد ایدئولوژی غالب است. اگر بدن پیش  در یک حکومت توتالیتر که گیردمی

 و ەساد فهم ومرگ قابل که باید است ەپذیر نبودشدن و آموزشفهم و راماز آن قابل

به  های مختلف ماشین سرکوبباشد و در این هدف بخش« مانع جامع و» و گویا

 شوند. می ەهمکاری فراخواند

: است ەشد تهی ماشین{ در دو دفتر نوشمنزلهبه ماشین }انسان-کتاب بزرگ انسان

 پزشکان و ودب تههای آن را نوشدکارت نخستین برگ که دفتر کالبدشناختی متافیزیکی

 ایعهعبارت بود از مجمو که سیاسی-تکنیکی دفتر و دادند ادامه را آن فیلسوفان و

ی هاشامل روش که بیمارستانی و سه، زندان، بازداشتگاه، مدرنظامی هایەقاعد از کامل

های بدن. هدف در هردو یکی بود: کنش اصالح و کنترل برای بود ەتجربی و سنجید

 هک مفهوم کلی اطاعت است بافهم و این بدن ماشین تنها توضیح بدن مفید، بدن قابل

شود. سیستم پزشکی و پزشکی قانونی پس ماند و پرتاب و طرد و محتوم نمیمی ەزند

این بدن، این  که مهم است و امر واضح این استآنچه  کنداز روزهای طوالنی اعالم می

یب ، آس(بخوانید یکی از ارکان سیستم قدرت) مهسا، در داخل بازداشتگاه-بودن ژینا

 ذارگتأثیر «امتوف»، عامل خانوادگی و اتفاق و واقع زیست بدنی ژنتیک و است ەندید

فوکو یکی از ارکان مراقبت، مجازات و ی گفتهبه  خود که پزشکی سیستم. است ەبود

ظواهری کند. نام ایمن الآید و از او سلب مسئولیت مییاری بازداشتگاه میبه  است تنبیه

ج کشتار و درد و رن که است پزشکانی ینمونهالدن  پزشک و جراح مصری جانشین بن

خوبی با فیزیولوژی و ارگانیسم بدن به کند و چونمی انتخاب را انسان یشکنجهو 

 مینه. بمیراند و کند شکنجهچگونه سنت پزشکان فاشیست به  داندآشناست می

داند یو مزند ی چشم و قلب و کبد زینب جاللیان سرباز میمعالجه از پزشکی سیستم

داند دهد و از هم اکنون میدست می از را اشبیناییهمیشه زمانی او برای چه  دقیقاً

ان برای مجازات، قطع انگشت که پزشکی سیستم. بنویسد را او پزشکی گزارشچگونه 
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 ودداریخ آبتین بکتاش پزشکی درمان و هکند، از معالجدست را با گیوتین تئوریزه می

خوبی با به و کتابی در دست جانش را از دست بدهد و کند تا او با زنجیر در پاهامی

. پیش از این مرگ بسیاری از مخالفان را در آشناست زندانی هر بدن تحمل یآستانه

 نجهشکداند کدام ابزار می نامی هر با سرکوبگر سیستم. بود ەهای ساواک رقم زدزندان

ترین نرخ، از کدام کشور ابزار را خریداری کند و آید و باید با کمکار کدام زندانی میبه 

 ردّ بدونچگونه در قالب بهداری زندان  که های مختلف داردارگان در ەپزشکانی آماد

ترافات اعبه  وادار را او و بنشانند سیما و صدا دوربین جلوی را قربانی صورت، بر شکنجه

