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سخن سردبیر؛ همه روزهایی که پشت سر گذاشتیم
مادرم ایستاده بود مقابل در و صدایم می کرد اما من نمی خواستم به زیر زمین بروم، 
به فرودگاه خیره شده بودم که در فاصله ای نزدیک با مجتمع مسکونِی ماشین سازی 

قرار داشت و به دود برخاسته از بمباران نگاه می کردم. 
هنوز س�یزده س�الم نش�ده بود که اولین تجربه واقعی جنگ را در روز شروع رسمی 

جنگ و حمله همه جانبه هواپیماهای عراقی به فرودگاه های ایران شاهد بودم. 
هنوز چش�م به دود بمباران دوخته بودم که دختر قوی هیکل همس�ایه مان، نمی دانم 
چطور من را از زمین بلند کرد، زد زیر بغل اش و در زیر زمین آپارتمان شانزده واحدی 
گذاشت زمین و به من گفت: به حرف مادرت گوش کن! اینجا بود که فهمیدم اوضاع 
بد ت�ر از آن اس�ت که من فکر می کنم و این تازه ش�روع ماجرا ب�ود؛ از آن روز الاقل 
برای من، جنگ جزء جدانشدنی زندگی ام شد. سال های دشوار جنگ با کشیک های 
ش�بانه و نوبتی من همراه پدرم و همس�ایه های محل شروع شد و تا آنجا پیش رفت 
که دو س�ال بعد  تحت تاثیر صدای آهنگران ش�اید برای رفتن به بهشت و البته بعد 
از جنگیدن با دش�من، س�ن ام را در شناس�نامه با خودکار تغییر دادم تا بزرگ تر به 
نظ�ر بیایم و بتوانم به جبهه بروم. اما مس�ؤول ثبت ن�ام کلک مرا فهمید و این کارم 
هم نتیجه نداد. اما طوالنی ترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم قرار بود مهلت کافی 
به من و دیگر نوجوانان بدهد تا به جوانی برس�یم. س�ال ۱۳۶۴ آشنایی من با دنیای 
جادویی عکاسی و فیلمسازی بود، تا بعد تر بتوانم از مناطق موشک باران شده تبریز 
عکاس�ی کنم و نتیجه اش این باشد که در امتحانات دیپلم رد شوم.  ناظم دبیرستان 
دهخدا مادرم را به مدرس�ه خواس�ته بود تا در حضور او از من بپرسد که چرا آن همه 
غیبت داشتم و به کالس درس نمی رفتم؟ و من جوابم این بود: کار مهمتری داشتم.  

آن کار ثبت تصویر مکان هایی بود که بمباران شده بودند.
 بیس�ت و پنجمین س�ال بعد از پایان آن جنگ ش�وم، دوس�تی که آن زمان دختری 
جوان در خرمش�هر ب�ود از خاطرات آن روز هایش برایم می گف�ت و اینکه عده ای از 
م�ردم آن جن�گ را بالیی از طرف خدا می دانس�تند چرا که اهالی آبادان وخرمش�هر 
مرتکب گناه ش�ده بودند. حتی در ش�هرهای مرکزی ایران ب�ه جنگ زدگان نان هم 

نمی فروختند و از آن ها می خواستند برگردند و از شهرشان دفاع کنند. 
ح�اال من ب�ا تجربه عکاس�ی در دو جنگ، جنگ امری�کا در افغانس�تان علیه طالبان 
در س�ال ۱۳۸۰ ، و جن�گ امری�کا در ع�راق علیه ص�دام در س�ال ۱۳۸۳، هر زمان 
ک�ه صحبت از جنگ پی�ش می آید به دنبال تصاویری در ذهن�م می گردم که فرصت 

ثبتشان هیچ وقت دست نداد و من ناباورانه از ثبت آن ها گذشتم.
 روز یازدهم سپتامبر امسال، در شهر استانبول ترکیه به دیدار چند روزنامه نگار کرد 
سوری رفتم، کسانی که در باره لزوم حمله امریکا به سوریه حرف می زدند و امیدوار 
بودند با دخالت کش�وری خارجی بتوانند مملکت ویران ش�ده ناشی از دو سال جنگ 

داخلی سوریه را از چنگ بشار اسد در آورند.
اینک�ه امریکا برای تنبیه رژیم بش�ار اس�د به س�وریه حمله خواهد کرد ی�ا نه، تنها 
بخش�ی از داس�تان اس�ت. در س�وی دیگر اما باید دید آیا حمله امریکا به س�وریه 

هدف اش ایران است یا خود سوریه؟  
در این پرونده تالش�مان این است تا روایتی دیگر از هشت سال نبرد بین دو کشور 
را برایتان بگوییم، روایت هایی ش�اید تکراری تا همه مان یادمان بماند چه روز هایی 

را پشت سر گذاشته ایم که البته نمی خواهیم دوباره تکرار شوند.

حسن سربخشیان

http://tableaumag.com/
https://www.facebook.com/TableauMagazine
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خانواده شهدا مدیون هستند طلبکار بودند. بیرون از خانه 
ح�س تجاوز به یک اس�یر جنگی را داش�تند و هم�ه آماده 
بودند ب�رای رضای خدا با ی�ک زن بی ش�وهِر زیبا ازدواج 
کنن�د و در خون�ه حس تس�لط و فرمانروایی ب�ه یک برده، 
چ�ون تصور این بود ک�ه این زن بدون آنها ق�ادر به زندگی 

نیست.« 
مریم اما تا هشت سالگی پدر داشت اما هرگز طعم داشتن 
پدر را واقعا درک نکرد و باالخره در هش�ت سالگی پدرش 
را از دس�ت داد: »اوج انقالب بود و جنگ هم شروع شده 
ب�ود. از آنجا که بیش�تر مردم ای�ران خودش�ون را موظف 
ب�ه دفاع از وط�ن می دیدند پدر من هم ک�ه در وزارت راه و 
شهرس�ازی کارمند بود به طور داوطلبانه به سنندج رفت. 
هی�چ کس به خاطر ش�رایط بحرانی حاضر ب�ه رفتن به آن 
منطقه نبود ولی اداره راه اس�تان کردس�تان پدرم را قبول 
کرد و او به صورت داوطلبانه برای کار به س�نندج رفت. او 

ما را هم برد. مادرم و پدرم هرگز از هم جدا نمی شدند.« 
پدر به منطقه جنگی رفت. مریم، مادرش و برادرش تنها 
می ماندند. شب هایی چند پدر دیروقت می آمد و صبح قبل 
از خروس خوان خانه را ت�رک می کرد: »ما تقریبا هیچگاه 
از نبود پدر گله ای نداشتیم، نه من بلکه هر سه ما به شدت 
به مادرم وابس�ته بودی�م و همه چیز ما در م�ادرم خالصه 

می شد چون ما واقعا پدر را درک نکرده بودیم.« 
باالخره یک روز خبر ش�هادت پدر مری�م را آوردند. مریم 
نمی فهمید چه اتفاقی افتاده، فقط می دید که تمام توجه ها 
به او جلب شده است. با ماشین زرد رنگ اداره به دنبالشان 

می آمدند و او ذوق زده برای اولین بار س�وار ماشین شیک 
و ش�خصی می ش�د. بعد ها هم هرگز نمی فهمید پدر یعنی 

چه؟
 »همیش�ه دلم برای خود پدرم می س�وخت که از زندگی 
هی�چ لذتی نبرد و هیچ چیز را ندید و هیچ بهره ای اززحمت 
هایش نبرد. واقعا دلم برای جوونیش می س�وزه، بیش�تر 
از آنکه دلم برای خودم بس�وزه ولی در این س�ال ها گاهی 
دوس�ت داشتم پدر داش�ته باش�م ولی هیچ وقت طوالنی 
مدت به اون فکر نمی کنم. من هی�چ ذهنیتی از پدر ندارم 
هیچ ذهنیتی از صداش، از قیافه اش، از اخالقش ندارم و 
اگر عکس�ش نبود من هیچ جور پ�درم را به یاد نمی آوردم. 
من هیچگاه گرمای دس�ت پدرم را یادم نیست نمی دانم او 
چه حسی به من داشت. اینها برایم سخته، خیلی سخت. 
م�ن هیچ�گاه طعم پ�در را نچش�یدم ت�ا بخواه�م بگویم 

داشتنش خوبه یا بده.« 

س�ارا هنوز زندگی اش تحت تاثیر جنگ و از دس�ت دادن 
پدر س�پری می شود؛ اتفاقی که بار ها و بار ها انکارش کرده 
اس�ت:»روزای زیادی از سال های زندگیم را با روانکاو ها 
گذراندم ولی هرگز نتونستم راجع به پدرم با هیچ کدومشان 
یا حتی با خ�ودم حرف بزنم... در س�ال هاى جنگ اصال 
فکر نمی ک�ردم چیز غیر ع�ادی وجود داره چ�ون از وقتی 
که یادم می آد همه چیز خاکس�تری بود و از اولین روزهای 
بچگیم زندگی برای همه همون جوری بود که هر کسی از 

اون سال ها یادش می آید.« 
دنیای س�ارا به س�یاه و س�فید تقسیم ش�ده بود: »طبق 
آموزش های مذهبی آدما سیاه و سفید بودند. با این تفاوت 
ک�ه تو ذهن کودک�ی من آدم�ای خوب ک�ه می جنگیدند و 
امام را دوس�ت داش�تند، قرار ب�ود بروند بهش�ت. به من 
هم مدام می گفتند که جزء همون ها هس�تم. سیاه بودند.  
همه کس�انی که کوه می رفتند و ش�لوار جین می پوش�یدند 
و خوش�بو بودند و لبخن�د می زدند و قرار ب�ود از اون تیکه 
موهاشون که از روسری بیرون بود تو جهنم آویزون شوند 

 »شاید نتونی درک کنی که فرزند شهید بودن یک 
موضوع فراموش شده یا بهتره بگم انکار شده 

است تو زندگی من و نزدیک شدن به این قصه 

آنقدر دردآور و پیچیده است برام که اآلن حس 

می کنم از شدت لرزش داره همه جام از هم باز 

می شه و تبدیل به یک توده ابر می شم...« 

پدرس�ارا قبل از اینکه او یاد بگیرد کلمه »بابا« را به زبان 
بیاورد شهید ش�د. درس�ت در روزهایی که مادرش در اوج 
زیبایی و جوانی بود؛ زنی که خیلی ها مطمئن بودند دوباره 

ازدواج خواه�د کرد ولی هیچ�گاه تنهایی بعد از ش�هادت 
همسرش را با مرد دیگری پر نکرد. 

 ».. م�ادرم زیبا بود اما ازدواج کردن او را دچار احس�اس 
ش�رم و گناه می ک�رد. ازدواج برایش به معنی ناسپاس�ی و 
پش�ت پا زدن به لط�ف خانواده ب�ود که بهش ب�ا یک بچه 
پن�اه داده بودند و این یک بچه که می گ�م خیلی مهمه... 
چون همه فک�ر می کردند من به خانواده پ�درم تعلق دارم 
و باید برگردم آنجا و همین ک�ه مادرم به لطف خانواده اش 
می توانس�ت من را داش�ته باش�د، خیل�ی کار بزرگی بود. 
آدم ه�ا همه بر خ�الف آنچه اب�راز می کردند که نس�بت به 

داستان 
فرزندان 
شهدای جنگ 
ایران و عراق

مادرم زیبا بود اما ازدواج کردن او را دچار 
احساس شرم و گناه می کرد. ازدواج 

براش به معنی ناسپاسی و پشت پا زدن به 
لطف خانواده بود که بهش با یک بچه پناه 
داده بودند و این یک بچه که می گم خیلی 

مهمه... 
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و من باید ازش�ون متنفر می بودم س�فید بودن�د. حاال اگه 
گفتی من واس�ه خودم چه رنگی بودم؟ اگه تونستی از این 

تناقض نتیجه ای بگیری...؟« 
سارا س�ال ها با خودش می جنگید. درون سیاهی، چشم 
به س�فیدی آدم هایی داش�ت که آرزو می کرد یکی از آن ها 
باشد. »تو اون سال های اول جنگ من سیاه خیلی خوبی 
بودم همه به م�ن خیلی توجه می کردند. هم آدم س�یا ها، 
هم آدم س�فیدا. وقتی آدم س�فیدا به من توج�ه می کردند 

)مثال ت�و کوچ�ه و خیابون که 
ب�ه هر بچ�ه ای ممکن�ه توجه 
ش�ه( من ب�ا تمام احساس�ات 
خوش�حال  ک�ودک  ی�ک 
می ش�دم و وقت�ی آدم س�یا ها 
به م�ن توج�ه می کردند، گیج 
واقعا  نمی فهمیدم  می ش�دم، 
خ�ودم خوب�م یا منظورش�ون 
اینه که چون مثل ما هس�تی، 
خوب�ی. گی�ج می ش�دم چون 
دلم نمی خواس�ت مث�ل آن ها 
نمی خواس�ت  دل�م  باش�م. 
حج�اب داش�ته باش�م. دل�م 
فدای  جانم  بگم  نمی خواست 
رهب�ر. یک ب�ار ۴س�الم بود و 
یک ب�ار که به مامان�م نزدیک 
بودم، ازش پرس�یدم چرا همه 
ای�ن ق�در من�و دوس�ت دارن 
ول�ی فائزه رو )دخت�ر داییم که 
ه�م س�نم ب�ود( زیاد دوس�ت 
ن�ه  گف�ت:  مامان�م  ندارن�د؟ 
به  گفت�م:  نیس�ت.  اینجوری 
خاط�ر خودمه یا ب�ه خاطر اینه 
ک�ه باب�ا ن�دارم؟ و جواب�ی که 
ش�نیدم کام�ال صادقان�ه بود. 
منو دوست داشتند چون پدر نداشتم. من از اون روز اصال 
دلم نمی خواست بابا داشته باش�م؛ چون اینجوری بیشتر 
به من توجه می ش�د. ول�ی از اون روز دیگ�ه هرگز باوری 
از خ�وب بودن راجع به خ�ودم پیدا نکردم. ب�ا هر توجهی 
احس�اس معصومیت بیش�تری می کردم. معصومیتی که 
برام س�یاه بود. با هر توجهی س�یاه تر می ش�دم و از خودم 

دور تر...« 
بعد ها که س�ارا اس�مش رفت در لیس�ت بچه های شهید 

و بنی�اد ش�هید از آن ها حمایت کرد این ح�س در او قوی تر 
ش�د. فرار می کرد تا در جرگه س�یاه ها نباشد ولی در    نهایت 
و در چش�م همه او یک س�یاه بود. »جنگ برای من یعنی 
جمهوری اس�المی. تهوع می گیرم اس�مش را می ش�نوم 
و یک عمر جوانی ام جلو چش�مم می آید. جامعه همیش�ه 
طلبکار بود که چرا س�همیه ای به ما می رس�د اما هیچ کس 
از خود نمی پرسید یک زن تنهای ۲۰-۲۲ ساله چطور باید 

زندگی خودش را در آن سال های بحرانی اداره کند.« 

***
س�پیده اما روزی دید ک�ه مادرش با م�ردی دیگر ازدواج 
می کند. چند سالی از شهادت پدرش گذشته و فشار زندگی 
و تلخی هایش مادر را سخت کرده بود:»پدربزرگم پیر بود 
و دیگر امیدی نبود بتواند خرج ما را بدهد. من و خواهرم با 
پدر بزرگ و مادرم زندگی می کردیم اما باالخره روزی قرار 

شد مادر دوباره بختش را آزمایش کند.« 
 »کودک�ی بدون پدر گذش�ت و من نفهمی�دم نبودن پدر 
یعن�ی چه. حتی آنقدر به من توجه می ش�د و همه دوس�تم 
داش�تند که دیگر بودن یا نبودنش فرقی نمی کرد. دوست 
داش�تنی که بعد ها فهمیدم واقعی نبود. به س�نین بلوغ که 
رس�یدم، در دوران راهنمایی، تازه حس کردم پدر داش�تن 
یعنی چه. همکالسی هایم با شوق و شادی از پدر هایشان 
حرف می زدند و من با بهت به پدربزرگ پیرم فکر می کردم 

که هر گز نمی توانست مثل پدرهای دوستانم باشد.« 

بیش�تر  بغض های�ش  می گ�ذرد  چ�ه  ه�ر  س�پیده 
می ش�ود:»انگار این درد المصب درمان نمی ش�ود. من 
سال ها بی پدر زندگی کردم تا یک عده دیگر پله های ترقی 
را دو ت�ا یکی باال بروند و پول ه�ای هنگفت به جیب بزنند 
و ما را همه با انگش�ت نشان بدهند که نگاه کن بچه شهید 

سهمیه ای است.« 

***
 »پدر من یک ارتش�ی بود اما همیش�ه در س�نجش های 
معم�ول در جامع�ه م�ا را ج�زو دس�ته بس�یجی ها و حزب 
اللهی ه�ا به حس�اب می آوردن�د. اوای�ل نمی فهمیدم اما 
بعد ه�ا از گفتن اینکه پدرم در راه وطن جان داده بود پرهیز 
می ک�ردم. ترس�م این بود ک�ه فکر کنن�د من ه�م یکی از 

عوامل سرکوبم.« 
مینا که از ۴ سالگی پدرش را از دست داده ادامه می دهد: 
»اما از جامعه مان بیزارم. آن ها برای س�همیه ش�هدا هزار 
قیل و ق�ال راه انداختند و همیش�ه از ما طلب�کار بودند اما 
هیچ�گاه از خود نپرس�یدند پدر ما برای چه ش�هید ش�د؟ 
چرا من در ۴ س�الگی باید بی پدر زندگ�ی کنم و آن ها غرق 
در ش�ادی، هر سال تابس�تان در کنار پدرانشان به شمال و 
دریا بروند؟ جامعه هیچگاه حرمت نگه نداش�ت، نه حزب 
اللهی ها و وابستگان به حکومت و نه مردم عادی. بس که 

در جامعه بین همه شکاف انداختند.« 

پدران سارا ها، مینا ها، س�پیده ها و مریم ها جان سپردند 
بعضی برای ش�عار جن�گ جنگ تا پیروزی بعضی با ش�عار 
راه ق�دس از کربال می گ�ذرد و بعضی برای ش�عار وطنم! 
هر چه باش�د در این میان انس�ان های بسیاری طعم تلخ از 
دس�ت دادن عزیزی را تا همیش�ه با خود حم�ل می کنند و 
هنوز جامعه نتوانس�ته اس�ت تصویر روشنی از تعریف خود 
از این کس�انی که در جنگ هش�ت س�اله جان دادند برای 
خود ترسیم کند و فارغ از حب و بغض های سال های اولیه 

انقالب به آن ها نگاه کند.

من هیچ ذهنیتی از پدر ندارم هیچ ذهنیتی 
از صداش، از قیافه اش، از اخالقش ندارم 

و اگر عکسش نبود من هیچ جور پدرم را به 
یاد نمی آوردم. من هیچگاه گرمای دست 

پدرم را یادم نیست نمی دانم او چه حسی 
به من داشت. اینها برایم سخته، خیلی 

سخت
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کاوه گف�ت: ببی�ن اص�ال ت�وی ای�ن موقعی�ت عوضی 
نمی ش�ه تو این مملکت کار کرد. نمی ش�ه ی�ک اثر هنری 

درست حسابی درس�ت کرد که علنی باشه 
و ی�ک ع�ده عوضی ه�م درب�اره بله یا 

خیر بودنش تصمیم بگیرند. نمی ش�ه 
دیگ�ه. گفت اصال بیا هن�ر زیرزمینی 

راه بندازیم تو ایران. 
عبارت هنر زیرزمین�ی هنوز یک زنگ 

ت�ازه ب�ود آن روز ه�ا در آن م�کان و 
انع�کاس ص�دای آن س�ال ها بعد در 

جوان�ان هنرمند کش�ور ش�نیده ش�د. 
کاوه گف�ت: اص�ال خودم�ون همین جا 

کار ه�ا را درس�ت می کنیم بعدم همی�ن جا یا 
هرجای دیگه که بتونی�م نمایش می دیم برای 

دیگ�ران. برای جوون ها بخصوص. پرس�یدم: 
خب من چه باید بکنم برای س�اخت این اولین اثر 
هنر زیرزمینی؟ گفت: داستان ها را تو بنویس من 

هم تصویر ها را درس�ت می کنم. یه دوربین 
معرکه هم که داریم. 

هنوز امکانات ادیت کامپیوتری 
دس�ترس  در  فتوش�اپ  و 

آن  در  اگ�ر  حت�ی  نب�ود 
اص�ال  این ه�ا  روز ه�ا 

بودند.  ش�ده  درست 
هم�ه  او  بنابرای�ن 

فیلم ه�ای  کار 
را  ش�ده  ضب�ط 
فقط روی    همان 
تنها  ک�ه  دوربین 
بود،  کارش  ابزار 
ن  ما س�ا و سر

می داد. 

بعد تصمیم گرفته شد که در این قطعه ها چندتا شخصیت 
متف�اوت از یک جامعه را ب�ه حرف و به تصوی�ر دربیاوریم 
آش�وِب  در  ک�ه  جامع�ه  آن  از  اش�خاصی 
غریِب مردن ترس�یده بودن�د، جامعه ای 
ورشکس�ته و مفتخ�ر به دف�اع مقدس. 
همه اش�خاصی که به عنوان ش�خص 
واقعه برای این مجموعه پنج اپیزودی 
انتخ�اب ش�دند اش�خاصی هس�تند که 
کاوه مایل ب�ود آن ها را نقل کن�د، آدم هایی که 
پی�ش از آن هم مقاب�ل دوربین کنج�کاو او ظاهر 
ش�ده بودند. من هم بعضی از آدم ه�ا را به عنوان 
داستان نوشته بودم. هردو ما تقریبا دور و بر یک 
جور اش�خاص می پلکیدم و در کار هایمان 
ی�ک جور آدم ها را نق�ل و منعکس 
می کردیم و این موضوع هم دلیل 
آش�نایی ما بود و هم دلیل س�اخت 
این مجموعه، البته پس از گذش�ت ده 

سال آشنایی. 
آن روز ها اگرچه ش�اید دو سه سال 
از پای�ان جنگ گذش�ته بود اما 
آثار جنگ هنوز در اطراف 
م�ا ب�ود. جن�گ ب�ه 
شمایل  و  شکل 
حضور  دیگ�ر 
 . ش�ت ا د
ی  ها ر ش�عا
و  جن�گ 
شهدا  عکس 
سردر  بر  هنوز 
و دیوار ه�ا بود 
حجل�ه ای  وگاه 
در محل�ه ای. پ�س 

بنا ش�د با روایتی از جن�گ کار مجموعه را ش�روع بکنیم. 
گش�تن دنبال معنی ی�ک بی معنی که در جامع�ه ما معنای 
باش�کوه داش�ت. در داس�تان های من از جنگ، شهادت 
یک پرس�ش بود و جس�تجویی برای فهمی�دن یک ذهن 

مظلوم. 
 در عکس ه�ای جنگ کاوه هم ش�هدا چهره هایی بودند 
آش�نا و نزدیک آنقدر که گاه مثل خودم بودند اما چقدر مثل 
خ�ودم نبودند، چقدر ناآش�نا و غریب و مظل�وم بودند. چه 
می گذش�ته پش�ت تخت پیش�انی آن مرد ج�وان وقتی که 
هنوز زنده بود و خود خواس�ته به س�وی م�رگ می رفت؟ 
او چ�ه درکی از مرگ داش�ت؟ یک چه�ره در عکس های 
کاوه انتخ�اب ش�د در مق�ام ش�خصیت اول روای�ت. بعد 
نوب�ت انتخاب داس�تان م�ن ب�ود. رعایت مینی مالیس�م 
تجربه مهمی بود که ما می خواس�تیم در ای�ن کار ها انجام 
بدهیم. همه عوامل سازنده فیلم باید حداقلی به کار گرفته 
می ش�دند یعن�ی فقط از ی�ک دوربین اس�تفاده کنیم، یک 
منبع نورداش�ته باش�یم و همه اعمال در یک ش�ات بدون 
قط�ع انجام بش�وند، ی�ک نفس. اگ�ر وق�ت فیلمبرداری 
ایرادی پی�ش می آمد، کار باید باز از اول ش�روع می ش�د. 
هرکدام از این تصاویر چندین مرتبه گرفته شدند. هردوی 
ما حوصله تکرار داشتیم با اینکه تکرار خسته کننده هست 
و بود اما اش�تیاق انجام آن همه تکرار از تعهد ما به رعایت 
تجربه مینی مالیس�م بود. هر چیز مورد استفاده برای یک 
کار هنری را به حداقل رس�اندن به معن�ای عملی برای ما 
مهم ب�ود. هدف ما این نب�ود که دیگران را ب�ه فکر کردن 
وادار کنی�م بلک�ه واداش�تن دیگ�ران به دیدن و ش�نیدن 
اثر مه�م بود. باری ای�ن کار ها در آن روز ه�ا برای عده ای 
می انس�ال و گروه�ی جوان�ان در مجلس ه�ای کوچ�ک 
خصوصی به نمایش گذاش�ته شدند اما پخش آن در مجله 
تابلو به مناس�بت سالگرد سی و س�ومین سال آغاز جنگ، 
نخس�تین پخش عمومی یکی از قطعه های این مجموعه 
اس�ت. داس�تانی که برای قطعه اول انتخاب ش�د پیش از 
آن با نام دیگر منتش�ر ش�ده بود اما کاوه مایل بود نام آن را 

بگذارد: »حجله«. 

کاوه گلستان
عکاس، خبرنگار و فیلمساز

سال ۱۳۸۲ در جریان عکاسی در جنگ عراق به روی 
مین رفت و کشته شد

قاضی ربیحاوی
داستان نویس

عضو کانون نویسندگان ایران و ساکن لندن

http://youtu.be/UNkzyeJUMBE
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۲۵ سال از خاتمه جنگ هشت ساله ایران و عراق 
می گذرد. در آن دوره افرادی در سطح فرماندهی 

میانی و ارشد جنگ برجسته شدند و سپس 
موقعیتی در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران 

پیدا کردند. یکی از حوزه هایی که تا کنون کمتر 
مورد توجه قرار گرفته است، فرایند بروز و سیر 
تحوالت سرداران جنگ است. اگر چه برخی از 
فرماندهان جنگ به شهادت رسیدند ولی پایان 

جنگ منجر به اتمام نقش آفرینی سرداران 
جنگی نشد. بلکه این نیرو ها در اشکال گوناگونی 
به فعالیت و حضور در صحنه سیاسی و اجتماعی 

ادامه دادند. 

فصل مش�ترک س�رداران در زمان جنگ را در عناصری 
چون ش�یفتگی به آیت اهلل خمینی، تالش برای گسترش 
حکوم�ت جهان�ی اس�الم، اس�تکبار س�تیزی، عدال�ت 
خواهی، اعتقاد به حکومت دینی مبتنی بر اسالم فقاهتی 

و س�نت گرایی ایدئولوژیک، دفع تجاوز عراق، فتح قدس 
و کرب�ال، تضعی�ف هژمون�ی آمری�کا در خاورمیانه و حفظ 

تمامیت ارضی کشورمیتوان خالصه کرد. 
تعدادی از س�رداران و فرماندهان در زمان جنگ ش�هید 
ش�دند و پرون�ده حض�ور اجتماع�ی آن�ان در زم�ان جنگ 
بس�ته ش�د. از ش�اخص ترین آن ها می ت�وان ب�ه ابراهیم 
همت، برادران باکری، محم�د بروجردی، محمد جهان 
آراء، محمود س�توده، یوس�ف کالهدوز، حسین خرازی، 
امیر آس�مانی، حس�ن باقری، احمد کاظمی، زین الدین، 

محسن وزوایی و... اشاره کرد. 
البت�ه برخ�ی از آن ه�ا چ�ون ب�رادران باک�ری، احم�د 
متوس�لیان و... در اواخر عمرش�ان با فرماندهی س�پاه و 
حاکمیت مش�کل داش�تند و حت�ی متهم به وابس�تگی به 
س�ازمان مجاهدین خلق ش�ده بودند. همچنی�ن افرادی 
چون حس�ین خرازی و بروجردی به شکل توامان جریان 
موس�وم به لیبرال ها )بنی صدر- نهض�ت آزادی( و حزب 

جمهوری اسالمی را رد می کردند. 

رحیم صفوی و محسن رضایی

پس از ادغام کمیته، شهربانی و ژاندامری، 
بخشی از سرداران جنگ به نیروی انتظامی 
رفتند و مسئولیت های ارشد آن را بر عهده 

گرفتند. از جمله این افراد، رضا سیف 
اللهی، مصطفی آجرلو، هدایت اهلل لطفیان، 

اسماعیل احمدی مقدم، محمد طالیی، 
احمد رضا رادان و... هستند

جمع کم ش�ماری نیز در خارج از خ�اک ایران جان باختند 
که به عنوان نمونه می توان از متوسلیان و حسن شاطری 
یاد کرد. کسانی مثل احمد کاظمی نیز بودند که سال ها بعد 
از جنگ در س�انحه هوایی کشته شد و یا صیاد شیرازی که 
ترور ش�د. همچنین کس�انی چون احمد قدیریان همزمان 
در جن�گ حضور داش�تند و ب�ا دادس�تانی انق�الب نیز در 
سرکوب خونین و خشن مخالفین همکاری می کردند و به 

مرگ طبیعی فوت کردند. 
اما در بین س�ردارانی که بعد از جنگ زنده ماندند، سبک 
های رفتاری متفاوتی قابل مشاهده است و می توان دسته 

بندی زیر را ارائه کرد: 

حضور در سپاه: 

بخش مهمی از سرداران جنگ بعد از پایان جنگ در سپاه 
باقی ماندن�د و در هیات فرماندهی ارش�د این نهاد نظامی 
– سیاس�ی فعالی�ت کردن�د. حفاظ�ت از مرزهای کش�ور، 
برخ�ورد با گروه ه�ای دگر اندی�ش، پیاده س�ازی فرامین 
ول�ی فقیه، همراه�ی و همکاری تنگاتنگ ب�ا خامنه ای، 
سرکوب اعتراضات، مش�ارکت در فعالیت های اقتصادی 
و توسعه کش�ور، عملیات برون مرزی، حمایت از بیداری 
اس�المی در منطقه و جهان، غرب ستیزی، کنترل بخش 
ه�ای مختلف جامعه، گس�ترش تش�کیالتی بس�یج و... 
محورهای اصلی فعالیت های بخش های رس�می س�پاه 
بوده اس�ت. اف�رادی چون عزی�ز جعفری، افش�ار، رحیم 
صف�وی، باقر ذوالق�در؛ غالمعلی رش�ید، عل�ی فضلی، 
قاسم س�لیمانی، رس�تم قاس�می، احمد وحیدی، وحید، 
مرتضی رضایی، حس�ین دهقان، مصطفی نجار، حسین 
نقدی، حس�ین همدانی و... از چهره های ش�اخص این 

دسته هستند. 
حضور در نیروی انتظامی

پ�س از ادغام کمیته، ش�هربانی و ژاندامری، بخش�ی از 
سرداران جنگ به نیروی انتظامی رفتند و مسئولیت های 
ارش�د آن را بر عهده گرفتند. از جمله این افراد، رضا سیف 
اللهی، مصطف�ی آجرلو، هدایت اهلل لطفیان، اس�ماعیل 
احم�دی مق�دم، محمد طالی�ی، احمد رض�ا رادان و... 

هستند. 

پیوستن به سیاست

ام�ا برخ�ی از فرمانده�ان جن�گ لب�اس نظام�ی را کنار 
گذاش�تند و وارد عرص�ه فعالی�ت ه�ای سیاس�ی ش�دند. 
محس�ن رضایی، محمد باقرقالیباف، اس�ماعیل کوثری، 
زاکان�ی، فدائ�ی و الی�اس نادران ش�اخص ترین کس�انی 
هستند که گرایش های اصول گرایی دارند. افرادی چون 
حس�ین عالیی نیز هس�تند که گرایش مستقل دارند. البته 
قالیب�اف به طیف مدی�ران و تکنو کرات ها نی�ز تعلق دارد. 
برخ�ی از این چهره ه�ا نماینده مجلس ش�دند و برخی نیز 

کاندید ریاست جمهوری گشتند. 

سلسله جنبانان گروه های فشار

پای�ان جنگ باعث ش�کل گیری ش�بکه ای از رزمندگان 
در قال�ب گ�روه ه�ای فش�ار ش�د. از کس�انی ک�ه در راس 
مدیریت ای�ن جریان ق�رار گرفتند می توان به حس�ین اهلل 
کرم از فرماندهان جنگ اش�اره کرد. بعد از وی می توان به 
افرادی چون ده نمکی، ذوالنور، سعید قاسمی، محتشم، 
مجتبی شاکری، مسعود س�لطانپور و مهدی طائب اشاره 
کرد که در هدایت و س�ازماندهی گروههای فش�ار در دهه 
های هفتاد و هش�تاد نقش مهمی داشتند. البته این افراد 
جزء س�رداران و فرماندهان ارش�د جن�گ نبودند. برخی 
از آن ها مانند ده نمکی دس�ت از این فعالیت ها برداش�تند 
و به کار هنری روی آوردند. همچنین مس�عود س�لطانپور 
نیز از مدیران نفتی ش�د و با کنار گذاش�تن مواضع افراطی 

گذشته، به کارگزاران متمایل شد. 

حضور در کسوت مدیر، تکنوکرات و کار گزار

تع�داد چش�مگیری از س�رداران جن�گ در ح�وزه های 
مدیریتی فعال گش�ته و تبدیل به چهره ه�ای تکنوکرات و 
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کارگزار در حوزه های صنعتی، عمرانی، مس�کن، نفتی، 
ورزش�ی، خدمات�ی و رفاهی ش�دند. برخی از آن�ان لباس 
وزارت پوش�یدند. از بارز تری�ن افراد وابس�ته ب�ه این جمع 
می ت�وان از اکبر ترکان، احمد خرم، منوچهر منطقی، اکبر 
رفان، علی ش�مخانی، حس�ن قاضی زاده هاش�می پرویز 
فتاح، علی اصغر نیکزاد، محمد رویانیان، حبیب کاشانی، 

عزیز محمدی و... نام برد. 

