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ﻣﯿﺪون و ﺳﻮﻓﯿﺎ

آﮐﺎدﻣﻰ

مسئله پوشک و جوراب

برندگان نوبل فیزیولوژی یا پزشکی معرفی شدند

ﭼﺎپ :ﮔﻠﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ66795442 :

تقدیر از توسعهدهندگان روشهای درمان سرطان
ﭘﻮرﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﻰ

ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﻮاب
اﻧﺪرو ﻓﺎﯾﻒ

 یک مــرد مالزیایی که هالیوودیهــا او را بهعنوان
یکــی از ثروتمندتریــن مــردان جهان میشــناختند و
عکسهای متعدد او با بســیاری از ســتارههای سینما
و صنعت سرگرمی منتشر شــده بود ،کالهبردار از آب
درآمد .این مرد ۳۸ساله به نام جو لو که میهمانیهای
پرزرقوبــرق و پرهزینه او در هالیوود بســیار پرطرفدار
بود و بــا جت شــخصی ۳۵میلیون دالری و کشــتی
تفریحــی ۲۵۰میلیــون دالری رفتوآمــد میکــرد و
تابلوهای نقاشی اصل از بســکیات ،مونه و ونگوگ را
به رخ همگان میکشــید ،اکنون با هشــت مورد اتهام
پولشــویی روبهروســت و البته فرار کــرده و مخفی
شــده اســت .تصاویر جو لو دســت در گردن لئوناردو
دیکاپریو ،در میهمانیها با لیندســی لوهان و پاریس
هیلتون و بســیاری دیگر و در مراسمهای مختلف کنار
ستارههای سینما یا موسیقی مانند هالی بری ،آلیشیا کیز
و لوداکریس منتشر شــده و اکنون نشریات آمریکایی و
بریتانیایی اعالم کردهاند که فعالیتهای او بخشــی از
یک طرح پولشــویی چندینمیلیارددالری با همدستی
نجیب رزاق ،نخستوزیر ســابق کشورش بوده است.
ظاهرا جو لــو ادامهدهنده راه پدرش بوده که بهعنوان
یک کالهبردار مالزیایی شــهرت داشت و در کشور خود
از همیــن روشها اســتفاده میکرد .جو لــو عالوهبر
مشــاهیر هالیوود در محافل خاندانهای ســلطنتی و
اشــراف خاورمیانه و آســیا نیز رفتوآمد داشــت و در
لندن نیز میهمانیهایی میگرفت تا دوستان جدیدش
را بهاینترتیب فریب دهــد .او این کار را در نوجوانی با
قرضگرفتن قایق تفریحی دوســت پدرش و قراردادن
عکسهــای خانوادگی خود آغاز کــرد .جو لو حتی به
لئوناردو دیکاپریو قول سرمایهگذاری ۴۰۰میلیون دالری
روی فیلم »گرگ والاســتریت« مارتین اسکورســیزی
را داده بود که فیلمــی درباره یک کالهبردار نیویورکی
بود .به گفتــه روزنامهنگاران بریتانیایی که روی پرونده
جــو لو کار کردهاند ،او در واقع از دوســتی با مشــاهیر
هالیوود و دنیای سرگرمی و مد برای فریبدادن تاجران
کشــورهای عربی استفاده میکرد که مثال »وقتی کیت
آپتون را روی کشــتی لو میدیدند ،فریب این کالهبردار
را میخوردنــد و به او اعتماد میکردند« .بردلی هوپ،
نویســنده والاســتریت ژورنال درباره او نوشته است:
»بســیاری از افــرادی کــه در خاورمیانه با او دوســت
میشــدند ،عالوه بر پیشــنهاد معامالت وسوسهانگیز،
جــذب ســبک زندگــی پرریختوپاش و حواشــی او
میشدند؛ بهویژه سلبریتیها و سوپرمدلهایی که دور
و بــر او بودند« .کالهبرداربودن جو لو هنگامی لو رفت
که پس از شکست نجیب رزاق در مقابل ماهاتیر محمد
در انتخابات اردیبهشتماه امسال ،پرونده کالهبرداری
از یک صندوق ســرمایهگذاری دولتی در مالزی باز شد.
گفته شــده اســت که جو لو از بخشــی از  ۴٫۵میلیارد
دالر اختالس برای خریدن کشتی و هواپیمای شخصی
استفاده کرده است.

