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اقتصاد سیاسیِ آسیبهای روانی کودکان
مطالعه موردی در زمینهی تخریب خانههای مسکونی در فلسطین
نادره شَلهوب -کیفورکیان
مجله ی فمینیسم و روانشناسی٠٢٢۰ ،
ترجمه :پیمان مجیدزاده
انتشار :سايت حق کودک ی
ارجاع :شَلهوب -کیفورکیان ،نادره .اقتصاد سیاسیِ آسیبهای روانی کودکان :مطالعه موردی در زمینهی تخريب خانههای مسکونی
در فلسطین .ترجمهی مجیدزاده ،پیمان .سايت حق کودکی (دسامبر )٠٢۰۲

اين مقاله با استفاده از صدای کودکانی که به خانهها و فضاهای امن آنها حمله شده است چنین نتیجه
میگیرد که درک آسیبهایِ روانی جاری در مناطق نزاع و کشمکش ،نیازمند بررسی دقیق توصیف ی اس ت
که کودکان از ارتباط همیشه در حال تغییرشان با فضاهای مختلفی مانند آسیبهای روانی ،انعطاف پذيری
و کنشگری ارائه میکنند.
همچنین گوش سپردن به توصیف کودکان از چگونگی بازسازی پیشینهی فردی و جمعی خود ،امکان
تئوريزه کردن آسیبهای اجتماعی بر اساس چارچوب های فمینیستی و آزادیخواهانه فراهم میآورد .ما با
استفاده از نظريههای مهم و آگاهانه روانشناسی آزا دی و فمینیسم ،به اهمیت رابطه نزديک بین تاريخ،
فعالیتهای اقتصادی ،جهانیسازی و روابط اجتماعی جهانی اشاره میکنیم.

واژگان کلیدی :کودکان ،تخريب خانههای مسکونی ،فلسطین ،جنگ

تعیین جايگاه کودکان در مطالعات مربوط به جنگ و اثرات آن
شمار زيادی از تحقیقات روان شناختی به بررسی اثرات درگیری های مسلحانه و سیاسی بر کودکان پرداختهاند که از آن
جمله میتوان به مطالعات انجا م شد ه در لبنان ( مکسود و همکاران وی ،) ۰۰۰۱ ،فلسطین (بیکر۰۰۰۱ ، ۰۰۰٢ ،؛ البدور و
همکاران وی ۰۰۰۱ ،؛ السراج و کوتا ٠٢٢۲ ،؛ پوناماکی و همکاران وی ،) ٠٢٢۰ ،افريقای جنوبی (داوس، )۰۰۰٢ ،
موزامبیک (کلیف و نورمحمد ، )۰۰۰۱ ،عراق (ديرگروف ، )۰۰۰۱ ،کامبوج (گاربارينو ، ) ۰۰۰۱ ،بوسنی (وين و همکاران
وی ،)۰۰۰۲ ،آنگوال ( مک اينتاير و ونتورا ،) ۰۰۰۲ ،گواتماال (میلر ،) ۰۰۰۱ ،و امريکای التین (الودی )۰۰۹۰ ،اشاره کرد .
در اين مقاله ،تجربیات کودکان از جنگ در [شرايط] رکود اقتصاد سیاسی جهانی را بررسی میکنیم .اين تحقیق قصد
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دارد با ب ررسی دريافت کودکان از آ وا رگی ،به درکِ پیچیدهی آنها از آسیبهای روانی [ناشی از] درگیریهای نظامی
جاری و اشغال سیاسی و همچنین [چگونگی] واکنش آنان به اين مسائل دست يابد.
اين مقاله با استفاده از صدای کودکانی که به خانهها و فضاهای امن آنها حمله شده است چنین نتیجه می گیرد که درک
آسیب هایِ روانی جاری در مناطق نزاع و کشمکش  ،نیازمند بررسی دق یق توصیف ی است که کودکان از ارتباط همی شه د ر
حال تغییرش ان با فضاهای مختلفی مانند آسیبهای روانی ،انعطاف پذيری و کنشگری ا رائه می کن ند.