پیوستن به جرگه منتقدین و مخالفین

اما جمعی از فرماندهان سپاه نیز موضع انتقادی در پیش 
گرفتن�د و با آن ها در جمهوری اس�المی برخورد قضایی و 
امنیتی ش�د. از شاخص ترین آن ها می توان به سید مهدی 
هاش�می، داوود کریمی، منصور کوچک محس�نی، جواد 
دردکش�ان، مصطف�ی ای�زدی، محم�د باقر بختی�ار و... 
اشاره کرد. سید مهدی هاشمی اعدام شد. داوود کریمی و 
منصور کوچک محسنی شکنجه شدند. دیگران نیز برای 
مدت ها به زن�دان افتادن�د و و جمعی دیگر ب�ا محدودیت 

های سیاسی و اجتماعی دست و پنجه نرم کردند. 
برخی چون محسن رش�ید از نزدیکان مهندس موسوی 
بودن�د و جمع�ی از فرمانده�ان جنگ و رزمن�دگان جنگ 
چ�ون مرتضی حاج�ی، علی اصغر حاج�ی، محمد نعیمی 
پور، هاشم آغاجری، دادمان، علی اصغر خدایاری، احمد 

حکیمی پور، حمید رض�ا جالیی پور، مرتضی مردی ها به 
اصالح طلبان پیوستند. 

اف�رادی نیز چ�ون بیگ زاده هس�تند ک�ه در برنامه های 
شبکه های لوس آنجلسی ظاهر می شوند. همچنین علی 
عس�گری نیز وضعیت نامعلومی دارد. برخی از گزارش ها 
حاکی از پناهندگی او اس�ت و برخی نیز مدعی ربایش وی 

توسط نیروهای امنیتی اسرائیل هستند. 
ش�ماری نیز چون مدح�ی مدتی به خارج آمدن�د و بعد به 
داخل کشور برگشته و مواضعی همس�و با دستگاه امنیتی 

در پیش گرفتند. 

اشتغال به ثروت اندوزی و فعالیت تجاری

جمع�ی دیگ�ر از فرماندهان س�پاه به فعالی�ت اقتصادی 
در بخش خصوص�ی روی آوردند و ث�روت های هنگفتی 
بدس�ت آوردند. صادق محصولی و محسن رفیق دوست 

از شاخص ترین های این دسته هستند. 
در کل می توان گفت میزان تنوع و تفاوت در سرنوش�تی 
که س�رداران جنگ پیدا کردند، باال است. سیمای کنونی 
آن ها یکپارچه نیس�ت و ش�کاف های ملموس�ی را آشکار 
می س�ازد. هر نظری پیرامون این افراد و دیدگاه هایش�ان 
داشته باشیم، تاثیرگذاری و نقش آفرینی آن ها در سه دهه 

اخیر را نمی توان منکر شد.

محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و قاسم جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران

ش�هریور  ی�ک  و  س�ی 
از  بع�د  س�ال  دو   .۱۳۵۹
به  منجر  ب�ه  ک�ه  انقالبی 
روی کار آمدن جمهوری 
اس�المی در ایران ش�د، 
ایران در آس�تانٔه بحرانی 

جدید ق�رار گرفت؛ جنگی 
که با حمله صدام حس�ین و به 

بهانٔه »بازپ�س گیری« مناطق مرزی از ایران آغاز ش�د و 
هش�ت س�ال به طول انجامید. جنگی که هنوز با گذشت 
بیش از بیس�ت س�ال از پایانش تلفات می ده�د. آمارهای 
رسمی و غیر رسمی، نقش غرب و سیاست های دو طرف 
در تم�ام این س�ال ها مورد بررس�ی و ش�فاف س�ازی قرار 
گرفته است، اما کمتر به نحؤه مواجهٔه گروه های مختلف 
با این پدیده پرداخته شده است. یکی از این گروه ها جامعٔه 
بهاییان ایران است که در اولین سال های پس از انقالب، 
تحت شدید ترین آزار ها قرار داشت. در ۳۰ مرداد ۱۳۵۹ و 
تنها دو ماه پیش از آغاز جنگ، یازده نفر از مسئوالن ادارٔه 
جامعٔه بهاییان ایران ربوده شدند و هیچگاه خبری از آنان 
باز نیامد. از س�ال ۱۳۶۰ اعدام بهاییان به اتهام جاسوسی 
آغاز شد و نفس »بهایی بودن« جرم شناخته شد. بهاییان 
از ادارات دولتی و دانشگاه ها »پاکسازی« شدند، ازدواج 
بهایی غیرقانونی ش�ناخته ش�د و کودکانش�ان نامش�روع 
قلمداد می ش�دند. در چنین ش�رایطی بود که جنگ شروع 
ش�د. در این گفتگو به س�راغ یک�ی از پی�روان آیین بهایی 
رفته ام. زین العابدین عالیی استاد فلسفٔه دانشگاه بهایی 

کان�ادا  در  اکن�ون  ک�ه 
می کند،  زندگی 
غالمرضا  برادر 
عالی�ی اس�ت 
که در ۱۱ تیرماه 
۱۳۶۵ و در حالی که 
به تازگی وارد بیس�تمین سال زندگی اش شده بود، در مرز 

سنندج در اثر انفجارخمپاره. کشته شد. 

آقای عالیی چه شد که برادر شما به جنگ اعزام شد؟ 
زمان ش�روع جنگ افراد موظف به ش�رکت در س�ربازی 
بودن�د. جوانان را در خیابان می گرفتند و اعزام می کردند. 
ایشان نیز بعد از چندبار پیگیری گفت که من با این وضعیت 
که نمی توانم کار کنم و... بهتر است که به سربازی بروم و 
خدمتم را تمام کنم زیرا ما هم ایرانی هس�تیم و این قانون 
اس�ت. درس�ت اس�ت که مخالف جنگ هس�تیم اما شاید 
اگر بفهمند که بهایی هس�تیم مرا به خط مقدم نبرند. ولی 
درس�ت برعکس ش�د. وقتی فهمیدند بهایی است گفتند 

باید به جبهه بروی، آن هم خط مقدم. 

این طور که من ش�نیده ام ظاه�را بهاییان در زمان جنگ 
درخواس�ت می کردند که به دلیل اینکه بنا بر اعتقاداتش�ان 
نمی خواهند اسلحه دست بگیرند در جای دیگری مشغول 

به خدمت شوند؟ 
درست اس�ت اما این بس�تگی به نظر فرمانده و دیگران 
داش�ت. البت�ه او فرص�ت نک�رد. گف�ت م�ی روم و بع�دا 

بهاییان و جنگ هشت ساله در گفتگو با زین العابدین عالیی



17شماره نهم، شهریور 16۱۳۹۲ شماره نهم، شهریور ۱۳۹۲

اقداماتی انج�ام می دهم تا خ�ودم را منتقل کنم اما 
ش�هید ش�د. ۴ ماه بع�د از اینکه اعزام ش�د، در مرز 

عراق بر اثر پرتاب خمپاره کشته شد و فرصتی پیدا 
نکرد. ترکش از سمت گوش چپ وارد شده بود و 

از آن طرف خارج شده بود. 

مراس�م تش�ییع پیکر ایش�ان چطور برگزار 
شد؟ 

س�یزدهم تیرماه تش�ییع جنازه داشتیم. 
پ�س از ش�هادت ایش�ان، بس�یجی ها از 
طرف مس�جد آمدند و گفتند ایشان شهید 
ش�ده اند و م�ا می خواهیم برای ایش�ان 
حجله بگذاریم. ما گفتیم بهایی هس�تیم 
و نمی خواس�تیم حجل�ه بگذاری�م اما به 

اصرار ایش�ان قبول کردیم ول�ی گفتیم متن 
اعالمی�ه را خودم�ان بای�د بنویس�یم. در آن 
زمان وضعیت برای بهایی ها بس�یار خطرناک 
ب�ود. و گفت�ه بودند که بیش�تر از ۱۵ نف�ر نباید 
برای مراس�م تش�ییع برون�د. ام�ا اعالمیه ها 

در تم�ام س�طح ته�ران و ای�ران تکثی�ر ش�د و 
بهایی ها مطلع ش�دند. صبح زود که می خواستیم 
به گلس�تان برویم، جمعیت به ق�دری زیاد بود که 
نمی توانس�تیم اف�راد را با ۳ ی�ا ۴ اتوبوس منتقل 
کنیم. ۴ اتوبوس از طرف ارتش به ما داده بودند و 
۶ تا خودم�ان گرفته بودیم ولی جمعیت به حدی 
ب�ود ک�ه ۱۸ اتوبوس دیگ�ر هم گرفتی�م و گفتیم 
بقیٔه افراد با ماش�ین شخصی بیایند. حدود ۸۵۰ 

ماشین شخصی هم آمدند و مراسم به خوبی و با روحانیت 
برگزار ش�د. روز بعد اعالمیٔه تشکری با بیاناتی از بهاء اهلل 

در کیهان فرهنگی چاپ کردیم. 

بعد از آن مشکلی پیش نیامد؟ 
چ�را. وقتی ب�رای برپایی مراس�م یادبود به بنیاد ش�هید 
منطق�ه رفتیم، گفتند پرون�ده اش را بایگانی کرد ه ایم زیرا 
معلوم نیست وی ش�هید شده باشد و شاید خودکشی کرده 
باش�د. به قس�مت پیگیری بنیاد ش�هید مرک�زی رفتیم و 
گفتیم چنین مش�کلی داریم. تعجب و اظهار بی اطالعی 
کردند اما وقتی مس�ئولش اسم غالمرضا عالیی را شنید، 
یک دفعه عصبانی ش�د و گفت که ش�ما آبروی بنیاد شهید 

را ب�رده ای�د و کلم�ات به�اء اهلل را جع�ل 
کرده اید. س�ر و صدا کردند و از همه طرف 
کارمندان آمدند و مس�ئول پیگی�ری به دیگران 
توضیح داد که این ها بهایی هس�تند، کلمات بهاء 
اهلل را چاپ کردند و مهر ما را زیر آن زده اند. من 
گفتم مگر می ش�ود کس�ی برادرش شهید شده 
باشد و در این ش�رایط به فکر چنین کار احمقانه 
ای بیفتد. ما اعالمیه ای به بس�یج دادیم و آن ها 
آن را چاپ کردند. البته بعد ها معلوم شد که مسئله 
را به این شکل مطرح کردند که خودشان را بیگناه 

جلوه دهند. 
بعد گفت این ها گروهی هستند که مثل گوسفند از 
محفل شان پیروی می کنند و گمراهند. من گفتم به جای 
تس�لیت و دلجویی از ما این طرز برخورد صحیح نیس�ت و 
اگر ما گمراهیم ش�ما می توانید ما را آگاه کنید. بعد از بحث 
مفص�ل و طوالن�ی از م�ن عذرخواهی کردن�د و گفتند هر 
کاری از دس�تمان بیاید انجام می دهیم. اما حوزٔه علمیه از 
ما شکایت کرده اس�ت که چرا این را اعالمیه را چاپ کرده 
ای�د و اجازه دادید در کیهان چاپ ش�ود و بعد از طرف دفتر 
ام�ام به ما گفته ان�د پروندٔه این فرد باید بایگانی ش�ود، در 

موردش سکوت اختیار شود. 
چن�د روز بعد از ارتش آمدند و گفتن�د ما تبریک می گوییم 
که ایش�ان در راه اسالم ش�هید ش�د. من گفتم که البته ما 
بهای�ی هس�تیم، اس�الم را قبول داری�م ولی اساس�ا فکر 
نمی کن�م ای�ن جنگ، جنگ�ی دینی باش�د و ب�رادر من به 
خاطر اسالم به جبهه رفته باشد. کشور ما مورد حمله واقع 
ش�ده است. درست اس�ت که در این کش�ور ما از شادی ها 

نصیب�ی نمی بریم ول�ی در رنج هایش ش�ریکیم. برادر من 
نمی خواس�ت بجنگد. اما دستور و قانون بود. رفت و مثل 

خیلی ها کشته شد. 

آیا پیگیری های دیگری هم انجام دادید؟ 
بعد از ش�هادت ایشان ما به دنبال حصر وراثت رفتیم. آن 
زمان ب�ه بهایی ها حصر وراث�ت نمی دادن�د. قاضی آدم با 
وجدانی بود و می گفت ایش�ان سرباز بوده است و به خاطر 
ما و کش�ور کشته ش�ده اس�ت، آن وقت ما یک برگی را که 
نش�ان دهد ارث او به چه کس�ی می رس�د، دریغ می کنیم. 
قاض�ی بع�د از مراجعه ه�ای من گف�ت من از ای�ن قضیه 
ناراحتم و کاغذی با مهر فوق محرمانه را نش�انم داد با این 
مضمون که از دادن هر نوع پاسخ کتبی به اعضا فرقٔه ظالٔه 
بهایی اجتناب ش�ود زیرا هر پاس�خ کتبی ب�ه معنای نوعی 

رسمیت دادن به ایشان است. 

آی�ا امکاناتی که ب�رای خانوادٔه ش�هدا قائ�ل بودند برای 
شهدای بهایی هم قائل شدند؟ 

ما البته ب�رای احقاق حق اقدامات زیادی کردیم. یکی از 
کارهایی که می کردند بیمٔه عمر ب�ود که مبلغ آن ۲۰۰ هزار 
تومان ب�ود که آن زمان پ�ول زیادی بود ک�ه بیمه می داد. 
بعد ب�رای خانواده حقوق مس�تمری تعیین می ش�د. بنیاد 
ش�هید هم زمین و وام بالعوض می داد، س�همیٔه ش�هدا 
برای دانشگاه می دادند و.... جلسٔه اول که نمی دانستند 
ما بهایی هس�تیم گفتند ش�ما می توانید به ان�دازٔه ۱۰ هزار 
تومان جن�س ببرید. از طریق بنیاد ش�هید ک�ه هیچ کاری 
نمی توانس�تیم بکنی�م چ�ون پرون�ده بایگانی ش�ده بود و 
ج�واب نمی دادن�د. م�ا از طریق ارت�ش پیگی�ری کردیم. 
ارتش دائما از رهبری س�وال می کرد ک�ه تکلیف این افراد 
چیس�ت. آخری�ن فتوایی ک�ه از رهب�ر گرفتند ای�ن بود که 
مس�تمری افراد بهایی که در جبهه کش�ته شده اند، برقرار 
شود. بعد از آن مقطع باز هم تالش کردیم و بعد از ۱۰ سال 

تالش مستمری برای مادرم برقرار شد. 

آماری از تعداد بهاییانی که در جبهه کش�ته ش�دند وجود 
دارد؟ 

آن زم�ان تا جایی که من یادم اس�ت حدود ۱۲ نفر کش�ته 
ش�ده بودند و تع�دادی هم اس�یر بودن�د اما از آم�ار دقیق 

اطالعی ندارم.

چند روز بعد از ارتش آمدند و گفتند 
ما تبریک می گوییم که ایشان در راه 

اسالم شهید شد. من گفتم که البته 
ما بهایی هستیم، اسالم را 
قبول داریم ولی اساسا فکر 
نمی کنم این جنگ، جنگی 

دینی باشد و برادر من به 
خاطر اسالم به جبهه رفته 

باشد



19 شماره نهم، شهریور ۱۳۹۲ شماره نهم، شهریور 18۱۳۹۲

هم مدرس�ه  هن�وز 

برای من و نس�ل من 

تنها جای درس خواندن 

نیست و خالصه نمی شود 

و  ب�ه کالس درس و حی�اط 

ب�رای  مدرس�ه  آزمایش�گاه. 

نس�ل من عالوه بر هم�ه این ها 

یک مش�خصه مهم دیگر هم دارد: 

پناهگاه.

 مدرسه دوران کودکی ما جایی است که روزهای عملیات 

از حیاطش همکالس�ی چن�د کالس باالترمان را تش�ییع 

می کردن�د. جایی که ب�ه ما ی�اد می دادند به ای�ن نوجوان 

کش�ته ش�ده، برای آنکه جان در راه اس�الم داده اس�ت، 

افتخار کنیم. مدرسه برای آن نسل آمیخته است با صدای 

جیغ معلم در پای تخته که از صدای بمباران هوایی در چند 

کوچه پائین تر وحشت کرده است. مدرسه برای نسل دهه 

پنجاه و شصت یک جای دیگر اس�ت. جایی که از کودکی 

در آن خبری نیست. جایی اس�ت که یاد می گرفتیم دنیای 

بزرگ تر ها چقدر وحشتناک است. 

ما 

دوران�ی  در 

بزرگ ش�دیم که کودکی 

کردن معنایی نداشت. سال هایی که 

از یکس�و جنگ رویاهای کودکی را می دزدید و از 

س�وی دیگر فشارهای اقتصادی ناش�ی از جنگ. نسل ما 

س�ال ها از همه چیزهای رنگی دوران خردس�الی محروم 

ب�ود. خبری از اس�باب بازی های رن�گ و وارنگ، مداد و 

دفتر کودکانه، کتاب های ن�و و خیلی چیزهای دیگر نبود. 

همه زندگی خالصه می ش�د در دفترچه بسیج اقتصادی، 

در کوپ�ن، در محرومی�ت. دوران�ی که ناچ�ار بودیم با هم 

برابر باش�یم. چون چیزی وجود نداش�ت که دلیل برتری 

باشد. 

در مدرس�ه ها آنقدر ها تف�اوت نب�ود. مدادرنگی ها همه 

ش�بیه هم بودند و روی جلد دفترچه ه�ا به جای پوکومون 

و بارب�ی طرح�ی از یک گل داش�ت که ب�ا بد ترین س�لیقه  

ممک�ن، ظاهرا از طرح قالی کپی ش�ده ب�ود. دفترهای ما 

کاه�ی بودن�د و مدادهای ما سوسمارنش�ان. پ�اک کن ها 

پاک نمی کردند و خودکار ها جوه�ر پس می دادند. یکی از 

تفریحات ما در آن س�ال ها این بود ک�ه در میان کتاب های 

دست دوم درسی مان که از اول سال کهنه بودند، به دنبال 

جای خالی برای نقاشی کردن بگردیم. واقعا خوش شانس 

بودیم اگرصاحب س�ال قب�ل کتاب آن را تمیز نگه داش�ته 

بود. هنوز ه�م وقتی پاک کن های دو رن�گ آبی و قرمز را 

در فروشگاه های لوازم التحریر می بینم ناخودآگاه به جایی 

پرتاب می شوم که قرار بود کودکی ام باشد. 

و  »لگدب�ازی«  و  می آمدی�م  بی�رون  مدرس�ه  از  وقت�ی 

دعواه�ای ت�ا راه خانه تمام می ش�د، نوب�ت تلویزیون بود 

که کودکی از هم گسس�ته مان را به رخ بکش�د. »هوش�یار 

و بی�دار« ب�ا آن آیتم ه�ای نمایش�ی ضعی�ف و اجراه�ای 

بی نم�ک خانواده ه�ا را پای تلویزیون های س�یاه و س�فید 

میخکوب می کرد. انیمیشن های دست چندم می دیدیم و 

در تمام تعطیالت مه�م، رابین هود از قلم نمی افتاد. صدا 

و سیمای جمهوری اسالمی پولی نداشت که برنامه تولید 

کند و یا بخرد پس س�اعت ٩ شب کرکره را پائین می کشید. 

بزرگتر ه�ا دلخ�وش به س�ریال های آبکی ایران�ی بودند و 

»عمر مختار« را به عنوان بر ترین فیلم تاریخ ده باری دیده 

بودند. در آن میان البته ناگهان »اوشین« سر برآورد که با 

دوبل�ه تروتمیز تلویزیون از یک »گیش�ا« تبدیل به فاطمه 

زهرا ش�ده بود. مردم یادش�ان رفته بود که روزی هم حق 

انتخاب داشتند. این جعبه جادویی هم در روزهای جنگ، 

جادویی نداشت. 

****

ام�ا راس�تش هم�ه چی�ز ه�م ب�د نب�ود. آن دوران نوار 

کاس�ت بود و هایده و حمیرا. هایده از مس�افر در راه ایران 

می خواست که چشم هایش را همراه خودش ببرد و حمیرا 

هم دلش می خواس�ت ب�رود زیبا کنار چون ب�ه نظرش زیبا 

کنار هنوز قش�نگ ب�ود. آن روز ها اگ�ر دور دور در جردن و 

ویال در خزرشهر نبود در عوض می شد رفت کن و سولقون 

بس�اط چای و قلیان راه انداخت. آن روز ها کس�ی چندان 

نگران مدل ماش�ینش نبود. هنوز پیکان ۵۴ و رنو ۵ برای 

خودشان ماشینی حساب می شدند و دغدغه آدم ها پورشه 

و بن�ز نبود. البته همیش�ه پولدار ها بودند ام�ا انگار در یک 

دنی�ای دیگر زندگی می کردند، دنیایی ک�ه ربط چندانی به 

ما نداش�ت. روزهای جنگ مارک لباس ها هم مهم نبود. 

گوچی و ش�نل و نایک در تهران نمایندگی نداشتند. وقتی 

می رفت�ی فوتبال ب�ازی کنی بیش�تر آدم ه�ا گرمکن های 

محص�ول  ک�ه  می پوش�یدند  آدی�داس  م�ارک  خ�ط  س�ه 

خیاط خانه های زیر بازار ب�زرگ بودند نه مثل االن که یک 

قرار فوتبالی پانصد هزار تومن�ی خرج کفش و لباس دارد. 

آن دوران کتان�ی چینی و کفش ملی از ص�د تا پوما و نایک 

بیشتر به ما لذت می داد. مهم نبود بچه کجای شهر بودی 

اما چیزهای مش�ترکی بود که آدم ها را به هم ربط می داد. 

اگر جن�گ و محرومیت بود در عوض می دانس�تی با بچه 

پولدار نیاوران نش�ین یک مدل دفت�ر و مداد داری. او هم 

ش�اید    همان کتانی ای را بپوشد که تو می پوشی. آن روز ها 

انگار فاصله های ما کمتر بود. 

***

روزهای جنگ گویا دنیا ساده تر بود. مردم ساده تر بودند. 

آدم ها همه بزرگ بودند. آن روز ها ما بچه نبودیم. کودکی 

معنای خود را باخته بود. این روز ها نوستالژی های کودکی 

ما صدای موش�ک اس�ت و وحش�ت ش�بانه و چسب های 

ضربدری پش�ت شیش�ه ها. دنیا آن روز ها ش�کل دیگری 

داشت...

روزهایی که همه برابر بودیم

مهم نبود بچه کجای شهر بودی اما 
چیزهای مشترکی بود که آدم ها را به هم 

ربط می داد. اگر جنگ و محرومیت بود در 
عوض می دانستی با بچه پولدار نیاوران 

نشین یک مدل دفتر و مداد داری. او 
هم شاید    همان کتانی ای را بپوشد که تو 
می پوشی. آن روز ها انگار فاصله های ما 

کمتر بود. 



21شماره نهم، شهریور 20۱۳۹۲ شماره نهم، شهریور ۱۳۹۲

بوم. نیمه شب است و این صدا از خیابان پشتی 
می آید. صدای اگزوز خراب یک ماشین یاافتادن 

چیزی در میان خیابان. صدا در سکوت نیمه شب 
می پیچید و گم می شود. این صدا و هراسش 

من را می برد به بیست و چند سال پیش به شب 
بیست و پنج شهریور ١٣۶۵ شبی که همین 

صداى کمی مهیب، خواب را از کوچه ما گرفت. 
آن شب اما صدا در میان تاریکی شب گم نشد. 

صدا که پیچید در صدای شکستن شیشه ها و بعد 
جیغ های سحر... 

سحرگاه دوشنبه ٣١ شهریور ١٣۵٩ با حمله هواپیماهای 
عراقی ب�ه ١٠ ف�رودگاه نظامی و غیر نظام�ی ایران جنگ 
میان ایران و عراق رس�ما اغاز ش�د. جنگی که از سحرگاه 
٣١ ش�هریور تا ٢٩ ش�هریور ١٣۶٧ با دو هزار و ٨٨٧ روز 

طوالنی ترین نبرد کالسیک در قرن بیستم و دومین جنگ 
طوالنی این ق�رن پس از جنگ ویتنام ب�ود. در این جنگ 
٢۶٢هزار نفر نظامی و غیر نظامی در دو س�رزمین کش�ته 
ش�دند. از میان این افراد ۱۰۵ هزار کش�ته نظامی بودند و 
١۵٧ هزار نفرشان غیر نظامی بودند. کسانی که ناخواسته 
درگیر این نبرد طوالنی شدند. اما قربانیان این جنگ فقط 

به این٢۶٢ هزار نفر محدود نمی شد. 
***

 س�حر همکالس�ی ام بود از کالس اول دبستان با هم به 
مدرسه می رفتیم و س�ر یک میز می نشستیم. عصر ها هم 
مش�ق هایمان را با هم می نوشتیم و بازی می کردیم. او به 
همراه خان�واده چهارنفره اش در یک خان�ه کوچک حیاط 
دار زندگ�ی می کردن�د. بار ها در آن حیاط کوچک اما س�بز 
خان�ه آن ها بار ها ب�ازی کرده بودیم. م�ادرش توی باغچه 
س�بزی می کاش�ت و هرروز عصر به آن ها آب م�ی داد. از 
خانه ما تا خانه خانواده س�حر هفت تا خانه فاصله بود. این 
خانه ها را هزار بار ش�مرده بودیم. خیلی ش�ب ها میان آژیر 

قرم�ز تا وضعیت س�فید می�ان کوچه 
می ایستادیم و صدای بوم هایی را که 
می آمد، می ش�مردیم. هر بوم یعنی 
خانه ای ویران ش�ده یعنی کس�ی زیر 
آوار است یعنی ش�اید نوبت بعدی تو 
باشی. س�حر از هواپیماهای عراقی 
که بمب هایشان را روی خاطره شهر 
می انداختن�د می ترس�ید. مثل من. 
روز ه�ا و ش�ب های زیادی در ش�ش 
س�ال فاصله میان شهریور ۵٩ تا ۶۵ 
با ای�ن هراس گذش�ته ب�ود. هراس 
از جنگ�ی که هیچ کدام از ما س�همی 
در آغ�ازش نداش�تیم. وقت�ی مارش 
پیروزی پخش می شد می دانستیم تا 
چند روز هواپیماهای مزاحم دشمن 
بعث�ی روی ش�هر رژه خواهند رفت. 
م�ا پیروزی ها را دوس�ت نداش�تیم. 
هم�ان  م�ا     ب�رای  جن�گ  مفه�وم 
صداه�ای وحش�تناک ب�ود. صدای 

بمب و موشک. 
ب�رای نس�لی که چن�د س�ال بعد از 
انقالب به دنیا آمدند جنگ مفهوم دردناکی بود که درست 
از اول مهر س�ال ١٣۵٩ ش�روع ش�د. از آن ش�بی که همه 
مردم تهران از ت�رس حمله عراق به تهران ش�ب را در زیر 
زمین س�حر کردن�د. کلمه مقدس دف�اع آن روز ها برای ما 
معادل مردان جوانی بود که هیچگاه برنمی گشتند، یعنی 
پدران همکالس�ی هایی که ن�ام ش�هید می گرفتند. یعنی 
حجله های س�ر کوچه ها. یعنی: »توجه توجه عالمتی که 
می شنوید٠٠٠ معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی 
انجام خواهد ش�د... بوققققققققققق« جنگ یعنی حمله 

هوایی. یعنی زندگی زیر موشک. 
***

سحر می خواست دکتر ش�ود و من می خواستم نویسنده 
ش�وم. البالی بازی ه�ای کودکان�ه آرزو هایم�ان را دوره 
می کردیم. سه روز قبل بیست و پنجم شهریور جشن تولد 
سحر بود. ده ساله می شد. مادر و پدرش یک کیف صورتی 
به او دادند ک�ه قرار بود اول مهر کی�ف و کتاب هایش را در 
آن بگ�ذارد. اما آن ش�ب از خانه آن ها و خانه بغلی اش�ان 
تنه�ا تلی از خاک باقی مانده بود. بمب درس�ت خورده بود 

میان بهترین خاطره زندگی س�حر. بمب�ی که اگر کمی آن 
طرف تر افتاده بود روی خانه ما آوار می شد. آن شب مادرم 
نگذاش�ت از خانه بیرون بروم فقط صدای جیغ های سحر 

را می شنیدم و گریه می کردم. 
***

در ط�ول نب�رد می�ان ای�ران و ع�راق ش�هر ها و مناطق 
مس�کونی دو ط�رف بار ه�ا توس�ط هواپیماه�ای جنگی 
بمب�اران ش�دند و تع�داد زیادی خان�ه و مراک�ز عمومی به 
صورت کامل تخریب ش�دند. اما تبعات این جنگ باال تر از 
آن چیزی بود که به چش�م آمد. بسیاری از خانواده ها خانه 
و سرمایه هایشان را گذاشتند و به شهرهای دیگر مهاجرت 
کردند. آنهایی که تمکن مالی داش�تند تعدادشان به اندازه 
هزاران جن�گ زدهای که در ش�هرهای مختلف اس�کان 
داده ش�دند. آدم هایی که به ش�غل های حاشیه ای و کاذب 
روی آوردند. آدم هایی که بعد از جنگ هم به شهر هایشان 

باز نگشتند. 
 ***

روز اول مدرس�ه که از کنار خانه خانواده س�حر رد شدم. 
کاغ�ذ رنگی هایی البالی تل به جای مانده از خانه اش�ان 
برق می زد و صدای سحر که تنها بازمانده دو خانواده و ١١ 
نفر بود هنوز در گوش�م زنگ می زد حتی وقتی که به جای 

او همکالسی دیگری کنارم نشسته بود. 
***

جنگ ایران و عراق ٢٩ م�رداد ١٣۶٧ با پذیرش قرارداد 
۵٩٨ الجزی�ره از س�وی ایران رس�ما ب�ه پایان رس�ید. اما 
تبعات طوالنی ترین جنگ ۵٠ س�ال گذشته در نسل بعدی 
ادامه داش�ت. کودکانی که زیر س�ایه بمب باران و موشک 
ب�اران بدنی�ا امدند و بزرگ ش�دند ب�ا مش�کالت روانی و 
عصبی فراوانی رو به رو بودند. نس�لی که گذشته اش را از 

دست داده بود و آینده ای برای خود تصور نمی کردند. 
***

 آن ش�ب آخری�ن ب�اری ب�ود ک�ه س�حر را دی�دم. یک�ی 
از همس�ایه ها می گف�ت ک�ه پی�ش خان�واده مادری�ش به 
شهرستانی دور رفت. اما خرابه خانه آن ها و خانه کناریشان 
تا چند س�ال بع�د از پایان جنگ ش�بیه یک زخم زش�ت در 
پیش�انی کوچه کودکیم�ان باقی ماند مث�ل خاطره های که 
بعد از بیس�ت و چند س�ال باقی مانده اس�ت. مثل هراس 
زندگی الب�ه الی هراس م�رگ، کودکی هایی که البالی 

مارش های پیروزی گم شد.

عکس از ایرنا
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شاید بتوان حسن روحانی را رئیس جمهوری 
بدشانس نامید که در   همان هفته ابتدایی تشکیل 

کابینه اش با بحرانی در عرصه خارجی مواجه 
می شود که ظرفیت تعیین کننده ای برای آغاز به 

کار دولتی جدید در ایران دارد.

هنوز س�اعاتی از اخ�ذ رای اعتماد وزیر پیش�نهادی امور 
خارج�ه از مجل�س ش�ورای اس�المی نگذش�ته ب�ود ک�ه 
»بمب ه�ای ش�یمیایی« در س�وریه مع�ادالت منطق�ه را 

متحول کرد. 
از بیش از یک سال پیش، باراک اوباما، رئیس جمهوری 
ای�االت متح�ده ک�ه از ابت�دای اوج گی�ری درگیری های 
داخلی س�وریه بین مخالفان و موافقان بش�ار اسد، تحت 
فشار گروه های مختلف برای استفاده از ابزارهای نظامی 
ب�رای حل بح�ران این کش�ور ب�وده، اعالم ک�رده بود که 
»خ�ط قرم�زش« اس�تفاده حکوم�ت اس�د از بمب های 
شیمیایی علیه مخالفان اس�ت. خط قرمزی که در صورت 
عبور از آن، انتظار واکنش نظامی از س�وی ایاالت متحده 

را محتمل می کرد. 
در هفته ه�ای انته�ای م�اه آگوس�ت، انتش�ار خبر ه�ا و 

فیلم ه�ای دردن�اک از س�وریه، نش�ان از آن داش�ت ک�ه 
س�وری ها قربانی�ان جدید بمباران ش�یمیایی ش�ده اند که 
آخرین بار بیش از دو دهه پی�ش، ایرانیان تجربه تلخ آن را 
از س�ر گذرانده بودند. قربانیان ایرانی ک�ه زخم بمب های 
ش�یمیایی صدام حس�ین هنوز هم با بس�یار از آن ها همراه 

است. 
بمب ه�ای ش�یمیایی در س�وریه معادالت منطق�ه ای را 
دگرگون کرده ب�ود. آماده باش ناوه�ای نظامی امریکا در 
دریای مدیترانه و آرایش نظامیشان پیام آور شعله ور شدن 
جنگ�ی تازه ب�ود، آنهم درس�ت در زمانی که ایران ش�اهد 
یک جابجایی مح�دود در قدرت داخلی خ�ود بود. دولتی 
که هش�ت س�ال زبان پرخاش گرانه و چهره ای عبوس از 
نظ�ام ایران را به رخ دنیا می کش�ید، جای خود را به دولت 
ت�ازه ای داده ب�ود که ش�عارش »آش�تی با دنیا و همس�ایه 

گان« ب�ود. ح�اال ق�رار ب�ود دولت�ی که مش�ی و کنش�ش 
سلس�له قطعنامه های بین المللی و تحریم های رنگارنگ 
اقتصادی و سیاس�ی و تج�اری را به مردم ای�ران تحمیل 
کرده بود، ج�ای خود را به دولت دیگ�ری بدهد که تفاوت 
»قطعنامه« و »کاغذ پاره« را می داند و وعده تنش زدایی 

و دوستی با دنیا داده است. 
بمب های شیمیایی در سوریه و تحول پاردایم دیپلماسی 
به س�مت نظامی گری، خبر خوش�ی برای دولت »آش�تی 
ج�و« نب�ود. ح�اال دولتی ک�ه هنوز ترکی�ب کامل خ�ود را 
نش�ناخته بود، تا با تشکیل کارگروه ها، فهرست معضالت 
و مش�کالت مبتالب�ه و اولویت های کاری خ�ود را تعیین 
کن�د، باید خ�ود را آم�اده آزمون س�ختی می ک�رد. آزمون 
س�خت س�وریه که نظام جمهوری اس�المی بنا به مصالح 
ایدئولوژیک خود، س�ال هاست که حامی مطلق حاکمیت 
»اس�د« ها بوده و هس�ت. میلیارد ها دالر در س�ال هزینه 
حفظ و پیش�برد اه�داف ایدئولوژیک جمهوری اس�المی 
در منطقه ای ش�ده بود که حکومت علوی بش�ار اسد نقطه 
تعیین کننده ای از این مس�یر اس�تراتژیک برای جمهوری 

اسالمی بود. 
ام�ا دیگر زخم های س�وریه با بمب های ش�یمیایی اش، 
چرکین ش�ده و تنها با نادیده گرفتن منافع ملی مردم ایران 
است که می توان باز هم بر   همان سیاست سابق )جمهوری 
اسالمی( پای فشرد. س�وریه برای جمهوری اسالمی در 
منطقه حائز اهمیت است اما آیا حاضر است بابت حفظ آن 
هزینه های س�نگینی را به دوش مردم ایران تحمیل کند؟ 
س�ایه درگیری نظامی بر س�ر منطقه بیش از پیش گسترده 
ش�ده اس�ت، اما آیا دولت روحانی، توانای�ی تامین و حفظ 
منافع ملی ایران در چنین فضای�ی را دارد؟ او چگونه قادر 
خواهد بود تا نفوذ جمهوری اس�المی در عوامل تاثیرگذار 
در منطقه )از جمله نیروی قدس سپاه، حزب اهلل لبنان( را 
در جهت پیش�برد سیاست های آشتی جویانه و تنش زدای 
دول�ت خود به کار گیرد؟ آیا دولتی که با ندای »آش�تی« پا 
به میدان منطقه و دنیا نهاده اس�ت، قادر خواهد بود از زیر 
سایه گس�ترده »جنگ«، ایران را به سالمت عبور دهد؟ 
هفته ه�ا و ماه های پیش رو آزمون س�ختی ب�رای دولتی 
است که وعده داده با »تدبیر«، »امید« را زنده نگه دارد.

