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  وگويي خودماني با جرمين گرير گفت
  

  منيژه نجم عراقي :برگردان
  

 هـاي سرشـناس   يكي از چهره ،استراليايي مشرب خوش ي هنويسند ،جرمين گرير
ثيرگـذار  اكالسـيك و ت  هـاي  از متن نثوم ي هخواج او  كتاب است كهفمينيسم 

هاي  ي در يكي از اتاقي بازِ حرفه پيش چند چت چندي. آيد به شمار ميفمينيستي 
در زير،  تلفني با او ترتيب دادند كه گپ يك) خودمان رومِ همان چت(گو و گفت

تلخي حـوادث كـوزوو هنـوز     روزهادر آن گويا . خوانيد مي يي از آن را خالصه
را هم به دل ... عراق وافغانستان و  مغ ،و البد امروز(گريبان او را رها نكرده بود 

  ).دارد
  

 .خودتان بگوييد ي كمي درباره طفال •
التحصيلي  پس از فارغ. ام تاكنون ساكن انگلستان بوده 1964ستراليا متولد شدم و از در ا 1939در سال  :گريرجرمين 

 1969در . گـرفتم  امدرك دكتردانشگاه كمبريج از هاي شكسپير  كمدي ي يي درباره نامه با پايان ،از دو دانشگاه استراليا
نيـاز بـه    ي ت شـوهرم كتـابي دربـاره   و پس از فرار از دس !هل بودم كه دوران وحشتناكي بودااهي متتبراي مدت كو

  .منتشر شد نثوم ي خواجهفمينيسم نوشتم كه با نام 
 
  يعني چه؟ ي مونث خواجهاين  •
 بـازي يِ زن را ي نقش كليشهيعني زني كه اخته شده تا  ي مونث خواجه. باشدشده  خواجه يعني فردي كه اخته  :گ.ج
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مردان همه چيز باشد، و براي خـود هـيچ    ي هارست براي همكه قرحريفي  فن و همهموجود باشكوه همان يعني . كند
  !چيز

  
  ؟ آيا اين براي شما مهم است؟يا دكتر گريرخانم گرير  شما را چه خطاب كنيم، دهيد ترجيح مي •
كلـي زحمـت   دانشگاه مـن  والن ومس. ناميديد بايد مرا پروفسور گرير مي ،جا باشد اگر قرار بود نگراني شما به :گ.ج

ها  آمريكايي بفهمند كه و اگر !بياورند سرصفحهدر  م راا نامد نكه بتوانك كرسي استادي برايم جور كردند كشيدند و ي
. عنوان دكتر درست نيست چون پروفسور اولويت داردبه هر حال . دنشو مي ناراحتنامند  مين» خانم«مرا چيزي جز 
  تـره ايـن عنـوان   براي  اما خودم. ي دارند زياد نيستمهم است چون تعداد زناني كه كرسي استادالبته اين براي زنان 

  .با عنوان ديگري مورد خطاب قرار بگيرم نيازي باشدكنم  جرمين است و گمان نمي نام من. كنم د نميخر
 
  شود؟ ميشامل هم  را شان يابي به اهداف آيا زن بودن شما حمايت از زنان ديگر براي دست •
 مـادلين آلبرايـت  در هـر حـال هـيچ چيـز مـرا بـه حمايـت از         .شان چه باشد بستگي به اين دارد كه اهداف :گ.ج

  .انگيزد برنمي
  
  چرا؟ •
كثافت مردانه يافته بود،  سازمان ي، جنايتكشي بود آدمچه در يوگسالوي رخ داد سياستي مخدوش بود،  چون آن :گ.ج
  .بود
  
  ؟دانيد همه چيز را زير سر او ميو شما  •
ين فرد دمِ دسـت  تر خشنچون  سيدر شغلاين  به او. توانست بكند را هر كس ديگري مينه، اين كار  كه البته :گ.ج
  .بود
  
  است؟ ه راه افتادهعليه زنان ب فراگير يي ضدحمله كه قبول داريديا آ •
و . اسـت  بـوده در ميـان  ضـدحمله   ،پيدا كردندابراز وجود از همان زماني كه زنان جسارت ! اين تازگي ندارد :گ.ج

  .وحشيانه هيچ تناسبي با وسعت حمله نداشته است ي هضعيت يوگسالوي، اين ضدحملدرست مثل و
  
  ؟نگذاشتند به آن برسيمآمريكا  هاي خبري حل بهتري براي يوگسالوي وجود داشت كه رسانه آيا راه •
 كـارگيريِ  به در داشتيم ورا وري آ ما فن. حل بهتري نبود چون كسي به دنبال راه ،حل بهتري وجود نداشت راه :گ.ج

هـاي ديگـري بـراي ايـن گونـه       حـل  راه ما پيدا كردن ي ههيچ وقت به ذهن كسي خطور نكرد كه وظيف. درمانديمآن 
  .هستيم  لياقت قدر بي هدر حفظ صلح چ به ما نشان بدهدكه  وجود داردشواهد زيادي . استهاي قومي  تعارض
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  بود؟ن  منطقي يتوجيهبه نظر شما سازي قومي  مخالفت با پاك پس •
مخالفـت وجـود دارد كـه مسـتلزم     ابراز هاي ديگري هم براي  شد، اما راه سازي قومي بايد مخالفت مي با پاك: گ.ج