 . گذشت رشنو ەژینا، بر سپیدپیش از مرگ که همچناناجباری کنند 

هایی انسان بارها شاهد روایت سیستم پزشکی از مرگ بسیاری از جامعه که در حالی

ام ، تکنیک سیاسی تم اندەقتل رسیدبه  هابازداشتگاه-در واقع در زندان که است ەبود

 را ەشد شکنجه-مثله-کشتهخواند و این بدن یاری میبه  هم را دیگر هایهمجموع

 خصوصبه سازد. پزشکان ومی متافیزیکی و طبیعی روایتی آن از و ەکرد ەمصادر

هایی سیاسی و الگوهای کوچک فوکو، آدمکی گفتهبه  جادر این« قانونی» پزشکان

های کوچک یا پاکت بقایای کالبد ی قدرت هستند. اگر پیش از این در ساکەشد

-دادند، این بار پیکر ژینارا تحویل می« شکنجهشهروند »و « خوان فقیرآزادی»جان بی

ی شیارتحویل دادند در حالت کما و با ه مهسا را در بیمارستان با انبوهی سیم و لوله

 یادامه در که سیاسی مشغول شدند. همچنان-کار ساختن روایت پزشکیبه  صفر و

 هاەود لهغزا آرنیکا و ماشین کشتار، اجساد نیکا و سارینا و نگین و خدانور و رامین و

خاک ه ب ومیشگرگ در را شدگانکشتهکنند و ربایند یا مسخ میمی دیگررا نام و هویت

کنند. می سلب هاەخانواد از هم را هاآن خاک بر گردانییهتعز و یهسپارند و حق مومی

 هیعل کنشگر بدن ەدر هر حالتی رام و مطیع باشد و هموار که ها بدن بایداز نگاه آن

ه ک هاییقدرت ،ەهم فشردبه هایی بسیارقدرت چنگ در است ەبود بدنی مسلط، قدرت

د کننها و اجبارهای خاص خود را بر بدن تحلیل میها، ممنوعیتفوکو الزام یبه گفته

ی ەزند ذهن و بدن بر همیشگی انقیاد همان خواهان و هستند ەهایی ویژو دارای تکنیک

 در ما اجتماعی هاییهنویسندگان و روشنفکران و سرماکالبدهای  که ها. انقیادیآن

محمد خاتمی بر طبل اصالحات و سید که ایەهای هفتاد و هشتاد و در دورههد

ی آن را با زندگی و مرگ ینهکوبید هزها و مدارا و تساهل و تسامح میوگوی تمدنگفت
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 پتاسیم، ریقتز و تاریکی و وحشت یە، دورایەهای زنجیرقتل یەخود پرداختند. دور

شی شدگان بخکشتهآجین کردن و ربودن و مفقودکردن کالبد ، کاردطناب با کردنفهخ

 و اسکندری نهبدن پروا که اجتماعی ماست. زمانی - از تاریخ روانی و زیست سیاسی

جان شوند، پیکر بیمی خون در غرق ەزاد حاجی کارون و حمید بدن فروهر، داریوش

شود، ی غذایی در جیب و کتابی در دست پیدا میەجیر کوپن یک با ەمختاری و پویند

قتل  هک ندازند، زمانیبی ەدر تهبه  شود اتوبوس نویسندگان و روشنفکران راتالش می

به  رروشنفک و ەنویسند هاەد که کنند، زمانیی قلبی اعالم میهغفار حسینی را سکت

 هایپزشکی جدید و یا روشهای علمی تکنیک مختلف هایەرسند با شیوقتل می

جان پیروز حتی کالبد بی که ی قاجار و پهلوی اول و دوم، زمانیەدور اواخر از ەجاماندبه