قرار بود دولتی که 

مشی و کنشش 

سلسله قطعنامه های 

بین المللی و 

تحریم های رنگارنگ 

اقتصادی و سیاسی 

و تجاری را به مردم 

ایران تحمیل کرده 

بود، جای خود را به 

دولت دیگری بدهد 

که تفاوت »قطعنامه« 

و »کاغذ پاره« را 

می داند و وعده تنش 

زدایی و دوستی با 

دنیا داده است

حسن روحانی در دیدار با وائل الحلقی نخست وزیر سوریه | عکس از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری
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در گفتگو با عبدالکریم الهیجی

دکت�ر عبدالکریم الهیجی متولد۱۳۱۹ خورش�یدی 
حق�وق دان و فع�ال حقوق بش�ر اس�ت. او در حال 
حاضر ریاس�ت فدراس�یون بین المللی جامعه های 
حقوق بش�ر را به عهده دارد و مقیم پاریس است. 
الهیجی فارغ التحصیل دبیرس�تان دارالفنون است 
و در سال ۱۹۶۵ مدرک دکترای حقوق خصوصی را از 
دانش�گاه تهران دریافت کرده.اودر دوران سلطنت 
پهلوی وکالت بس�یاری از زندانیان سیاسی از جمله 
آی�ت اهلل طالقان�ی، دکتر ش�اپور بختی�ار، داریوش 
فروه�ر، به آذین )محم�ود اعتم�ادزاده( و … را بر 

عهده داشت.

ربع ق�رن بعد از پایان جنگ در خرمش�هر مجل�ه تابلو در ویدیوی�ی اختصاصی به 
بررسی وضعیت این شهر پرداخته و نظرات شهروندان در باره زندگی روزمره این 

مردم را جویا شده است.

عکس از ایرنا

http://youtu.be/pBM95DmMPF8
http://youtu.be/gNxGWfOFJhQ
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»شاید بشود با اطمینان گفت تا پایان دهه شصت 
ما در شهر ها یک روز هم زندگی عادی نداشتیم. 

از اولین لحظات انقالب تا پایان جنگ هشت ساله 
و حتی پس از آن با هراس گلوله ها شبمان را به 
روز می رساندیم. آن روز ها هر محله و شاید هر 

خانه یک پناه گاه داشت.«

این پرده ای از گذش�ته مردمانی است که از 
زبان یک مادر ۶۱ س�اله در کردستان بیان 

می ش�ود؛ جایی که با قاطعی�ت می توان 
گفت بی�ش از دیگر نقاط 

و  جنگ  ب�ا  ای�ران 
آن  مصائ�ب 

و  دست 

پنج�ه 
ک�رده  نرم 

جنگ  اس�ت. 
در حافظه عمومی 

عمدت�ا با رزم هش�ت 
س�اله ایران و عراق تداعی می ش�ود، ام�ا واقعیت این 
اس�ت که قبل از ۳۱ شهریور سال ۵۹ که به روایتی آغاز 
جنگ هش�ت ساله است، در کردس�تان تجربه جنگی 

تمام عیار از سرگذارنده شده بود. 
فرمان جهاد آیت اهلل خمینی در ۲۸ مرداد سال ۵۸ 
برای حمله به کردس�تان، به جنگ داخلی در   همان 

س�ال های آغازین انقالب تبدیل ش�د. جنگی که با 
بن مایه ه�ای مذهبی و ایده ئولوژی ک�ه از بمباران 
و درگیری های خیابانی ش�روع و به کش�تار جمعی 

و  »قارن�ا  روس�تای  دو  در  بی گن�اه  ش�هروندان 

قاالتان« ختم شد. 
 یک هفته قبل از صدور این دستور، بنیانگذار جمهوری 
اس�المی به گروهی از آم�وزگاران مس�لمان در مورد یک 
»دش�من مش�ترک« هش�دار داده بود. او تکلیف خود را 

روشن کرده بود و درهای هرگونه 
»مسامحه« را در 

کردستان  قضیه 
اعالم  بس�ته 

ک�رد. او خطاب به این دش�من مش�ترک گفته بود: 
»این ها از اسالم می  ترسند. این ها از قوانین اسالم 
می  ترسند. این ها می  خواهند که اسالم نباشد، گرچه 
هر چیز دیگری باش�د و این توطئه اس�ت. از آن وقتی 
که توطئه ش�د دیگر م�ا نمی توانیم تا آخ�ر تحمل کنیم 
و توطئه ها را بپذیریم. مس�ئله، مس�ئله اس�الم است و 
مسئله مصالح مسلمین و اسالم. ما نمی  توانیم مسامحه 

کنیم.«

رهب�ر جمه�وری اس�المی ب�ا این فرم�ان، احساس�ات 
مذهبی اکثریت ش�یعه مذهب جامعه ای�ران تهییج و حمله 
تم�ام عیار خود را به کردس�تان این گون�ه توجیه کرد. آیت 
اهلل خمین�ی در متن فرم�ان خود تهدید کرده ب�ود که اگر تا 
۲۴ س�اعت دس�توراتش در مورد »غائله« کردستان اجرا 
نش�وند، مخاطب�ان فرمانش را ک�ه ارتش و س�پاه و دیگر 
نیروه�ای نظامی بودند با »اقدام انقالب�ی« تنبیه خواهد 

کرد. 
بعد از ای�ن فرمان بالفاصله ارتش و س�پاه تازه تش�کیل 
شده پاس�داران را عازم کردستان کرد تا در عرض سه هفته 
جنگ خونین با پیش�مرگ ها )نیروی چریکی احزاب کرد( 
کنترل ش�هر ها را دوباره به دس�ت گی�رد. نیروهای دولتی 
در این مدت ش�هر ها را با توپخانه، تانک و بمباران هوایی 
به محاصره درآوردند. پ�س از آن نیز جنگ در مناطق غیر 
مس�کونی و بیشتر در کوهس�تا ن های کردستان همچنان 
ادامه داشت؛ جنگ هایی که کم بیش تا اواخر دهه شصت 

و آغاز دهه هفتاد به طول انجامید. 
آیت اهلل خمینی به این جنگ بس�نده نکرد و با دایر کردن 
دادگاه انقالب اس�المی و ق�رار دادن آی�ت اهلل خلخالی، 
از تندرو تری�ن روحانی�ون تاری�خ جمه�وری اس�المی در 
راس آن، ش�مار زیادی از اعضای اح�زاب کرد، هواداران 
آن ها و شهروندان مدنی را دس�تگیر و در دادگاه های چند 

دقیقەا یی و صحرایی به جوخەهای اعدام سپرد. 
ویرانی تدریجی شهر را دیدیم 

جنگ بعدی این دوره کردس�تان در اس�فندماه ماه س�ال 
۱۳۵۸ ص�ورت گرف�ت. ش�اهدان عین�ی می گوین�د این 
هجوم که با شکس�تن ص�وت و حملە با خمپ�ارە و تانک 
بە شهر آغاز شده بود بود با مقاومت مردم متوقف شد و با 
دخالت یک هیئت از تهران )طالقانی بهش�تی بنی صدر و( 

و با جابجایی سرلشکر قرنی پایان یافت. 

سرلش�گر قرن�ی، رئی�س کل ارتش مل�ی ای�ران قبل از 
ای�ن حمله در اطالعیه ای هش�دار داده بود: »آگاه باش�ید 
فصل ویرانگری انقالب به پایان رس�یده و زمان نوسازی 
آغاز ش�ده و هر کس در هر نقطه از کش�ور، اقدام به آشوب 
و تحری�ک نماید ضد انقالب�ی بوده و با انقالب اس�المی 

هیچگونه رابطه  ای ندارد.«
آن زم�ان ب�ر س�ر مان�دن سرلش�گر قرنی در این س�مت 
اختالفات�ی جدی درگرفت�ه بود که روزنامه ه�ای کیهان و 
اطالعات شدت گرفتن حمله اسفندماه کردستان را به این 

اختالفات منتسب کردند. 
حمله بع�دی در فروردین ماه س�ال ۵۹ ص�ورت گرفت. 
رحم�ان جوانم�ردی، ک�ه خ�ود از زندانیان سیاس�ی دهه 
شصت است و از نزدیک ش�اهد جنگ کردستان بوده، آن 

روز ها را این گونه روایت می کند: 
 »ی�ک روز قب�ل از ٢٩ فروردی�ن ١٣۵٩ کە روز قبل از 
جن�گ دوم در این دوره اس�ت برای کاری در س�قز بودم و 
شب را با چند تن از دوستان در منزل یکی از رفقا جمع شدە 
بودیم. دیروقت خوابیدیم. ش�ب قبل از خوابیدن بیش�تر 
گفتگوی ما مانند موضوعی کە بحث روز بود، سر یورش 
جمهوری اس�المی بەکردس�تان متمرکز بود. حتی بە 
شوخی به دوس�تانم گفتم مانند شیلی صبح که بیدار شویم 
ممکن اس�ت جل�و در خانە دوس�تم دو تا س�رباز نگهبان 
ببینیم. س�اعت ۴ صبح با غرش اولین توپی کە به ش�هر 
اصابت ک�رد از خواب پردیم. همە بیدار ش�دە و هر کس از 
دیگری می پرسید چە ش�دە؟ شلیک های بعدی شبهەای 

باقی نگذاشت، شهر مورد یورش قرار گرفتە بود.« 
جوانمردی که خود در جریان این حمله بازداش�ت شد در 
م�ورد وقایع ۲۹ فروردین ۱۳۵۹ می گوید: »آن روز من در 
یک تاکسی و در مس�یر حرکت بسوی بوکان دستگیر شدم 
و تا پایان اردیبهش�ت که من در پادگان سقز در زندان بودم 
هر روز و ش�ب بطور مرتب و بالوقفە ش�هر را توپ باران 
می کردند. از زندان پادگان ارت�ش که بر باالی تپەای در 
منتهی الیه غربی ش�هر واقع ش�دە اس�ت کە مشرف بە 
شهر است، ویران شدن تدریجی ش�هر را با هر رگبار توپ 
)همە توپخانە با یک فرمان شلیک می کردند( می دیدیم. 
در این یک ماه س�قز و س�نندج خالی از س�کنە شدە بود. 
نیروهای نظامی کە در روزهای پایانی اردیبهش�ت برای 
پاکسازی کامل شهر وارد سقز و سنندج شدند با شهرهایی 

کامال تخلیه شدە روبرو شدند.« 

انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی 
سردشت، از جمله  معدود سازمان های 
مردم نهادی که در سال های گذشته به 

صورت اختصاصی پیگیری های حقوقی و 
پزشکی قربانیان بمباران شیمیایی را به 

عهده گرفته است
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در اردیبهش�ت م�اه ۵۹ نی�ز جنگ�ی دیگ�ر این بار ش�هر 
نقده درگرف�ت. به گفته جوانمردی ای�ن جنگ »در اوایل 
اردیبهش�ت ١٣۵٨ روی داد و باعث جان بس�یاری شد که 
با س�تفادە از اختالفات مذهبی کم ماندە ب�ود که به جنگ 

شیعه و سنی تبدیل شود.«
جنگ داخلی؛ جنگ هشت ساله

بعد از جن�گ حکومت و احزاب، نب�رد دیگری که کرد ها 
با آن روبرو ش�دند جنگ داخلی میان اح�زاب کرد بود. در 
سال ۱۳۶۳ دو حزب عمده کرد، حزب دمکرات کردستان 
و کومله، س�ازمان زحمتکش�ان و انقالبیون کردستان به 
ص�ورت نظامی بیش�تر در مناط�ق غیر ش�هری وارد یک 
جنگ داخلی شدند. این جنگ عالوه بر تبعات سیاسی آن 
برای جامعه کردستان، به مدت چندین سال زندگی عادی 
روستانشینان را در برخی مناطق مختل کرد. جنگ داخلی 
دو حزب کرد نهایتا بر اس�اس برخی اس�ناد در اردیبهش�ت 
ماه س�ال ۶۷ خاتمه یافت. در این جنگ نیز ش�مار زیادی 
از نیروهای دو طرف و تعدادی از ش�هروندان غیر نظامی 

جان خود را از دست دادند. 
پرونده جن�گ داخلی کردس�تان به علت ش�رایط خاص 
اح�زاب ک�رد ک�ه از آن تاری�خ از ای�ران خ�ارج ش�دند و به 

کردستان عراق روی آوردند، هنوز مورد رسیدگی قضایی 
و دادوری اجتماع�ی ق�رار نگرفت�ه و داده ه�ای آن قاب�ل 
راستی آزمایی نیستند. طرف های ذینفع ادعاهایی در مورد 
این جنگ مط�رح کرده اند و هر یک به ظن خود دیگری را 
متهم کرده اند. با این حال طی س�ال های گذش�ته جنگ 
داخلی کردس�تان تا حدودی به یک�ی از دغدغه  ای جامعه 
روش�نفکری کردی تبدیل ش�د و برخی از ابعاد سیاس�ی و 

تاثیرات اجتماعی  آن مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 
سومین جنگی که دوباره گریبانگیر کردستان شد، جنگ 
هشت ساله ایران و عراق بود. با وجود اینکه جامعه جنگ 
زده کردستان که خود قربانی سیاست های نظام تازه بر سر 
کار آمده بود سعی کرد در این جنگ بی طرف بماند، اما دود 

آن در   نهایت به چشم کردستان هم رفت. 
مرزهای غربی که محل س�کونت کردهای ایران هستند 
از جمل�ه اصل�ی تری�ن مناطق جنگ�ی دو کش�ور به مدت 
هشت سال بود. در سال ۶۶ ش�هر کردنشین سردشت در 
آذربایجان غربی بمباران شیمیایی شد. انفجار بمب حامل 
گازهای س�می در چهار نقطه پرازدحام ش�هر سردش�ت، 
منجر به مرگ دس�ت کم صد شهروند غیرنظامی و زخمی 

شدن ۸ هزار نفر دیگر شده است. 

در س�ال ۶۷ نیز روستای »زرده« در استان کرمانشاه نیز 
در رویداد مش�ابهی مورد حمله شیمایی قرار گرفت و شمار 
زی�ادی از ش�هروندان غیرنظامی و بی گناه این روس�تا نیز 

کشته و زخمی شدند. 
آنچه از جنگ باقی ماند

این جنگ ها در تقویم های رس�می همگی تمام ش�دند، 
ام�ا انگار جن�گ در کردس�تان قصد پایان یافتن نداش�ت. 
جن�گ تا این لحظ�ه نیز در کردس�تان قربان�ی می گیرد. با 
گذشت بیش از بیست س�ال از بمباران شیمیایی سردشت 
آن طور که روزنامه های تهران س�ال گذشته نوشته بودند 
هنوز کلینیک های این شهر پزشک ندارند،  بیکاری بیداد 
می کن�د،   آس�یب های اجتماع�ی گریبانگیر مردم ش�ده، 
 بی توجه�ی مس�ئوالن به اف�رادی که مدارکی ب�رای ثبت 
مصدومیت خ�ود ندارند همچنان ادامه دارد، مش�کالت 
خدمات شهری و حمل و نقل رفع نشده و این شهر با وجود 
م�رزی بودنش هن�وز فاقد گمرک ی�ا یک بازارچ�ه مرزی 
پویاس�ت. انجمن دف�اع از حق�وق مصدومین ش�یمیایی 
سردش�ت، از جمله  معدود س�ازمان های مردم نهادی که 
در س�ال های گذش�ته به صورت اختصاصی پیگیری های 
حقوقی و پزش�کی قربانیان بمباران ش�یمیایی را به عهده 
گرفته است،   در تمام این سال ها با کارشکنی و مانع تراشی 
مسوالن روبرو بوده و مردم این ش�هر بر اثر پیامدهای آن 

جنگ همچنان به سختی نفس می کشند. 
در نتیج�ه این جنگ ه�ا مین های زی�ادی در زمین های 
مناطق کردنش�ین ب�ه جای ماند که س�االنه منجر به مرگ 
ده ها ش�هروند بی گناه می شود. در سال های پس از جنگ 
نهاده�ای مدافع حقوق بش�ر و فع�االن حوزه می�ن بار ها 
گزارش های�ی از م�رگ ش�هروندان بر اث�ر انفج�ار مین و 
ادوات نظامی بازمانده از دوران جنگ منتش�ر کرده اند که 
به ندرت از س�وی رس�انه ها و مقامات رس�می تائید و یا به 

آن ها توجه شده است. 

 اس�تان های کردس�تان، ای�الم، کرمانش�اه، آذربایجان 
غربی )هر س�ه کردنش�ین( و استان خوزس�تان اصلیترین 

مناطق آلوده به مین در ایران هستند. 
 با وجود ادعای مقامات مسئول مبنی بر مین زدایی کامل 
برخی از مناطق، هفتگی گزارش هایی از مرگ شهروندان 
ب�ر اث�ر انفجار می�ن و ادوات به ج�ا مانده از جنگ منتش�ر 
می ش�وند. آس�یب های جبران ناپذیری نیز به زمین های 
کش�اورزی که محل ارتزاق بس�یاری از روس�تایان هستند 
وارد ش�ده که همین امر به لحاظ اقتصادی و امرار معاش، 
ش�هروندان آن مناطق را با دش�واری های فراوانی روبرو 

کرده است. 
شبح همیشگی جنگ در کردستان

جن�گ در کردس�تان ام�ا تنها مح�دود ب�ه درگیری های 
س�خت افزاری و پیامدهای آن مانند مین و ادوات جنگی 
به جا مانده نش�د. در ۳۵ سال گذش�ته، شماری از فعاالن 
سیاس�ی و ش�هروندان مدنی کرد در دادگاه های ناعادالنه 
محاکمه و اعدام ش�دند. با وجود این که در سال های اخیر 
اعدام های سیاس�ی در ایران به حداقل رسید اما همچنان 
در کردس�تان زندانیان ب�ه دالیل سیاس�ی و امنیتی اعدام 
می ش�وند. اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی دیگر در ۱۹ 
اردیبهش�ت ماه س�ال ۸۹ که بدون اطالع قبلی خانواده و 

وکال صورت گرفت از جمله این اعدام هاست. 
از جمله دیگر مصادیق ادامه جنگ در کردس�تان، کشتار 
کولبران در مرزهای مناطق کردنش�ین اس�ت که به عقیده 
فعاالن حقوق بشر در زمره »اعدام های فرا قضایی« قرار 

دارد. 
کولبران شهروندانی از طبقه ضعیف اقتصادی جامعه اند 
که برای امرار معاش با دس�تمزدهای ناچیز با بس�تن بار بر 
پش�ت خود در مرز ها این اجن�اس را جا به ج�ا می کنند. بر 
اس�اس آمار نهادهای حقوق بشر تنها در سه سال ۸۹، ۹۰ 
و ۹۱ دس�ت کم ۲۵۰ نفر که در میانشان کودکان و زنان نیز 
بودند با ضرب گلوله مس�تقیم نیروهای نظامی و انتظامی 

جان خود را از دست داده اند. 
ویرانی های ناشی از جنگ هشت ساله، توسعه نیافتگی 
مناطق کردنش�ین، فقر و بیکاری، تبعیض و محرومیت از 
تحصیل، گس�ترش آسیب های اجتماعی و…کردستان را 
به یک منطقه سراس�ر جنگ زده تبدیل کرده است. جنگ 
کردس�تان در اس�فند ماه س�ال ۵۷ که به »جن�گ نوروز« 

مشهور است آغاز شد؛ اما هیچگاه به پایان نرسید.

در سال ۱۳۶۳ دو حزب عمده کرد، حزب 
دمکرات کردستان و کومله، سازمان 
زحمتکشان و انقالبیون کردستان به 

صورت نظامی بیشتر در مناطق غیر شهری 
وارد یک جنگ داخلی شدند
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عکس ها از: ساسان توکلی
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توکا فرزند منوچهر نیستانی شاعر درگذشته و برادر مانا نیستانی 
کاریکاتوریس�ت اس�ت. وی در س�ال ۱۳۶۶ از دانش�گاه عل�م 
و صنع�ت ایران در رش�ته معماری فارغ التحصیل شده اس�ت. او 
فعالیت حرفه ای خود را از سال ۱۳۵۸ با هفته نامه »کتاب جمعه« 
به سردبیری احمد شاملو آغاز کرد. توکا سابقه همکاری با بیش 
از ۵۰ نش�ریه را در کارنام�ه اش دارد و تابه ح�ال ۲ بار به عنوان 
بهتری�ن کارتونیس�ت در جش�نواره مطبوع�ات ای�ران انتخاب 
شده است. توکا در سال ۱۳۸۹ از ایران رفت و در تورنتو، کانادا 
س�کنی گزید. توکا قرار اس�ت ب�ا » تابلو« همراه باش�د و در هر 
ش�ماره یکی از کارهای خودش را روی این تابلو نصب کند. این 
بار توکا در ویدیویی که ساخته یکی از کارتون هایش را اینگونه 

شرح می دهد.

http://youtu.be/CbOP_K_ui6s
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واقعیت این است که جنگ، همه چیز، همه چیز و 
همه چیز زندگی مردم را تحت تاثیر خود قرار داد. 

در نخستین سال های جنگ، برخی رشته های 
ورزشی تعطیل شده یا فعالیت چندانی نداشتند. 

بوکس، شطرنج و شمشیربازی هم که ممنوع 
بودند. در عوض با افزایش روز افزون معلولین 

جنگی، جامعه با رشته ای به نام والیبال نشسته 
آشنا  شد که توانسته بود به عنوان قهرمانی 

جهان برسد. 

ورزش بان�وان ت�ا قب�ل از انتص�اب طاه�ره طاهریان در 
مح�اق کامل بود. مع�دود اعزام های خارج�ی مردان هم 
عمدتًا ش�امل فوتبال، کشتی و وزنه برداری می شد و سایر 
رش�ته ها به ندرت امکان داش�ت غیر از مسابقات آسیایی، 
در روی�داد دیگ�ری حضور یابن�د. گرچه کش�تی و فوتبال 
هم مس�ابقات مهم�ی را از دس�ت دادند. حتی مس�ابقات 

سراسری داخلی، کمرنگ بود. 
 گذشته از تحریم المپیک های مسکو و لس آنجلس، فیفا 

به خاطر مس�ائل امنیتی تصمیم گرف�ت ایران و عراق را از 
میزبانی در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۱۹۸۶ محروم 
کند. ایران با خ�ودداری از پذیرفتن حکم فیفا، قید حضور 
در مسابقات مقدماتی را زد. کشتی هم در مسابقات جهانی 

۱۹۸۶ مجارستان و ۱۹۸۷ فرانسه غایب بود. 
ورزش در نیمه نخس�ت دهه ۶۰ ب�رای آن ها که به خاطر 
می آورن�د، نقش ه�ا و نتای�ج خاطره انگی�زی ه�م ب�ه جا 
گذاش�ته. اما تصویر غالب را باید از زبان اسماعیل داودی 
شمس�ی ریی�س س�ازمان تربی�ت بدن�ی در نیمه نخس�ت 
دهه ۶۰ ش�نید و تجس�م ک�رد. او درباره اوضاع س�ازمان 
تح�ت مدیریتش می گوید: »ورزش�گاه هایمان یا خوابگاه 
جنگزده ها بودند ی�ا انبار تدارکات، بودجه هم نداش�تیم و 

پول باید خرج جبهه ها می شد.« 
ورزش�کاران بس�یاری ه�م جان خ�ود را خ�رج جبهه ها 
کردند. مجله کیهان ورزشی هر هفته صفحاتی را به آخرین 
ش�هدای ورزش�کار اختصاص می داد. تقدی�م مدال های 

کسب شده به رزمندگان نیز رایج بود. 
کش�تی و فوتب�ال پرتعداد ترین ش�هدای ورزش ایران در 

جن�گ ۸ س�اله را دارن�د. امیر رضای�ی مجد کاپیت�ان تیم 
مل�ی جوان�ان از مش�هور ترین ش�هدای فوتبال اس�ت که 
جام باش�گاه های تهران در یک دهه به نام او برگزار ش�د. 
علی اکب�ر زاه�د گلر تی�م بوت�ان، ابوالفضل پارس�ا )بانک 
ملی(، ناصر ش�املى )صنعت نفت آبادان( ک�ه در بهداری 
این شهر با اصابت ترکش موشک  به شهادت رسید. حسن 
غازى اصفهانى )س�پاهان(، اکبر فرامرزى پ�ور )دارایی(، 
صادق مزدس�تان )نس�اجی قائم ش�هر(، پرویز مهدیان از 
مل�وان بندر انزلی و حتی زوریک مرادی�ان بازیکن آرارات 
که قید تحصی�ل در خارج از کش�ور را زد و داوطلبانه راهی 

جبهه شد. 
انوش�یروان رضایى متخصص فن تندر که در خرمش�هر 
شهید ش�د از جمله قهرمانان کش�تی بود. همچنین اصغر 
منافی زاده قهرمان کش�تی فرنگی که ورزشگاهی در فلکه 

چهارم خزانه به نام اوست. 
 ش�اهرخ ضرغام قهرمان س�نگین وزن جوان�ان و بادی 
گارد کاب�اره پل کارون نی�ز در عملیات آزادس�ازی آبادان، 
هدف تیرب�ار تانک قرار گرفت. مطال�ب جالبی درباره نوع 
زندگ�ی او قبل از انق�الب و دگرگونی اخالق�ی اش برای 
رفتن به جبهه و شجاعت هایش در خط مقدم منتشر شده. 
برادران ایرج، سیروس و شاهین پورزند نیز کشتی گیرانی 

بودند که هنگام بمباران هوایی تهران کشته شدند. 
از س�ایر رشته های ورزش�ی هم می توان به صمد اقدمی 
بازیکن تیم ملی بسکتبال، رسول رهبر الوندى از تیم ملی 
والیب�ال، به�زاد قائدی عض�و تیم ملی بوک�س، علی اکبر 
ق�دس )هندب�ال(، عوض ش�رافتى )اس�کواش(، مهدى 
آرمى )سوارکاری(، حسنعلى  هاشمى نسب )دوومیدانی(، 
اس�ماعیل اعلمى )وزنه ب�رداری(، محمودرض�ا جمالیان 
)تنی�س(، حمیدرض�ا ش�یخ باق�ر مهاج�ر )ج�ودو(، على 

برخوردارى )شنا(، ش�اپور نعمت اللهی در ورزش باستانی 
و حت�ی محمد مه�دی ول�ی زاده به عن�وان ژورنالیس�ت 

ورزشی. 
مرادعلی شیرانی برنده مدال برنز کشتی فرنگی جهان با 
آغاز جنگ از ورزش خداحافظی کرد و راهی جبهه شد. در 
شب آزادسازی خرمشهر، گلوله به کمرش خورد و با آسیب 

دیدگی نخاعی، هر دو پای خود را از دست داد. 
عل�ی والی برنده س�ه م�دال ط�الی وزنه برداری آس�یا 
نیز س�ال ها اس�یر جنگ�ی ب�ود. مجتبی محرم�ی و وحید 
هاشمیان از »خانواده شهدا« هستند. سعید سلطانی فر از 
بازیکنان تیم شاهین در دهه ۶۰ نیز از مجروحان شیمیایی 

جنگ بود که همین امسال درگذشت. 

چهار ماجرای تلخ جنگی- ورزشی

در جام ملت های ۱۹۸۰ ب�ه میزبانی کویت، ایران مدافع 
عن�وان قهرمانی بود و ب�رای چهارمی�ن قهرمانی متوالی 
در مس�ابقات حضور یافت. ۳۱ شهریور ۵۹ که ایران ۰-۷ 
بنگالدش را برد، جنگ آغاز شد. برخی بازیکنان خواستار 
بازگش�ت به ایران ش�دند اما س�رانجام تصمی�م گرفتند به 
خاط�ر تاثیر منف�ی بازگش�ت ناگهانی، به مس�ابقات ادامه 

دهند. 
 ناصر حجازی ب�ه مجید وارث گزارش�گر اعزامی گفت: 
»برای افزایش روحیه مردم بازی خواهیم کرد.« ایران به 
کویت باخت اما با برتری بر کره شمالی به مقام سوم رسید. 
فرودگاه ه�ای ای�ران در وضعیت جنگی بودن�د و پروازی 
برای مس�افران وجود نداش�ت. این تی�م ۱۵ روز در کویت 
منتظر ماند. خبر رس�ید حسین روش�ن برادر حسن روشن 

شهید شده. او با لنج، تنهایی برگشت ایران. 
اعضای تیم پس از ۱۵ روز راهی دمش�ق ش�دند و از آنجا 
با اتوبوسی که از ایران فرستاده شده بود، به ترکیه آمدند و 
با مشقت بسیار از مرز بازرگان، وارد کشوری شدند که تازه 

وارد جنگ شده بود. 
مدتی قبل از بازی های آس�یایی ۱۹۸۲ دهلی، مصطفی 
داودی رییس سازمان تربیت بدنی، رشته های بسکتبال، 
والیبال و واترپلو را از فهرس�ت تیم ه�ای اعزامی خط زد. 
بخت ناچیز برای کس�ب م�دال، علت این مس�ئله عنوان 
ش�د اما واترپلوی ایران در سال ۱۹۷۴ قهرمان بازی های 
آس�یایی ش�ده ب�ود و مطابق آنچ�ه در دنی�ای ورزش درج 

ناصر حجازی به مجید وارث گزارشگر 
اعزامی گفت: »برای افزایش روحیه مردم 

بازی خواهیم کرد.« ایران به کویت باخت 
اما با برتری بر کره شمالی به مقام سوم 

رسید. فرودگاه های ایران در وضعیت 
جنگی بودند و پروازی برای مسافران 

وجود نداشت
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ش�د، این تیم با اتهام »طاغوتی بودن« از اعزام به دهلی 
بازماند. 

 حس�ن نوفالح ۲۱ س�اله مانن�د هم تیمی های�ش اردوی 
واترپل�و را پس از چند ماه تمرین س�خت، با گریه ترک کرد 
و مدتی بعد راهی جبهه ش�د تا به جای باال رفتن از سکوی 
بازی ه�ای آس�یایی، همان س�ال در جنگ کش�ته ش�ود. 
دنی�ای ورزش تیت�ر زد: »ماه�ی طالیی ایران ب�ه دریای 
ابدیت پیوست.« یک خیابان در تهران و استخر ورزشگاه 

شیرودی به نام اوست. 
سعید طوقانی در هفت سالگی، بهترین چرخ زن زورخانه 

ش�عبان جعفری بود و مورد عالقه او؛ با رکورد سیصد دور 
در س�ه دقیقه که چرخشی است مانند پره های پنکه در دور 
کند. او این رکورد را در مراس�می مقابل غالمرضا پهلوی 
رییس وق�ت کمیته المپیک ثبت ک�رد. در برنامه  دیگری، 

بازوبند پهلوانی توسط فرح پهلوی به سعید اهدا  شد. 
بع�د از انق�الب در ۹ س�الگی و در مالق�ات ب�ا آی�ت اهلل 
خمین�ی، او را ب�ا عنوان پهل�وان کوچولو معرف�ی کردند و 

سعید هم چرخ ویژه خود را برای رهبر ایران اجرا کرد. 
او س�ال ۶۲ با دستکاری شناسنامه در چهارده سالگی به 
پ�ادگان دوکوهه رفت. س�ال ۶۳ در عملیات بدر در جزیره 
مجنون با اصابت تیر مس�تقیم دوشکا ش�هید شد. شعبان 
جعفری که با ش�نیدن خبر به شدت متاثر ش�ده بود، برای 
پدر س�عید پیغام فرس�تاده بود که چرا گذاش�تی سعید برود 

جبهه؟ 
پیکرش سیزده سال بعد به خانواده اش تحویل داده شد. 

