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آﯾﺪا ﻗﺠﺮ
اﻟﻬﻪ  ۵۶ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و در ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دو ﻓﺮزﻧﺪش از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ،و دﻧﺒﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
رﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ او ﻫﻤﭽﻨﺎن در راﺑﻄﻪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺟﺰ« ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺧﺎﻃﺮه ﻗﺪﯾﻤﯽ »و« ﮐﺘﮏﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ »ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﻼق ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﺑﯿﻤﺎری و زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻫﻤﺴﺮش ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ اداﻣﻪ دﻫﺪ.
زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻫﻤﺴﺮ اﻟﻬﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺮود ،وﻟﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی رﻓﺘﺎری و ﮐﻼﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﺪ «:ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮدم ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ را ﻣﯽداﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮد روی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﻣﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺪاﺧﻼقﺗﺮ ﺷﺪ .دﯾﮕﺮ ﮐﺘﮏ ﻧﻤﯽزﻧﺪ وﻟﯽ ﻓﺤﺎﺷﯽ و ﺑﯽﻣﻬﺮیاش ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ».
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮش ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد
اﻟﻬﻪ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﻧﯿﻔﺘﺎد .ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﻟﺮزد .ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان آنﻫﺎ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ ،دﻟﯿﻞ ﯾﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻧﺪارد.
ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ .وﻗﺘﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﺳﺶ ﺑﺮای ﺗﺮک اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ داد «:ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ».
اﻟﺒﺘﻪ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ اﻟﻬﻪ در ﻻﺑﻪﻻی درد و دلﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد :ﺑﯿﮑﺎری و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﯾﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ روزﮔﺎر و
ﺑﺮﺧﻮرداری از« ﺣﻤﺎﯾﺖ »ﻫﻤﺴﺮش ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ  ۰۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮدان در رواﺑﻄﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺤﻮر رواﯾﺖﻫﺎی آنﻫﺎ از زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن اﺳﺖ؟
دﮐﺘﺮ ﻓﻮاد ﺻﺎﺑﺮان ،روانﭘﺰﺷﮏ ﺳﺎﮐﻦ ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﮐﻪ
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺮس از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﯽﭘﻮﻟﯽ ﯾﺎ از دﺳﺖ دادن ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ« ﻟﻬﺠﻪ رواﻧﯽ
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ،ﻟﻬﺠﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن و ﻣﺤﯿﻄﯽﺳﺖ ﮐﻪ در آن رﺷﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮوز ﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺴﯿﺎری
زﺑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از آن ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪ و ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ».
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻧﻤﯽﺳﺎزد
اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۰۱ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،آﻣﺎرﮔﺮان ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻨﻬﺎ  ۰۳درﺻﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن اﻗﺪاﻣﺎت را در ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎنﺷﺎن ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ  ۰۷درﺻﺪ آنﻫﺎ از ﭼﻨﮕﺎل ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ رﻫﺎ
ﺷﺪهاﻧﺪ .آﻣﺎری ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻗﻄﻌﯽ داﻧﺴﺖ .اﻣﺎ در ﺻﻮرت درﺳﺖ ﺑﻮدن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﺷﺪن اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﯿﻦ اﻟﮕﻮ را در ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯽدﯾﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺻﺎﺑﺮان ﺑﺮای اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از  ۲۱ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﯿﺘﻠﺮ ،ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آزاد رای ﺑﻪ
ﻧﮕﺮﺷﯽ دﯾﮕﺮ دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎد آوردﻧﺪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺑﺘﻬﻮون و ﮐﺎﻧﺖ و ﻫﮕﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ «:ﻣﻘﺼﻮدم آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد».
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دوﺳﺘﺶ دارم!