مؤثر بودهاند .درواقع آلیســون و هونجو نشان دادند که
چگونه میتوان از استراتژیهای مهار ترمز موجود روی
سیستم ایمنی برای درمان ســرطان استفاده کرد .نتایج
بهدســتآمده از تحقیقات این دو دانشمند نقطه عطفی
در مبارزه با سرطان محسوب میشود.
جیمز پی .آلیســون در ســال  ۱۹۴۸در تگزاس متولد
شد .در ســال  ۱۹۷۳موفق شد مدرک دکترای خود را در
رشته زیستشناسی از دانشگاه تگزاس در آستین دریافت
کند .در سال  ۱۹۸۵میالدی استاد ایمنیشناسی و رئیس
مؤسسه پژوهش سرطان در دانشگاه کالیفرنیا ،برکلی شد
و سپس در سال  ۲۰۰۴به مرکز سرطان مموریال اسلون –
کترینگ در شهر نیویورک رفت و رئیس مرکز ایمونوتراپی
ســرطان لودویگ ،رئیس بخش آمــوزش ایمونولوژی،
مدیــر بخش مطالعــات ایمونولوژی و ایمونولوژیســت
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 بعــد از اینکه نتانیاهو گفــت در تورقوزآباد چندتا
موشــک پیدا کرده و رفتوآمدهای مشــکوکی دیده،
مردم تورقوزآباد اعالم کردند :توی تورقوزآباد موشک
نیســت منتها چون پوشــک در مملکت نایاب شده،
مردم دارند پوشــک انبار میکنند .متأسفانه چند نفر
که خیلی عجله داشتند یا بدشانس بودند ،پوشک نو
گیرشــان نیامد و پوشک استفادهشــده انبار کردند به
تعداد  ۱۰هزارتا .احتماال ماهوارههای جاسوســی هم
اشتباه میگیرند .حاال مسئوالن چیکار میکنند ،کاری
نداریم و چطوری اســترس بــه جامعه میدهند هم
کاری نداریم و دالر را کردند مثل پتک و هر روز میبرند
باال و میآورند پایین و میکوبند توی جامعه هم کاری
نداریم .اما همین کارهــا را میکنند که یکهو »رئیس
اداره تعزیرات شهرستان ساوجبالغ از کشف  ۳۰هزار
دالر ارز قاچــاق در جوراب یک بنده خدایی خبر داد«.
میبینید؟ طــرف  ۳۰هزار دالر چپانده توی جورابش.
حــاال تا دیروز صندوقعقــب آدم را چک میکردند و
دهانت را میبوییدند مبادا گفته باشی دوستت دارم،
از امــروز توی جوراب ما را هم بررســی خواهند کرد.
البته ما جای مسئوالن ســاوجبالغ بودیم جای اینکه
این مرد جورابی را دســتگیر کنیم ،زنــگ میزدیم از
گینس بیایند اســمش را ثبت کنند .چطوری  ۳۰هزار
دالر را توی جوراب جا داده؟ ما نمیدانیم .البته توی
مملکتی که دکل نفتی را توی جیبشــان گذاشــتند
و غیــب کردند ۳۰ ،هزار دالر تــوی جوراب البد کاری
ندارد .خود ما امتحان کردیم دیدیم توی جوراب نهایتا
 ۳۰۰دالر جا میشــود .جاهای دیگــر را هم امتحان
کردیــم که جادارتر بود و کال هــزار دالر آدم میتواند
توی لباسهای زیــر جا بدهد که بههرحال هر طوری
جا بدهی گوشهاش میزند بیرون.
بعد هم االن مد شــده و آقاها و آقازادگان کفش
بدون جوراب میپوشــند که این نشان میدهد همه
حرفهایی که میزدنــد آقازادهها و افراد با ژن خوب
ارز از مملکــت خــارج میکننــد ،بهتان بــوده که ما
همینجا از جوراب ایشان پوزش میطلبیم.
جمعبندی
سوفیا ...عشقم ...آیا جوراب جزء حریم خصوصی
محسوب میشود؟
عاشق پابرهنه تو؛ میدون دوم
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گــروه علم :فصــل جوایز نوبل بــا اعالم برنــدگان نوبل
فیزیولوژی یا پزشــکی آغاز شد .جایزه نوبل فیزیولوژی یا
پزشکی سال  ۲۰۱۸بهطور مشترک به »جیمز پی .آلیسون«،
ایمنیشناس آمریکایی و »تاسوکو هونجو« ،ایمنیشناس
ژاپنی ،بهخاطر تالش در راه توسعه درمانی برای سرطان
تعلق گرفت .سرطان هرساله میلیونها انسان را میکشد
و یکی از بزرگترین چالشهای ســالمت بشریت است.
بنیاد نوبــل در بیانیه اعالم برندگان نوبــل فیزیولوژی یا
پزشــکی امســال گفت» :برندگان جایزه نوبل امســال با
تحریک توانایی ذاتی سیســتم ایمنی بدن برای حمله به
سلولهای تومور ،موفق به تعریف یک اصل کامال جدید
برای درمان سرطان شدهاند« .جیمز پی .آلیسون پروتئین
شناختهشــدهای را بررســی میکرد که بهعنوان ترمزی
روی سیســتم ایمنی عمل میکند .او پتانسیل مهار ترمز
را درک کرده و در نتیجه از ســلولهای ایمنی بدن برای
حمله به ســرطان بهره گرفت .در ادامه او این مفهوم را
به روش جدیدی برای درمان مبتالیان به سرطان توسعه
داد .تاسوکو هونجو نیز که روی سلولهای ایمنی تحقیق
میکرد ،موفق شد پروتئینی را روی این سلولها شناسایی
کند .او پس از بررسی دقیق عملکرد این پروتئین متوجه
شــد که این پروتئین همانند ترمز عمــل میکند ،اما این
کار را با روشــی کامال متفاوت انجام میدهد .درمانهای
انجامشده بر اساس این کشف ،در مبارزه با سرطان کامال