خانواده ای با دو پسر شهید و دو پسر جانباز. 

زمستان ۶۵ برای افزایش روحیه جنگزده های ایالمی، 
مسابقه فوتبال بین نوجوانان ایالم و منتخب بخش چوار 
برگزار ش�د. بی�ن دو نیمه، حس�ین هزاوه مرب�ی چوار به 
بازیکنان گفت: فرض کنید در خط مقدم جبهه هس�تید. با 

شجاعت و شهامت بجنگید. 
بازی ت�ا دقیقه ۵۵ ادامه داش�ت ک�ه هواپیماهای عراق 
حمل�ه کردند و آن مس�ابقه را که در مکانی غی�ر نظامی در 
جری�ان بود ب�ه خاک و خون کش�یدند. پانزده نف�ر از جمله 
۹  بازیکن، داور و پنج تماش�اچی  خردس�ال کش�ته شدند و 

بسیاری مجروح. حسین هزاوه خود نیز جان سپرد. 
علی نجات کرم�ی عضو تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران 
هم بود ک�ه تکه های جس�دش مانند بقیه، زمی�ن بازی را 

قرمز کرده بود. 
نوزدهم بهمن ۱۳۸۸ بعد از بیست و سه سال، تیم ایالم 
و تیم هنرمندان، س�ی  و پنج دقیقه باقی مانده آن مس�ابقه 
را در دی�داری نمادین و آکنده از احس�اس، برگزار کردند تا 
رقابتی را که حم�الت مرگبار هوایی باعث ش�ده بود نیمه 
تم�ام بماند، به پایان برس�انند. فدراس�یون فوتبال اعالم 
ک�رد فدراس�یون جهانی را در جری�ان این ماج�را خواهیم 
گذاش�ت و تندیس فاجعه چوار در فیفا ثبت خواهد شد. اما 

این وعده ها پیگیری نشد.

مرادعلی شیرانی برنده مدال برنز کشتی 
فرنگی جهان با آغاز جنگ از ورزش 

خداحافظی کرد و راهی جبهه شد. در شب 
آزادسازی خرمشهر، گلوله به کمرش خورد 
و با آسیب دیدگی نخاعی، هر دو پای خود 

را از دست داد

تصویر برادران پورزند در خیابان ستارخان تهران

    »مه�ر ۶۲، ش�مال مریوان، 
منطقه پنجوین، جلیل فرمانده گروهان بود. برادرش هم 
در   هم�ان گروهان تک تیرانداز بود. ش�اید ص�د بار جلیل 
داستان آن شب را برایم تعریف کرد. شبی که نیرو ها زمین 
گیر ش�ده بودند و فرمانده گردان از او خواس�ته بود نیرو ها 
را داخل کان�ال هدایت کن�د. جلیل می گف�ت: هرجا نگاه 
می کردم آتش بود و خون و جس�د و م�ن نگران رضا بودم 
که مادرم او را به من س�پرده بود. ناگهان سرم داغ شد. تیر 
بود ی�ا ترکش، نمی دانم. گیج ش�دم. خون از س�رم فواره 
م�ی زد. حس کردم فقط چند لحظه دیگر زنده هس�تم. یاد 
تو افتادم. یاد تو که پا به ماه بودی. س�رم سوت می کشید. 
فکر می کردم مغ�زم از توی گوش هام زده بیرون. یک نفر 
نزدیکم افتاده بود و ناله می کرد. دل و روده اش ریخته بود 
بیرون. س�رم را بلند کردم بلکه رضا را ببینم. اما دیگر هیچ 

چیزی بخاطر ندارم. 
جلیل ۲۸ سال بیشتر نداشت که ترکش توی سرش خورد 

اما دکتر ها به م�ن گفتند که موج انفجار روی س�لول های 
مغزش اثر گذاش�ته اس�ت و باید در آسایش�گاه مخصوص 
جانبازان اعصاب بس�تری باشد. فکر می کردم نوزاد از راه 
رس�یده او را س�ر پا می کند اما جلیل نه تنها بهتر نش�د که با 
ش�هادت برادرش بد تر ش�د. ش�وهر جوان من روز به روز 
تکیده تر و درمانده تر می ش�د. تش�نج که می کرد غیر قابل 
کنترل می ش�د طوری که مجبور می شدند دست و پایش را 
به تخت ببنندد. گاهی جلیل را به خانه می آوردم ولی دچار 
حمالت س�نگین می شد. مجبور شدم بچه خردسالم را به 
مادرم بس�پارم و سرکار بروم. جلیل که یک حسابدار خوب 
و کارمن�د بانک بود دیگر قادر نبود که حتی حس�اب قرص 
هایی را که بای�د می خورد نگه دارد و م�ن هر هفته مجبور 
ب�ودم از میدان قیام تا س�عادت آب�اد برای دیدن�ش بروم. 
جلیل دندان هایش ریخت. عضالتش آب شد و خمیده راه 
می رفت. زمس�تان س�ال ۷۹ برای مرخصی به خانه آمد. 
می ترسیدم تنها خانه بماند مبادا اتفاقی بیافتد. ترسم بیجا 

موج انفجار
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نب�ود چرا که یک روز وقتی از خرید به خانه برگش�تم، در را 
ک�ه باز کردم همه جا را دود و بوی تندی فرا گرفته بود. داد 
زدم و از همس�ایه ها کمک خواس�تم. آتش نشانی و پلیس 

هم آمدند. 
جلیل، ش�لنگ بخاری را باز کرده بود و نفس کشیده بود 
و نفس کش�یده بود. جلیل من خودش را کشت. من ماندم 
و یک دخت�ر از او و هزار مصیبت. بنیاد ش�هید جانبازی او 
را با ای�ن همه درد و محن�ت ۲۵ درصد اعالم ک�رده بود و 
ما زندگیمان نمی گذش�ت. مادر شوهرم تقاضای ارث کرد 
و پدر ش�وهرم تقاضای سرپرس�تی   همان چند تکه اسباب 
و اثاثی�ه و خانه ای ک�ه از او به من و دخترش ارث رس�یده 
بود. از آن زمان سال ها می گذرد و من همه تالشم را کردم 
که دختر جلیل خوب بزرگ ش�ود. اما س�ایه ش�وم جنگ، 
همیشه سایه اش بر س�ر ماست. تمام این سال ها من آبرو 
داری کردم ولی هیچکس از من نپرس�ید ک�ه تو به عنوان 
یک انس�ان چه نیازهایی داری. تمام این سال ها از خودم 
پرس�یدم که چرا باید جنگ می ش�د و چرا جلی�ل من نابود 

شد.«
نیمک�ت  ی�ک  روی  و  ب�ود  م�ن  کالس�ی  ه�م  س�عیده 
می نشس�تیم. س�ر کالس خان�م فاطم�ی معل�م ش�یمی 
ش�یطنت می کرد و کت�اب پروین اعتصام�ی می خواند. در 
هیاهوی انقالب مذهبی ش�ده بود و با جلی�ل ازدواج کرد 
اما امروز از آن همه شور و اشتیاق هیچ نمانده است. دچار 
خال عاطفی شدید شده و به شدت احساس تنهایی و باخت 
می کن�د و از عوارض این احس�اس رنج می ب�رد. به نیازی 
طبیعی اش توجهی نشده و همیش�ه اطرافیان از او انتظار 
داش�ته اند که مقدس باقی بماند. سکوت و مطرح نکردن 
ای�ن نیاز ه�ا از بارز تری�ن خصوصیات همس�ران جانبازان 
یا شهداس�ت. هن�وز هم جامع�ه و رس�انه ها ب�ه گونه ای 
مهندسی شده اند که آن ها نمی توانند درباره مشکالتشان 
حرف بزنند. سیستم مشاوره که این زنان بتوانند خود را در 
آن پیدا کنن�د و با هم گروه های خود ارتب�اط بگیرند وجود 
نداشت و دغدغه معاش و نگرانی های ناشی از آن سعیده 
را   رها نمی کرد. سعیده می گوید: »ما   رها شده بودیم. تمام 
س�ال هایی که جلیل در آسایش�گاه بود و بعد که خودکشی 

کرد هیچ نهادی حتی بنیاد ش�هید به فکر مشکالت روانی 
و عاطف�ی ما نب�ود. من و فرزن�دم هم بیمار ش�ده بودیم و 
خودمان خبر نداشتیم. فش�ار ها و مشکالت بیرونی روی 
جس�م من تاثیر گذاش�ته بود و دردهای مختلف داش�تم. 
دخترم همیشه دل درد داشت و من آنقدر درگیر مشکالت 
جلی�ل و کار و زندگ�ی و معاش ب�ودم که متوج�ه پیرامونم 
نبودم. بعد از ش�هادت جلیل هرگز جرات نکردم از ازدواج 
حرف بزنم. انگار ازدواج برای ما گناه کبیره بود. طوری از 
شوهر دوم همسر شهید حرف می زدند که انگار ما مرتکب 
خالف می ش�ویم. یا تنوع طل�ب و زیادی خواه هس�تیم. 
هیچکس از من و از دخترم نپرس�ید چه ذهنیتی نسبت به 

زندگی و خودکشی جلیل داشتیم.«
از س�عیده می خواه�م که به محض ش�نیدن کلمه ای که 
می گویم احساس�ش را در یک کلمه بیان کند و او در جواب 
کلمه »سرکوب«، فورا پاسخ می دهد، »خودم، سعیده.« 
معنی س�رکوب من هستم و بس�یاری از همسران شهدا 
جامع�ه و حتی پ�در و م�ادرو خان�واده س�رکوب را منزلت 
می دانستند و برای آن ها احترام قایل می شدند. به همین 
دلیل هم مفهوم خود در ما از بین رفت و حرف مردم و نظر 
مردم من را به واس�طه زن بودنم با هم�ه نیازهای زنانه از 

میان برد. 
وقت�ی از او می خواه�م حرف آخ�رش را بزن�د می گوید: 
»اوای�ل فکر می کردم حی�ف جلیل که جوان�ی اش از بین 
رفت و حرام ش�د، ام�ا حاال فک�ر می کنم حی�ف از جوانی 

خودم که از بین رفت و حرام شد.«

از روز اول که خبر امیر علی را آوردند 
نتوانستم یک دل سیر گریه کنم مبادا 

دشمن شاد بشوم. من دلم می خواست 
سوال کنم. بپرسم. داد بزنم ببینم تکلیف 

من و بچه هایم چیست؟ آیا من محکوم 
بودم که مثل برده در این خانه بمانم. من 

با ده ها پرسش درباره آینده ام روبرو بودم 
ولی مجبور به سکوت بودم

امیر عل�ی قبل از عملیات بیت المقدس    
۲، به ش�مال س�لیمانیه، منطقة »ماووت« رفت و از خود 
اثری به جا نگذاشت. مینا ماند و یک دختر ۲ ساله و پسری 

که پس از گم شدن پدرش به دنیا آمد. 
امیر علی جمعی گردان اطالعات و عملیات بود و مرتب 
ب�رای گش�ت و شناس�ایی و گرفت�ن اطالع�ات از مواضع 
عراقی ها به خط�وط ارتباطی آن ها می رفت. آخرین بار به 
اتف�اق یک تیم ۴ نف�ره در منطقه »گردرش« داخل ش�یار 
پری ش�دند. باید از   همان راه هم بر می گشتند که یک باره 
انفجاری در وسط، زنجیره چهار نفره آن ها را متوقف کرد. 
هیچکس جرئت برگشتن یا نگاه کردن نداشت. مین منور 
زیر پای یکی از بچه ها منفجر ش�د و در چش�م بر هم زدنی 
گلوله دوش�کا کالیبر ۵۰ بود که از هوا می بارید. تنها یکی از 
۴ نفر جان پناهی پیدا کرد و خودش را به عقبه رساند و امیر 

علی در داخل شیار پری گم شد، نه خبری و نه جسدی. 
خانواده امیر علی یادبود گرفتن�د ولی مادرش اجازه نداد 
مراس�م ختم و هفت برگزار کنن�د. او امیدوار بود که روزی 
امی�ر علی ب�از می گ�ردد. مین�ا در   هم�ان خانه م�ادر علی 
پس�رش را به دنی�ا آورد. مینا پس از مدت�ی تصمیم گرفت 
ادام�ه تحصیل بدهد ول�ی در آن زمان قانون�ی بود که باید 
زنان ش�هدا برای ادام�ه تحصیل از خانواده ش�وهر اجازه 

می گرفتند. ۴ س�ال صبر کرد تا این قانون برداش�ته شود و 
در تمام این ۴ سال خودش را برای کنکور آماده می کرد. 

وقتی از مینا می خواهم که از آن دوران بگوید چشمانش 
را می بندد. انگار که حتی یاد آوری آن روز ها برایش آس�ان 
نیس�ت. مینا پ�س از چند لحظه س�کوت می گوی�د: »پدر 
ش�وهرم اجازه نم�ی داد ادام�ه تحصیل ب�دم. حتی وقتی 
اقدام ک�ردم که ب�رای اتاق خ�ودم تلفن بخ�رم و فهمیدم 
برای خرید تلفن هم پدر شوهرم باید اجازه دهد، دنیا روی 
س�رم خراب ش�د. امیر علی رفته بود و م�ن هیچ اختیاری 
نداش�تم. بدون مادر ش�وهرم هیچ کج�ا نمی رفتم. یعنی 
هم اجازه نداشتم هم نگاه ها سنگین بود. خانه آن ها توی 
محل�ه قدیمی و مذهبی تهران ب�ود و بیرون رفتن یک زن 
ش�هید که فقط ۲۰ سال داش�ت »خوبیت« نداشت. حتی 
دکتر و مراسم مذهبی هم تنها در کنار خانم جان می رفتم. 
از روز اول ک�ه خبر امیر علی را آوردند نتوانس�تم یک دل 
سیر گریه کنم مبادا دشمن شاد بشوم. من دلم می خواست 
س�وال کنم. بپرسم. داد بزنم ببینم تکلیف من و بچه هایم 
چیس�ت؟ آیا من محکوم ب�ودم که مثل ب�رده در این خانه 
بمان�م. من ب�ا ده ها پرس�ش درباره آین�ده ام روب�رو بودم 
ولی مجبور به س�کوت ب�ودم. حتی وقتی ب�ه خانه مادرم 
می رفت�م. تا می خواس�تم س�وال کن�م. س�ریع می گفت: 

همه سهم من از زندگى
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هی�س بزرگ تری�ن وظیف�ه ت�و تربیت بچه هاس�ت ت�ا راه 
پدرش�ون را ادامه بدهند. من بعد ها فهمیدم که جامعه هم 
درباره ما س�کوت کرده اس�ت و ترجیح می دهند ما در هاله 
ای از تقدس باقی بمانیم و از خودمان و بچه هایمان حرف 
نزنیم. چند س�ال گذش�ت. ن�گاه برادر ش�وهرم روی من 
س�نگینی می کرد. تا ی�ک روز مادرم آم�د و گفت مادرجان 
خوبی�ت نداره که با پس�ر نامح�رم توی یک خان�ه بمانی. 
عموی بچه ها دیگه مرد ش�ده و حاج خان�م بزرگی کرده و 
نمی خواد ای�ن بچه ها زمانی زیر دس�ت ناپ�دری بیافتند. 
خش�کم زده ب�ود. ب�ه م�ادرم گفت�م: ام�ا از امی�ر علی که 
خبری نیس�ت. شاید زنده باش�د. مادرم گفت: تعاونی هم 
اعالم کرده که امیر علی ش�هید ش�ده. به فک�ر بچه هات 
باش. عموش�ون برای آن ها پدری می کن�ه وگرنه خودت 
می دون�ی، زور ما به این ه�ا نمی رس�ه. کاری می کنند که 
ماهی یک بار بچه هایت را ببینی. اختیار هم که دست حاج 
آقاس�ت و تو هیچ کاره ای، باز اگر زن امیر حسین بشوی، 
سایه سر پیدا می کنی، آزاد تر می شوی. از زیر کنترل این ها 

در می آیى و خودت می شوی خانم خونه.
 و همین ش�د که من با امیر حس�ین نشس�تم پای س�فره 
عقد. در حالی که انگار امیر علی از قاب عکس روی تاقچه 
خانه خیره خیره به من نگاه می کرد. مادرم راست می گفت 
آزادی من از چار دیواری خانه به بقالی و نانوایی سر کوچه 
افزایش یافته بود و دیگ�ر زیر ذره بین خیلی ها نبودم چون 
س�ایه س�ر داش�تم. پس از مدتی س�رو صدا پیچید که قرار 
اس�ت با وس�اطت خارجی ها اس�رای معلول و جانباز آزاد 

شوند اما این سرو صدا به ما ربطی نداشت. 
درس�ت به خاطر م�ی آورم ظهر جمع�ه بود و خان�ه مادر 
شوهرم مهمان بودیم. زنگ در را زدند و امیر حسین رفت 
که در را باز کند. خانه ما پشت کوچه زیبا بود و حیاطی رو به 
قبله داشت. امیر حس�ین دیر کرد. از پشت پرده نگاهی به 
حیاط کردم. امیر حس�ین الی در حیاط ایس�تاده بود. فکر 
کردم بچه های مس�جد هستند. برگشتم سر سفره که امیر 
حس�ین در حالی که رنگش مثل مرده بود به اتاق پنج دری 
آمد. پشت سرش مردی وارد شد. با دو عصا. مرد نا شناس 

نبود. 
مادر ش�وهرم غ�ش کرد. ح�اج اقا خی�ره ن�گاه می کرد. 

چش�مان من در چش�م های امی�ر علی گره خ�ورد. بغض 
هر دوی ما ترکید. نمی دانس�تم باید چادر سر کنم، باید رو 
بگی�رم؟ چکار کنم. ناگهان امیر علی که می خواس�ت من 
را بغل کند خود را عقب کش�ید. پرس�ید مین�ا چادرت کو؟ 
چرا جلوی داداش حجاب نکردی؟ همه س�کوت کردیم. 
آمدن امیر علی شده بود مثل مجلس عزاداری. امیر علی 

عقب عقب رفت و از خانه خارج شد. 
حاال س�ال ها از آن روز می گذرد. امیر علی و امیر حسین 
هر دو به جبهه بازگش�تند و هر دو ش�هید شدند. حاج خانم 
در حادث�ه ای از دنی�ا رفت و من ب�ه خانه پدرم بازگش�تم. 
درس خواندم و مشغول به کار ش�دم. خانه ای جدا گرفتم 
و بچه های�م را ب�زرگ کردم. اما همیش�ه هم خ�ودم و هم 
جامعه داس�تان م�ن را خفه ک�رد. حتی فامیل و دوس�تان 
درباره واقعه ای که بر س�ر من آمد س�کوت کرد. س�کوت 
سهم من بود  از  زندگى. سکوتی که امروز پس از یک عمر 

شکستم.«

»اولین روزهای زندگی من ب�ا حاجی، زیر باران   
گلوله ها در شهر دزفول آغاز شد. مدتی در دزفول ماندیم، 
ولی به دلی�ل حمالت بی وقف�ه عراقی ها، حاج�ی مرا به 
مش�هد پیش پدر و مادرم فرس�تاد. آن هم وقت�ی که باردار 
بودم و خودم نمی دانس�تم. هر عملیاتی که شروع می شد 
حال من دگرگون می شد، یک بار هم به شدت در عملیات 
بیت المقدس مجروح ش�د و مدت ها در بیمارستان بود اما 
بالفاصله بعد از آنکه اندکی بهتر ش�د دوباره به جبهه رفت 
و ای�ن بار برنگش�ت. حاج�ی حدفاصل پاس�گاه طالئیه تا 
شلمچه با یک تیر مستقیم به شهادت رسید و برای همیشه 

من و پسرش را ترک کرد.
درس  گرفت�م  تصمی�م  او  ش�هادت  از  پ�س  س�ال  ی�ک 
بخوانم. رفتم تربیت معلم و در یک مدرسه نزدیک خیابان 
س�جاد معلم تربیتی شدم. سرم گرم مدرس�ه و پسرم بود. 
خواس�تگار هم داشتم ولی دلم می خواست پسرم بزرگ تر 
شود تا مش�کلی با پدرش نداشته باش�د. یک مقداری هم 
پول جمع کرده بودم که به پیش�نهاد برادرم تصمیم گرفتم 

حالل خدا، حرام خدا

در اختیار یکی از دوس�تان س�پاهی او ب�رای کار و تجارت 
قرار دهم. چند بار به محل کار دوست برادرم رفتم و دست 
آخر با او در کاری ش�ریک شدم. هر ماه هم می رفتم و سود 
ماهیان�ه پول�م را از او می گرفت�م. در همین رف�ت و آمد ها 
او به من پیش�نهاد کرد که مدتی محرم ش�ویم ت�ا اگر با هم 
سازگاری داش�تیم ازدواج کنیم. اول تمایلی نداشتم چون 
زن و ۴ فرزند داش�ت. اما او گفت که با همس�رش مشکل 
دارد و می خواه�د او را طالق بدهد. آنقدر گفت و گفت که 
کم کم دلم نرم ش�د و با ش�رط اینکه کس�ی نفهم�د با او که 

احمد نام داشت محرم کردم.
  احم�د ظهرهای پنجش�نبه که م�ن س�ر کار نمی رفتم و 
پس�رم مدرس�ه بود به خانه من می آمد. بع�د از چند ماه که 
جویای طالق او شدم گفت که فعال تصمیمش عوض شده 
و می خواه�د با همس�رش زندگی کند. یک روز پنجش�نبه 
ک�ه احمد خانه من ب�ود زنگ در خانه را زدن�د. آیفون را که 
برداشتم زنی با یک فحش زشت به من گفت که بگو احمد 
بیاید دم در. به احمد که گفتم رنگ از رخش رفت و خودش 
را به دم در رس�اند. صدای داد و فریاد بلند شد و من نگران 
آبرویم بودم. از پشت کرکره نگاهی به بیرون کردم. احمد 
و زنش گالویز ش�ده بودند و همسایه ها با کنجکاوی آن ها 
را نگاه می کردند. زن احمد بلند بلند فریاد می زد و به مردم 
می گفت که این زن فالن فالن شده شوهرم را از دستم در 
آورده. ناگهان احمد او را پرت کرد و سر زن به لبه جوی آب 

خورد. چادرش از س�رش افتاد و زن بی حال افتاد. سرش 
شکافته بود و خون روی صورتش می ریخت. احمد بدون 
توجه در خانه را بهم کوبید و من نفهمیدم که چه بالیی سر 

زن آمد.
اوض�اع  درگی�ر  احم�د  مدت ه�ا  و  گذش�ت  روز  آن   
خانوادگ�ی اش بود. دخت�ر و داماد جوانش ب�ا او قهر کرده 
بودن�د و پس�ر ها محل�ش نمی گذاش�تند. احس�اس خطر 
ک�ردم. ممکن بود که احمد من را   ره�ا کند و برود. من هم 
بدون آنکه ب�ه احمد بگویم قرص ه�ای جلوگیری را قطع 
کردم. حدس�م درس�ت بود، یک روز احمد به من گفت که 
زنش طالق می خواهد و خالصه آبرویش در خطر اس�ت. 
من نگاه�ش کردم و گفتم ولی خیلی دیر اس�ت من حامله 
هس�تم. چهره آن روز احم�د را فرام�وش نمی کنم. انگار 
برق او را گرفته بود. ب�ه احمد گفتم که بچه پدر می خواهد 
و شناس�نامه و من هیچ پاسخی به خانواده ام ندارم. امروز 
که با ش�ما حرف می زنم علی ۹ ساله است و من زن عقدی 
احم�د هس�تم. می دان�م ک�ه زن احم�د ش�بانه روز نفرین 
می کند ولی ه�م چاره ای نداش�تم و باید زندگ�ی خودم را 
حفظ می کردم. زن احمد او را به اتاق خوابش راه نمی دهد 
و بچه ها به او احترام نمی گذارند. احمد بیش�تر اوقاتش را 
با من می گذارند ولی من ک�ه خطایی نکرده ام. اگر ازدواج 
مجدد ج�رم بود خدا حرام�ش می کرد. من ک�ه نمی توانم 

حالل خدا را حرام کنم.«
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اولین کلمه ای که با جنگ به ذهن تداعی می شود 
کشتار و ویرانی ست. در طول تاریخ جنگ های 

بزرگ و بی شماری صورت گرفته است. به شکلی 
دقیق تر می شود گفت جنگ شکلی از خشونت 

است که خصلت اساسی گروههای درگیر و 
روش های به کار رفته در آن نظم و سازمان 

یافتگی دارد.

از بزرگ ترین ویژگی های جنگ خونین بودن آن اس�ت، 
زی�را اگر جنگ به نابودی انس�ان ها نینجامد، تنها برخورد 
ی�ا تهدید متقابل خواهد بود. البت�ه امروزه تعاریف دیگری 

مثل جنگ نرم نیز از مفهوم جنگ ارائه می شود و در طول 
تاری�خ نیز به عنوان نمون�ه می توان از جنگ س�رد نام برد 
ک�ه در قالب دیگ�ری از تعاریف جنگ ق�رار می گیرد. یکی 
از مش�کالت اصلی هر جنگی بحث خشونت جنسی علیه 
زنان و به ویژه تجاوز جنس�ی است که بخش اصلی نوشته 
حاضر مربوط به آن است. به طور مشخص در این نوشتار 
سعی شده به نقش زنان در جنگ های بزرگ تاریخ معاصر 

نگاه شود. 
 

زنان و جنگ جهانی دوم ۱۹۳۹
دوم  جهان�ی  جن�گ  معاص�ر،  تاری�خ  در  ش�ک  ب�دون 
میان آلم�ان ن�ازی و کش�ورهای متفقی�ن از خونین ترین 

حس�اب  ب�ه  جنگ ه�ا 
می آی�د. ای�ن جن�گ که 
از س�پتامبر ۱۹۳۹ آغ�از 
پای�ان   ۱۹۴۵ اوت  در  و 
بزرگ تری�ن،  یاف�ت، 
پرتلفات تری�ن و دومی�ن  
تاریخ  در  فراگی�ر  جن�گ  
جن�گ  ب�ود.  جه�ان 
جهان�ی دوم  ک�ه  بین  دو 
بل�وک  متحدین  )آلمان، 
متفقین   و  ژاپ�ن (  ایتالیا، 
فرانس�ه ،  )انگلی�س، 
ش�وروی (  آمری�کا، 
لح�اظ   ب�ه   درگرف�ت ، 
جغرافیای�ی   گس�تردگی  
و ق�درت  تخری�ب  منابع  
انسانی  و طبیعی  بی همتا 
ب�وده  اس�ت . ب�ه    همان 
ان�دازه ک�ه ای�ن جن�گ 
خونین از لحاظ ویرانی و 
کش�تار آمار باالیی دارد، 
فراوان�ی  گزارش ه�ای 
نیز از می�زان تجاوزهای 
ک�ودکان،  ب�ه  گس�ترده 
زنان و حتی مردان تا به امروز منتش�ر شده است. در حالی 
است که در تاریخ، نمونه شجاعت و دلیری زنان بار ها دیده 
شده اما ش�هرت زنان جنگجو و نظامی عمدتا به چند دهه 
قبل بر می گردد. در طول جنگ جهانی دوم، کش�ورهای 
مختلفی درگی�ر آن بودند و تالش فراگی�ری برای غلبه بر 
جنگ در اولویت امور بود که عالوه بر حضور مردان، زنان 
نیز س�هم بس�زایی در این تالش همه جانبه داشتند. زنان 
در کن�ار مردان جدای مواضع س�نتی در خانه، در صنعت، 
س�ازمان های دولت�ی، گروه ه�ای مقاوم�ت و واحدهای 
ارتش حضور داش�تند، به طوری که تنها در اتحاد جماهیر 
شوروی، حدود هشت صدهزار زن در واحدهای ارتش در 
طول جنگ خدمت کردند. در ارت�ش آلمان نازی نیز زنان 

زیادی در ارت�ش خدمت می کردن�د و در خدمت نیروهای 
هوای�ی و دریای�ی بودند. افس�ران زی�ادی در طول جنگ 
جهان�ی دوم زن بوده اند و مس�تقیما رهب�ری نیرو ها را در 

خطوط مقدم بر عهده داشته اند. 

سقوط برلین و آغاز کابوس زنان ۱۹۴۵
با نزدیک تر ش�دن به اش�غال برلین توس�ط ارتش سرخ، 
بس�یاری از مردم جهان خ�ود را آمادٔه جش�ن پایان جنگ 
می کردند. پایان یک�ی از پرتلفات و بزرگ ترین جنگ های 
تاریخ جهان نزدیک بود، اما اش�غال برلین پایان کار نبود. 
دس�ت کم برای بس�یاری از مردم آلمان به ویژه زنان آغاز 
روزگاری پ�ر وحش�ت تلقی می ش�د. فتح و اش�غال برلین 
توس�ط س�ربازان متفقین در زمانی ص�ورت گرفت که این 
نیرو ها به ویژه نیروهای روس شهر بی دفاع برلین را که آن 
زمان تنها دو میلیون و هفتصد هزار نفر جمعیت داش�ت- 
بنا بر گزارش ها حدود دو میلیون نفراز ساکنانش، زنان پیر 
و ج�وان آلمانی بودند- به محل جنایات تکان دهنده خود 
بدل کردند. طبق گزارش ها در ط�ول جنگ جهانی دوم، 
ارت�ش آلمان ن�ازی و در پای�ان جنگ نیروه�ای متفقین، 
آم�ار وحش�تناکی از تجاوز ب�ه زنان صورت گرفته اس�ت و 
در بس�یاری موارد به ص�ورت آگاهان�ه و عامدانه روس ها 
به این کار تش�ویق شده اند. گفته می ش�ود سربازهای مرد 
روس ضم�ن تش�ویق به ای�ن جنای�ات آن را دس�توری از 
س�وی اس�تالین برای انتقام از آلمانی ها تصور می کردند. 
ه�زاران زن آلمانی برای نجات از ای�ن تجاوز ها و جنایات 
خودکش�ی کردند. بعضی مناب�ع تعداد کل زن�ان آلمانی را 
که مورد تجاوز قرار گرفتند ت�ا دو میلیون نفر ذکر کرده اند. 
از س�ربازان آمریکایی و فرانس�وی نیز آمار باالیی از تجاوز 

یک زن در جنگ کنگو | عکس از رویترز

بعضی منابع تعداد کل زنان آلمانی را 
که مورد تجاوز قرار گرفتند تا دو میلیون 

نفر ذکر کرده اند. از سربازان آمریکایی و 
فرانسوی نیز آمار باالیی از تجاوز ولی نه به 

شدت روس ها در این سال ها منتشر شده 
است
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ولی نه به شدت روس ها در این سال ها منتشر شده است. 
بس�یاری از قربانی�ان به ص�ورت مکرر مورد تج�اوز قرار 
گرفته بودند. حتی در برخی روس�تا ها گزارش ش�ده که به 
تمام زنان ده تا هش�تاد سال تجاوز ش�ده است. مدتی بعد 
از ورود روس ه�ا به برلین انگلیس�ی ها به برلین رس�یدند. 
آنطور که در خاطرات این افس�ران آمده است آنها با دیدن 
دریاچه ه�ای ممل�و از زنان�ی که پ�س از تجاوز و ش�کنجه 
خودکش�ی کرده بودند، ش�وکه ش�ده بودند. س�ن و سال 
قربانیان اهمیتی نداشت. پرستار ها و راهبه ها نیز در میان 
قربانیان قرار داشتند. برخی از زنان تا پنجاه بار مورد تجاوز 

و اذیت و آزار قرار گرفته بودند.  

جنگ بالکان- بوسنی ۱۹۹۲
جنگ بالکان در آپریل س�ال ۱۹۹۲ بین گروه های متعدد 
قومی این ش�به جزی�ره به ویژه صرب ها و مس�لمانان آغاز 
شد که در    نهایت به تجزیه شدن شبه جزیره باکان انجامید. 

در این جنگ حدود دویس�ت و پنجاه هزار مس�لمان آواره 
ش�دند. تعداد زیادی کشته ش�دند و حدود بیست هزار زن 
مس�لمان مورد تجاوز صرب ها قرار گرفتند. داستان زنان 
بوس�نایی بیشتر ش�بیه به هم است؛ داس�تان هایی درباره 
مردان مسلسل به دست با چراغ قوه که در آغاز جنگ نیمه 
ش�ب به زور وارد خانه های آنها شدند، مردان را کشته و یا 
به اس�ارت گرفتند و زنان را هفته ها و گاه ماه ها مورد تجاوز 
قرار دادن�د. در این جن�گ از تجاوز به عن�وان اوج تحقیر 
دشمن شکس�ت خورده یاد می شد. بیش�تر قربانیان هنوز 
تح�ت درمان هس�تند، نه تنها ب�ه خاط�ر آزار و اذیت بلکه 
ب�ه خاطر مرگ فرزندان، همس�ران، والدین، خواهران و 
برادرانشان و از دست دادن خانه و اموال خود. بسیاری از 
آنها به خاطر این شوک روانی به بیماری های مزمن مبتال 
هس�تند. در این میان تعداد زیادی از زنان باردار ش�دند که 
به طرد ش�دن آنها از خانواد ه ش�ان انجامید. از سال نود و 
پنج میالدی برخی ان جی او ها شروع به ثبت نام این زنان 

جنگ بوسنی | عکس از پیتر بولنی

کردند و اکنون دولت به عنوان کمک هر ماه حدود سیصد 
دالر ب�ه آنها پرداخ�ت می کن�د. دادگاه بی�ن المللی الهه 
مخصوص بررس�ی جرایم جنگی در کنار دیگر احکام خود 
در مورد جنایات در س�ارایوو، برای بانیان تجاوز جمعی در 

بوسنی بیش از پانصد سال زندان در نظر گرفته است. 
 