همچنین گوش سپردن به توصیف کودکان از چگونگی بازسازی پیشینهی فردی و جمعی خود ،امک ان تئوريزه کردن
آسیب های اجتماعی بر اساس چارچوب های فمینیستی و آزادی خواهانه فراهم میآورد  .ما با استفاده از نظريههای مهم و
آگاهانه روانشناسی آزاد ی و فمینیسم ،به اهمیت رابطه نزديک بین تاريخ ،فعالیتهای اقتصادی ،جهانیسازی و روابط
اجتماعی جهانی اشاره می کنیم (ر جوع ش ود به بورمن۰۰۰۹ ،؛ تیکنر ۰۰۰۰ ،؛ ويلکینسون.)۰۰۰۱ ،
گوش سپردن به کودکان :شنیدن صدای آنها ،نوشتن داستان زندگی آنها
اين تحقیق مبتنی بر مفهومی است که می توان آن را "ايدئولوژی صدا" نامید (شلهوب -کیفورکیان  .)٠٢٢۱ ،٠٢٢۰ ،ب ر
مبن ای اي ن ايدئول وژ ی ،نمی توان بدون گوش سپردن به صدای افرادی که در شرايط جنگ و خشونت زندگی کرده اند ،
آسیب های وارده و خشونت های ساختاری جاری را مطالعه کرد .اين روش تحقیق که عبارت است از گوش سپردن به
صداهای کمتر شنیده شده و گزارش دهی سیستماتیک آنها ،م بتنی بر فرد ،و حساس به [نظر] افرادی است که تجس م
تعارضات فرهنگی و اقتصادی -سیاسی هستن د (نارايان .)۰۰۰۱ ،اين مقاله ش امل داستانهايی از شرکت کن ندگ ان است ک ه
وض عیت سیاسی و جهانیای که آنها را احاطه ک ر ده است را منعک س می کند .
داستانهای تحلیل شده پی شِ رو از طريق [روش تحقیق] " گروههای کانونی" با ک ودک ان و در محیطهای زندگی
روزمرهشان مان ند محله ها ،مدارس يا خانههای شان واقع در نوار غزه ،گ رد آوری شده است .شش گروه کانونی شامل ۰۰
کودک  ۰٢تا  ۰۹ساله ( ۲۹دختر و  ۲۱پسر) از ژوئن تا سپتامبر  ٠٢٢۱مورد مطالعه قرار گرفتند .جلسات اين گروهها
توسط سه مددکار اجتماعی محلی ( دو زن و يک مرد) به زبان عربی برگزار شد .هر سه آنها در جامعه شناخته شده بودند
و می توانستند با جلب نظر مساعد والدين و يا مسئولین مدرسه ،کودکان را انتخاب کرده و با آنها کار کنند .نقل قولها
به صورت کلمه به کلمه و بر اساس موضوعات مشخص شده در تحلیل م وضوع ی از يادداشت ها استخراج شده اند (برام و
کالرک .)٠٢٢۱ ،اين گونه گروه های کانونی به کودکان اجازه میدهند تا درد و رنج خود را به اشتراک گذاشته و
داستانشان ر ا در محیط زندگی خود روايت کنند ،در عین حال درباره دشواری های ديگران آموخته ،رنجها و مشکالت
آنان را دريابند ،روش خود برای مبارزه با سختی ها را بیان کنند و حتی برای فعالیت های حمايتی در آينده برنامه ريزی
کنند .
ما با استفاده از صدای کودکان می خواهیم  )۰( :تأث یر از دست دادن خانه و کاشانه را ثبت کنیم؛ ( ) ٠واکنشهای متغیر،
پیچیده ،متعدد و تکانشی آنان را به اين مسئله دريابیم؛ و ( ) ۱کودکان فلسطینی به ويژه دختران را بدون ديگریسازی
از آنها به حیطه تحقیقات انجام شده درباره جوانان ،وارد کنیم .