ویزیتکننده بیماران در این مرکز شــد .پروفسور آلیسون
همچنین تا سال  ۲۰۱۲میالدی ،پژوهشگر مؤسسه پزشکی
هوارد هیــوز بود تا ســرانجام در همان ســال ،به مرکز
سرطان ام .دی .اندرســون دانشگاه تگزاس پیوست و از
آن هنگام ،رئیس دپارتمان ایمنیشناســی آن مرکز بوده
است .چگونگی فعالشــدن و تکامل لنفوسیتهای تی
و همچنین ایجاد و گسترش شیوههای نوین ایمونوتراپی
تومورهــا بخش اعظم تحقیقــات او در این ســالها را
تشکیل میدهند .یافتههای او منجر به ارائه درمانهای
جدید ضدسرطان برای برخی از انواع کشنده این بیماری
شــده اســت .وی نخستین کســی اســت که موفق شد
کمپلکــس پروتئینی گیرنده آنتیژن و لنفوســیت تی را
جداسازی کند.
تاســوکو هونجو در ســال  ۱۹۴۲در کیوتــوی ژاپن به
دنیا آمد .در سال  ۱۹۷۵دکترای خود را از دانشگاه کیوتو
دریافــت کرد .در ســال  ۲۰۰۱بهعنوان دســتیار خارجی
آکادمــی ملی علــوم آمریــکا ،در ســال  ۲۰۰۳بهعنوان
عضــو آکادمــی علوم طبیعــی آلمان و در ســال ۲۰۰۵
بهعنــوان عضوی از آکادمــی علوم ژاپن انتخاب شــد.
کشــف پروتئینهای مرتبط با بروز ســرطان و همچنین
شناسایی جهشهای رخداده در سیستم ایمنی و عوامل
ایجادکننده آنها از مهمترین دالیل معروفیت این دانشمند
در دنیای علم است.