جنگ جمهوری دموکراتیک کنگو ۲۰۰۹
 دهکده های�ی متع�دد درش�رق کنگ�و وج�ود دارد که در 
سال های گذشته در معرض خطر جنگ و خشونت جنسی 
بوده اند. در جنگی که در شرق کنگو بین ارتش کنگو و شبه 
نظامیان کنگویی و رواندایی برقرار ش�د مصائب بوس�نی 
برای زنان آنجا نیز تکرار ش�د؛ هرچند ک�ه وزیر دفاع کنگو 

دخالت ارتش این کشور در تجاوزهای انبوه را رد می کند. 
زنان در کنگو به عنوان س�الح در جنگ مورد تجاوز قرار 
می گیرند زیرا این به عنوان روش�ی که در جنگ بوسنی نیز 
جواب داده است به عنوان آخرین مرحله جنگ و تضعیف 
و تحقیر کامل دش�من به کار می رود. سازمان ملل گزارش 
داده ک�ه در ماه های جنگ حدود پانزده هزار زن در ش�رق 
کنگو م�ورد تجاوز ق�رار گرفته ان�د که حتی خود س�ازمان 
ملل نیز این آمار را محتاطان�ه می داند. تینا، یکی از زنانی 
اس�ت که حاضر می شود داس�تان خود را برای رسانه ها از 
جمله س�ی ان ان تعریف کند. او از تجربیات خود از جنگ 
می گوید: »ش�به نظامیان ش�بانه آمدند، هم�ه فرار کردند 
حتی همسرم. اما من او را سرزنش نمی کنم. این همه آن 
چیزی س�ت که ت�و می توانی انجام بده�ی: وقتی می آیند 

جانت را برداری و فرار کنی.« 

حی�ن  در  دیگ�ر  زن  هش�ت  ک�ه  ب�وده  آن  ش�اهد  تین�ا   
جست و جوی خانه ها از محلی که پنهان شده بودند بیرون 
کشیده ش�ده، با تهدید اس�لحه به جنگل برده شده و مورد 
تجاوز ق�رار گرفتند. »وقتی این اتف�اق می افتد تو به علت 

ترس زیاد هوشیاری ات را از دست می دهی.« 
 تجاوز در کنگو یک شرمس�اری بزرگ اس�ت، همسران 
بس�یاری از ای�ن زن�ان قربان�ی، آنها را    ره�ا کرده ان�د زیرا 
معتقدند که این زنان همسران جنگی رواندایی ها هستند! 
بس�یاری معتق�د هس�تند در جنگ های یک قرن گذش�ته 
تا ب�ه امروز تج�اوز دیگر فقط یک س�الح نیس�ت بلکه به 
نوعی از اس�تراتژی جنگی تبدیل ش�ده است. این روشی 
که آنها به زنان جلوی چش�م همس�ایگان و همسرانش�ان 
تجاوز می کنند، نوعی ایجاد ش�رمندگی در آنها است. این 
استراتژی می خواهد زنان را شرمنده کند، همسرانشان را 
شرمنده کند؛ آنها انتخاب دیگری ندارند. این داستان هر 

روزه شرق کنگو است. 
 

از ای�ن مثال ه�ا فراوان اس�ت. تج�اوز به زن�ان جنایتی 
اس�ت ک�ه نبای�د ع�ادت ش�ود، چ�ه در جنگ ها و چ�ه در 
جوام�ع در صلح!. طبق آخری آمار، در هندوس�تان در هر 
س�ی دقیقه یک زن مورد تج�اوز قرار می گیرد، کش�وری 
که نه در حال جنگ اس�ت و نه کش�وری با ش�اخصه های 
مذهبی مش�خص. همچنین روزی نیس�ت ک�ه خبری در 
م�ورد تجاوز به زنان در کش�ورهایی که در حال جنگ های 
خارجی و داخلی هستند منتشر نشود؛ از جنگ های عراق 
و افغانستان در سال های گذش�ته گرفته تا امروزه و جنگ 
داخلی س�وریه. نبای�د فراموش ک�رد که تج�اوز در دوران 
جنگ و حتی غیر از جنگ    نهایت تحقیر انسان است و باید 
به  عنوان یکی از جنایاتی در نظر گرفته شود که شان انسان 
را زیر پ�ا می گذارد. جامع�ه مدنی و نهاده�ای غیرنظامی 
می توانن�د در این زمینه نقش پررنگی داش�ته باش�ند. آنها 
می توانند قربانیان را تش�ویق به شکست سکوت کنند، از 
دادگاه ه�ای بین المللی بهره ببرند و ب�رای برطرف کردن 
مشکالت روحی و روانی قربانیان قدم های موثر تر بردارند 
و همچنی�ن با فعالیت های خود در ای�ن حوزه، زمینه های 

چنین جنایاتی را در آینده کمتر و کمتر کنند.

زنان در کنگو به عنوان سالح در جنگ 
مورد تجاوز قرار می گیرند زیرا این به 
عنوان روشی که در جنگ بوسنی نیز 

جواب داده است به عنوان آخرین مرحله 
جنگ و تضعیف و تحقیر کامل دشمن به 
کار می رود. سازمان ملل گزارش داده که 

در ماه های جنگ حدود پانزده هزار زن در 
شرق کنگو مورد تجاوز قرار گرفته اند 
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سی و سه سال از شروع جنگ هشت ساله بین ایران 
و عراق گذشته است. جنگی که بر جامعه ایرانی تاثیر 
عمیق گذاشت و حتی هنوز این تاثیر را می توان پنهان 

و آشکار در سطح جامعه دید. با شروع جنگ بدیهی 
بود که مطبوعات زمان هر روزه اخباری درباره آن منتشر 

کنند و رسانه های دیگر از آن سخن بگویند و در سوی 
دیگر هنرمندان ایرانی نیز به ساخت آثار هنری و نوشتن 

درباره جنگ بپردازند. در دهه شصت و حتی دهه هفتاد 
شمسی نوشته ها، نقاشی ها و فیلم های زیادی که از 

جنگ می گفتند به بازارهای هنری روانه شدند. انبوه آن 
نوشته ها منتقدان و روزنامه نگاران ایرانی را واداشت 

تا جایگاه ویژه برای آن ها برگزینند و پدیده ای با عبارت 
»ادبیات جنگ« را خلق کنند. امروزه این عبارت در تاریخ 

ادبیات معاصر ایران شناخته شده و جاافتاده است. برخی 
منتقدان حتی آن را به دو وجه متفاوت تقسیم بندی کرده 

اند، تحت عنوان های ژانر »ادبیات ضد جنگ« و ژانر 
»ادبیات موافق« یا ژانر »ادبیات دفاع مقدس« که خود 

عبارتی غریب اما به هرحال جاافتاده است. واما این 
پدیده ادبیات جنگ کی و از کجا شروع شد؟ پدیده ای که 
به وقت خلق اصال فکرش را نمی کرد به مقوله ای تبدیل 

شود که سی و سه سال بعد عالقمندان جوان تاریخ 
ادبیات معاصر از آن سخن بگویند و مشتاق برای بهتر 

فهمیدن آن باشند. نخستین دفتری که ویژه نوشته هایی 
درباره جنگ بود - نامه کانون نویسندگان ایران - بود 

که در پاییز سال پنجاه و ُنه یعنی در ماه های اولیه شروع 
جنگ منتشر شد. این دفتر این بار ویژه نوشته هایی بود 
که فقط اخبار جنگ نبودند بلکه سعی داشتند اخبار جنگ 
را هم به گونه ای دیگر بیان کنند و به فردیت انسان توجه 
بیشتر داشته باشند و فریب تبلیغات منتشر شده در فضا 

را که خیلی هم قدرت انتشار داشت نخورند؛ دفتری با 
نوشته های نویسندگانی که می خواستند آنگونه بنویسد 

که خود خیال می کردند؛ شامل گزارش، طرح، شعر و 
داستان. 

این داستان در آن دفتر منتشر شد، دفتری که اولین 
حرکت معتبر در پدید آوردن پدیده ای بود که اکنون در 

ایران ادبیات جنگ نام دارد. 

     دش�ت روبروی ما پهناور بود و تا خ�ط افق چیزی نبود 
غی�ر از زمی�ن صاف ُپر از ش�وره. ما به پش�ت س�ر که نگاه 
می انداختیم ش�عله ه�ای آتش را می دیدیم ک�ه زبانه کش 
مثل هیوالی زخمی به خود می پیچیدند و پخش می شدند 
و ش�هر که حاال هیچیش پیدا نبود زیر چتری از آتش بود و 
مردم به شکل سایه های کوچک لغزان در بخار از دل آتش 
بیرون می جس�تند و خود را می انداختند توی دش�ت و لب 
تشنه پا می کشیدند تا آبادی بعد که در چهل کیلومتری بود. 
در پیش�اپیش ما سایه هایی داش�تند به مقصد می رسیدند. 
پدر گفت یه کمی بش�ینیم خب. و ایس�تاد با لب های سفید 
ش�ده ش خم ش�د روی پنجه پا ها نشس�ت بعد م�ن و دوتا 
خواهرهام که از من کوچک تر بودند خودمان را ولو کردیم 
روی زمین. مادر هم قمقمه آب را از روی شانه پایین آورد 
نشست. افراد یک خانواده که پش�ت سر ما بودند آمدند از 
کنارمان گذشتند و رفتند و دور شدند. خواهر بزرگ تر گفت 
آب. م�ادر از قمقمه آب ریخ�ت توی لی�وان و دراز کرد به 
ط�رف پدر. پدر لیوان را گرفت و آب را ریخت توی دهان و 
لیوان را ب�ه مادر پس داد، هنوز آب را قورت نداده بود، آن 
را نگه داش�ته بود توی دهانش و مزمزه می کرد مثل وقتی 
ک�ه گاهی بعد از خ�وردن غذا مادر با آفتابه مس�ی آب روی 
دس�ت او می ریخت و او یک ُمشت آب به دهان می ریخت 
و نگه می داش�ت و توی دهن می تاباند و با فش�اِر آب الی 
دندان ها را می شس�ت بعد آب را ُت�ف می کرد داخل لگن، 
اما ح�اال آب را ُتف نکرد بلک�ه آن را ق�ورت داد، بلعید و با 

لذت نفس عمیق کشید. 

م�ا هرکدام لیوان�ی آب خوردیم. آخرین نفر م�ادر بود که 
برگشت و به ناپیدایی شهر نگاه کرد و گفت کاش بچه م هم 
اومده بود. از افراد خانواده ما دو نفر هنوز توی شهر مانده 
بودند، ب�رادر بزرگم زهیر و مادر بزرگ�م که بی بی صداش 

می کردیم. 
پدر گفت اون خودش خواس�ت بمونه به دلخواه خودش 

موند. 
م�ادر هیچ نگفت. پدر گفت اصال چ�را موند چرا نیومد با 

ما؟ 
ب�رادرم به صف س�ربازان داوطلب پیوس�ته بود و 

برای جنگ با دشمن در شهر مانده بود. 
ی�ه  هرک�س  دیگ�ه  خ�وب  گفت�م 

عقیدهای داره. 
پدر عصبانی شد گفت اصال 

من ریدم ب�ه اون عقیده. 
بعد س�ر به زیر انداخت و 
کش�یده به مسخره گفت 

عقیده! 
آفت�اب ک�ج می تابی�د و 

تا به وس�ط آس�مان برس�د 
ب�ود.  مان�ده  س�اعتی  هن�وز 

یک روز گ�رم پاییز ب�ود. با 
طل�وع راه افت�اده بودی�م 
و  نخوری�م  گرم�ا  ب�ه  ک�ه 

چ�ون بچ�ه کوچک ب�ا ما 
ب�ود س�خت راه می رفتی�م. 

گرما م�ا را گرفت. تنه�ا نبودیم. 
مردم پراکنده ب�ا قمقمه یا بی قمقمه 

ب�ر دوش می آمدن�د و می رفتند و 
دور می شدند. دشت تبدیل 

ش�ده بود به ی�ک پیاده 
رو با طول و عرضی 

فرا تر از نگاه، بی 
کس�ی  آنک�ه 
روب�رو  از 
همه  بیای�د، 
به یک جهت 

با  می رفتیم 
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هرچه ش�تاب که داشتیم زیر خورش�ید قرص تمام که حتی 
لکه ابری نبود جلوش س�د کند و از گرماش بکاهد یا س�ایه 
بیندازد بر راه و شعله ها می ُغریدند و شعاع سرخشان به هر 
سو می گس�ترد و چنگ می انداخت بر س�طح زمین دنبال 
صی�دی آدمی تا در خود ببلعد فرو ببرد و مردم می گریختند 
چون س�پری نداشتند که پشت آن پنهان شوند هیچ غیر از 

سنگرهای کوچک گور شکل نمناک. 
خواهر بزرگ ت�ر باز گف�ت آب. پدر ُغری�د و گفت می زنم 
توی س�رت ها. خواهر بزرگ ت�ر زد زیر گری�ه و حتی بعد از 

خوردن آب هم ساکت نشد. گفتم بسه دیگه. 
ح�اال قمقمه بر ش�انه م�ن بود. خواه�ر بزرگ تر ب�ا گریه 
پرس�ید داریم می ریم به کجا؟ گفتم اول می ریم ش�ادگان 

بعد می ریم اصفهان یا یه جای بهتر. 
مدتی طوالن�ی در س�کوت رفتیم. آب قمقم�ه از نصف 
هم کمتر ش�ده بود. گاهی یک جیپ ارتشی تند از کنارمان 
می گذش�ت و با رفتنش به ما خاک می خوراند. گروه هایی 
جوان می رسیدند و از ما جلو می زدند. نمی دانستیم چقدر 

دیگر راه داریم. تند می رفتیم که پیش از شب برسیم. 
مادر باز نگاهی به پش�ت س�ر انداخت و گف�ت بیچاره بی 
بی. گفتم وقتی راه باز بش�ه و ماش�ین ها بتونن رفت و آمد 
بکنن من خ�ودم بر می گ�ردم می ارم�ش. همینجور یک 

چیزی گفته بودم بدون اینکه به آن فکر کرده باشم. 
ی�ک روز قب�ل از راه افت�ادن ب�ه بی ب�ی گفتم ت�و را هم 
می بری�م. اما می دانس�تم پاهای او پیر ت�ر و عاجز تر از آنند 
ک�ه بتوانند آن هم�ه راه بیایند. گفت نه، خ�ودم نمی خوام 
بی�ام. تکیه داده بود به دیوار حی�اط و دوکش را می تاباند و 
برای زمستانی که از هیچش خبری نبود جاجیم می بافت. 
گفتم باالخره یه طوری می ش�ه که تو را هم بتونیم ببریم. 
ام�ا اولبخند زد و با ص�ورت ُپرچین نگاهم ک�رد و گفت بیا 
ببوس�مت. صورتم را جلو بردم. بوی خوش می داد، بوی 
بچگی و گالب و ش�یرینی های کوچک خوشمزه ای که از 
جیب های�ش در می آورد و به ما می داد. لب هایش پوس�ت 
گون�ه ام را مکیدند بعد ول کردند. س�رم را کش�یدم عقب، 

چش�م های ریز او در اش�ک غوطه خوردند و درخشیدند. 
گفت پس کی بمونه به گاو ها غذا بده؟ 

ما دوتا گاو داش�تیم که ش�یر خانواده را می دادند. بی بی 
گفت گاو ها و درخت یاس. 

درخت یاس وس�ط حی�اط خانه ما بود با ش�اخه های بلند 
ُپرپشت و انبوه گلهای ریز سفید. بی بی گفت درخت زبون 
بس�ته هم آب می خواد دیگه مگه ن�ه؟ گفتم دلواپس اون 
نباش، بارون که بیاد. اما او حرفم را ُبرید و گفت اگه بارون 

نیاد چی؟ 
اینطور شد که بی بی ماند، تنها به انتظار ُمردن، و ما زدیم 
به بیاب�ان و حاال نمای ی�ک آبادی دورادور کم کم ش�کل 

می گرفت. 
گفت�م یه جایی اون دور پیدا ش�د. پدر گفت یه مس�تراح. 
مادر با تکان سر به من عالمت داد که چیزی به پدر نگویم. 
نگفتم، چون هرچه می گفتم او را بیشتر عصبانی می کرد. 
آب قمقم�ه به ته رس�ید. مدتی بعد وقتی ک�ه آبادی کامال 
مشخص ش�د و ما امیدی به رسیدن یافتیم صدای شلیک 
توپ خیلی نزدیک به گوش رس�ید بعد صدای مهیب عبور 

یک هواپیما از باالی سرمان که تن را می لرزاند. 
خواهر بزرگ ت�ر گفت یا امام هش�تم. گفتم نترس. گفت 
مگ�ه مال کی�ه؟ هواپیما رفت�ه بود جل�و اما ان�گار در فکِر 
برگش�تن بود. گفتم م�ال این ط�رف. اما خی�ال خواهرم 
راحت نش�د، لبه پیرهنم را ول نکرد. می رفتیم. لب های 
او خشک بودند. گفت تو می گی این طرف جنگ را می بره 
یا اون طرف؟ گفتم ما می بریم. دس�تی بر سرش کشیدم. 
هیچ نگفت. نگاه از آس�مان بر نمی داشت بعد دستی دیگر 
از پش�ت لبه دیگر پیرهنم را گرفت و کشید. سر برگرداندم 
و دیدم خواهر کوچک تر ایس�تاده ب�ا ترس و موهای درهم 
خاک آلود خیره به چشم هایم. پرس�یدم چیه؟ گفت کاکا؟ 
صدایش می لرزید. گفتم بگو. پرس�ید پ�س ما اینطرفیم یا 

اونطرف؟ 

مهرماه ۱۳۵۹

      نشسته بود پای سماور تسبیح فیروزه ای اش را دانه دانه 

می ش�مرد. لبش بی صدا تکان می خورد. با لب خوانی هم 

نمی شد ذکرش را فهمید. اصال ذکر می گفت؟ گوشش به 

رادیو بود. چند روزی بود نشس�ته بود پای سماور خاموش 

و چشم و گوش دوخته بود به رادیو.

-... صمد آقاخانی، فرزند رجب

رضا ایزدی، فرزند یداهلل

مصطفی صالح آبادی، فرزند حسین...

در این چند روز بار ها ش�نیدن نام »مصطفی« قلبش را از 

جا کنده ب�ود. »مصطفی« هایی که مصطف�ای او نبودند. 

چهار س�ال گذش�ته ب�ود بی حتی یک خ�ط نامه ی�ا پیغام و 

نشانی از مصطفایش.

 »حاال ۲۴ س�اله اس�ت و حتما ریش�ش پرپشت شده.« 

چشم هایش را بست و تجسم کرد: »مثل خیلی از اسیرانی 

که حاال آزاده شده اند و تلویزیون نشانشان می دهد، لباس 

خاکی به تنش کوچک ش�ده و موهای روی شقیقه اش... 

برای س�فید ش�دن زود اس�ت. مصطف�ی فقط ۲۴ س�اله 

است...«

ش�ب ها رادیو که پخ�ش اس�امی آزادگان را تمام می کرد 

قلبش دو تکه می ش�د زه�را خانم. نیمی ش پر می کش�ید 

خ�اوران. از آن روز ه�ا که قلب�ش از میله ها می گذش�ت و 

می رفت تا سلول تنگ و تار محبوبه و دخترک را در آغوش 

می کشید تا سردش نشود، دو س�الی گذشته بود. محبوبه 

برایش هن�وز   همان دخترک الغر کم حرف بود که خودش 

قای�م  کودکان�ه اش  نقاش�ی های  و  کتاب ه�ا  الب�ه الی  را 

می کرد. نیمی ش هم آوارٔه نمی دانم کجا می ش�د در به در 
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دنبال مصطفی؛ مثل آن روز ها که پسرک توپ پالستیکی 

خان�م  زه�را  و  می رف�ت  و  می داش�ت  ب�ر  را  دوالی�ه اش 

غروب که می ش�د دربه در کوچه ها را دنبال او می گش�ت. 

پیش�تر ها قلبش یک جا پر می کش�ید. یک راست می رفت 

گوهردش�ت پیش دخترک. تابس�تان ۶۵ بود که مصطفی 

رفت س�ربازی، انگار که قلب زهرا خانم آواره ش�ده باشد. 

اس�فندماه   همان س�ال، وقتی مادر گرم خانه تکانی بود به 

امیِد چن�د روز مرخصِی نورزِی پس�ر، مصطفی با عملیات 

کرب�الی ۵ رف�ت که رفت. دو س�ال بع�د، بع�د از چند ماه 

بی خبری در پش�ت درهای بس�تٔه مالقات زندان، در پاییز 

۶۷ بود که خبر محبوبه را آوردند. بی هیچ مزار و نش�انی. 

عبداهلل خان دق کرد و مرد. زهرا خانم که از سیاه پوشیدن 

و ع�زاداری هم منع ش�ده بود، از آن به بعد هر وقت اس�م 

عبداهلل خان را می آورد یک »بختَور« پیشوندش می کرد. 

بس که به مرگ شوهر غبطه می خورد...

این چهار س�ال انگار بیس�ت س�ال گذش�ته باش�د. زهرا 

خانم مو هایش خاکستری شد و صورتش چروک. نرسیده 

به پنجاه انگار هفتاد س�اله ش�ده باش�د. روز آخر اعالم نام 

آزادگان بود و زهرا خانم چس�بیده بود ب�ه رادیوی دو موج 

س�بز رنگش. کوچه، چراغانی پایاِن چش�م انتظارِی اختر 

خانم بود. هادی را بعد از شش سال در آغوش کشید مادر. 

زهرا خانم این چند روز را چس�بیده بود به رادیو. جز چشم 

روشنی اختر خانم جایی نرفته بود. نشسته بود کنج داالِن 

بین دو اتاق، پای س�ماور، که خنک ترین جای خانه بود و 

تسبیح به دست گوش چسبانده بود به رادیو. در   همان دیدار 

کوتاه با اخترخانم چه ها که نشنیده بود از در و همسایه ها و 

غریبه ها: اسم پسر همسایٔه کوچه پشتِی جارِی منظر خانم 

را که چهار سال بود مفقوداالثر بود از رادیو خوانده بودند. 

برایش مراسم ختم هم گرفته بودند. نامزدش شوهر کرده 

بود و هش�ت ماه�ه حامله ب�ود. خانواده اش مان�ده بودند 

ک�ه در میان شادمانی هایش�ان چط�ور این خبر را به پس�ر 

بدهن�د. فرهاد، ب�رادرزادٔه نیره خانم برگش�ته ب�ود با یک 

پا. اس�م حجت، نؤه میرزا تقی را ک�ه مفقوداالثر بود رادیو 

خوانده بود، اما ش�ور و شادی بی نوا ها بیهوده بود. حجت 

س�لیمی فرزند ج�واد، نوه ی می�رزا نب�ود، هم نامش بود. 

خواهِر همسایٔه فخری، دخترخالٔه اخترخانم با شنیدن نام 

پس�رش از رادیو س�کته کرده بود و فرزند آزاده اش را برده 

بودند بیمارس�تان باالی سر مادر. طفلک می ترسیده وارد 

اتاق شود، نکند مادر دوباره سکته کند و از دست برود.

روز آخ�ر اعالم ن�ام آزادگان بود. زهرا خان�م رادیوی دو 

موج س�بزش را برداش�ت و رف�ت توی حیاط پ�ای درخت 

ب�ه.   همان درختی ک�ه عبداهلل خان، وق�ت تولد مصطفی 

کاش�ته بود. چه باری هم داده بود امس�ال! فکر کرد حتما 

ش�گون دارد و مصطفی می آید. دلش�وره داشت که چطور 

به مصطفی بگوید بابا دیگر نیست؟ با داغ  محبوبه چه کند 

مصطفی؟ پسرِک دردانه اش، بعد از این همه سال دوری 

بهانٔه خواهر را خواهد گرفت. مگر چه کرده بود محبوبه؟ 

مگر باور می ک�رد مصطفی که به خاطر داش�تن چند کتاب 

محبوبه را بی محاکمه اعدام کرده باشند؟

زه�را خانم - انگار که ضریح باش�د - صورت�ش را به تنٔه 

درخت مالید و نشست. اسم ها یک به یک قطار شد:

-... نادر ابراهیم آبادی فرزند مختار

الیاس محمودی فرزند الماس

کیوان دارابیان فرزند محمد

مصطفی پورحسینی فرزند عبداهلل...

از پن�ج مصطفایی که خوانده ش�د، هیچ ی�ک محمدزاده 

فرزند عبداهلل نبود...

زه�را خان�م بلند ش�د. چ�ادرش را از س�ر چوب لباس�ی 

برداشت و س�ر کرد. تس�بیح فیروزه ای اش پای درخت به 

افتاده بود. پیاده به س�مت ش�رق راه افتاد. شاید به سمت 

خاوران.

در ادبیات جنگ یا دفاع 
ش�اید  مق�دس، 

و  متداول ترین 
کلیش�ه ای ترین 

از  ک�ه  تصوی�ری 
جن�گ  رزمن�دگان 

ده�ه ش�صت در ذه�ن خوانن�ده ش�کل می گیرد، 
ن�گاه تقدس گرایان�ه، مقاومت ها و رش�ادت های 

عن�وان  هی�چ  ب�ه  ک�ه  جنگجویانی س�ت 
واهمه ای از مرگ و زشتی های جنگ ندارند. 

بدین صورت که در چنین فضاهایی، تصویر به شهادت 
رسیدن قهرمانان و جنگجویان که معموال مردانی باایمان 
و اهل دعا هس�تند بسیار قهرمان گونه و بر سر سجاده نماز 
اس�ت. از همین رو، کمت�ر اثری را می ت�وان در این زمینه 
واقع گرایانه تری  عکس العمل های  قهرمانانش،  که  یافت 
نسبت به پدیده جنگ داشته باشند و برای مثال از جنگ و 
مرگ بترسند، یا رفتاری شبیه به انسان های عادی داشته 

باشند. 
ش�اید این نخس�تین و اصلیترین ویژگی رم�ان »عقرب 
روی پله های اندیمش�ک« باش�د. حس�ین آبکنار در این 
رمان، قالب های معمول و فراواقعی را شکسته و در واقع 
با استفاده از تکنیک آشنایی زدایی چهره دیگری از جنگ را 
به تصویر کش�یده است که  گاه با صحنه های دلخراش اش 
تصویر دیگری از جنگ را در ذهن خواننده ایجاد می کند، 
آنچنان که خشونت جنگ در ذهن خواننده عریان می شود. 
به عبارت دیگر، قهرمانان رمان نه تنها به اس�تقبال جنگ 
و دالوری ه�ای آن نمی رون�د بلک�ه از آن می گریزند و به 

امید 
فت�ن  گر
ترخیصن�د.  برگ�ٔه 
از  یک�ی  مس�اله،  ای�ن  بی ش�ک 
اصلیتری�ن دالیل توقی�ف رمان در وزارت ارش�اد 
ایران اس�ت. در حقیقت، نوش�تن از جن�گ تبدیل به یک 
خط  قرمز ش�ده و درگیر حاشیه هایی شده است که با اینکه 
هی�چ ارتباطی ب�ه ادبیات ن�دارد اما دامن گیر آن نیز ش�ده 
است، تا آنجا که آثار نوشته شده درباره جنگ باید از صافی 
تقدس گرایی عبور کنند تا با چارچوب دس�ت کاری ش�ده و 

بزک شده آنچه که جنگش می خوانند، جور در بیایند. 
این رمان نخس�تین بار در س�ال ۱۳۸۵ و در دومین سال 
از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد توسط نشر نی در 
۸۵ صفحه منتشر ش�د، پس از آنکه مهم ترین جوایز ادبی 
در س�ال ۱۳۸۶ را از آن خود کرد، و با اینکه چاپ سومش 
آماده پخش بود ناگهان توقیف شد و وزارت ارشاد مجوزش 
را لغو کرد. حس�ین آبکنار، در یک�ی از مصاحبه هایش )در 
کتاب زمانه( در این باره چنین گفته:»راستش مدتی منتظر 
ماندم تا شاید با تالش های ناشر، کتابم رفع توقیف بشود، 
اما نشد. بعد دیدم که همین طور دارد زمان می گذرد؛ یک 
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سال؛ دو سال؛ سه س�ال. االن شش سال است که کتابم 
توقیف ش�ده. در این مدت هیچ کدام از کتاب هایم در هیچ 
کتابفروش�ی ای پیدا نمی ش�د. حس خوبی نب�ود. هر چند 
کتابم به ش�کل کپی و افس�ت زیرزمینی و با قیمِت باال، در 

خیابان انقالب فروخته می شود. 
اول به فکر افتادم که کتابم را به یکی از ناشرهای خارج از 
کشور بس�پارم تا چاپ کنند. احساس می کردم راه دیگری 
ن�دارم. تم�اِم راه های نش�ر در داخ�ل ایران بس�ته بود. تا 
اینک�ه از نش�ر الکترونیک�ِی ناکجا ب�ا من تم�اس گرفتند. 
دیدم امکان خوبی است. هر سه کتابم را به آن ها سپردم. 
وقتی نسخه های الکترونیکی و چاپِی کتاب هایم را دیدم، 

احساس کردم کتاب هایم دوباره زنده شدند.« 
تاثیر عجیب و عمیقی که خواندن »عقرب روی پله های 
اندیمشک« بر خواننده می گذارد، بی شک از آنجایی ست 
که خود نویس�نده تک ت�ک لحظه های�ش را زندگی کرده و 
آنچنان ک�ه از تک تک جمله ه�ای کت�اب برمی آید، آن ها 
را از صافی »وجودش« گذران�ده، چنان که خود در جایی 

می گوید:»در زندگِی ما گاه اتفاق�اِت به ظاهر کوچک تاثیر 
بزرگ�ی می  گذارند. تصور کنید اتف�اق بزرگی مانند جنگ، 
چه تاثیری خواهد داشت. وقتی جنگ تمام شد، سال های 
زی�ادی در ذهن�م ب�ا فضا ه�ا و ماجرا ها و ش�خصیت های 
داس�تانی که می  خواس�تم بنویسم و درس�ت نمی  دانستم 
»داس�تان  در  را  نش�انه هایش  ب�ودم.  درگی�ر  چیس�ت، 
رحم�ان« و »تانک« و »کوچه ش�هید« می  توانید ببینید. 
م�ن اگر جزء ب�ه جزء، خط ب�ه خط، و صحنه ب�ه صحنه با 
این فضاهای تاریک و سیاه یکی نمی  شدم نمی  توانستم از 
پِس نوشتن ش�ان بربیایم، و نوش�تنش هم یک سال و نیم 

طول نمی کشید.
دغدغه های بزرِگ سیاس�ی و اجتماعی و فلس�فی و کاًل 
بش�ری هم، اگر فردی نش�وند، اگر از منظ�ر کوچِک یک 
انسان به شان نگاه نشود، تبدیل به شعار می  شوند. من در 
همه داس�تان هایم دغدغه های فردی خودم را دارم. این 
دغدغه ها معمواًل خیلی درگیر بازی های س�خیِف سیاسی 
و اعتراض ه�ای ک�ور و عقی�ِم اجتماع�ی و ن�ق زدن های 
فلس�فی نیس�ت، ام�ا پرداختن ب�ه آن ها از منظ�ری دیگر 

است. از منظِر کوچِک فرِد من.« 
روای�ت اصل�ی داس�تان از ذه�ن مرتض�ی می گ�ذرد که 
خ�ود درگی�ر ماج�رای گرفتن برگ�ه ترخیص اش اس�ت، 
ش�خصیت ها در »عق�رب روی پله ه�ای اندیمش�ک«، 
آس�مانی  خ�وی  و  خل�ق  ب�ا  و  خارق الع�اده  انس�ان های 
نیس�تند بلکه مثل هم�ه ما زمینی اند و حتی ف�ارغ از امیال 
معنوی، گاه دچ�ار انحراف�ات اخالقی اند و به اس�تیصال 
کش�یده شده اند،  گاه در آرزوی دود س�یگارند و گاه از مرگ 

و جنگ می گریزند. 
آنچه که قابل توجه اس�ت تجرب�ه خواندِن »عقرب روی 
پله های اندیمش�ک« اس�ت که تاثیر عمی�ق و متفاوتی از 
آنچ�ه در مورد جنگ ت�ا کنون گفته ش�ده در ذهن خواننده 
می گ�ذارد ک�ه هر چند تل�خ و جانگداز اس�ت اما بی ش�ک 
تصویر تاثیرگذار و مان�دگاری بر ناخودآگاه خواننده خواهد 

گذاشت. 
پ�س از توقی�ف کت�اب در ای�ران، انتش�ارات ناکج�ا در 
پاریس اقدام به انتش�ار آن کرد. کتاب تاکنون به زبان های 
انگلیس�ی، آلمانی و فرانسه ترجمه ش�ده، شما می توانید 

کتاب را از اینجا ببینید و تهیه کنید.

حس�ین مرتضاییان آبکن�ار متولد ۱۳۴۵ تهران، نویس�نده، 
او  اس�ت.  داستان  نویس�ی  م�درس  و  فیلمنامه  نوی�س، 
فارغ  التحصیِل رش�ته هنرهای دراماتیک از دانش�گاه تهران 
اس�ت و در ح�ال حاضر در دانش�گاه هنر تدری�س می کند. 

گوهر دشتی در مجموعه »زندگی امروز و جنگ«، آبکنارهمچنین کارگاهی برای آموزش داستان نویسی دارد.
ده عکس را ارائه می کند که به تصویرسازی رابطه 

پیچیده بین تجارب روزمره و تجارب روانی یک 
زوج جوان ایرانی می پردازد. کارهای او موجب 

تعمیق گام به گام فرآیند نگاه کردن به عکس 
می شود که با نگاهی اجمالی و به ظاهر بی ضرر 

به فعالیت های روزانه این زوج آغاز می شود و به 
تدریج تمرکز نگاه را به حضور تانک های جنگی، 

پناهگاه ها و سرباز ها جلب می کند. 