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صدای فلسطینیان :از زبان خود آنان
صلوا ۰۱ ،ساله ،درد و رنج مداوم خود را در جريان حمالت توپخانه ای اسرائیل به رَ َف ح شرح میدهد .به گفتهی او :
َ
هر روز که از خواب بیدار میشوم باز می بینم که هنوز هم تحت سلطه قدرت های ظالم هستیم -اشغال
سرزمین از برده داری هم بدتر است .میبینم که پدرم هنوز در خانه است و نمی تواند شغلی پیدا کند ؛
مادرم هنوز کار می کند تا با درآمد اندکش ما را ياری کند؛ برادرم خانه نیست ،او را به زندانهای
صهیونیستی برده اند؛ من و خواهران و برادرانم هنوز ن می توانیم حتی رو يای آينده ای بهتری را داشته
باشیم ...همه آنچه من می خواهم رهايی از اين بردگی است. ...
زنان جوان ،بسیار هوشیار و به [نقش] اقتصاد سیاسی جهانی و کارکرد آن در زندگی روزانه خود آگاه بودندَ .احالم
توضیح میدهد که "آنها" چگونه " حق فلسطینیان برای داشتن يک زندگی امن را انکار میکنند" .دختران و پسران با
سؤاال تی از اين قبیل  ،خستگی و دلزدگی خود را نشان می دادند " :آيا ما انسان نیستیم؟" ؛ "آيا ما مثل هر کودک ديگری
در جهان ،حق زندگی در صلح و آرامش را نداريم؟"؛ " چرا احساسات و آسیب های روانی کودکان يهودی در نظر گرفته
می شود اما احساسات ما فراموش می شود؟"؛ " چرا ما آينده ای نداريم؟"؛ " چرا تمام جهان حق ما را برای زندگی کردن
ناديده می گیرد؟" ؛ و "ما حیوان نیستیم" .احساس محرومیت ،طرد جهانی و به حاشیه رانده شدن در صحبتهای آنها
آشکار بود.
نوجوان ان ب زرگ تر  ،بر اين امر تأکید می کردند که جهان حقشان را برای زندگی در صل ح و آرامش ناديده میگیرد  -و آنها از
حق "زندگی معمولی" برخوردار نیستند  -و همچنین میگفتند که جهان ،آنها را به دلیل فلسطینی بودن " مجرم
می داند" .فاطمه چنین می گويد :
من به مقاومت ادامه خواهم داد ،اما آنچه مرا بیش از همه آزار می دهد اين است که با وجود
محرومیت های روزانه ،ترس مدام ،و آسیبهای روانی هر روزه ناشی از آنکه نمیدانیم آيا فردا هم
زنده خواهیم بود يا نه ،چه کسی فردا کشته خواهد شد ،مراسم تدفین بعدی مربوط به کیست،
چه وقت قرار است موشک های اسرائیل اتومبیلی را هدف قرار دهند ،آيا خانه ای خواهیم داشت يا
قدرت های اشغالگر آن را ويران خواهند کرد ،آيا پدران و مادران ،مدارس ،دوستان ،همسايگان ،و
بیمارستانهای خود را خواهیم داشت يا نه ...اما خوب می دانیم که صهیونیست ها ما را تروريست
میخوانند و جهان ما را جنايتکار می داند .در نتیجه حاال ...ما جنايتکاريم .آنهايی که فراخوان
صلح و دموکراسی میدهند ،ما را جنايتکار خطاب می کنند ...شما به من بگويید چگونه در اين
شرايط می توانم طلب عدالت کنم؟ چگونه يک جنايتکار می تواند طلب عدالت کند؟ چگونه يک
زن فلسطینی می تواند طلب عدالت کند؟
توانايی فاطمه در صحبت کردن از مفاهیم عمیق توانمندسازی و يأس نشان دهنده هويت چندگانه اين دختر ۰۱ساله
است (فاين و سیرين .)٠٢٢۱ ،زندگی او پیوندی است بین هويت وی به عنوان يک قربانی و هويت ديگر وی به عنوان
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يک بازمانده و مبارز که قصد تسلیم ندارد  .احساس نومیدی و بیپناهی در وی همراه با اين انتخاب است که هرگز نبايد
امید را از دست دهد .اين چندگانگیِ وی را میتوان در توانايی او برای داشتن دو ادراک متفاوت از خويشتن در يک زمان
خاص دريافت :خويشتن به عنوان يک قربانی و خويشتن به عنوان يک مبارز .تجربیات فاطمه در میانه ی يک درگیری
خشونتآمیز ما را متوجه چالشهای پیش روی کودکانی می کند که با احساسات به هم پیوستهی کنشگری و [در عین
حال] ناتوانی ،میان خشونت داخلی و درگیری جهانی زندگی می کنند .