 کسیچه  که دادها پاسخ میاین پرسشبه  دهند.دوانی و مجید شریف را بازپس نمی

قت وچه  ها کی ومعیارهایی؟ آدمچه  با کردند؟ها را انتخاب مییا کسانی قربانیان قتل

 یهایی حیاتی و اساسشوند؟ پرسشمیکشته تحمل و در نگاه سیستم حاکم غیر قابل

تمام قربانیان جنبش دانشجویی، جنسیتی و ملی و مذهبی مطرح  یبارهتوان درمی که

 دنب و تربیت و شدن رام کدام نیست مشخص و نشد ەها دادآنبه  هرگز جوابی که کرد

 ەنداین توضیح بسبه  این قدیسان در آن قالب نگنجید؟ تن که کردند طلب را مفیدی

 اندیش و خودسر وزارت اطالعاتنشناس، کج: معدودی از همکاران مسئولیتهک کردند

 ستد بیگانگان مطامع جهت در بودندگرفته  شک آلت دست عوامل پنهان قراربی که

های روشن و ها و تنزندگی. تمام آن تمام و همین. زدند نهاین اعمال جنایتکارابه 

 و نود و هشتاد یههدبه  نابود کردند با همین عبارات فاشیستی که های درخشانذهن

جان مهسا/ژینا حلول پیدا آیند و در پیکر بیو یک می چهارصد و هزاریک سالسپس 

ر عص شاهد و روایتگربلکه ماشین نه  کنند و انسان دیگرخواهی میکنند و خونمی

 خویش است. 

  

  ەکنونی و رستاخیز آیند ضعیت اضطرارو
ا یابد و مرزهای خود رنظم نمادین با تقابل بنیادین میان غیاب و حضور تعریف می

ان باشد باید بر بنی داشته وجودکه اینکند. در نظم نمادین یک چیز برای مشخص می



 التروژهه آوین 14 

مفروضی از غیاب استوار باشد. تفاوت اساسی میان امر نمادین و امر واقع وجود دارد. 

 که حضوری که در امر واقع هیچ غیابی وجود ندارد و غیاب تنها زمانی وجود دارد

 رد غیاب و حضور یهاهمیت دوسویبه  توجهباشد، نیست. با  داشتهتوانست وجود می

 در و است ایجابی هستی دارای حضور یەاندازبه  توان گفت غیاب نیزمی نمادین نظم

شدگان ها ما غیاب تمام حذفسال این تمام در. است ەخودی خود یک ابژبه «هیچ» واقع

، جنسیتی، جنسی، ایدئولوژیک، دینی، مذهبی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را ملیتی

 یاسیس - ییقضا دستگاه توسط ەو قرائت شد در نظم نمادین که کسانی .شاهد بودیم

 حضور ەاما هموار ،غایب شدند ههد چند برای و محو مختلف هایەشیوبه  سرکوبگر

 از ار خویشتن توان و یهما که تواندکارل اشمیت میی گفتهبه  سیاسی امر. داشتند

ند در توامیاقتصادی و اخالقی بگیرد و و ها از برابرنهادهای دینی ترین تقابلمتفاوت

-بندی دوستهای مختلف اثرگذار باشد. گروهییها و جداهای مختلف بر ائتالفزمان

همین به  سازد.دشمن یا غیاب و حضور، خود شرایط و وضعیت سیاسی جدیدی می

 تمام لشام جدید و نهنظیر و یگابار در این مقطع تاریخی اتحادی بیاین که دلیل است

ی زندگی، تمامی نقاط دور ەشدهای منکر، تمامی سبکهادرآمدکمشدگان، تمام حذف

 ، تمامەشدهای سنی و باورهای مختلف طردو نزدیک جغرافیایی، تمامی گروه

شدگان و محوشدگان را روی میز کشته  هایەریزد و پروندهم میبه ها رابندیطبقه

ترین حقوق بشری خصلت تداییگری ابمطالبهخواهی و گذارد و دادخواهی و خونمی

گیری یابند و تصمیمشدگان موجودیت سیاسی میشود. تمامی مفقودمی ههقاطع این بر

ی ەی وضعیت بحرانی و اضطراری و انقالبی کنونی حتی اگر استثنا باشد، بر عهدەدربار

زخم، تاریخ، خود آنان است. این امر سیاسی کنونی این خیزش، انقالب دارای روان

 ی خود است. همچنانەبک و سیاق و زیست اجتماعی خاص و اهداف و چشم انداز ویژس

ر عنوان یک وضعیت استثنایی، خود دکند پیروزی بر فاشیسم بهمی ەبنیامین اشار که

گرو ایجاد یک وضعیت استثنایی و اضطراری حقیقی است. مرگ ژینا/ مهسا آغازگر 

شود ی زندگی شروع میەترین شیومعمولیبا  که ی استیساخت یک وضعیت استثنا

رسش شود و این پمی ورشعله فاشیستی یەشیوبه  ی استثنایی مرگ و حذفەاما با قاعد

کسانی این کار را با ما کردند و چرا کردند؟ چه  ،کسیچه  که شوداساسی مطرح می

در  کند. این پرسشمی تعیین نیز را ەبسیار بنیادی است و مسیر آیند که پرسشی
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چرا من را و ما را  که است لههای سرگردان و تکرار این جمامتداد همان احضار روح