البته در این مجموعه دش�تی قصد ندارد این زوج ها را در 
حال زندگی در منطقه جنگی نش�ان ده�د، بلکه از میدان 
جنگ فرضی و فضاهای داخلی برای نشان دادن ترومایی 

که حاصل خشونت جنگ است بهره می برد. 
دش�تی از زاویه ای ن�و ای�ران معاصر را نش�ان می دهد. 
م�ا این بار فرصت ای�ن را داریم که بتوانیم ب�ه جای ایرانی 
ک�ه بنیادگرای�ان و پروپاگانداهای رس�انه ای به ما نش�ان 
می دهند، ش�اهد زندگی زوج جوانی باش�یم که راه خود را 
در جه�ان پیدا می کنند. دش�تی ما را ب�ه دنیای خصوصی 
خ�ود می ب�رد و در کاره�ای روزم�ره ای چ�ون خوان�دن 

روزنام�ه، غذا خ�وردن، ق�دم زدن و س�ایر فعالیتهایی که 
جهانی، روزمره و عادی تلقی می ش�وند، شریک می کند. 
او توضی�ح می دهد که »زندگی ام�روز و جنگ« از تجربه 
شخصی اش از هشت سال جنگ ایران و عراق سرچشمه 
گرفته اس�ت. به گفته خودش، او ت�الش کرده یک »زوج 
پس�اجنگ« را که »نماد نسل او« اس�ت و »در واقعیت ها 
و خاطرات جنگ به عنوان پس زمینه زندگی روزمره شان 
گرفتار هستند.« در این پروژه، دشتی از یک مستندسازی 
به کش�ف امکانات پرفورماتیوعکاسی می رسد. او تالش 
می کند با روایت خود و زندگی اش، تأثیر نمادین خش�ونت 
را بر روح و روان نسل خود نمایان کند و بدین ترتیب شکل 

انسانی داستان را مستند می کند. 
پش�ت هریک از قاب عکس�های دش�تی، تاریخی نهفته 
اس�ت ک�ه تصاوی�ری ک�ه می بینی�م آن را به واق�ع تحمل 
می کنند. انقالب اس�المی ایران در سال ۱۳۵۷ واقعه ای 
بود که جمهوری اس�المی ایران را بنیان نهاد و نتایج و آثار 
آن همچنان ب�ر جمهوری ایران تأثیرگذارند. نس�ل گوهر 
دش�تی و خود او که در س�ال های پ�س از انق�الب به دنیا 
آمده ان�د، از دوران انقالب تنها داس�تان هایی ش�نیده اند 
ک�ه موجب می ش�ود دانس�ته های آن ها همه دس�ت دوم 
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باشد. ناپایداری سیاسی ایران در طول انقالب اسالمی، 
موجب شد صدام حس�ین رهبر تازه به قدرت رسیده عراق 
روابط عرب-ایرانی حوزه خلیج فارس را به چالش بکش�د 
و آغازگر جنگی بین ایران و عراق ش�ود که ۸ سال به طول 
انجامی�د. هزینه ه�ای جن�گ سرس�ام آور بودن�د. تلفات 
انس�انی بین پانصد هزار تا ی�ک ملیون نف�ر ایرانی برآورد 
می ش�ود. برای دش�تی و نس�ل او، این جنگ هم زمان با 
دوران کودکیش�ان رخ داد و آث�ار روانی آن ب�ه تازگی خود 
را نش�ان می دهد. بدی�ن ترتیب، ص�دای او در این پروژه 
بازت�اب موقعی�ت منحص�ر بف�رد او در جای�گاه هنرمندی 
»پساجنگی« است و این موجب می شود تصویرسازی او 

از تروما، جنگ و زندگی معاصر اهمیت ویژه ای بیابد. 
هنرمندان معاصری چون شیرین نشاط و یا نویسندگانی 
چون مرجان س�اتراپی، ایران و تاریخ ای�ران را با کارهایی 

مش�ابه و داس�تان هایی از تج�ارب اجتماعی، سیاس�ی یا 
روح�ی روانی زن�ان در ایران، به مخاطب�ان غربی معرفی 
کرده ان�د. ب�ا این ح�ال، بای�د برخ�ی تفاوت ها می�ان این 
هنرمندان و دشتی را به رس�میت شناخت. هم ساتراپی و 
هم نشاط، پیش از انقالب به دنیا آمده اند و در زمانی وقوع 

انقالب در ایران زندگی می کرده اند. 
این پرسش که انقالب اس�المی و جمهوری منجر شده 
از آن و نی�ز جنگ ای�ران و عراق چگونه زندگی این نس�ل 
را تحت تأثیر قرار داده اس�ت، دامنه پاس�خهای متعددی 
را ن�ه تنها در میان نس�ل ها که در میان اف�راد هم در برمی 
گیرد. دش�تی که کودکی اش را در طی هش�ت سال جنگ 
ایران و عراق س�پری کرده اس�ت، هم با مرجان ساتراپی 
که چهارس�ال از دوران جنگ را در اتریش گذرانده و هم با 
شیرین نشاط که در طول انقالب ایران را ترک کرده است، 
تفاوت ه�ای زی�ادی دارد. همچنین، س�اتراپی و نش�اط 
تصمی�م گرفته ان�د بصورت دائم�ی در پاری�س و نیویورک 
و خ�ارج از ایران زندگ�ی کنند؛ چرا که محتوای جنس�ی و 
سیاس�ی کارهای آن ها در ایران، اجرای آنرا در این کش�ور 
غیر ممک�ن می کند. با اینک�ه موضوع کار آن ه�ا نمایانگر 
تناقض�ات تجرب�ه زندگ�ی پیش و پ�س از انقالب اس�ت، 
ص�دای آن ها، صدای هنرمندی در تبعید اس�ت. دش�تی 

در زندگی امروز و جنگ، دشتی با سبکی 
چون نقالی با نقاشی های فیگوراتیو، با 

عکس هایی که هر کدام آبستن لحظه ای 
تاریخی است، قصه گوی ما می شود

اما، همچنان در ایران زندگی، کار و تدریس می کند. 
در زندگی امروز و جنگ، دش�تی با س�بکی چون نقالی با 
نقاش�ی های فیگوراتیو، با عکس هایی که هر کدام آبستن 
لحظه ای تاریخی اس�ت، قصه گوی ما می ش�ود. این کار 
یک مجموعه است اما هر اثر داستان خود را چون تابلویی 
زنده، مفهوم مکانی و داستانی را در یک قاب به نمایش در 
می آورد. با بهره گیری از یک مکان فیلمبرداری در حومه 
شهر تهران که لوکیشن های جنگی در آن آماده شده است، 
دشتی هرکدام از فعالیتهای هر روزه را در جنگی خیالی به 
تصویر می کشد. او عکس ها را س�اخته و شکل می دهد تا 
به تولید خوانشی چندالیه، از زندگی روزمره تا کنجکاوی 
و برهم زدن پیش فرض ها دس�ت یابد. برای مثال، زمانی 
که برای اولین بار به عکس�ی از یک زوج در ماش�ین برمی 
خوری�م، ابت�دا زوج�ی را می بینیم که در لباس�ی مجلل در 
ژستی برای مراسم عروسی نشسته اند و در مرحله بعدی، 
ماش�ینی قدیم�ی و قراضه را ک�ه برای این مراس�م تزئین 
شده اس�ت می بینیم که قادر به حرکت نیس�ت. بعد از این 
توجه به پس زمینه عجیبی جلب می ش�ود که خاکی اس�ت 
و نهایتًا، تانکهای ارتش�ی به نظر می آیند که ما را به سمت 
درک موقعیت دقی�ق عکس، یعنی می�دان جنگ هدایت 
می کنن�د. ام�ا چرا زوج�ی جوان که ب�ه نظر می رس�د تازه 

ازدواج کرده ان�د بای�د در این پس زمین�ه، در میدان جنگ 
و در ماش�ینی قراضه عکس بگیرند؟ این عدم هماهنگی 
بی�ن آنچه که »معن�ی« دارد، مث�ل زوجی ک�ه برای یک 
عکس ژس�ت گرفته اس�ت و آنچه که »بیمعنی« اس�ت، 
مثل ماشین قراضه و میدان جنگ، به قدرت جنگ روانی 

درونی اجازه خودنمایی می دهد. 
از آنجا ک�ه عکس ها »واقعی« به نظ�ر نمی آیند - و بین 
مس�تندی جنگی و عکسهایی شخصی ش�ناورند - درک 
درس�ت و صح�ت عکس ها زی�ر س�وال م�ی رود. این ها 
 Nan( عکس های�ی از زندگی روزمره به س�بک ن�ن گلدین
Goldin( نیست، بلکه وام گیری از این نوع سبک عکاسی 
برای بوجود آوردن درجه ای از صمیمیت اس�ت. واقعیت 
این اس�ت ک�ه دش�تی ای�ن صحن�ه س�ازی مصنوعی در 
عکس هایش را که موجب نوعی تنش در تجربه نگریستن 
می ش�ود پنهان نمی کند. در عک�س زوج در تخت، مرد و 
زن نه روی ی�ک تخت عادی ک�ه روی تخت های نظامی 
ش�بیه آنچه در س�ربازخانه هاست هس�تند. زن نخوابیده 
اس�ت بلکه خیره به بیننده عکس نگاه می کند، در حالیکه 
مرد با پایی برهنه نشس�ته اس�ت و س�یگار می کشد. آنچه 
که این کار را عجیب می نماید، اینس�ت که این آماده شدن 
پیش از رفتن به تخت، خارج از محیط بس�ته و در محیطی 
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بیابانی در کنار پنج س�رباز با ماس�ک های گاز و اس�لحه به 
دست رخ می دهد که به سوی زوج می آیند. یک بار دیگر، 
این صحنه و عناصر نمایش�ی نش�ان از تروم�ای روانی که 
این زوج تجرب�ه می کنند دارد. دش�تی دس�تگیری قریب 
الوق�وع این زوج را ب�ه تصویر نمی کش�د، بلک�ه وزن این 
نگرانی مشترک و تاریخ است که رخ می نماید. تصویر این 
س�رباز ها با ماس�ک های گاز، که یکی از نشانه های جنگ 
ایران و عراق اس�ت، پافش�اری بر درگیری ذهنی هم زن 
و ه�م مرد در لحظاتی پیش از خواب اس�ت. صحنه آرایی 

ای�ن فض�ای روانی درون�ی موجب 
می شود بیننده در الیه های مختلف 
به چالش کش�یده شود و از یک الیه 
به دیگری پرتاب ش�ود، برای اینکه 
نهایت�ًا نقطه ام�ن و پای�داری برای 

خود بیابد. 
نوع عکس ها  صحت واقعیت این 
آنجا ف�رو می ریزد که نگریس�تن به 
بر  ش�اهدی  تروماتیک  تجرب�ه  این 
نامفهومی اش می ش�ود. دش�تی با 
بهره گی�ری از پرفورمانس تئاتری، 
ای�ن تصن�ع را ب�رای نمای�ان کردن 
در  کس�ی  آنچ�ه  بی�ن  تفاوت ه�ای 
شرایط جنگی و ترومای آن احساس 
ب�رای  آنچ�ه  و  می کن�د  تجرب�ه  و 
کس�ی )توس�ط مقامات، رسانه ها و 
نس�ل های قبل�ی( بازگو می ش�ود، 
ب�کار می ب�رد. ه�ر نس�ل جدی�دی 
تروماتی�ک خود  دیس�کورس  بای�د 
را ب�ا آنالیز انقالب ه�ا و جنگ های 
پیش�ین روش�ن کن�د. دش�تی ای�ن 
تصنع را برای ابراز ناخش�نودی اش 
از راه ه�ا و روش های�ی ب�ه عن�وان 
روش�ی منحص�ر بف�رد ب�رای بیان 
تروما که در اختیار او و هم نسالنش 

است، استفاده می کند. 
تجرب�ه ای  جن�گ،  می�دان  زمین�ه  پ�س  ک�ه  درحال�ی 
پرفورماتی�و و چندالیه نظاره گ�ری می آفریند، بهره گیری 
دشتی از رنگ و کمپوزیس�یون با تجسم بصری »از دست 
دادن«، به س�اختن صحنه ای قابل تفسیر کمک می کند. 
برخ�الف اس�تفاده تأثیرگ�ذار از رنگه�ای کدر ک�ه به نظر 
احس�اس ناامیدی را تقویت می کنند، ع�کاس ماهرانه از 
رنگهایی چون قرم�ز و صورتی در برخی از اش�یا و عناصر 
اس�تفاده می کند تا ن�ور امیدی در صحن�ه رخ نماید. برای 
مثال، در عکس عروس�ی، ماش�ین با روبان های صورتی 
تزئین ش�ده اس�ت و یا در عکس تانک و زوجی که مشغول 
ش�ام خوردن هستند، روسری س�یاه زن گل های صورتی 
دارد. این اس�تفاده از رنگ در ترکیب این واقعیت را آشکار 
می کن�د ک�ه ای�ن زوج رودرروی تروم�ا و با تکیه ب�ر امید، 

صدای او در این پروژه بازتاب موقعیت 
منحصر بفرد او در جایگاه هنرمندی 

»پساجنگی« است

زندگی روزمره خود را حف�ظ می کنند و ادامه می دهند. در 
عکاسی، اس�تفاده از رنگ، صحنه را به صحنه ای معاصر 
تبدی�ل می کند. نوری که از آس�مان می تاب�د و رنگ های 
قهوه ای-سبز-خاکس�تری کدر که در عکس های دشتی 
غال�ب هس�تند، موجب می ش�وند بیننده از خ�ود در مورد 
زمانی که این عکس ها گرفته ش�ده اند بپرس�د، درحالیکه 
این عکس ه�ا می توانند از ه�ر دوره زمان�ی تاریخی به ما 
رس�یده باش�ند. این موجب می شود بین گذش�ته و حال، 
تاریخ و »اینجا واآلن« نوعی پیوند ایجاد شود. اگر محور 
زمان�ی را نادی�ده بگیریم، دش�تی فکر می کند آث�ار روانی 
جنگ جهانیس�ت چرا که آثار جنگ بر فهم اجتماعی مردم 

کشور ها تا چند نسل ادامه دارد. 
همزمان، دشتی از نمایه های ویژه و خاصی برای ارتباط 
دادن این تصاویر به جنگ ایران و عراق اس�تفاده می کند. 
این جنگ از جهت تش�ابه تاکتیک های اس�تفاده ش�ده در 
آن با جنگ جهانی اول مقایس�ه می ش�ود. ه�ردو آن ها از 
سنگرگیری، پست های مسلسل و سیم خاردار در سراسر 
جبهه اس�تفاده کردند و عراق از س�الح شیمیایی هم بهره 

برد. )آبراهامیان، تاریخ ایران معاصر ۱۷۱( 
صدای متفاوت دش�تی به نوع مش�خص دیگری هم در 
س�اخت و پرداخ�ت روابط بین جنس�یتی ظه�ور می کند. 
در ت�الش ب�رای یافتن نش�انه هایی احساس�ی در صورت 
زن و م�رد، برای تفس�یر رابطه آن ه�ا با موقعیتش�ان، به 
موانع�ی برمی خوریم. زوج دش�تی کاماًل بی احس�اس به 
نظ�ر می آیند. صورت های بی حسش�ان نس�بت به محیط 
کام�اًل خنث�ی اس�ت. در عکس تش�ریفاتی ]س�فره هفت 
س�ین[ که زوج روی یک سفره نشسته اند، یک آینه، تنگ 
ماهی، قرآن و س�یب هم حضور دارد. آن ه�ا با کاله های 
س�ربازی محصور ش�ده اند و به نظر می رس�د زوج در حال 
برگزاری نوعی یادبود با کاله هایی هس�تند که شبیه سنگ 
قبر احاطه ش�ان کرده اند. هرچند قیاف�ه زوج وجود چنین 

مراسمی را نه تأیید می کند و نه تکذیب می کند. این جدایی 
احساسی یا س�کوت زبان، یک سوگواری ناتمام می ماند. 
همچنین نمایش س�کوت می تواند به مواجهه پیشداوری 
در م�ورد زن مس�لمان س�رکوب ش�ده ب�رود. با س�کوتی 
ک�ه هم بر مرد و هم بر زن حاکم ش�ده اس�ت، دش�تی این 
پیش�داوری جنس�یتی را رد می کند و روابط بین جنس�یتی 
این زوج می تواند نشان دهنده این باشد که برخالف آنچه 
می پنداریم زنان و مردان در دنیای مسلمان همیشه از هم 
تفکیک شده نیستند و زن توسط مرد سرکوب نشده است. 
دش�تی تأکید می کند ک�ه این ترومای روان�ی که از جنگ 
ناش�ی ش�ده اس�ت، هم زنان و هم مردان را بطور فراگیر 
س�رکوب می کند و پاس�خ و عکس العمل زنان و مردان در 
مواجهه با ای�ن تروما می تواند یکس�ان یا متفاوت باش�د. 
او نوع�ی معی�ار را ارائه می دهد ک�ه ما را به قلم�رو نماد ها 
هدای�ت می کن�د. نگاههای خی�ره زن و ش�وهر، در حال 
اجرای مراسم سفره هفت س�ین، نشان می دهد که آن ها 
هردو در این سوگواری شریکند. عالوه بر این، در عکسی 
که زن از لب تاپ اس�تفاده می کند و مرد مستقیمًا به بیننده 
خیره ش�ده است، دش�تی کاماًل هدفدار رابطه ای بین او و 
بیننده برقرار می کند. در این مجموعه، دش�تی هم به مرد 
و هم ب�ه زن اج�ازه می دهد جداگان�ه و با هم، ب�ا خارج از 
قاب و مخاطب ارتباط برقرار کنن�د. با دادن صدا به هردو 
آن ها، دش�تی به نوعی مداخله شجاعانه در بحث درمورد 
تفاوت های فرهنگی جنسیتی دس�ت می زند. این زوج با 
هم تروما را نش�ان می دهند و هیچ کدام از آن ها کم اثر تر یا 

پراثر تر به نظر نمی آید. 
 »بزرگ ش�دن در زم�ان جنگ مضراتی برای نس�ل من 
داش�ته است. موجب می ش�ود ما در ترس زندگی کنیم که 
مب�ادا روزی دوب�اره وارد جنگ ش�ویم. ما دائم�ًا در ایران 
در ح�ال زندگی با جنگ از نقاش�ی های دی�واری گرفته تا 
برنامه ه�ای تلویزیون هس�تیم. این ها هم�ه زمان جنگ 
را به ما ی�ادآوری می کنند. جنگ بخش�ی از وجود زندگی 

هرروزه ما می شود. 

در این پروژه م�ن زوجی جوان را انتخاب کردم و آن ها را 
در پس زمینه ای از جنگ ق�رار دادم تا نزدیکی جنگ را به 
زندگی هامان نش�ان دهم، انگار این زوج زندگی خود را در   

همان شرایط جنگی ادامه می دهد.« 
گوهر دشتی

برخالف استفاده تأثیرگذار از رنگهای کدر 
که به نظر احساس ناامیدی را تقویت 

می کنند، عکاس ماهرانه از رنگهایی چون 
قرمز و صورتی در برخی از اشیا و عناصر 

استفاده می کند تا نور امیدی در صحنه رخ 
نماید
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از جنگ که صحبت به میان می آید، اولین 
تصویری که در ذهنمان نقش می بندد چیست؟ 

تصویر کودکی گریان بر گور پدر شهیدش، 
پرتره رزمنده ای در جبهه، خاطره ای شخصی، 

فیلم مستند مقاومت چند جوان درخرمشهر، 
صف های طوالنی کوپن ارزاق عمومی، جنگ 

زدگان مناطق جنوب ایران که به شهرهای مختلف 
کشور مهاجرت کردند و …؟ 

اینه�ا همه هر چه باش�ند یک عنصر مش�ترک دارند و آن 
تصاوی�ری اس�ت که ب�رای ما ب�ه خاط�ره ای جمعی بدل 
ش�ده اند. عکاس�ان را ش�اید بت�وان خالق ای�ن خاطرات 
ماندگار دانس�ت. روند رو به رشد عکاس�ی مستند در دوره 
انقالب و پس از آن دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق 
به اوج شکوفایی خود رسید و می توان گفت عکاسی ایران 
دی�ن خود را ب�ه کش�ورش در دوران جنگ ادا ک�رد. اما آیا 
مسؤوالن فرهنگی توانس�تند از تمامی ظرفیت این حرفه 

برای ثبت تاریخ کش�ور در یکی مهم ترین رویدادهای یک 
صد سال اخیر بهره ببرند؟ به نظرم جواب این سوال منفی 
اس�ت. پس عکاس�ی مس�تند دوران جنگ را چگونه باید 

ارزیابی کرد؟ 
در مقایس�ه با خبررس�انی جنگ ها در دیگ�ر مناطق دنیا، 
ش�اید بتوان جن�گ ای�ران و ع�راق را یکی از بس�ته ترین 
جنگ ه�ا نامی�د. نزدیک ترین نمونه مش�ابه جن�گ ایران 
و ع�راق را می توان اطالع رس�انی بعد از جن�گ ویتنام و 
امریکا دانس�ت که اج�ازه ندادند تا مطبوعات و عکاس�ان 
عملکرد مس�ببین آغاز جنگ را به چالش بکش�ند و جریان 

سازی کنند. 
ادی آدام�زEddy Adams  با عک�س معروفی که از اعدام 
یک وی�ت کنگی غیر نظامی توس�ط س�رتیپ نگوک لوآن 
در خ�الل جنگ ویتنام در س�ال ۱۹۶۸ گرفت، توانس�ت 
اعتراضات گروه های ضد جنگ را ش�دت ببخشد و مسیر 
جنگ ویتنام را تغییر دهد. آزادی عمل عکاس�ان در جنگ 
ویتنام باعث ش�د عملکرد دولت امریکا در مداخله نظامی 

آنچه از هشت سال جنگ به جا ماند

عکس از محمود فرنود

در ویتنام زیر س�وال برود. این ماجرا سبب شد عکاسان و 
خبرنگارانی که خواستار پوش�ش این جنگ بودند به تایید 

رسمی ارتش امریکا نیاز داشته باشند.
اما در ایران قضیه ش�کل دیگری به خ�ود گرفت و عمده 
این مس�ئولیت برای ثبت تصاویر جنگ بر عهده عکاسان 
ایران�ی ق�رار گرف�ت ک�ه تجرب�ه حض�ور در هی�چ جنگی 
نداش�تند و بدون هیچ آموزش�ی تنها با عالق�ه خود به این 
کار پرداختن�د. جوانانی که هیچ از عکاس�ی نمی دانس�تند 
در دوران جنگ با آزمون و خطای بسیار بدل به عکاسانی 
زبده شدند و البته بس�یاری جان خود را در این راه از دست 
دادند تا در خ�ط مقدم جبهه رویداده�ای آن روز ها را ثبت 
کنن�د. در این میان البته عکاس�ان مس�تقل و آزاد کمترین 
ش�انس را در دسترسی به محیط جنگی داشتند و عکاسان 
وابسته به خبرگزاری ها و آژانس های بین المللی و داخلی 

عموما از موقعیت بهتری برخوردار بودند. 
به ی�اد ماندنی ترین تصاوی�ر در هر جنگی را ش�اید بتوان 

تصاویری دانست که در جبهه جنگ عکاسی شده و تبدیل 
به نماد   همان جنگ نیز ش�ده اند. نمونه هایی در این زمینه 
را می توان عکس جو روزنتال برش�مرد که در فوریه س�ال 
۱۹۴۵ در جری�ان جنگ جهانی دوم گرفته اس�ت. در این 
عک�س گروهی از س�ربازان در ح�ال به اهت�زاز در آوردن 
پرچم امریکا دیده می ش�وند. این عک�س بعد ها تبدیل به 
نماد جنگ جهانی دوم ش�د و مدال افتخاری نیز منقش به 
همین تصویر ساخته شد. همچنین مجسمه عظیم برنزی 
در  گورس�تان مع�روف آرلینگتن براس�اس همی�ن تصویر 

ساخته شد. 
در ای�ران اما ظاه�را وضعیت ش�کل دیگری داش�ت. تا 
جایی که به ی�اد دارم معروف ترین عک�س برجای مانده از 
جنگ هشت س�اله ایران و عراق تصویر گرفته شده توسط 
محمد فرنود اس�ت ک�ه بر دیوارهای بس�یاری از ش�هرها 
نقاش�ی ش�د. اما این تصویر که چهره رزمندگان بس�یجی 
را به تصویر کش�یده اس�ت نه تنها در جبهه عکاس�ی نشده 
اس�ت، بلکه آنقدر ش�یک و ت�ر و تمیز اس�ت که بیش�تر به 
عک�س تبلیغات�ی می ماند تا عکس جنگی. ای�ن تصویر در 
جریان رژه نیروهای مس�لح عکاسی ش�ده است. سال ها 
بعد خبر س�اخت مجس�مه ای از این تصویر نیز در رسانه ها 

منتشر شد که خبر ندارم ساخته شد یا نه؟! 
البت�ه تصاوی�ر دیگ�ری نی�ز از جنگ ک�ه آثار عکاس�انی 
چون ساس�ان مؤی�دی، عل�ی فریدونی، بهم�ن جاللی، 
کاوه گلس�تان، امیرعلی جوادیان، منوچه�ر دقتی، آلفرد 
یعقوب زاده، ابوطالب امام، سعید صادقی و دیگران بودند 

در مقایسه با خبررسانی جنگ ها در دیگر 
مناطق دنیا، شاید بتوان جنگ ایران و 

عراق را یکی از بسته ترین جنگ ها نامید. 
نزدیک ترین نمونه مشابه جنگ ایران و 

عراق را می توان اطالع رسانی بعد از جنگ 
ویتنام و امریکا دانست
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در اذهان باقی اس�ت که در زمان خود توانستند جریان ساز 
باشند. 

بعد از جنگ
نقط�ه مه�م دیگر حف�ظ و نگه�داری آث�ار تولید ش�ده و 

حمایت از عکاسان بعد از اتمام جنگ است. 
در این زمینه نیز در ایران متاسفانه کم کاری زیادی صورت 
گرفته اس�ت. در س�ال های ابتدایی جنگ، بهمن جاللی 
با انتش�ار کتاب ه�ای »روزهای خون، روزه�ای آتش«، 

»خرمش�هر«، »آبادان ک�ه می جنگد« جزو 
اولین عکاس�انی بود که توانس�ت این واقعه 
را ب�ه ثبت برس�اند. بعد ها البت�ه حرکت های 
ف�ردی توس�ط دیگر عکاس�ان جن�گ نیز به 
انجام رس�ید. اما ش�اید مهم ترین کتاب های 
جن�گ را بایس�تی ش�ش کت�اب عک�س در 
سال ها ۶۹ و ۷۰ نام برد که توسط بنیاد حفظ 
آثار و نش�ر ارزش های دفاع مقدس درآلمان 
منتشر شدند. هفتمین مجموعه در سال ۸۵ 
با عنوان »زنان و دفاع مقدس«، هش�تمین 
جلد آن با عنوان »خرمش�هر« و نهمین جلد 
نیز با عنوان »ش�هدا« تا کنون منتش�ر شده 

است. 
گل عل�ی بابای�ی رئی�س س�ازمان هنری و 
ادبی�ات دفاع مق�دس بنیاد حفظ آثار و نش�ر 
ارزش های دفاع مقدس از انتش�ار جلد دهم 
ب�ا عن�وان آزادگان در س�ال ۱۳۹۳ خبر داده 

است. 
هزین�ه ب�االی چ�اپ کت�اب عک�س باعث 
ش�ده عکاس�ان نتوانند آثار خود را به صورت 
فردی به چاپ برس�انند. در سال های بعد از 
جنگ، گروهی از عکاسان با تاسیس انجمن 
عکاس�ان انق�الب و دف�اع مقدس ب�ا هدف 
حفظ و حراس�ت از آث�ار عکاس�ان انقالب و 
دفاع مقدس به عنوان تنها مرجع انتشار کتب 
تخصص�ی عکس جن�گ و عکاس�ان جنگ 

شناخته می شوند. 
اما با گذشت ۲۵ س�ال از اتمام جنگ ایران 
و عراق ش�اید به جرات بت�وان گفت به ازای 
هر سال در ربع قرن گذش�ته حتی یک جلد کتاب عکس از 
جنگی هشت ساله به چاپ نرسیده باشد و شاید مسئوالن 
فرهنگی وقت اگر نگاهی منصفانه به گذشته داشته باشند 
بایستی به خاطر محدودیت های بی شمار موجود بر سر راه 
عکاس�ان در ثبت مهم ترین رویداد معاصر تاریخ صدس�اله 
کش�ور افس�وس بخورند و برای جب�ران آن و جلوگیری از 
نابودی آرشیو شخصی عکاسان در صدد چاپ کتاب های 
عکس بیش�تری ب�ر آیند ت�ا خالقین این آث�ار نیز ت�ا در قید 

حیات اند لذت مکتوب شدن آثارشان را ببرند. 

در گفتگو با کامران جبرئیلی
عکاسی جنگ ایران و عراق محور مصاحبه مجله تابلو با 

کامران جبرییلی است. آقای جبرییلی اکنون عکاس خبرگزاری 
آسوشیتدپرس در امارات متحده عربی است.

http://youtu.be/1DEYeqVMU4k
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بیست و پنج سال از پایان جنگ ایران و عراق 
گذشته است. امروز دیگر نه دولت عراق دشمن 

ایران است و نه صدامی هست که روزگاری، 
مردم ایران در کوچه و خیابان و در نمازهای 

جمعه، مرگ او را فریاد می زدند. جنگ، هم دیگر 
جز در ادبیات سیاسی رسمی و دولتی ایران، دفاع 

مقدس نامیده نمی شود. نسل جوان امروز نیز از 
جنگ، جز خاطرات کودکی از بمباران شهر ها و 

یا تصاویر فیلم های جنگی سینمای ایران، چیزی 
به یاد ندارد و به سختی می تواند با فرهنگی 

که جنگ را مقدس می شمارد و از رزمندگانش، 
قدیس می سازد، همذات پنداری کنند. 