ﻗﺼﻪﻫﺎى ﺷﻬﺮ

در ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﺮﯾﺨﻰﻫﺎ

ﮔﯿﺘﻰ ﺻﻔﺮزاده
گاهی وقتها آدمها یکچیزی توی ذهنشــان است
امــا یک چیز دیگری میگویند .مثــال خود من در مطلب
هفته قبلم که در همین روزنامه »شــرق« به تاریخ سوم
مهرماه چاپ شــد ،بــرای معرفی عباس یمینیشــریف
شــعر »من یار مهربانم« توی ذهنم بود اما موقع نوشتن
مطلب ،نوشــتم »ای نام تو بهترین ســرآغاز« و یکجور
بیربطی عباس یمینیشــریف را بــا نظامیگنجوی توی
یــک قوطی کردم که همینجــا از خوانندگان آن مطلب
پوزش میطلبم .اما فکر میکنم خیلی از ما مدتهاست
اینطوری شدهایم ،یعنی توی ذهنمان یکچیز دیگر است
اما وقتــی میخواهیم حرف بزنیم یا بنویســیم ،یکچیز
بیربط دیگر میگوییم .نمونــهاش همین اوضاع فعلی
جاری اســت .مثال کاسب توی ذهنش این است که نکند
با نقدینگیام دیگر فردا جنــس نتوانم بخرم ،به جایش
به مشتری میگوید جنس نمیفروشم ،همینه که هست.
کارمند توی فکرش این اســت کــه داراییاش یکدفعه
نصف شــده و نگران آیندهاش است ،به جایش میگوید
بروم چهار عدد پراید پیشخرید کنم تا ســال دیگر سود
کنم انشــاءاﷲ .راننده تاکســی در فکر این است که اگر
الســتیکش بترکد حاال چطور قیمت چندبرابرشدهاش را
جور کند ،به جایش سر مسافری که کرایه را به نرخ دیروز
داده هوار میکشد که نمیخواهی سوار نشو ،راه باز است

و جاده دراز .آن کسی هم که در اداره با زبان بیزبانی به
ما میگویــد پول چایی بده تا کارت را راه بیندازم ،شــک
نکنید که توی ذهنش رشــوه نیست ،فکر میکند دارد از
خانه و خانواده و آینــدهاش محافظت میکند .البد وزیر
بهداشــت هم در آن دیدار کذایی در ذهنش این بوده که
با شــوخی و صمیمیت همدردیاش را به آن فرد شاکی
نشــان دهد که به جایــش گفته خودت بمــال .الکردار
ایــن فکر توی کله تا به زبان نیممثقالی برســد ،از صدها
عصب و نورون و هورمون گــذر میکند و یک عالمه ژن
از اســالف و اخالفش را مالقات میکنــد و الجرم وقتی
به پایان مسیر میرســد ،انگار یک آدم دیگری یک حرف
متفاوتی میزند .اینجوری است که وقتی برای خودمان
سخنرانی میکنیم ،میبینیم که یک مشت آدم باکماالت
و شعورمند هستیم که همه مسائل را میفهمیم و اهل
اخالق و انسانیت هستیم اما بیرون از خودمان که میآییم
حرفهای عجیب میزنیم و کارهای متفاوتی میکنیم که
نتیجهاش همین بلبشوی غریبی است که در جامعهمان
وجود دارد .هر از چندگاهی هم ســری به تأسف از وضع
جامعــه تکان میدهیــم گویا که به تســخیر مریخیها
درآمده .ای نورونها و هورمونها ،ای ژنهای اجدادی و
قبیلهای که روی همه افکار و ذهنیات پاک ما اثر گذاشته
و نمیگذارید ما مثل یک انســان فرهیخته امروزی همه
فکرهای درستمان را با کالممان هماهنگ کنیم ،دست از
ســر ما بردارید .بگذارید که ما توانایی این را پیدا کنیم که
خواستههای بحقمان را با کالم روشن و درست از مرجع
واقعیاش مطالبه کنیم و چنگ به روی یکدیگر نکشیم.
شاید که رستگار شویم.

ﻣﮑﺚ

درﺧﺖﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻣﻰﮐﺸﻨﺪ
ایســنا :شــاید درباره هنر خام یا کودکانــه )(outside art
مطالبی به گوشــتان خورده باشد؛ اما مطمئنا کمتر کسی
از شــما تا به حال طرحهایی را تصور کردهاید که توســط
درختان کشــیده شــده باشــند و به دیوار اتاقتــان زیبایی
ببخشند .یک هنرمند انگلیسی به نام تیم نولز صاحب این
ایده است که آثار آن چند سال قبل ،در قالب نمایشگاهی
روی دیــوار رفت .در این پــروژه ،تصاویری کــه روی بوم
نقاشی خلق میشــد ،حاصل اثر خودکارهایی بود که به
شاخه درختان بسته شده بود و جریان باد آنها را روی بوم
به حرکت درمــیآورد .هنگامی که نام او را جســتوجو
میکنید میبینید که از ســال  ۲۰۰۹تــا  ۲۰۱۷او این ایده را
دنبال کرد تا ســرانجام دیوار یکی از گالریها در انگلیس،
چندی قبل میزبان طرحهایی شــد که درختــان آن را به