کشتی؟ با سؤال دیگری همچون چرا هویت من را، زبان من را، جایگاه من را، حق بر 

سالمت من را، حق بر امنیت من را، حق بر بهداشت من را، دین من را، گرایش جنسی 

 ارزش و نابود کردی؟ و و بیمن را، و سبک زندگی من را مح

 لفمخت مراحل از گذار و ەی هگلی ازپیش تعیین شدەشیوبه  چیز همه که هنگامی

آن  یهسفاکان و هجابران نوع حتی رویدادی هر وقوع و است ەناپذیر شداجتناب تاریخی

 تمام برخالف ناگهان است، ەشد موعودشهر آن فرجام نهایی و آرمانبه  برای رسیدن

ظهور « اکنون»ی تاریخ در زمان حال و در فرشته هاها و حساب و کتاببینیپیش

شکند. او هم میاسبات و معادالت قدرت قاهر را درش تمامی محتأثیرکند و شعاع می

دهد و این زمان حال و شکند و قوانین را تغییر میهم میجبر تاریخی را در که است

گردن  جبر قدرتبه  گیرد وپرسش میبه  و غاصب سرکوبگر رانگار ظفرمند روایت تاریخ

کند مال میرا بر جدید، صورت سرکوبگر یکشتهنهد. همین هویت و رمز مهسا، این نمی

توان مراحل دیالکتیک را می و بود ەوجود داشت و او زند« او» که دهدو شهادت می

 ی تاریخ، کیفیت آن لحظاتفرشته میناعتبار کرد و با حضور هدور زد و حتی انها را بی

ود و نشان شونامشود. قرار بود او، بخوانید قربانی، بیساز تعیین و روشن میسرنوشت

لبد گیری همین کااما بازپس .مفقود شود و تدفین شود بدون هیچ مراسم و بزرگداشتی

نیان قربای تاریخ گواهی داد بر آخرین لحظات زندگی تمامی فرشته ، حضورەمیت نشد

 و اشتد چیز همه که قانونی و فاشیستیجبر یک سیستم فرابه  توسل و ههاین چند د

 یمن برکت ایننداشت. ما با حضوراین نماد انقالبی و به« هیچ» اما قربانی، مقابل در

زنند او شهید است، مادر و بستگانش در گورستان آیچی فریاد می که همچنان ،شهید

ژینا  او مهسا / که دانیمتوسط دستگاه حاکم را بازپس گرفتیم و میاعتبار روایت مرگ 

جود داشتند و حضور داشتند. در تمام وشدگان و مفقودشدگان کشتهامینی وتمام 

یک راوی بر روی صندلی حقیقت  ،یک شاهد که است این بر رسم تاریخی هایههبر

من، همچون راوی در بنشیند و از هیچ تهدیدی نترسد. همچون راوی در دادگاه آیش

هرچند الکن  ،دادگاه صدام و تاب بیاورد و با زبان مادری یا به زبان رسمی روایت کند

زخم خورده. زین پس شاهدهای بسیاری گواهی خواهند داد بر غیاب و هرچند روان
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ها و طول این سال در زندگان تمامی حذف و کردنهمثل و شکنجهزندگی بر مرگ و 

وان عنبه  ها و القاب و عناوین مختلفمک سیستم سرکوبگر در لباسصدها و هزاران آد

پیوندند، اجزا هم میبه شماریهای بیآمر و مجری مرگ مجازات خواهند شد. استخوان

 رد ەدوبار ەشدریختههای و قطعات مختلف کالبدها یکدیگر را پیدا خواهند کرد، خون

رستاخیز نه در جهان دیگری، درست در همین جهان اتفاق  گیرد و اتفاقاًمی قرار بدن

 خواهد افتاد. 

 