چ�ون  فیلمس�ازانی  روزگاری،  ک�ه  جن�گ  س�ینمای 
ابراهی�م حاتمی کی�ا، عبداهلل باکی�ده، ش�هریار بحرانی، 
حس�ین قاس�می جام�ی، عبدالحس�ین برزی�ده، رس�ول 
مالقلی پور، محمدرضا دروی�ش، کمال تبریزی، مجتبی 
آن  ش�اخص  نماین�دگان  حمید ن�ژاد،  عزی�زاهلل  و  راع�ی 
بودن�د، همچنان تح�ت تاثیر نگاه مس�لط اس�طوره ای و 
ایدئولوژیک به جنگ اس�ت. س�ینمای جنگ هنوز بر آن 
اس�ت که از رش�ادت های رزمن�دگان مس�لمان ایرانی و یا 
مظلومیت های ش�هدای جنگ بگوی�د و در این میان نگاه 
هجوآمیز و کمدی س�ینماگرانی چون مسعود ده نمکی به 
جنگ، بیش از آنکه سویه ای انتقادی و تابوشکنانه داشته 
باشد، نگاهی س�طحی و کاسبکارانه اس�ت که با استفاده 

از موقعیت این فیلمس�از ب�ه عنوان س�ینماگری خودی و 
صاحب نفوذ در س�اختارهای حکومتی، توانس�ته با جنگ 
و ارزش های پذیرفته شده آن، ش�وخی کرده و برخی خط 
قرمز ه�ا را زیر پا بگذارد. در گذش�ته، آنچ�ه از جنگ ایران 
و ع�راق، بر روی پرده س�ینما ها ب�ه نمایش درآم�د، غالبا 
حاصل نگاه ایدئولوژیک و یک سویه سینماگران ایرانی به 

این رخداد فرسایشی و خونبار بود. 
شخصا به عنوان کسی که دورانی از زندگی اش به عنوان 
یک س�رباز س�اده در خط مقدم جبهه های جنگ گذشته و 
در دو عملی�ات بزرگ ارتش ایران، یعن�ی عملیات میمک 
و عملیات شکس�ت حصر آبادان ش�رکت داشته است، به 
جرات می توانم بگویم که تا کنون هیچ فیلمسازی نتوانسته 
واقعیت های جن�گ و لحظه های پر از آت�ش و خون را که 
م�ن و همقطارانم از آن عبور کرده ایم؛ در س�ینمای ایران 
به درس�تی تصویر کند؛ چرا که نه امکان�ات فنی و صنعتی 
س�ینمای ایران اجازه می دهد ک�ه آن لحظه های مهیب و 
هولناک، به شکلی واقعی ترسیم شود و نه قوانین ممیزی 
در مورد س�ینمای جنگ، دس�ت فیلمس�از را باز می گذارد 
ک�ه چهره واقعی جن�گ و ترس و دله�ره نیروهای خودی 
و یا شکس�ت های خونبار آنه�ا را در کنار پیروزی هایش�ان 
به نمایش بگذارد. اگرچه برخی س�کانس های درخش�ان 
از فیلم ه�ای دیده ب�ان حاتمی کیا، پرواز درش�ب رس�ول 
مالقلی پ�ور، کیمی�ای محمدرض�ا درویش و باش�و غریبه 
کوچ�ک بهرام بیضای�ی  را ک�ه لحظه هایی از جن�گ را به 
رئالیستی ترین ش�کل ممکن تصویر کرده اند، نباید نادیده 

گرفت. 
ج�دا از رویکرد تج�اری و کلیش�ه ای س�ینماگرانی مثل 
س�اموئل خاچیکیان، ایرج قادری، جمشید حیدری و اکبر 

صادقی که ب�رای آنها، جنگ، موضوع�ی هیجان انگیز، 
جذاب و پرکش�ش برای س�ینما ب�ود- قابلیت های زیادی 
برای جلب مخاطب داش�ت- برای فیلمس�ازان متعهد و 
مکتبی، جنگ، امری مقدس و عرصه رویارویی خیر و شر 

و مومنان و کافران بود. 
تجربه های ش�خصی این دس�ته از س�ینماگران که خود 
جن�گ دیده ی�ا جنگ زده بودند و آش�نایی آنه�ا با فرهنگ 
جنگ و بس�یجیان، با اینک�ه انرژی و خون ت�ازه ای وارد 
فیلم های جنگی ک�رده و آنها را باورپذیر تر س�اخته بود اما 
نگاه ایدئولوژیک، مطلق نگر، قدس�ی و ش�هادت طلبانه 
آنه�ا به جن�گ، فیلم ه�ای آنه�ا را از رئالیس�م دور کرده و 

جنبه ای تبلیغاتی به فیلم هایشان داده بود. 
پای�ان جن�گ، مس�اوی ب�ود ب�ا حاک�م ش�دن روحی�ه 
ماتریالیس�تی و فرهن�گ مصرف�ی در جامع�ه و ک�م رنگ 
ش�دن ارزش های »دفاع مقدس« که نتیج�ه آن، یاس و 
س�رخوردگی سینماگران جنگ دیده و مکتبی بود که هنوز 

هویت خود را در جنگ و ادامه آن جستجو می کردند. 
این گون�ه بود ک�ه ابراهیم حاتم�ی کیا در فیل�م »آژانس 
شیش�ه ای«، ب�ا لحن�ی پرمدع�ا و طلبکاران�ه، ب�ه نق�د 
گرایش ه�ای لیبرال و تقاب�ل جامعه مدنی با رادیکالیس�م 
اس�المی پرداخت و س�هم و حق بس�یجی ها و رزمندگان 

جبهه ها را از دولت اصالح گرا و مردم، طلب کرد. 
رسول مالقلی پور نیز بعد از جنگ، داستان های تازه تر با 
مضامین جسورانه تر را در سینمای جنگ مطرح کرد. فیلم 
»نجات یافتگان« او در واقع شکس�تن تصویر کلیش�ه ای 
»دش�من« و س�رباز »مزدور« عراقی و »کافر بعثی« بود 
ک�ه این ب�ار در قالب قربانی جن�گ، تصویر می ش�د. اما با 
اینکه »رزمن�دگان« فیلم ه�ای مالقلی پور ی�ا حاتمی کیا 
با کلیش�ه جنگجویان وارس�ته، ش�جاع و عارف مس�لک 
فیلم های جنگی دیگر فرق داش�تند، جنگ هنوز برایشان 

امری مقدس بود و به آنها هویت می داد. 
از س�وی دیگر، س�ینماگران غیر مکتب�ی، اگرچه اجازه 
نیافتند که مس�تقیما در مورد جنگ فیلم بسازند اما تا جایی 
که ممیزی به آنها اجازه می داد، به طرح مسائل اجتماعی 
بعد از جنگ و تاثیر جنگ بر زندگی ایرانی، در فیلم هایشان 
پرداختن�د. در واق�ع در س�ینمای بعد از جنگ اس�ت که با 
مبارزان شجاع و قهرمانان خس�ته و آرمان گرای بازگشته 
از جن�گ مواجهیم ک�ه ناگهان خود را ب�ا جامعه مصرفی و 
حری�ص و مادی گرای پیرامون خ�ود، بیگانه یافته و دچار 

کمال تبریزی نخستین سینماگر جنگ 
بود که اجازه شوخی با سینمای جنگ را 
پیدا کرد و در فیلم کمدی جنگی »لیلی با 

من است« و با خلق شخصیتی ترسو که 
ناخواسته در یک وضعیت جنگی قرار 

می گیرد، اسطوره رزمنده شجاع و تزلزل 
ناپذیر را به هجو کشید
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انزوا و سرخوردگی شدند. آنها از جایگاه ملکوتی و آسمانی 
ش�ان به زمین هبوط کرده و از موجوداتی مقدس و فرشته 
گ�ون به انس�ان هایی زمینی ب�ا دغدغه های انس�ان های 

معمولی تبدیل شدند. 
فیلمس�ازانی مثل محس�ن مخلمباف )عروس�ی خوبان 
و ش�ب های زاین�ده رود(، بهرام بیضایی )س�گ کش�ی(، 
مسعود کیمیایی )دندان مار و گروهبان( و کیانوش عیاری 

)آبادانی ها(، با رویکرد انتقادی به تاثیرات 
بعد از جنگ در جامعه ایران پرداختند. در 
واقع بهرام بیضایی نخس�تین فیلمسازی 
بود ک�ه زود تر از هر فیلمس�از دیگری، در 
فیل�م »باش�و غریب�ه کوچک«، ب�ه تاثیر 
ویرانگر جنگ بر کودکان و خانواده ایرانی 
پرداخت و به همین دلیل قربانی سانسور 

و ممیزی شد و سال ها در پستو ماند. 
پناه�ی،  جعف�ر  س�رخ«  »ط�الی  در 
حس�ین آقا، رزمنده س�ابق و پیتزافروش 
امروز که هنوز از تاثیر انفجار ش�یمیایی در 
جنگ، رنج می کش�د، با احساس شکاف 
طبقات�ی وحش�تناک موج�ود در جامعه و 
تحقیرش�دن از طرف قش�ر مرفه جامعه، 

دست به انتحار می زند. 
کمال تبریزی نخس�تین سینماگر جنگ 
بود که اجازه ش�وخی با سینمای جنگ را 
پیدا ک�رد و در فیلم کم�دی جنگی »لیلی 
با من اس�ت« و با خلق ش�خصیتی ترسو 
که ناخواسته در یک وضعیت جنگی قرار 
می گیرد، اسطوره رزمنده شجاع و تزلزل 
ناپذی�ر را به هجو کش�ید اگرچ�ه جنگ در 
ای�ن فیل�م، همچن�ان ب�ه عن�وان امری 

مقدس تصویر شده است. 
پس از او بود که مسعود ده نمکی، با ساختن اخراجی ها، 
از قواعد متعارف ژانر جنگ فاصله گرفت و برای نخستین 
بار افرادی را در جبهه تصویر کرد که شباهتی به رزمندگان 
فرشته گون فیلم های جنگی سابق نداشتند و بیشتر یادآور 
الت ها و لمپن های فیلم های فارسی قبل از انقالب بودند 
که فیلمس�از آنها را در موقعی�ت کمیک جنگی تصویر کرده 

بود. 
ب�ا این حال ج�دا از این نمونه های معدود، ۲۵ س�ال بعد 
از پایان جنگ ایران و عراق، همچنان جنگ در س�ینمای 
ایران، تابو به حس�اب می آید و هر فیلمسازی، اجازه طرح 
آن را در فیلم های�ش ندارد. س�ینماگر جن�گ، باید خودی 
باش�د و خ�ودی ب�ودن خ�ود را ثابت کرده باش�د ت�ا مجوز 
س�اختن فیلم جنگی برایش صادر شود یا اجازه تابوشکنی 

در این زمینه را پیدا کند.

حاتمی کیا در فیلم »آژانس شیشه ای«، 
با لحنی پرمدعا و طلبکارانه، به نقد 

گرایش های لیبرال و تقابل جامعه مدنی با 
رادیکالیسم اسالمی پرداخت و سهم و حق 

بسیجی ها و رزمندگان جبهه ها را از دولت 
اصالح گرا و مردم، طلب کرد

نماهایی از فیلم اخراجی ها ۲ )باال( و آژانس شیشه ای )پایین(

روح حماسی در میان ما حضوری رنگ پریده 
دارد و مدام می کوشد چون شبحی از توان افتاده 

خود را به تماشا بگذارد. هرچند توان این کار 
را نمی یابد، اما هرگز به مغاک نیستی سقوط 

نخواهد کرد و هرچند آینه یک بار با تجدید قوا 
حضورش را به رخ می کشد و زندگی انسان ایرانی 

را دیگرگونه می کند تا شاید باز صالبتی را باز یابد 
که امروزه از دست رفته است.

این روح از انقالب مشروطیتت وارد جان ایرانیان شد و با 
فراز و نشیب هایی مدام عقب نشست و باز موقعیتش را باز 
یافت؛ در حوالی سال ۵۷ جوانی آغاز کرد، یک رژیم دیرپا 
را س�رنگون کرد و به صورت ناگهانی هشت سال همراه با 
برانگیخته شدن یک جنگ، همه هستی و پدیدار شناسی 
روح جمع�ی را فتح کرد، فتحی که در پایان جنگ چاره ایی 

جز انزوا نداشت. 
س�ینمای ایران هرگز نتوانس�ت فراز و نش�یب های این 
روح را به تمامی درونی کند و نسبت به آن واکنش مناسب 

نش�ان دهد، ن�ه انق�الب مش�روطیت و نه انقالب س�ال 
پنج�اه و هفت، هیچ کدام نتوانس�تند به تخیل س�ینما راه 
بکش�ند، بلکه س�ینما از این طریق معنا و تاویلی از حرکت 
جمع�ی واتاب ده�د. اما چ�را روحی که در پدیدار شناس�ی 
ذه�ن جمعی ای�ن چنین حض�ور ّحی و حاضر داش�ت، در 
ذهن س�و ژٔه هنری نتوانست رس�وخ کند؟ جواب را باید در 
س�ینمای جنگ جس�تجو کرد، چرا که جن�گ - برخالف 
دیگر رویدادهای ذکر شده - حضوری قوی پنجه در سینما 
و صنعت معناس�ازی وابسته به آن داش�ت. این حضور اما 
فارغ از تناقض نبود: هرچه این حضور پررنگ تر می ش�د، 
خود را از حماسه بیگانه تر بازمی یافت و در افشای رازهای 

آن پرلکنت تر می شد. 
حماسه، زبان روحی است که خود را در خانه اش می یابد، 
چکام�ٔه روزگاری ک�ه پی�روزی را تقدی�ر ناگزی�ر و حتم�ی 
خود می داند، ش�عر زمان�ه ای که تناقض را نمی شناس�د، 
هرچند در ذات خود متناقض اس�ت. ش�یپور پایان جنگ، 
ش�یپور پایان زمانه ای از این دست بود. حماسه از ذهن ها 
رانده ش�د، چه که روح انس�ان ایران�ی تناقض های خود را 
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باز می شناخت و می کوشید تا یک دستی از دست رفتٔه خود 
را، ی�ا در غم  فراغ�ی ایدئولوژیک بازیابد و یا در کوشش�ی 

عمیق ت�ر  هرچ�ه  پال�ودن  ب�رای 
خود از گذش�ته. از همین 

رو ب�ود که ای�ن پایان 
نماد  زه�ر  ج�ام  ب�ا 

ش�د.  س�ازی 
سینمای معاصر 
جن�گ،  ب�ا 
بگوییم  دقیق تر 

ی  س�ینما
معاص�ر  جن�ِگ 

و  تبلیغ  جن�گ،  با 
و  یکدس�ت  تهییجی 

از  ش�کلی  ب�ود.  خالص 
برای  کنش�ی  عمومی،  روابط 

پوست  دوربین  جلوی  که  برانگیختن 
و گوش�ت می گرفت و نوید پی�روزی می داد. 

اما واقعیت به گونه ای دیگر خود نمود. ذهن جمعی درگیر 
این پرس�ش ش�د که چرا حماس�ه این چنین شکس�ت اش 
را پذیرف�ت و تن ب�ه مصالحه ی�ی داد که با روح�ش، روِح 
خالص حماس�ه، بیگانه بود. درست همین پرسش بود که 
فیلم های جدی تر جنگ را به تمامی وارد حوزه س�ینمای 
شکس�ت کرد. »از کرخه تا راین« و »آژانس شیش�ه یی« 
ابراهیم حاتمی کی�ا مثال های خصلت نم�ای اینجابجایی 

شکست و حماسه بودند. 
قهرم�ان فیلم »ازکرخه ت�ا راین« بعد از س�فر به آلمان و 
بازیافت�ن مجدد بینای�ی، در می یابد که س�رطان حاصل از 
بمباران ه�ای ش�یمیایی زندگ�ی اش را ب�ه مرزهای مرگ 

می رس�اند، او که می فهمد دیگر فرصتی ندارد تا محبوب 
زمین�ی اش را ببین�د، کن�ار راین خط�اب به خدای�ی که در 
کن�ار کرخه ب�ه راحتی می توانس�ت جانش را ب�ه خاطرش 
ب�ه آغوش خطر بیان�دازد، فریاد س�رمی دهد که چرا وقتی 
شهادت را می طلبید آن را از او دریغ کرد و اینک که زندگی 
را می خواه�د آن را ه�م دری�غ می کند. نس�لی ک�ه خود را 
نس�ل دریغ ها یافت، نس�لی که خود را س�وخته یافت. این 
فریاد پرسش بسیاری از رزمنده ها بود، پرسشی که الجرم 

بی پاسخ می ماند. 
رزمنده ه�ا در زندگ�ی روزم�ره خ�ود را بیگان�ه یافتن�د. 

بعضی هاش�ان کوش�یدند تا در زندگی روزمره غرق ش�وند 
و ت�ن به م�رگ تدریج�ی دادن�د، بعض�ی دیگر از س�ابقه 
جبهه برای فربه کردن زندگیش�ان و بهره بردن از رانت ها 
اس�تفاده کردند، اما گروه�ی راه به اعتراض کش�یدند و با 
هر اعتراضی خ�ود را در جامعه بیگانه ت�ر یافتند. »آژانس 
شیش�ه ای« می کوش�ید تا ای�ن بیگانه گی را ترس�یم کند. 
بیم�اری یک رزمنده به فرمانده اش این فرصت را می دهد 
ت�ا اعت�راض اش را نس�بت ب�ه جامعه ی�ی نش�ان دهد که 
رزمندگانش را، بازیگران زمانٔه حماسه را، فراموش کرده. 
این فیلم عامل شکست را در تحوالتی جستجو می کند که 

حماسه، زبان روحی است که خود را 
در خانه اش می یابد، چکامٔه روزگاری 

که پیروزی را تقدیر ناگزیر و حتمی خود 
می داند، شعر زمانه ای که تناقض را 

نمی شناسد، هرچند در ذات خود متناقض 
است

پس�ین روزگار جنگند؛ رویکردی که بسیاری از ذهن ها را 
قانع نمی کند. 

فیلم کمدی »لیلی با من اس�ت« ن�گاه دیگری را مطرح 
می کن�د. فیلم فضایی را باز می ش�کافت که در خود جنگ 
ریش�ه دارد، ریشه بس�یاری از پلش�تی ها را در خود دوران 
جن�گ می یاب�د، زبان کم�دی فیلم ه�ر چند ب�ه روح کلی 
جنگ وفادار اس�ت و نگاه متاقیزیکی به حوادث دارد ولی 
برای همیش�ه زیر پای حماس�ه را خالی می کند، سینمایی 
که هرگز زبان گویای حماسه نبود، اکنون 
گوی�ای  زب�ان 

فراهم  را  حماسه  با  نبرد 
می کند. اما تمام این کوشش ها 
اب تر باقی می مانند چه  که هرگز به جس�تن حلقه مفقودی 
که جن�گ را فهم پذی�ر می کند، همت نمی کنن�د، به دیگر 
زبان، هرگز تاویلی کام�ل و تاثیرگذار از گذر روح جمعی در 
باز شناسی خود نمی دهند، چرا که حماسه ناگفته می ماند. 
 »اخراجی ه�ا« جنگ را به س�خره می گیرد، لمپن هایی 
که اتفاقی گذرش�ان به جبهه می افتد و تحت تاثیر خلوص 
آن متحول می ش�وند، ولی فیلم بخاطر ناتوانی اش، این 
خل�وص را در خنده گرفتن از تماش�اگر مضمحل می کند، 
جنگ با خنده تماش�اگران ب�رای همیش�ه از ذهن جمعی 
رخت برمی بندد. کمدی با ح�ذف تلخی های جنگ نقاب 
بر تراژدی ای می کش�د که به مرور حماسه را بی رمق کرد، 
سینمای جنگ نتوانست آنی باش�د که می توانست باشد، 
یعنی راه�ی برای باز شناس�ی بخش�ی از تاریخ، حماس�ٔه 

روزگاری که س�وگواری حضوری پررنگ داش�ت، تحمل 
بمباران ها، ش�هادت ها، جانبازی ها و... در عمل نادیده 

گرفته شدند. 
 فیلمهای�ی مث�ل گاو، قیص�ر، رگب�ار و... خب�راز رخداد 
انقالب س�ال پنج�اه و هفت می دادن�د، پس چ�را پایانی 
ای�ن چنین تراژیک داش�تند؟ مرگ به لبخن�د آلودٔه قیصر 
در واگ�ن زوال یافته، پای�ان تراژیک گوزن ه�ا،.... تنها 
فیلم تنگسیر پایانی خوش داشت، قهرمان تثلیت فریبکار 
را می کش�د و در دریا گم می ش�ود ولی ش�اید این قهرمان 
همانی باش�د که در راین پرس�ش هس�تی ش�ناختی اش را 
فریاد می زند. س�ینمای ما از    همان آغاز سینمای شکست 
بود، حتی در اوج حماسه. چرا؟ پاسخ این پرسش را 

باید یافت! 
اگر در ده�ه چهل ادبیات شکس�ت با اخوان، 
فروغ، شاملو و... نشانه دار شدند این وظیفه 
در دهه بعد بر عهده س�ینما گذاش�ته ش�د، 
هم در ادبیات و هم در س�ینما رگه هایی 
از امی�د رخ می نمودن�د ام�ا ب�ه 
گ�ذر  حماس�ه 
شاید  نمی کردند، 
ی  شکس�ت ها
دلی�ل  متوال�ی 
ای�ن  روانشناس�انٔه 
پدی�ده باش�د، ولی باید 

جواب های  به  دیگر راه کشید. سینماگران روزگاری 
جن�گ که نم�اد تح�والت روزگار خود بودند بع�د از جنگ 
تبدی�ل ب�ه تمثیل های شکس�ت ش�دند، مثل »عروس�ی 
خوبان« مخملباف، »میم مثل مادر« مالقلی پور و... اما 
آیا به روزگاری که انقالب، جنگ و پیامد هایش، این چنین 
بی واسطه زندگیمان را فتح می کنند، می توانیم از حماسه 
یی س�خن بگوییم که مدام زندگیم�ان را متحول می کند و 
بعد عقب می نش�یند؟ س�ینما باید این حلقه گم ش�ده را باز 
یابد و پاسخی برای این پرسش اختراع کند که چرا از تاریخ 
حلقوی توان گریزمان نیست. باید دریابیم راز این حماسه 
چیست، چرا راه به خودآگاه و شهود هنرمندانه نمی کشد، 
چراهایی که هنوز پاس�خ ناپذیرند. شاید روزی پاسخشان 
را بیابی�م و با دگرکردن زندگی، دیگر نه به حماس�ه و نه به 

شکست نیاز داشته باشیم!
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تاریخ بشر جنگ های بسیاری را به خود دیده است. جنگ از جمله پدیده های تاریخیست که همواره موضوعات 
انسانی بسیاری در آن بازخوانی می شوند. در سویی جنایت و قتل و نابودیست و در سوی دیگر قهرمانی و 

رشادت و میهن دوستی. جنگ الیه های مختلف وجود انسان را در یک بازه زمانی کوتاه به رخ می کشد. همین 
چالش هاست که جنگ را به دستمایه مناسبی برای آثار هنری تبدیل می کند. ادبیات، هنرهای تجسمی و سینما 

و موسیقی همواره موضوعات خود را درمیان جنگ ها یافته اند و برخی آثار به این وسیله ماندگار شده اند. ژانر 
سینمای جنگی همواره یکی از ژانرهای اصلی سینما بوده و فیلمسازان بزرگی نظیر چاپلین، برگمان، کوبریک و... 

در این ژانر فیلم ساخته اند. اما جنگ در آینه سینمای مستند همواره با رویکردهای مختلف پرداخته شده است. از 
سینمای پروپاگاندای آلمان نازی یا متفقین تا گزارش های مستند جنگی تا مستندهای انتقادی جنگ های ویتنام و 

عراق همگی موضوعات اصلی سینمای مستند جنگی بوده اند. 

از بع�د از اب�داع دوربی�ن فیلمبرداری ش�اید اولین جنگ 
بزرگ، جنگ جهانی اول بود، جنگی که منجر به نابودی 
امپراط�وری عثمان�ی ش�د و به نح�وی زمینه س�از جنگ 
جهان�ی دوم. در دوران جن�گ جهان�ی اول مس�تند های 
مربوط به جنگ محدود می شود به گزارش های تصویری 
از اتفاقات جنگی و این واقعیت که در آن دوران سینما هنوز 
برد رس�انه ای را به ش�کلی که بعدا پیدا کرد، نداشت. اکثر 
یادگارهای تصویری آن سال ها را محدود به واقعه نگاری 
صرف کرده اس�ت. س�ال ها بعد از همین تصاویر آرشیوی 
رسانه هایی مانند بی بی سی و رادیو ملی کانادا مستند هایی 
درباره جنگ جهانی اول س�اختند که به ج�ز وقایع نگاری 
به تحلیل مفص�ل این جنگ می پرداخ�ت. این مجموعه 
با عنوان جنگ بزرگ در دهه ش�صت از بی بی سی پخش 
ش�د. اوج درگیری سینمای مس�تند با جنگ را شاید بتوان 
جنگ جهانی دوم دانست. در این دوره هم آلمان ها و هم 
متفقین به قدرت رسانه ای سینما واقف بودند و آن را ابزار 

مهمی در خدمت پروپاگاندای خود می دانستند. 
مهم ترین و قابل اعتنا ترین فیلم از این دس�ت شاید فیلم 
پیروزی اراده )۱۹۳۵( بود که توسط لنی ریفنشتال ساخته 
ش�د. در این فیلم ریفنش�تال ب�ا مهارت اعج�اب انگیزی 
دس�تگاه حکومتی آلم�ان نازی را به عنوان ی�ک نوید تازه 
برای آلمان سرخورده از شکست جنگ جهانی اول نشان 
م�ی داد و چهره زیبای�ی از هیتل�ر و حزب نازی ب�ه تصویر 
می کش�ید که حت�ی هنوز ه�م دیدن�ی و قابل اعتناس�ت. 
تصاویر رژه های جوانان نازی در کنار چهره خندان پیش�وا 
و مردم شاد و امیدوار به آینده به عنوان یک موتور محرک 

برای آلمان های جنگ طلب عمل می کرد. 
س�ینمای پروپاگاندای جنگ جهانی دوم البته محدود به 
سینمای مستند و سینمای آلمان نبود و در آن سوی جنگ 
هم هالیوود هم در قالب س�ینمای مس�تند و هم سینمای 
داستانی تعداد زیادی فیلم با هدف نشان دادن چهره کریه 
از آلمان ها تولید می کرد. واقعیت انکارناپذیر این است که 
حجم نفرت و جنایاتی که جنگ جهانی دوم عامل آن ش�د 
تا دهه ها امکان تحلیل وقایع خارج از نگاه های یک طرفه 

به وقایع از همگان گرفته شود. 
هولوکاست به عنوان یک نقطه تاریک و چه بسا مبهم در 

جنگ جهانی دوم هیچگاه به عنوان یک پدیده تاریخی از 
منظر صحت و سقم همه روایت ها و یا حتی تحلیل بر آنچه 
بر یهودیان گذشت مورد بررسی قرار نگرفت. شوک ناشی 
از ای�ن همه فجای�ع همه روایت ه�ا از هولوکاس�ت را یک 
ش�کل کرده بود و آن هم واقعه نگاری ای�ن جنایت بزرگ 
بود. ش�اید در بین آثار ده ه�ای بعدی در باره هولوکاس�ت 
شب و مه )۱۹۵۵( آلن رنه یکی از قابل اعتنا ترین روایت ها 
بود از آن جهت که با بهره بردن از تصاویر آرش�یوی و گفتار 
متنی شاعرانه که خاص کارهای آلن رنه است هولوکاست 
را روای�ت می کن�د. این نوع روایت بعد ها توس�ط مس�تند 
س�ازان بس�یاری در ژانرهای دیگر هم مورد استفاده قرار 
گرفت. این مستند که در جش�نواره کن مورد تقدیر فراوان 
قرار گرفت باز هم   همان رویکرد غیر تحلیلی در باره جنگ 

جهانی دوم را تکرار می کند. 
دهه ه�ا طول کش�ید تا انس�ان غ�رب توانس�ت برخی از 
داس�تان های جنگ جهان�ی دوم را که به عن�وان واقعیت 
بیان ش�ده بود مورد پرس�ش مج�دد قرار دهد. اما تس�لط 
رس�انه های غال�ب به این آث�ار اج�ازه انتش�ار نمی دادند. 
در م�وردی مانند تجربه هولوکاس�ت )۲۰۰۳( فیلمس�از از 
اس�تفاده تبلیغات�ی موزه های هولوکاس�ت از نش�ان دادن 
جنای�ات نازی ه�ا انتق�اد می کن�د. فیلمس�از نش�ان دادن 
باقیمانده اجساد قربانیان یا عکس های متاثر کننده اجساد 

را وسیله سودجویی برخی بازوان قدرت می داند.
 از جمل�ه جنگهای بزرگ و ت�کان دهن�ده دهه های بعد 
ش�اید بتوان به جن�گ ویتنام اش�اره کرد. داس�تان جنگ 
ویتن�ام هم دو چهره متفاوت داش�ت که ای�ن بار برخالف 
قبل چه�ره منتقد بس�یارغالب تر از چه�ره پروپاگاندا بود. 
دلیل اصلی آن شاید روح پرسشگر و نقاد نسل جدید غرب 

دهه ها طول کشید تا انسان غرب توانست 
برخی از داستان های جنگ جهانی دوم 

را که به عنوان واقعیت بیان شده بود 
مورد پرسش مجدد قرار دهد. اما تسلط 
رسانه های غالب به این آثار اجازه انتشار 

نمی دادند
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خاطرات ویرانی جنگ ویتنام با جنگ جهانی دوم را نشان 
دهد. 

با توج�ه به اهمی�ت خاورمیانه و جنگ ه�ای این منطقه 
در ۳۰ س�ال اخی�ر ای�ن جنگ ه�ا موض�وع مس�تندهای 
بس�یاری بوده اند. نکت�ه قابل توجه این اس�ت که علیرغم 
رویکردهای تبلیغاتی و یکس�ویه نگرانه برخی رسانه های 
آمریکایی آن ها هیچ گاه نتوانستند مانع از تحلیل و پرسش 
درباره این جنگ ها ش�وند ک�ه این خود از نتایج دلچس�ب 

گردش آزاد اطالعات در سالهای اخیر است. 
ب�ه عنوان مث�ال مایکل م�ور در مس�تند فار  نهایت ۱۱/۹ 
)۲۰۰۴( جنگ آمریکا با عراق را به ش�دت مورد انتقاد قرار 
داد و به لطف موفقیت این مستند در جشنواره کن توانست 
پیام آن را به نوعی جهانی کند. همه گیر شدن دوربین های 
نیمه حرفه ای و کیفیت ب�االی دوربینهای موبایل و وجود 
وبس�ایتهایی ب�رای آپل�ود کردن فیل�م نوع واقع�ه نگاری 
حوادث را در سالهای اخیر متحول کرده است. دیدن فیلم 
ادرار کردن س�ربازهای آمریکایی بر اجس�اد چن�د افغان یا 
دیدن خورده ش�دن قلب یک سرباز س�وری توسط یکی از 

ب�ود که جن�گ ویتنام را از زاوی�ه یک س�وال تاریخی نگاه 
می کرد نه یک واقعیت پذیرفته شده.

 در س�ال خوک )۱۹۶۸( که از مس�تند های درخش�ان آن 
سال ها محسوب می ش�ود که با نگاهی نظاره گر راش ها و 
مصاحبه های دیدنی از س�ربازان آمریکایی در جنگ نشان 
می دهد. به قولی این مستند یک نوع یادآوری در باره علت 
حض�ور آمریکایی ها در ویتنام بود. اما س�ال ها بعد رویکرد 
مستند سازان بیش�تر به میراث این جنگ معطوف شد. به 
عنوان مثال در مستند پشیمانی از اطالع )۱۹۹۸( فیلمساز 
به محل کش�ته شدن همس�رش در جنگ ویتنام می رود تا 
یک بار دیگ�ر عواقب جن�گ را از جنبه انس�انی ببیند و به 
بیوه ه�ای ویتنامی و آمریکایی بر می خ�ورد که یادمانهای 
اصل�ی ای�ن جنگ خانمان س�وز هس�تند. ورن�ر هرتزوگ 
فیلمس�از مش�هور آلمانی آمریکایی نیز در مستند درخشان 
دیتر کوچولو می خواهد پرواز کند )۱۹۹۷( با همراه شدن با 
دیتر دنگلر از خلبانان جنگ ویتنام که همانند او یک آلمانی 
آمرکاییست و جنگ جهانی دوم را در سالهای دور به چشم 
دیده به مرور خاطرات او می پردازد تا به نحوی همخوانی 

لنی ریفنشتال در کنار آدولف هیتلر

شورشیان مخالف دولت همگی ماحصل نوع جدید واقعه 
نگاری است که حاش�یه امنی برای هیچ گونه جنایتکاری 
باق�ی نمی گذارد. دی�دن ای�ن تصاویر که گاهی ب�ا کیفیت 
بس�یار پایین دوربین موبایل گرفته شده اند به هیچ عنوان 
کمتر از دیدن راش�های حرفه ای ک�ه از جنگ ویتنام گرفته 

شده تاثیر گذار نیست. 

مستند جنگ در سینمای ایران
جنگ ۸ س�اله ایران و ع�راق، همواره بعدی رس�انه ای 
برای دولت نوپای ایران داشت. نظام ایران به عنوان یک 

نظام ایدئولوژیک همواره در پروس�ه مش�روعیت بخشی 
ب�ه تصمیم�ات خود با ت�وان هر چه بیش�تر از رس�انه های 
تح�ت اختیار کمک می گرف�ت که مهم تری�ن آن ها صدا و 
س�یما بود. از آنجا که همواره یکی از شعارهای مردم پسند 
انقالب تصفی�ه هنرهای تصویری و بخصوص س�ینما از 
نش�انه های غیر اس�المی بود. تلویزیون ایران خیلی زود 
س�عی کرد ب�ا جذب نیروه�ای مذهب�ی و وفادار ب�ه نظام٬ 

گرایش های اسالمی خود را به رخ بکشد.
 از طرفی مس�تند س�ازان برجس�ته قبل از انقالب عمدتا 
متعل�ق به طی�ف روش�نفکر و تحصیل ک�رده اروپ�ا با این 
گرایش فاصله بس�یار داشتند. مستند س�ازان برجسته ای 
نظی�ر اصالن�ی٬ طی�اب٬ ش�یردل و کیمیاوی، در پروس�ه 
تغیی�ر رویکرد ها ب�ه نوعی دوران کم کاری خود را س�پری 
می کردن�د. در ای�ن خال ب�ود که س�ازمان صدا و س�یما با 
بهره گرفت�ن از نیروه�ای انقالبی، یک�ی از معروف ترین 
سری های مستند تاریخی خود با عنوان روایت فتح را کلید 

زد. 
مرتض�ی آوینی ک�ه متعلق به گ�روه تحصی�ل کرده های 

در نگاه امروزی به سینمای آن روزهای 
حاتمی کیا که به نوعی دوران اوج 

سینمایش هم بود، می توان رد تناقضی 
آشکار را که با گذر زمان و با ادامٔه آن به 
دوران متاخر، سینمای او را نیز از اقبال 

عمومی و رسمی دور ساخت، یافت

سید مرتضی آوینی
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دانش�گاه هنرهای زیب�ا با گرایش�ات مذهبی بود اس�اس 
این س�ری مس�تند را با پیوند زدن ایدئولوژی با آنچه خود 
و همفکران�ش دف�اع مق�دس می نامیدن�د پایه گذاش�ت. 
این گ�روه تحت عن�وان چهل ش�اهد این س�ری را بعد از 
عملیات فتح المبین در س�ال ۱۳۶۱ آغ�از کردند. به لحاظ 
تصویری، روایت فتح مش�تمل بود ب�ر حرکتهای دوربین 
در خط�وط مقدم جبهه و گاهی فضاهای پش�ت خط مقدم 
که با تکیه بر گفتار متنی ش�اعرانه ت�الش می کرد جنگ را 
یک نوع مبارزه در راه خدا و ش�هادت را نوعی ارزش جلوه 
دهد. همانطور که انتظار می رفت این مستند ها هیچ گاه به 
تحلیل واقعیت ه�ای جنگ نمی پرداخت. از س�وی دیگر 
حت�ی واقعه نگاری نیز در نوع خوانش روایت فتح از جنگ 
ب�ه نوعی جهت دار بود که بس�یاری از وقایع را تماش�اچی 
باید از البالی گفتار متنی که از بهشت و رشادت و شهادت 

می گفت خود پیدا می کرد. 
مرتض�ی آوینی ب�ه نوعی نماینده نس�لی از س�ینماگران 
ایرانی ب�ود که بعد از انق�الب و با پش�توانه ایدئولوژیک و 
مالی حکومت پا گرفتند. بعضی از آن ها همانند مخملباف 
بعد ها به مسیری کامال متفاوت پا گذاشتند و برخی همانند 
مالقلی پ�ور و حاتم�ی کیا بر مس�یر خ�ود اس�توار ماندند و 
در جاهای�ی از کارنام�ه خود آث�ار کم و بیش قاب�ل اعتنایی 
عرض�ه کردن�د. آوینی جان خ�ود را در جری�ان کارگردانی 
همی�ن مس�تند ها از دس�ت داد تا این س�ری مس�تند ها به 
عن�وان می�راث او باقی بماند ولی باگذش�ت س�الیان و باز 
شدن فضای جامعه در جهت بررسی بیشتر حوادث جنگ 
می توان گفت که این مستند ها به نوعی قرابت با سینمای 

پروپاگان�دای جنگی دارن�د که نوعی غ�ذای فکری برای 
طرفداران جن�گ ایجاد می کرد هرچند ب�ه لحاظ فرم این 
نوع مستند بی واسطه تر بود. در سینمای پروپاگاندا تدوین 
و برخورد انتخابی با تصاویر نقش مهمی در پیشبرد اهداف 
س�ازندگان داش�ت در حالیکه روایت فتح با س�وژه هایش 
بی واس�طه برخورد می کرد ولی گفتار متن س�عی در جهت 

دادن به این تصاویر داشت. 
دهه ش�صت ایران که ب�ه نوعی دهه ق�درت نمایی گروه 
محافظه کار سنتی انقالب بود به هیچ عنوان اجازه قدرت 
نمایی به گروه روشنفکر ایرانی نمی داد. دستگاه سانسور با 
قدرت تمام عمل می کرد و هرگونه صدای مخالف فلس�فه 
جنگ محکوم به س�کوت بود. اینکه بعد ازفتح خرمش�هر 
چرا با ش�عار فتح کرب�ال، جنگ ادامه یافت س�والی بود که 
هیچ گاه فرماندهان ارش�د جنگ حاضر به پاسخگویی آن 
نش�دند. این بخ�ش از تاریخ ای�ران با عن�وان ناگفته های 
جن�گ چندین بار در مس�تندهایی که س�ال ها بعد بازهم از 
صدا وسیمای ایران ساخته ش�د٬ مورد بررسی قرار گرفت 
ولی هیچ گاه نتوانست در آینه سینمای مستند جوابی قانع 
کننده بیابد. از طرفی دیگر مس�تند س�ازانی که گرایشهای 
اجتماع�ی در آثار قبل از انقالبش�ان داش�تند ی�ا اجازه کار 
کردن نمی یافتن�د یا ترجیح می دادن�د در حیطه هایی نظیر 
مردم شناس�ی یا قوم ن�گاری که حساس�یت کمتری برای 

دستگاه سانسور ایجاد می کرد فعالیت کنند. 
جای�ی از آیدین آغداش�لو نقل ش�ده که مردم ای�ران تنها 
مردمی در دنیا هس�تند ک�ه در زندگی روزم�ره خود تصویر 
م�ردگان را بر در و دیوار ش�هر می بینند. ای�ن نوع برخورد 
حکومت برای زنده نگه داش�تن یاد جنگ این امکان را که 
در دهه های ۷۰ و ۸۰ موضوع جنگ نقد ش�ود و به شکلی 
مس�تند قادر به س�وال کردن باش�د از بین برده است. اگر 
چه گاه�ی فیلم هایی به این موضوع نزدیک ش�ده اند ولی 
هیچ گاه این به یک جریان فکری در سینمای مستند ایران 
تبدیل نشده است. شاید دهه های آینده و باز شدن فضای 
سیاس�ی در جامعه این تابو را بشکند و ش�اهد جریان های 
جدیدت�ری در فض�ای فکری ای�ران و به تبع آن س�ینمای 

مستند باشیم.
 