وﻟﯽ در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی اﻟﻬﻪ و زﻧﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،رﮔﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻋﺸﻖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ« ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دوﺳﺘﺶ دارم »ﯾﺎ« ﺑﻪ او واﺑﺴﺘﻪام» .ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺸﻖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺻﺎﺑﺮان ،اﺑﺮاز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ درآوردن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه در ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺣﺲ ﻟﺬت ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .اﻧﮕﺎر ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮری ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻟﺬت ﯾﺎ ﺧﻮش آﻣﺪن از ﺧﺸﻮﻧﺖ را

در اواﯾﻞ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی در دوﻃﺮف ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ،اداﻣﻪ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﻣﯿﺰان آراﯾﺶ ،ﻃﺮز ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ از ﻗﺪرت را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﺧﺎﻟﺖ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻫﺮ ﻓﺮدی اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻮﻋﯽ
از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪ «،ﻏﯿﺮت »ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ و« ﻋﺸﻖ »ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ،وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺷﮑﻨﺠﻪﺷﺪه ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از واﺑﺴﺘﮕﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ «:وﻗﺘﯽ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ،ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ در اﻧﻔﺮادی دورهات ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯽ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺷﮑﻨﺠﻪات دﻫﺪ اﻣﺎ
ﺑﯿﺎﯾﺪ».
[درﺑﺎره ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺳﻨﺪروم اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ].
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺰﯾﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در و دﯾﻮار آن اﺳﺖ را ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد .ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ.
ﺻﺎﺑﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ در اﻧﺴﺎن ارﺿﺎ ﺷﻮد .ﻣﺜﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ «:در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی رواﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﺧﺼﻮﺻﺎ دﺧﺘﺮﻫﺎی ﺟﻮان زﯾﺒﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﯽاﻏﺮاق از دﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎر
ﺳﻮزاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺪﻧﺶ اﺣﺴﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ از ﺧﻮدش و
زﯾﺒﺎﯾﯽاش اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ؟ آﯾﺎ دردی اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮده؟ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺸﺖ و راﺑﻄﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﯾﮏ
ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪ».
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺎص و ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ روانﭘﺰﺷﮏ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «:ﻫﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﻧﻮﻋﯽ اﺟﺤﺎفﻫﺎ در ﺣﻖ
ﺣﺘﯽ ﺑﭽﻪی ﺷﯿﺮﺧﻮارهاش اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ ،ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬا ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺳﺮ
او داد ﻣﯽﮐﺸﺪ ،او را ﻣﯽزﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺷﺮق ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﺧﺎص در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ».
اﯾﻦ« ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص »در ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮ راه زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ آن داﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﺑﻮﮐﺴﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﯾﻬﻮدی ﺑﻮدن در ﮐﻤﭗ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﮏ روز ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻗﺖ  ۰۰۵ﻧﻔﺮ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن درون ﮐﻤﭗ ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎﻣﻮر
ﺗﯿﺮﺑﺎران اﻣﺎ ﺑﻮﮐﺴﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺑﻮﮐﺴﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن دو ﺑﻮﮐﺴﺮ اﻧﮕﺎر ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺎص ﺑﺮای
ﻣﺎﻣﻮر ﺗﯿﺮ ﺑﻮد .ﺑﻮﮐﺴﻮر ﻧﺎزی ﻧﺎﮔﻬﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی را ﮐﻪ اﻋﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﺳﺖ از ﺗﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﻮﮐﺴﺮ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
ﺧﻮدش از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﯿﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪ.
در واﻗﻊ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺻﺎﺑﺮان ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺧﺎص در زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه
آنﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ دارد
در ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﻓﺮاد ﺷﻮد .ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ« ﺑﭽﻪﮔﺎﻧﻪ »ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ،ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎم .ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در« ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه »اﻓﺮاد رﺧﻨﻪ ﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺗﻼﻓﯽ ﯾﺎ« اﻧﺘﻘﺎم »ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد «:ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪهاﻧﺪ ،در ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻓﺘﺎده و دﭼﺎر ﺑﺰهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ».
راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ را در ﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ،راﺑﻄﻪای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﺑﺮان در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
ﻗﺼﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و« ﺗﺎ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ روی ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﺑﺮاز ﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ آن
دور ﺷﻮﻧﺪ».
زﻧﺎن و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺮدان ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ
داﺳﺘﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ ،راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﭼﻮن ﺗﺮس از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ رﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ.
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