تصویر کشیده بودند .مثال یکی از تابلوها که در سال ۲۰۰۶
خلق شــده ،از حرکت چندماهه  ۵۰خودکار وصلشــده
به شــاخههای یک درخت بید بود کــه در اطرافش چهار
کاغذ ســفید قرار گرفته بود .یک ویدئو که در کنار این تابلو
در گالری قرار داده شــده بود ،نحوه این طراحی را نشــان
میداد .به نظر منتقدان ،ایــن تابلوهای درختی ،آثار نابی
هســتند که دیدن آنها حکایت از یــک خلوص هنرمندانه
دارد .تیم نولز در توضیح نمایشــگاه خود نوشــت» :این
مجموعه در دل طبیعت خلق شده و شامل نقاشیهایی
اســت که بر اثر برخورد نوک خودکارهایی که به شــاخه
درختان بسته شده با کاغذ به وجود آمده است .هرکدام از
این تابلوها به امضایی از یک انسان مانند است و کیفیت و
شخصیت متفاوت آن درخت را آشکار میکند«.

هر سال با آغاز ســال تحصیلی گروههایی از کودکان
بــه دالیــل گوناگون از حــق آموزش و رفتن به مدرســه
بازمیمانند .حــق آموزش یکی از حقوق بنیادین کودکان
است که در قوانین همه کشــورها و اسناد بینالمللی بر
ضرورت آن تأکید شــده .اهمیت حق آمــوزش بهعنوان
یــک حق بنیادین به این علت اســت که آموزش با توجه
به عملکرد اصلی خود کــه ایجاد آگاهی و توانمندی در
انسانهاســت ،کلید دستیابی به ســایر حقوق محسوب
میشود .در کشــور ما نیز با وجود مســتندات قانونی در
ارتباط با حق آموزش برای همه کودکان ،بسیاری از آنان
از حق آموزش محروماند.
 بنا بر اصل  ۳۰قانون اساسی »دولت موظف است وسایلآموزشوپرورش را برای همه ملت تا پایان دوره متوســطه
فراهم آورد«.
 در قانــون حمایــت از کــودکان و نوجوانان کــه پس ازحدود یک دهه توقف در مجلس امسال به تصویب رسید،
ممانعــت از تحصیل جرم محســوب میشــود و برای آن
حبس و جزای نقدی مشخص شده است.
 در ماده  ۱۰۴قانون شهروندی ،حق آموزش برای کودکانبدون جداکردن کودکان ایرانی و غیرایرانی آورده شده است.
 در برنامه چهارم توسعه کشور بر آموزش اجباری تا پایاندوره راهنمایی )متوســطه اول( تأکید و مقرر شــده که این
مــورد تا پایان برنامه چهارم تحقق یابــد و اینک که برنامه
ششم ارائه شده ،نهتنها این امر تحقق نیافته ،بلکه بر تعداد
کودکان بازمانده از تحصیل افزوده شده است.
 عالوهبراین مســتندات قانونی ،فرمان رهبری نیز مبنیبرآموزش بدون قیدوشرط کودکان مهاجر پناهنده صادر شده
است.
در این قوانین ،بر نکات زیر تأکید شده است:
 نقــش دولــت در برخــورداری کــودکان از حــقآموزشوپرورش؛