تالش برای [کسب] قدرت در عین بیپناهیِ کامل را میتوان در صحبتهای هی دايا  ۰۰ ،ساله  ،نیز مشاهده کرد:
چگونه جهان می تواند در صلح و آرامش باشد در حالی که ما هر روز رنج می کشیم؟ مطمئنم آنها
بهای گزافی پرداخت خواهند کرد .هر بار که آنها درباره مقاومت ما می شنوند احساس ضعف
میکنند .باور دارم که من ،هیدايا ،يک زن معمولی ،از همه آنها قوی ترم ،در غیر اين صورت چرا
بايد تانک ها ،هواپیماهای بدون سرنشین و ماشین هايشان را برای کشتن من بفرستند .آن ها از يک
کودک فلسطینی می ترسند ،و به همین دلیل ما بايد قوی باشیم ،همديگر را دوست داشته باشیم،
نیازمندان را ياری و حمايت کنیم و درس بخوانیم .آنها از افراد تحصیلکرده ای که به زبان انگلیسی
صحبت کرده و می توانند جهان را در جريان جنايت هايشان قرار دهند میترسند .
اين زندگی چندگانهای که کودکان توضیح داده اند به معنای مقاومت کردن در عین ترس از حمالت ،بمبارانها ،تانک ها،
موشکها و تالش های اسرائیل برای ويران کردن خانههای آنها است .آنها همچنی ن امید دارند که تمام اين اتفاقات تمام
شود .کودکان تأکید دارند که فلسطینیان به طور پیوسته مجبور به ترک خانه و سرزمین خود میشوند  .آنها بیان
میکنند که آوارگیهای مداوم ،آنها را بسیار مضطرب ،غمگین و عصبانی کرده است .ثمر ،دختر ی  ۰۱ساله ،چنین
میگويد " :من مقهور شدن و ترس را احساس کردم و به خاطر اتفاقی که برای خانه ما ن افتاد غمگین بودم" .داستانهای
کودکان نشان میدهد که تخريب خانه های مسکونی گسترده بوده و بسیاری از خانوادهها ( همراه با فرزندانشان ) آواره
خیابان شدهاند  .آنها توضیح دادند که تنها مکان امنی که که آوارگان بسیاری را در خود جای میدهد مدارس هستند .از
متن :روايتهای کودکان نشان میدهد که تخريب خانههای مسکونی گسترده بوده و بسی اری از خانوادهها (همراه با
فرزندانشان ) آواره خیابان شدهاند .آنها توضی ح دادند تنها مکان امنی که آوارگان بس یار ی را در خود جا ی می دهد مدارس
هستند .هَنی ن ،دختری  ۰۱ساله اشاره می کند که در ي ک مدرسه زندگی می کنند "زي را ما خانه ا ی نداريم … يهوديان
خانههای ما را وي ران کردند ،آنها خانهها ی ما را خراب کردند" .سلیمان  ۰٠ساله از اي نکه ناچارهستند در ي ک مدرسه
زندگی کنند بسی ار ناراحت است .او چنین می گويد" :ما میخواهیم مدارس فقط محل ي ادگ یری باشند ،نه محل زندگی ،
فقط محل آموزش".