  .فاصله دارند ها درگيريكه هزاران مايل از نيست درهم كوبيدن جوامعي 
  
  ؟يستچ زنان در جنگموقعيت  •
هـاي   درگيـري هـر دو طـرف   زنـان در  . دهـد  رخ مـي  شـهروندان هاي جديد به قيمـت نـابودي    تمامي جنگ: گ.ج

كند كه دسـتورهاي   در مورد زنان سرباز هم صدق مي او اين حكم حت. ندصربستان و كوزوو، قرباني بود يوگسالوي،
 شـليك شـوند و  يـي بـه كشـوري     هاي هسته كالهك بگذاردهر زني كه . دادند انجام مي ،آن كه بفهمند را بيناعادالنه 
، چيزي جز يك بازيچه نيست و بنابراين دنآسيب ببينآينده   نسلبه طوري كه چندين  ،شودتخريب ه منطق بوم زيست

  .بايد او را هم قرباني دانست
  
  كرد؟ گونه حل مي كوزوو را چه ي مناقشه ،جمهور آمريكا زن بود اگر رييس •
  !! كردند مي» مذاكره«كرد و در مورد ماجرا  ميلوسويچ را به چاي دعوت مي ماحت •
كـرد كـه    در واقـع فرقـي نمـي   . باشد كه با ميلوسويچ چاي بخورد به جايي نخواهد رسيد ابلهقدر  كسي كه آن :گ.ج

  .ندارد چندانياهميت  هم يا مرد، همان طور كه زن بودن مادلين آلبرايتباشد جمهور زن  رييس
  
اين مخالفـت را   اديگران فور ،دنبا چيزي مخالفت كن گاهي دارند جايعمومي  ي ي كه در عرصهانوقتي زن •

  ؟ما چه واكنشي بايد نشان بدهيم. گذارند نه قوت به حساب ضعف مي
چيزي كـه بايـد از آن   . هاي شكوفايي ذهن است تعارض و سردرگمي از موقعيت. كردمخالفت  چنان همبايد  :گ.ج

  .است بار مرگ قطعيت بترسيم
  
  د؟نقرباني نباش انكه زن امكان داردآيا به نظر شما  •
اين بوده كه زنان  گذشتههاي من در سي سال  ترين تالش يكي از مهم. فهمم را نمي پرسشبايد بگويم كه اين  :گ.ج

م ا من خيلي ناراحت .شود مربوط مي جنسي در مواردي كه به تجاوزخصوص  به ،نبايد قرباني باشندديگر را قانع كنم 
  .كند نابودشان را  شان و زندگي تواند شخصيت كنند مي ه فكر ميدانند ك مهم مي قدراين را  آلت مرد كه زنان هنوز

  
فت پيشـر  نسـبت بـه   .نكرده اسـت  هم ود دارد، و فروكشجزيادي و) و طنز(هاي شما خشم  در نوشته •

  ؟بين نيستيد خوشزنان در جهان وضعيت 
كـه در   را در نظر بياوريد تاديهاي نوجوان و مع اگر روسپي. يي نگاه كنيد بستگي به اين دارد كه از چه دريچه :گ.ج

اگر بـه زنـان كشـاورزي    . بينيد نمي، در عمل هيچ پيشرفتي در وضعيت زنان پلكند مي هاي بانكوك يا بوستون خيابان
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كـه بـا آن    فروشـند  مي كنند و به قيمتي توليد ميسبزيجات لوكس هاي اروپا و آمريكا  براي سوپرماركتفكر كنيد كه 
  .كنيد احساس نميد، پيشرفتي در وضعيت زنان رذا تهيه كغ ها بچهتوان براي  نمي

  
  آورد؟ اين روزها چه چيزي شما را به خشم مي. خشم است ي هزمان هايد كه زمان شما گفته •
به نظرم بسيار آزاردهنده اسـت  . آيم گويي به خشم مي كند اما بيش از همه از دروغ ام مي خيلي چيزها عصباني :گ.ج

» كاريِ سياسي درست«نادرست به دليل  ي هشود، و بخشي از اين عرض رت نادرستي عرضه ميكه مسايل زنان به صو
در حالي كه منظورمان خشونت ميان پسرهاي مدرسه  ،زنيم ها حرف مي يي همدرس خشونت ميان بچه ي ما درباره. است
حضور در نيروي كار بـدون شـك    گوييم كه ما به زنان مي .كنيم قلمداد مي يجنين را براي زنان امتياز ما سقط. است

  .ايم پذيرتر از كارگران امروزي نداشته  هرگز نيروي كاري آسيب در حالي كه ،امتياز مهمي است
  
از هـا   كه بر خالف تصويري كه در رسـانه  آموزش دادبه زنان جوان گونه بايد  هرا چبه نظر شما فمينيسم  •

  را چيز خوبي بدانند؟ آنشود،  عرضه مي فمينيسم
 روابط به دليلپيش خواهند داشت، خواه  يابند كه چه زندگي سختي در به نظر من زنان جوان خيلي زود درمي: گ.ج

هـا از فمينيسـم    به دليل تصويري كه رسانه شايد. شان برخورد آموزگاران اريزي زندگي شغلي، يا حت با مردان يا طرح
بـا قبـول   خـواه  ، شـان كيسـت   يابند كه دوست درمي ير يا زود، اما دكنند وحشت » فمينيست« ي هاز واژ ،كنند ه مييارا

  .برچسب فمينيست يا بدون آن
  
  نوشت پي

  
  .است چاپ شده 86ارديبهشت و خرداد  ،18ي  ، سال سوم، شمارهنقدنوي  نامه تر در ماه وگو پيش گفتاين 