 بهرهمنــدی همه کــودکان ایرانــی و غیرایرانی از حقآموزشوپرورش؛
 رایگان و اجباریبودن آن برای همه کودکان.متأســفانه هیچیک از این موارد به مرحله اجرا درنیامده
و بسیاری از کودکان از حق آموزش محروماند .در کشور
ما تنها قوانین داخلی نیســت که اجرا نمیشود؛ قوانین
بینالمللی نیز با وجود تعهدی که داده شده و با توجه به
اعتبار بینالمللی کشور ،به مرحله اجرا درنمیآید.
نمونــه بــارز آن پیماننامه حقوق کودک اســت که
با پذیرش مشــروط آن پس از حدود تقریبا ســه دهه ،به
مرحلــه اجرا درنیامده اســت و از موارد آن حق آموزش
اســت .ماده  ۲۸پیماننامــه به حق آمــوزش رایگان و
اجباری بــرای همه کودکان تأکید کرده اســت .ماده ۲۹
پیماننامه به اهداف آموزشوپرورش با توجه به رشــد
همهجانبه کــودکان ،احترام بــه فرهنگهای مختلف،
حفظ محیط زیســت و آمادهکردن کودکان برای زندگی
مسئوالنه در جامعهای آزاد با روحیه صلح ،مدارا ،برابری
و ...تأکید کرده اســت .پرسشــی که مطرح میشود این
اســت که چرا با وجود این قوانیــن داخلی و بینالمللی
هنوز بســیاری از کودکان ما به حق آموزش دسترســی
ندارنــد؟ پژوهشهــای انجامشــده در ارتبــاط با دالیل
بازماندگــی کودکان از حق آموزش به دو دلیل اساســی
تأکید دارند :فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و ارتباط عمیق
و پایدار آنها با یکدیگر .با توجه به این دو عامل اساســی
فهرســتی از دالیل محرومیت از تحصیل در این دو حوزه
ارائه میشــود :کار اجباری کــودکان ،ازدواج دختران در
سنین کودکی ،نبود مدرسه و امکانات آموزشی در محل،
دوربودن مدرســه از محل زندگی ،رایگاننبودن آموزش،
مخالفت خانــواده با تحصیل دختــران ،معلولیتهای
جســمی کودکان ،مشــکالت رفتاری کــودکان ،کودکان
مهاجر پناهنده ،مشکالت رشدی کودکان ،کودکان بدون
هویت ،کار خانگی کودکان ،بهویژه دختران ،بدسرپرستی
والدین )والدین درگیر آســیبهای اجتماعــی( ،والدین
زندانی ،تبعیضات مختلف.
ایــن دالیل حاصل دو پدیده فقر اقتصادی و فرهنگی
اســت .برای کاهش ایــن عوامل چهار ســاختار در هر

جامعه وجود دارد که باید به وظایف خود عمل کنند:
 بخش دولتی کــه وزارت آموزشوپرورش نمایندهرســمی آن اســت و از بودجه کافــی و مدیریت کارآمد
برخوردار نیست.
 بخش خصوصی با دسترســی بــه امکانات مالیمناســب از مســئولیتپذیری کمتری برخوردار اســت و
در حــوزه آموزشوپرورش با خصوصیســازی و گرفتن
شــهریههای کالن به کوچکترشــدن بخــش دولتی و
محرومیــت بیشــتر کــودکان دهکهای پاییــن جامعه
پرداخته است.
 بخش غیردولتی که بیشــتر به کمکهای مردمیمتکــی اســت ،با توجــه بــه بحرانهــای پیشآمده و
فقیرترشدن مردم امکانات کمتری برای کمک به کودکان
بازمانده از تحصیل خواهد داشت؛ هرچند هنوز بیشترین
کمکها را به این کــودکان ارائه میدهد .جامعه مدنی
و مــردم ،بهویژه داوطلبان با توجــه به وضعیت کنونی
جامعه برخی از ظرفیتهای خود را از دســت خواهند
داد.
با توجه به این موارد ،تأکید بر »مسئولیتپذیری دولت
و بخش خصوصی و مشارکت مردمی« روش مناسبی در
حوزه اقتصادی برای دســتیابی کودکان به حق آموزش
است.
در مورد فقر فرهنگی نیز دو اقدام اساسی الزم است:
 تدویــن و تصویــب قوانین موردنیاز برای پیشــگیری وکاهش مشکالت فرهنگی و نظارت دقیق بر اجرای آنها
 برنامهریــزی برای آموزش در حوزه فرهنگی با تأکید برسنتهای زیانبار
متأسفانه نگرشــی در ســازمانهای دولتی و گاه در
ســازمانهای غیردولتی وجود دارد که سنتها حتی اگر
آسیبرســان باشند غیرقابل تغییرند؛ از جمله ازدواج در
ســنین کودکی و تبعیض جنســیتی .این در حالی است
که با آموزش درســت و تدوین قوانین مناســب میتوان
ســنتهای زیانبار را تغییر داد ،با توجه به اینکه بسیاری
از این سنتها ریشــه در عوامل اقتصادی دارند .به امید
روزی که همه کودکان از حق آموزش و سایر حقوق خود
برخوردار باشند و کودکی کنند.

ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﮕﺮان

ﮐﻠﯿﺸﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
پخش ســریالی در شبکه بیبیســی جهانی با عنوان
»محافــظ شــخصی« )بادیــگارد( با توجه بــه محتوای
مسلمانهراسانه آن واکنشهای بسیار به همراه داشت و
از جملــه مقالهای در روزنامه بریتانیایی گاردین در اینباره
منتشر شــد .مقاله گاردین به قلم »تسنیم نظیر« با عنوان
»زنان مســلمان بیش از قربانی یا تروریســت هستند« به
این موضوع پرداخته اســت که در زمانــهای که حمالت
اسالمهراسانه در اروپا شدت میگیرد ،تماشای کلیشههای
خطرناک درباره زنانی که حجاب بر ســر دارند ،در شــبکه
رادیو و تلویزیونی دولتی انگلســتان مایه دلسردی است.
خالصهای از این مقاله انتقادی را میخوانیم .درســت از
همان نخســتین لحظه سریال بســیار پرطرفدار »محافظ
شخصی« بیبیسی ،با کلیشــههای منفی زنان مسلمان
بمباران میشــویم .ابتدا زنی باحجــاب را میبینیم که در
دستشویی یک قطار مخفی میشود و قصد دارد جلیقهای
را که پر از بمب کرده اســت ،منفجر کند )کلیشــه شماره
یک :زن مسلمان بهمثابه تروریست( .بعد متوجه میشویم
او در واقع یک قربانی اســت که به نظر میرســد ترسیده
و آســیبپذیر اســت ،درحالیکه قهرمان فیلم پا به میان
میگذارد تا نجاتش دهد )کلیشه دوم :زن مسلمان تحت
ستم( .موقع تماشای این صحنههای نفسگیر آغاز سریال،
هنوز امیدوار بودم که نویسندگان خط سیر روایت را تغییر

دهند و از این زن یک قهرمان ناشناخته بسازند اما هفتهها
گذشــت و امیدم رنــگ باخت .روایت قربانی غالب شــد.
بااینحال ،قلب من در پایان سریال بیش از همیشه فشرده
شــد؛ زمانی که معلوم شد این زن مســلمان مغز متفکر
تروریستهاست .خود این شخصیت میگوید هیچکس به
او مظنون نمیشــود زیرا همه شیفته تصور »زن مسلمان
آســیبپذیر در سناریوی قربانی« هســتند .من خستهام از
اینکه مدام معرفی نادرست زنان مسلمان را در رسانهها و
در مواردی از این قبیل میبینم .خود من قربانی حملههای
کالمی اسالمهراسانه پس از حمالت  ۱۱سپتامبر هستم و
تصویرســازیهایی را که میتواند به اسالمهراســی دامن
بزند ،نمیتوانم بپذیرم .جوامع بســیاری در بریتانیا وجود
دارند که ممکن است تعامل چندانی با مسلمانان نداشته
باشند یا فقط مسلمانان را در تلویزیون دیده باشند .معتقدم
رســانهها بایــد بهنوعی پاســخگوی محتوایی کــه تولید

میکنند ،باشــند؛ بهویژه در زمانهای که میزان جنایتهای
مبتنی بر نفرت علیه مســلمانان مدام افزایش مییابد .در
عوض ،ما نیاز به روایتهای قابلقبولتر و داســتانهایی
داریم که درک درستی از مسلمانان دارند .ریزاحمد ،بازیگر
بریتانیایی ،بهتازگی به حضور ناکافی مسلمانان در صنعت
فیلم و تلویزیون اشــاره و توصیه کرده است از آزمونی به
نام
»تســت ریز« برای بررســی این پدیده استفاده شود که
ِ
پنج پرســش کلیدی در آن مطرح میشــود :مسلمانان
بهعنوان قربانی تصویر میشــوند یا عامالن تروریسم؟ اگر
شخصیت مرد است ،آیا او ضدزن تصویر میشود؟ اگر زن
اســت ،آیا تحت ســتم همتایان مردش قرار دارد؟ آیا این
افراد ،آدمهایی خشمگین و غیرمنطقی معرفی میشوند؟
آیا این افراد خرافاتی یا ضدمدرن هستند؟ آیا آنها تهدیدی
آشــکار برای شــیوه زندگی غربی محسوب میشوند؟ اگر
پاســخ به هر یک از موارد گفتهشــده بله باشد ،آن تصویر
در آزمون مردود شده است» .محافظ شخصی« در هر پنج
مورد مردود است ۱٫۶ .میلیارد مسلمان در این دنیا زندگی
میکنند که بســیاری از آنها زنان پیشــگام ،پزشک ،وکیل،
معمار و سیاستمدار هستند ،اما هرگز آنها را روی صفحه
نمایش تلویزیون نمیبینیم .در عوض ،نویســندگان دائما
با کلیشــههایی که توانایی افزایش اسالمهراسی را دارند،
بازی میکنند.