وقتی از کودکان درمو رد دردناک ترين اتفاقی که برايشان افتاده است پرسیديم همهی آنها دربارهی از دست دادن
خانه هايشان و آواره شدن در محله ی خود صحبت کردند .اين آوارگی داخلی برای آنها يک "رنج مضاعف " بود ؛ رنج از
اثرات اشغال نظامی و خشونت هايی که سبب از دست دادن خانههای شان شده است و عواقب اجتماعی اين آوارگی که
آنها را تبديل به افرادی آسیب پذير در جامعه خود کرده است .اين درد و رنج با احساس مقهورشدگی ،نومیدی و ستم -
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ديدگی همراه بود  .سلیمان  ۰۲ساله چنین توضیح میدهد :
من خواب های زيادی درباره يهوديان می بینم -خواب می بینم که به ما حمله میکنند تا ما را در
هم شکسته و از سرزمینمان بیرون کنند .از آن ها می خواهم که بروند و جای ديگری را اشغال کنند .
سرزمین ما از سال  ۰۰۲۹تا  ٠٢٢۱اشغال بوده است؛ کاری که آنها با ما میکنند گناه است.
دختران عقیده دارند که از دست دادن خانه و سرزمین برای زنان و دختران سختتر استَ .نوال  ۰۱ساله توضیح میدهد
که "ما دختران رنج بیشتری میکشیم ...دختری که خانه نداشته باشد مثل اين است که جلو مردم برهنه باشد" .در
همین گروه ،اَسما  ۰۲ساله چنین پاسخ می دهد :
بله ،وقتی آنها خانه ما را ويران کردند احساس کردم برهنه اما قوی تر از برادرانم هستم .من هم
مانند آنها بسیار عصبانی بودم ،اما با قدرت زيادی حرف می زدم .در ويرانه های خانه زندگی
میکردم ...اما همه ما خانه خود را به خاطر بمباران از دست دادهايم...
کودکان کم سن و سال تر که خانه خود را از دست داده بودند سعی میکردند فعالیت های روزانه خود را به صورت عادی
انجام دهند .اين واکنشِ آنها به [بحرانِ] از دست دادن خانه هايشان بود آنها به اهمیت بازی کردن ،لذت بردن از زمان،
بودن با همساالن خود ،و تالش برای عادی کردن شرايط اشاره کردند (مارتین -بارو .)۰۰۰۱ ،بسیاری از آنها بیان کردند
که معطوف کردن انرژی شان به بازی با ديگران و کمک کردن به آنها باعث شده است که با مشکالت کنار بیايند.
کودکان بزرگتر ،تداوم تاريخی گرفتاری خود را مانند مخلوقات "ناخواسته " و آواره ای که در "تبعید " زندگی می کنند
توصیف کرده اند[ .اين کودکان] به تاريخ فلسطین هم به عنوان منبع قدرتی که مق اومت و پايداری آنها را تقويت می کند
و هم آسیبپذي ریشا ن را شد ت می بخشد  ،استناد می کنند  .از ديد بسیاری از آنان از دست دادن خانه سبب بروز
احساسات متناقض قدرت و نومیدی شده است -احساساتی که از يک سو شرکت کنندگان را به سخن وا می دارد و از
سوی ديگر سبب می شود که درباره احساسات تلخ خود سکوت کنند .در يکی از گروههای کانونی ،مانال  ۰۲ساله در
حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود چنین گفت :
حتی نمی توانم کلماتی را پیدا کنم که توصیف کنند از دست دادن خانه و نظاره کردن تکههای
سنگ و آوار چقدر سخت است .اما اين مشاهدات مرا ترغیب به درس خواندن کرد تا همه دوستان
و خانواده هايی که خانه خود را از دست داده اند را ياری کنم .تمام محله به کمک ما آمدند .مادرم
میگفت با اين که همهی ما بسیار فقیر هستیم ،اما مردم بسیار مهربان هستند .بعضی از آنها
کتابهای گمشده ام را به من دادند ،بعضی به ما غذا دادند ،بعضی به من لباس های نو دادند ،و
حتی معلمم نیز مرا کمک کرد .او اجازه داد به خانهاش ب روم ،و اکنون او همراه با فرزندان خودش
به من هم درس میدهد.
گفتههای مانال ،در صحبت های ديگر مصاحبه شوندگان نیز تکرار شد .آنها هم گاهی از احساس افسردگی ،اندوه،
عصبانیت و نومیدی سخن گفته و گاهی نیز بیان می کردند تنها افرادی هستند که قدرت ادامه مقاومت را دار ند .به گفته
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ناديا" :با عشق به مردم ،تنها کاری که می توانیم بکنیم اين است که ادامه دهیم ،بخوانیم ،بخنديم ،و شعر و داستان کوتاه
بنويسیم ...من پس از اين که خانه خود را از دست دادم شاعر شدم .مثل اين بود که خانه ام را دوباره با شعر ساختم".
انديشیدن به سخنان اين کودکان
هدف ما در اين تحقیق ايجاد چارچوبی بود برای بررسی روايت های کودکانی که از اثرات مخرب ويرانی خانههایشان
جان به در برده و در اثر تغییر شرايط اجتماعی و سیاسی با آسیب های روانی فراوانی روبه رو شده اند .روش کار گروههای
کانونی و تحلیل مو ضوعی کیفی و تفسیری روايتها  ،ما را قادر ساخت تا "زندگی چندگانه" کودکان فلسطینی را بررسی
کرده و اقدامات نوآورانه ،هراسان ،در گیر شوند ه ،فعاالنه ،و عقبنشین ی آنها را در پیوند با نیروهای متن اق ض سیاسی،
اجتماعی و روان شناختی د رک کنیم .
با اينکه بسیاری از محققان به اثرات تعارضات سیاسی بر کودکان و جوانان پرداختهاند ،اما در اين خصوص همنظر
نیستند که چگونه بايد سؤاالت ،مشکالت و راه حلها را تنظیم کرد  .نظريههای فم ینیستی و روانشناسی آزادی به رابطه
نزديک بین تاريخ ،فعالیتهای اقتصادی ،جهانیسازی ،روابط اجتماعی جهانی و انواع جديدی از سیاست اشاره می کنند
که حیطه تأثیر آنها فراتر از مرزهای ملی است .مارتین -بارو ( )۱٢ :۰۰۰۱چنین شرح میدهد :
نبرد دشوار برای برآوردن نیازهای اصلی زندگی روزمره سبب می شود که عموم مردم در زمان و
مکان حاضر بدون [هیچ] گذشته و آيندهای  ،متوقف شوند -يعنی همواره از لحاظ روان شناختی در
موقعیت فعلی بمانند .عالوه بر اين ،گفتمان غالب ،واقعیتی ظاهرأ طبیعی و غیرتاريخی را تقويت
کرده و آن را به گونهای مطرح میکند که بدون هیچ پرسشی پذيرفته شود.
وی عقیده دارد که بازيابی حافظه ی تاريخی  ،مبتنی بر بازسازی مدل های مختلف تعیین هويت است که می توانند
گروه های به حاشیه رانده شده را به رهايی و رضايتمندی برسانند .استفاده از اي ن روش پیشنهادی به کودکانی که در اثر
ترس و آسیب روانی سکوت اختیار کرده بودند اجازه داد تا سخن گفته و مشکالت خود را به زبان آورند .در واقع سخنان،
نوشته ها و مقاومت ديگر کودکان پیش از هر مداخله ديگری آنها را ترغیب به سخن گفتن کرد .کودکان فلسطینی با
مطرح کردن پرسش ،بیان مشکالت و پیشنهاد راه های جديدی برای مواجهه با مشکالت ،مانند شعر گفتن و حمايت از
ديگران ،توانستند روشهای خاص خود را برای بهبود وضعیت خويش در حین روايت اتفاقات گذشته ارائه کنند.
مفاهیم جنسیتی ،نژادی و طبقاتی از دست دادن خانه  -چنان که در اين تحقیق بیان شده است  -نشان میدهد که در
شرايط تحريم های اقتصادی ،جنبش های محدود شده ،قانونی شدن بوروکراسی های نظامی و مراقبت نظام ی فعال از
مرزها ،کودکان بیش از پیش به حاشیه رانده می شوند .داستان های کودکان نشان داد که قدرتم ردان با استفاده از
ابزارهای سیاسی و اقتصادی ،موجبات نابرابری ساختاری را فراهم آوردهاند .چه بپذيريم و چه نپذيريم ،اين روايتها
ارتباط بین آسیب های روانی شخصی افراد ساکن در مناطق جنگی و جهان را بیش از پیش آشکار کردند .به گفته يانگز
( )۰۰۰۰روابط اقتصادی و سیاسی تنها بر جنبه عمومی يا خصوصی زندگی افراد تأثیر نمی گذارند ،بلکه تمام آن را
تحت تاثیر قرار می دهند .
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روان شناسان می توانند با تکیه بر تحلیل جنسیتی آسیب روانی و خا طرا ت (براون۰۰۰۲ ،؛ فلدمن و الب ۰۰۰٠ ،؛ اليکس،
 )٠٢٢٢با مفاهیم مکان ،جنسیت و قدرت و ارتباط آنها با آسیب روانی و محرومیت ،تعاملی انتقادی برقرار کنند .تحلیل
جنسیتی مفهوم بی خانمانی نشان میدهد که بايد تاثی ر عم ی ق زندگی چندگانه را بیش از پیش تحلیل کنیم (فاين و
سیرين .)٠٢٢۱ ،هنگامی که خانه يک فرد ويران می شود ،خويشتن  ،هويت و تجربیات آسیب شناختی وی در هم
آمیخته و ساختار روان شناختی جديدی را پديد می آورند که همان زندگی چندگانه است .زندگی چندگانه  ،دو پاره شدن
بین از دس ت دادن فیزيکی خانه و اثرات آسیب شناختی آن ،و بازسازی خانه ويران شده با تکیه بر نیروی امید جمعی
است .زندگی چندگانه يعنی زيستن در ترکیبی از مرگ و زندگی ،پذيرفتن واقعیت خسارت های مداوم و آن تاريخی که
بیعدالتی را نپذيرفته و تالش می کند تا آينده ای بهتر را شکل دهد.
در حین آنکه دختران بر جنبشهای عدالت خواهانه و تاريخ خود تکیه کرده اند  ،احساس برهنگی در آنها و توانايی داشتن
يک زندگی چندگانه  ،نشان دهنده پیچیدگی محیط نظامی ،قدرتها ،ترس ها و مخاطرات پیش روی آنان است .چنین
زندگی چندگانهای  ،نیا ز به انعطاف بیشتر در روش ،نظريه و اخالقیات در تح لیل اقتصاد سیاسیِ اين آسیب روانی را طل ب
می کند .الزم است که به سخنان کودکان بیشتر گوش بسپريم تا دريابیم که چگونه بخش های مختلف زندگی و روح و
روان آنها از يکديگر تفکیک شده ،دوباره به هم پیوند يافته ،به گونه ای خیال پردازانه با هم ترکیب شده ،ارتباط تاريخی
يافته ،و تغییر شکل پیدا کرده است؛ چگونه سیاست منطقه ای و جهانی به روح و روان آنها رسوخ کرده و آن را تکان
داده و بخش بخش کرده است؛ و نیز چگونه کودکان در کنار هم می کوشند تا جسم و روح خود را بار ديگر به هم پیوند
زنند .
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