مرتضی آوینی به نوعی نماینده نسلی از 
سینماگران ایرانی بود که بعد از انقالب و 
با پشتوانه ایدئولوژیک و مالی حکومت پا 
گرفتند. بعضی از آن ها همانند مخملباف 

بعد ها به مسیری کامال متفاوت پا گذاشتند 
و برخی همانند مالقلی پور و حاتمی کیا بر 

مسیر خود استوار ماندند

مهناز پراکند وکیل و فعال حقوق بشر در سال ۱۳۳۸ در تهران به دنیا آمد. او در سال ۱۳۵۶ 
وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد اما پس از انقالب در تظاهرات سی خرداد سال ۱۳۶۰ 
دستگیر و پنج سال  را در زندان های اوین و قزلحصار گذراند.او ابتدا به اعدام و سپس به حبس 

ابد محکوم شد اما سرانجام در سال ۱۳۶۵ آزاد شد. پراکند پس از آزادی به دانشگاه برگشت 
و توانست رشته حقوق را به پایان برساند. او در این سال ها وکالت عده ای از زندانیان سیاسی 

عقیدتی و اقلیت های دینی و شماری از همکاران خویش از جمله شیرین عبادی و نسرین ستوده 
را به عهده داشت اما با افزایش فشارها و احضار به دادگاه از کشور خارج شد و در حال حاضر 

ساکن نروژ است.مهناز پراکند بسیاری از سال های جنگ را در زندان به سر برده است این گفتگو 
روایت او از فضای زندان در آن سال هاست.

گفتگو با مهناز پراکند

https://soundcloud.com/user100392201/war-final-1
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صفحه اینتراکتیو
مهمترین اتفاقات جنگ هشت ساله

در وبسایت مجله تابلو
:::اینجا را کلیک کنید:::

در گفتگو با حسین خسروجردی

گرافیک،  ط�راح  خس�روجردی  حس�ین 
نقاش و مجسمه س�از، متولد سال ۱۳۳۶ 
هنره�ای  دانش�کده  التحصی�ل  ف�ارغ  و 
از  او   اس�ت.  ته�ران  دانش�گاه  زیب�ای 
شناخته شده ترین نقاشان پس از انقالب 
ایران اس�ت و در اوایل انقالب به همکاری 
با حوزه هنری می پرداخت.خس�روجردی 
تاکنون در بیش از ۹۰ نمایش�گاه انفرادی 
و گروهی در داخل وخارج کش�ور ش�رکت 
جس�ته اس�ت و جوایز متع�ددی دریافت 
کرده. او همچنین عضو موس�س انجمن 
هنرمن�دان نق�اش ای�ران ب�وده اس�ت. 
خسروجردی هم اکنون ساکن لندن است.

http://tableaumag.com/1281#.UjwnmMYvkkQ
http://youtu.be/_PYK_GZTtAU
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آنچه امروز به خاطره جمعی ما، فرزندان انقالب، از 
دهه شصت شکل و تعین می بخشد، از یک سو، روایتی 

رسمی و دولتی است از دالوری ها، رشادت ها و جان 
فشانی رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل، و از سوی 

دیگر، گفتاری سانتی مانتال و بعضًا رومانتیک که فقر و 
کمیابی اقتصادی و فرهنگی آن دوران را )که خود محصول 

شرایط جنگی بود( به میانجی  مجری برنامه کودک و 
سریال اوشین، و تصویر نوستالژیک چسب ضربدری 

روی پنجره ها و... ماده و مایٔه نوعی لذت بیمارگون قرار 
می دهد. هیچ کدام از این دو بازنمایی برسازننده، نه گفتار 

حماسی دولتی و نه روایت رومانتیک، تصویری دقیق از 
آن دوران، دوران جنگ، و هستٔه اصلی آن یعنی مرگ به 
دست نمی دهند. مرگ فی نفسه چیز کثیفی است. برای 

جستجوی تصویری حقیقی از آنچه در سال ها گذشت 
باید به آستانه ها و مرز ها رفت؛ »شلمچه« نام یکی از 

آستانه ها است، نقطه ای مرزی، پنجره ای به هشت سال 
مرگ و رد تاریک آن بر چهره خاک و بازماندگان؛ شلمچه 

هنوز تصویری از برهوت مرگ است، از مرگ و جاماندگان 
و زائران آن برهوت.
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هن�وز باورم نمی ش�ود بین این همه جمعی�ت در خیابون 
یانگ در تورنتو هس�تم و منتظرم که جش�ن گی پراید )رژه 
همجنسگرا ها( شروع بشه. هوا گرمه و حوصله ام هم سر 
رفته. چند تا ماش�ین پلیس خیلی س�ریع از ت�وی خیابونی 
که برای جش�ن خالی شده، رد می ش�وند. نگاهم می افته 
به تک تک آدمایی که دور و بر من ایس�تاده اند. دو تا خانم 

ایرانی را می بینم که پدرش�ان را هم با خودشان آورده اند. 
خس�ته به نظ�ر می آی�د و ه�اج و واج دارد جمعیت ش�اد و 
خوشحال دور و برش را سیر می کند و انگار هنوز نمی داند 
این هم�ه مردم برای چه زیر این آفت�اب گرم دور هم جمع 

شده اند. 
رژه ش�روع می شود و کم کم آدم ها می آیند. از تمام اقشار 
جامع�ه امروز همه ب�ا افتخ�ار می خواهند اع�الم کنند که 
ب�ا بقیه ف�رق می کنند. بعضی ه�ا پیاده، بعض�ی هم روی 
ماشین های بزرگ. آهنگ ها طبق معمول بیت تندی دارد 
و جمعیت را حس�ابی به شور و شوق می آورد. کارمندهای 
دول�ت، ماموره�ای پلی�س و اعض�ای ارت�ش بعدش هم 
دانش�جو ها، انجمن های کوچک و ب�زرگ و کارمندهای 
رادیو و تلویزیون با ش�ادی از جلوی چشمانم رد می شوند. 
همگی دست تکان می دهند و بوسه می فرستند. از شور و 
ذوق نمی دانم باید چکار کنم. منم مثل آن ها خوش�حالم. 
بع�د از مدت ها س�روکله زدن با انواع و اقس�ام فکر ها یک 

نفس راحت می کش�م. با خودم می گم انگار طوری نیست 
آدم همجنس گرا باشه. 

شب شده، توی تخت خوابم هستم. از ته دل خوشحالم 
ک�ه رفتم گی پراید. پیش خودم فکر می کنم این روز تجربه 
بزرگی ب�ود برام. خودم را عضوی از یک جامعه احس�اس 
می کن�م که افتخ�ار می کند به اینکه متفاوت از بقیه اس�ت 
و جل�وی آن همه آدم رژه هم می رود. پلک هایم س�نگین 
ش�ده اند و ذهنم آرام آرام من را می برد ب�ه یه جای دیگه. 
خیلی خیل�ی دور از خیاب�ون یانگ و جش�ن پراید. خواب 
بابام را می بینم. انگار کسی بهش قباًل خبر داده که پسرت 
گی از آب در اوم�ده. توی صورتش دقت می کنم عصبانی 
نیس�ت فقط مات و مبهوت من را ن�گاه می کند. نمی داند 
چه بگوید. س�عی می کند چند کلم�ه ای بگوید ولی فقط به 

تته پته ختم می شود.
پیش خودم فکر می کنم تا مدت ه�ا زندگی من اینطوری 
خواهد بود. احساس ش�ادی و راحتی از اینکه در کشوری 

هستم که الزم نیست خودم را پنهان کنم و دوستانم خیلی 
راحت م�ن را آن طوری که هس�تم پذیرفته ان�د و از طرف 
دیگه احس�اس ناراحتی و حتی ش�اید ش�رم از اینکه پدر و 
مادرم ت�و ایران تصور کام�اًل متفاوتی از م�ن دارند. موقع 
آمدن به کانادا با خودم فک�ر می کردم همه چی خیلی بهتر 
می ش�ود وقتی جایی بروم که قانون کش�ور به جای اینکه 
دنبال دستگیر کردنم باش�د دنبال حمایت از من به عنوان 
یک عض�و عادی از جامعه اس�ت ک�ه مبادا دچ�ار تبعیض 
بش�م توی محیط درس و کارم. اینج�ا درس خواندم و کار 
کردم ولی چیزهایی هم هیچوقت تغییر نکردند، چیزهایی 
هیچوقت بهتر نش�دند. تغییری که در ابتدا به نظر قطعی و 
خیلی س�ریع می آید. سوار هواپیما می شوی و چند ساعت 
بعد در کشوری هستی که تو را می پذیرد با همه ویژگی های 
ش�خصیتیت. چند ماه می گذرد و می بینی ن�ه، این تغییر، 

یک مسیر طوالنیه. 
بیشتر که دقیق می شم و با دوس�تای جدید ایرانیم حرف 
می زن�م می بینم اون ه�ا هم تجربیاتی ش�بیه م�ن دارند. 
می بین�م که هم�ه فکر ه�ا و نگرانی هام ه�م »همجنس 
گرایانه« نیست و خیلی برمی گردد به یک پدیده بزرگ تر به 
اس�م مهاجرت. اما آخرش اون فکرهایی که بیشتر از همه 
توی ذهن من هس�تن و من می خوام اینجا راجع بهشون 
بنویس�م مربوط می ش�ن به تجربه من به عن�وان یک فرد 
همجن�س گرا ک�ه از یک کش�ور مثل ایران ک�ه محدوده و 
خطرناکه برای م�ا، مهاجرت کرده به کان�ادا و کم کم داره 

دستش می یاد زندگی اینجا چه جوریه
س�وال ها در ذهنم رژه می روند. چرا چند ماه طول کشید 
تا باالخره به هم کالس�ی هام گفتم گی هس�تم. چرا وقتی 
ت�وی خیابون دو ت�ا پس�ر را می بینم که دس�ت همدیگر را 
گرفته ان�د می ترس�م و نگاه�م را م�ی دزدم. چ�را خیلی از 
کتاب ه�ا و بحث ها و حرف هایی که اینج�ا آزادانه راجع به 
همجنس گرا بودن می خونم و می شنوم حسابی حوصله ام 
را س�ر می برند و هنوز برام عجیب و غریب به نظر می آیند. 
انگار دوز گی بودن این چیز ها حتی برای من هم باالست. 

از هم�ه مهم تر این نگرانی که آیا آمدن�م به اینجا تصمیم 
درس�تی بود؟ آیا زندگی کردن در یک کش�ور غربی به من 
کمک می کند تا همجنس گرا بودن خودم را بپذیرم و با آن 
کنار بیام یا نه، تا به آخر، مثل یک رویا خواهد بود که روز ها 
را با آن خوشحال و شاد طی می کنم و شب ها با کابوس آن 

بیدار مى شوم؟
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اینجا اردوگاه کار اجباری زاکسن هاوزن در شمال 
برلین است. جایی که بیش از ۶۰ سال پیش به 
جهت کار اجباری مخالفان سیاسی و گروه هایی 

که مورد نفرت نژادی بودند در آلمان نازی به وجود 
آمد. ۶۶ سال از جنایت هایی که آلمان نازی در این 

اردوگاه و اردوگاه های مشابه انجام داد می گذرد. 
اما هنوز می توان ناله های ۲۰۰ هزار زندانی که از ۴۰ 

ملیت مختلف در این جا نگه داری می شدند را شنید. 
اردوگاه زاکسن هاوزن به علت نزدیک به برلین و 
مرکز گشتاپو -پلیس مخفی آلمان نازی- نقش 

مهمی در میان تمامی اردوگاه های نازی ها داشته 
است. 

این زندانیان شامل زندانیان سیاسی، یهودی ها، 
همجنس گرایان، کولی ها ، پیروان مذهبی شاهدان 

یهوه و از سال ۱۹۳۹ شهروندان شهرهای اشغال  
شده ی اروپا بودند.

۱۰ هزار نفر از این افراد بر اثر گرسنگی، بیماری، 
فشار کار اجباری و ضرب و شتم یا بر اثر آزمایش های 

پزشکی کشته شدند.
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مشغول جستجوهای روزمره در سایت های 
خبری بودم، یادم نیست چهارشنبه بود یا 

پنجشنبه، که یک تیتر خبرگزاری ایسنا نظرم را 
جلب کرد؛ غالمعلی حداد عادل، 

رئیس فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی و رئیس بنیاد سعدی 
گفته بود که، گلستان سعدی 
برای فارسی زبانان مثل شیر 

مادر برای کودک است و اشاره 
کرده بود که کودکی که شیر 

مادر نخورده باشد، 
استخوان هایش پوک 

و ضعیف می شود. 
نشنیده  را  المثل  ضرب 

ب�ودم و کنجکاو ش�دم؛ 
حکمتی  ی�ا  مثل  دنبال 

مضم�ون  ای�ن  ب�ا 
اینکه  حداقل  گشتم، 

م�ن  جس�تجوی 
در  ب�ود،  ناموف�ق 

دلت�ون  ت�ا  ع�وض 
درب�اره  بخ�واد 

همان  ی�ا     خوردن 
ن  مید ش�ا آ
و  پ�اک  ش�یر 

همبس�تگی 
خ�وردن  آم�اری!!! 

چنی�ن ش�یری در دوران 
و  پرهی�زگاری  ب�ا  کودک�ی 
تقی�ه نف�س در بزرگس�الی 
وج�ود  تفصی�ل  و  ش�رح 

تامی�ن  درب�اره  داش�ت. 
قوای جس�مانی تنها یک 

اشاره مس�تقیم در شاهنامه پیدا کردم: به رستم همی داده 
ده دایه ش�یر که نیروی مرد است سرمایه شیر و یک اشاره 
غیرمستقیم در شعر زیبای مادر سروده ایرج میرزا، آنجا که 
می گوید: »در خلوت شام تیره من.... او بود فروغ آشیانم 
\\\ می داد ز ش�یر و ش�یره جان.... قوت من و قوت 
روان.« ولی این اش�ارات کجا و پیشگیری از پوکی 
استخوان کجا، من 
به  نیاز  هنوز 

راهنمای�ی داش�تم و دارم. حوزه ادبی�ات را به صاحب فن 
س�پردم و گفتم حتما ایش�ان که رییس فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی اس�ت، بهتر از من می داند و با تردید پذیرفتم 
که ش�اید چنین ضرب المثلی هم هست. اما اگر هست؛ و 
قاعدتا از سال ها پیش بوده، چرا حاوی پیام غلط یا حداقل 
نارس�ایی اس�ت. مگر نه آنکه ضرب المثل ها باید گنجینه 
حکمت باش�ند؟ بالفاصله س�وال بعدی در ذهنم ش�کل 
گرفت؛ کجای علم پزش�کی، تغذیه کودک با ش�یر مادر را 
عام�ل محافظت کننده در برابر پوکی اس�تخوان دانس�ته 

است؟ 
 در ح�وزه ضرب المثل کوت�اه اومدم؛ آنجا من مش�تری 
هس�تم نه صاحب نظر، ولی بخ�ش دوم جمله یک اظهار 
نظر صریح پزش�کی اس�ت که حت�ی اگر در ض�رب المثل 
هس�ت، در هر حال پایه و اساس�ش بای�د در واقعیت های 
علمی باش�د که نیست و به نظر می رس�د فرهنگستان باید 
نقش فعالی در تصحی�ح باورهای غلط به عهده بگیرد، نه 

اینکه آن را دامن بزند. 
پس رفت�م س�ر خونه اصل�ی ام و ش�روع به جس�تجو در 
مقاله ها و کتاب های مرجع پزشکی کردم. توضیح کوتاهی 
را الزم می دانم که من از مدرسین فراخوان ترویج تغذیه با 
شیر مادر ایران )سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵( بودم و همیشه لوح 
و تقدیرهای بی ش�ماری که وزارت بهداشت برای تدریس 
و برگزاری دوره های آموزش�ی ش�یر مادر برای پزشکان و 
کارکنان بهداش�تی، به من اهدا کرده است، بخش بزرگی 

از افتخارات حرفه ای ام به شمار می آورم. 
در س�ال های ۱۳۶۵ ت�ا ۱۳۷۵، ای�ران تنه�ا مرک�ز بین 
منطقه ای تحقیقات و آموزش ش�یر مادر محسوب می شد 
و وزارت بهداش�ت تغذی�ه با ش�یر م�ادر را از اولویت های 
اول برنامه ه�ای خود ق�رار داده بود. طی آن س�ال ها آمار 
۱۲ درصدی ای�ران تغذیه انحصاری با ش�یر مادر در ۶ ماه 
اول زندگ�ی به ۵۰ درصد افزایش داده ش�د. و این حاصل 
تالش ه�ای هم�ه م�ا در آن دوران اس�ت. تلخ اس�ت که 
بگویم؛ در س�ال های بعد، پیگیری نامناس�ب وعدم ارائه 

گزارش کار به س�ازمان بهداش�ت جهانی، ای�ران را از رده 
کشورهای فعال ترویج تغذیه با شیر مادر در حوزه مدیترانه 
ش�رقی حذف می کن�د.  این تالش ه�ا در راس�تای برنامه 
جهانی یونیس�ف برای تدوین و اجرای »اس�تراتژی رشد 
و بق�ای کودک« ب�ود. تالش هایی که به ص�دور اعالمیه 
اینوچیتی را برای حفظ، حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر 

تصویب منجر شد. 
هم�ه ای�ن بح�ر طوی�ل را از آن جه�ت گفتم ک�ه اعتقاد 
بی خدش�ه خ�ود را ب�ه ابع�اد گس�ترده مزایای ش�یرمادر و 
اهمی�ت آن در رش�د، س�المت، بق�اء و تکامل ک�ودک و 
همچنی�ن نق�ش موث�ر آن در پیش�گیری از بیماری ه�ای 
دوران کودک�ی و بیماری های مزمن دوران بزرگس�الی به 

رخ جناب حداد عادل بکشم. 
بر اساس شواهد علمی ثابت ش�ده؛ مادری که به کودک 
خود ش�یر می ده�د از ابت�ال ب�ه بس�یاری از بیماری ها در 
دوران ش�یردهی و پس از آن مصون اس�ت. اما به پیر و به 
پیغمب�ر قس�م؛ هیچ ک�دام از این بیماری های پیش�گیری 
ش�ده؛ پوکی اس�تخوان کودکی که از بدو تولد تا ۶ ماهگی 
ش�یر مادر می خورد، نیس�ت. همه مدرس�ین کالس های 
بازآموزی ترویج تغذیه با ش�یر م�ادر، از کتاب ها، جزوات، 
جلسات تدریس و منابع ارزش�مند علمی که توسط وزارت 
بهداش�ت در اختیارش�ان گذاش�ته ش�د به یاد دارن�د، تنها 
مالحظه مط�رح )بخوانید نگرانی( برای کودکی که ش�یر 
م�ادر می خورد، خط�ر ابتال به ک�م خون�ی در ۳ ماهگی و 
نرم�ی اس�تخوان در ۶ ماهگ�ی اس�ت. ای�ن نگرانی ها با 
تجویز قطره آهن و ویتامین D به عنوان مکمل های مغذی 
برطرف خواهد ش�د. اما چرا وسط این همه مزیت درست 
به    همان چسبیدید که احتمال دارد معیوب هم باشد. دلیل 
آن به نظر فرهنگ همه فن حریفی می آید. ما از آقای دکتر 
حداد عادل به گوش جان می پذیریم که؛ »گلستان سعدی 
به زباِن فارس�ی زبانان قوت و استواری می بخشد.« ولی 
ایش�ان هم لطف کنند نه ازمن؛ بلکه از منابعی که لیس�ت 
جستجوی اینترنتیشان را در انتهای این مقاله قرار داده ام 
بپذیرند، که هنوزهیچ فرضیه پژوهشی، در یک کارآزمایی 
بالینی که طبق اس�تانداردهای بر تر علمی بر روی دو گروه 
که به صورت تصادفی و کنترل ش�ده مورد آزمون و تحلیل 
آماری قرار گرفته باشد، ادعای ضرب المثل ایشان را تایید 
یا تکذیب نکرده اس�ت. خالصه مطلب اینکه؛ »ما شیخ و 
واعظ کمتر شناس�یم، یا جام باده یا قصه کوتاه« و جام باده 

ما اینجا، جز با نتایج پژوهشی لبالب نخواهد شد.

ما از آقای دکتر حداد عادل به گوش جان 
می پذیریم ولی ایشان هم لطف کنند 

بپذیرند، که هنوزهیچ فرضیه پژوهشی، 
در یک کارآزمایی بالینی ادعای ضرب المثل 

ایشان را تایید یا تکذیب نکرده است
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فروشگاه مفتی اسکوترها در لندن تمامی اجناس 
را مجانی در اختیار مشتریان قرار می دهند. در 

این ویدیو به نحوه به وجود آمدن این گروهها و 
همچنین ابتکارشان که از زمان جنگ جهانی دوم 

و بدنبال بی خانمان شدن خانواده ها در جریان 
بمباران های هوایی آغاز شده بود می پردازیم.

تریو تهران آسمان کیپ ابر
زنم خندید. گفت »تا حاال بیمارستانی دیدی که کف اتاقش قالی 
انداخته باش�ن؟«... ب�از خندید. گفت از وس�ط فرش، پیچی 
شروع شده بود و با خم های فراوان به حاشیه ها می رفت و سرتا 
س�ر قالی در هر خمی گل ه�ای چند رنگ... گفت می ترس�یده 
باران روی فرش ببارد و ش�اخه ها بشکنند، اینقدر نازک بودند و 

نحیف... 
م�ا هم نازکی�م و نحیف. گاه�ی آدم دلش تنگ می ش�ود. حاال 
اون ک�ه رفت�ه دیگه هی�چ وق�ت نمی اد ی�ا همین ط�وری دپ 
زده ای، مثال غروب جمعه ای بوده یا تو هوایی کس�ی شده ای، 
زیاد فرق نمی کند. اس�مش همین اس�ت، دلتنگ�ی. گاهی آن 
ق�در دلگیر می ش�وی که همٔه کتاب های ش�عر را ک�ه بگردی و 
همٔه موزیک ه�ای غمگین را ک�ه بگذاری باز ح�ال نمی دهد. 
ما پیشنهاد می کنیم مجموعه داس�تان آسمان کیپ ابر محمود 
حسینی زاد را در کتابخانه تان داشته باشید تا هر وقت دلتان تنگ 
شد یکی از داستان هایش را بخوانید. آب روی آتش است. درد 
عمیق تر راوی، غم شما را سبک می کند. این مجموعه داستان 
دوس�ت داش�تنی توس�ط نش�ر زاوش در ۱۳۰ صفحه )۱۳۹۱، 
تهران( در ۱۶۰۰ نس�خه به چاپ رسیده است. محمود حسینی 
زاد، داس�تان نویس، مترجم و منتقد در ماه می امسال موفق به 
دریافت نشان گوته از کش�ور آلمان شد. آدونیس، جان لوکاره، 
کارل پوپ�ر، بیلی وایلدر و پیر بوردیو پی�ش از این به دریافت این 
نشان نائل شده اند. س�یاهی چسبناک شب و این برف کی آمده 
از دیگر آثار تالیفی محمود حسینی زاد، و مجموعه داستان های 
مثال برادرم، گذران روز، آن سوی روخانه ادر و آسمان خیس، 
همچنی�ن رمان های اگنس و آلی�س از جمل�ه ترجمه های اواز 

زبان آلمانی ست.

تریو ته�ران دومین رم�ان رضیه انص�اری اس�ت. اودر این اثر 
ب�ا محور ق�راردادن خانه ای در ش�هر ته�ران، قصٔه س�ه زن به 
نام های عالیه و منیژه و سالومه را در سه دورٔه مختلف تهران در 
آن خانه تعریف می کند. این س�ه زن که هر سه همسران خود را 
به واسطٔه اتفاقات اجتماعی و سیاسی و مدنی در سال های دهٔه 
بیس�ت و پنجاه و هش�تاد از دست داده اند، در س�ه نما به دنبال 
مرد خ�ود می گردند تا هویت خود را به اثبات برس�انند. اتفاق ها 
و حس و حالی که درش�هر تهران و این خانه جاری اس�ت، اعم 
از عش�ق به مبارزه و وف�اداری، یا اب�زورد و بیهودگی مطلق، یا 
تعلیق و حیرانی و خس�تگی و سر در گمی، از روحیه و سرنوشت 
ای�ن زنان جدا نیس�ت. نویس�ندٔه رمان، ش�خصیت عالی�ه را از 
»اش�غال« بهرام بیضایی و ش�خصیت منی�ژه را از »آرامش در 
حضور دیگران« غالمحسین ساعدی برگرفته و با حفظ سبک 
نوش�تاری مولفین داس�تان های اصل�ی، قصٔه دلخ�واه خود را 
نوش�ته و ماجرا را به خوبی پیش برده اس�ت. اما سالومه ای که 
در قط�ار رو ب�ه غرب، اتفاقات اجتماعی و سیاس�ی س�ال۸۸ و 
پیامدهای آن را در ذهن مرور می کند و به قول خودش زندگیش 
ش�ده کابوس بیداری، و از پس فکر هایش ب�ه تحلیل و توجیه و 
دعوا و... می رس�د، برای همٔه ما بس�یار آشناست. مایی که به 
پای خانه و وطن مانده ایم و دودلیم، و مایی که هجرت کرده ایم 
و پشیمانیم... »از خانه تا تبعید، از تهران تا پراگ، تا پاریس، از 
یک روح در دو بدن تا دوروح، شاید هم چند روح... خسته ای، 
از ماقب�ل تاری�خ...« تریو تهران را نش�ر آگ�ه در۱۴۶ صفحه و 
تیراژ۲۲۰۰ نس�خه )بهار۹۲( منتش�ر کرده اس�ت. رمان »شبیه 
عطری در نس�یم« ب�ه قلم همین نویس�نده برن�دٔه دوازدهمین 

دورٔه جایزٔه مهرگان ادب ۸۹-۸۸ شده بود. 

http://youtu.be/XMuRcW_Z12g
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نخستین جایگاه را به نرم افزار DownThemAll! یا   همان 
DTA می دهی�م. افزون�ه ای آزاد )Free( ب�رای فایرفاکس 
تح�ت گواه�ی GPL ک�ه ب�ه راحت�ی می توان�د فایل های 
اینترنت�ی را به فهرس�ت کارهای خود اضاف�ه کند )یعنی از 
پروتکل ه�ای HTTP و FTP پیش�تیبانی می کن�د(. آخرین 
نس�خٔه این نرم افزار، نس�خٔه ۲. ۰. ۱۵ است که فروردین 
۱۳۹۲ عرضه ش�ده اس�ت. نکت�ٔه قابل توجه ای�ن افزونه 
محبوبیت آن در بین کاربران اینترنتی اس�ت. تیم طراحی 
DTA ادع�ا می کن�د ک�ه روزان�ه ۲. ۲ میلی�ون نف�ر از این 

نرم افزار استفاده می کنند. 

دومین نرم اف�زار این دس�ته JDownloader اس�ت. این 
نرم افزار نیز نرم افزاری متن باز و تحت گواهی GPL اس�ت 
که در جاوا نوش�ته شده اس�ت و در تمام سیس�تم عامل ها 
)ویندوز، مک و لینوک�س( کار می کند. به عالوه هم چون 
FTP پش�تیبانی می کن�د.  HTTP و  DTA از پروتکل ه�ای 
نقطٔه قوت این نرم افزار اتصال خ�ودکارش به تارنماهایی 
چون رپیدش�ر )حتا حس�اب های Premium آن( است. در 
س�ال ۲۰۰۹ مجلٔه برخط Chip. de این نرم اف�زار را »تازه 
وارد س�ال« نامید چرا که با بی�ش از نیم میلیون دریافت در 

سال خود را در بین ۵۰ نرم افزار پرطرفدار جا کرده بود. 

نرم افزار مدیریت دانلود )Download Manager( به طور خالصه نرم افزاری است 
برای دریافت فایل. نباید فراموش کرد که این برنامه با مرورگر )Web Browser( تفاوت 

دارد چون جابه جایی فایل ها میان رایانه و اینترنت، هدف فرعی مرورگر وب است. 
یک نرم افزار مدیریت دانلود با تکه تکه سازی یک فایل، سرعت دریافت آن را افزایش 

می دهد. این کار در موازات دریافت انجام شده و به طور پنهانی فرآیند دریافت را حتا با 
وجود محدودیت های پهنای باند سریع تر می کند. از ویژگی های نرم افزارهای مدیریت 

دانلود می توان به »توقف موقتی دریافت فایل های بزرگ«، »دریافت زمان بندی شده 
و حتا در مواردی امکان قطع خودکار اینترنت و خاموش کردن رایانه را دارد«، »امکان 

تعیین پهنای باند« و »ساخت خودکار زیرپوشه« اشاره کرد. بعد از این مقدمٔه کوتاه بد 
نیست به سراغ معرفی چند نرم افزار مدیریت دانلود برویم. به سنت همیشٔه مجلٔه تابلو 

نرم افزارهای رایگان با اولویت نرم افزارهای بازمتن را مورد بررسی قرار می دهیم. 

سومین جایگاه را باید به نرم افزار تازه آزاد )Free( شده ی 
Free Download Manager اختص�اص داد. این نرم افزار 
که با بیش از ۹ س�ال فعالیت، جزء قدیمی های این عرصه 
به حس�اب می آید از نس�خٔه ۲. ۵ خود به صورت متن باز و 
تحت گواهی GPL ارائه شده است. متاسفانه این نرم افزار 
که ب�ه زبان C++ نوش�ته ش�ده اس�ت تنها ب�رای ویندوز 
طراحی ش�ده توانس�ته اس�ت در س�ال های فعالیت خود 
بی�ش از ۵۰ جای�زه از جمل�ه منتخب کارب�ران Chip. de و 
۱۰۱ نرم افزار رایگان PC World را به خود اختصاص دهد. 
برخی از ویژگی های منحصر به فرد این نرم افزار پشتیبانی 
BitTorrent، قابلی�ت دریاف�ت ویدئوهای با  از فایل ه�ای 
 Remote( قالب فل�ش همچون یوتوب، کنت�رل از راه دور

 .)Control

uGet نرم اف�زار مدیری�ت دانلودی اس�ت ک�ه در جایگاه 
چه�ارم ج�دول م�ا ق�رار می گی�رد. ای�ن نرم اف�زار آزاد با 
امکان های�ی چ�ون برنامه ری�زی خ�ودکار ب�رای دریافت 
فایل )قابل استفاده برای کس�انی که اینترنت رایگان را در 
ساعت های مشخصی از روز دارند(، خاموش کردن رایانه 
پس از پایان دریافت و طبقه بندی فایل ها از جایگاه ویژه ای 
میان کاربران لینوکس برخوردار است و در ماه جون ۲۰۱۳ 
با اعالم ۱۰۰ هزار بر حس�ب ع�ادت نرم افزارهای متن باز 
امکان ترجمٔه نرم افزار خود را روی تارنمای ترانس�یفکس 
قرار داده است. یکی از ویژگی های قابل تامل این نرم افزار 

نسخٔه قابل حمل )Portable( آن برای ویندوز است. 

آخرین نرم افزاری که معرفی می کنیم FlashGet اس�ت. 
این نرم افزار چینی به تازگی نسخٔه رایگان بدون تبلیغ خود 
را عرضه کرده اس�ت و با افزودن ام�کان فراخوانی برنامٔه 
ض�د ویروس و چند ام�کان جدید دیگر چون پش�تیبانی از 
BitTorrent، دریاف�ت فایل های ویدئویی یوتوب، افزایش 
۶ تا ۱۰ برابری سرعت و پشتیبانی از پروتکل های مختلف 
از جمل�ه HTTP و FTP قصد دارد محبوبیت خود را بیش�تر 
 Free Download Manager کند. این برنامه نیز هم چ�ون

تنها با سیستم عامل ویندوز سازگار است. 

از نرم افزارهای مدیریت دانل�ود دیگری نیز می توان نام 
برد اما توضیح درب�ارٔه آن ها را همین جا متوقف می کنیم و 

در جدول زیر آن ها را خالصه می کنیم.

سیستم عامل
نام

ویندوزمکلینوکس
oooDownThemAll!
oooJDownloader
xxoFree Download Manager
oxouGet
xxoFlashGet
oooFlashGot Mass Downloader
xoxProgressive Downloader
xoxFlox
xxoDownload Accelerator Plus
xoxOrbit Downloader
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بسیاری از صاحبنظران در مورد بحران موجود در 
سوریه و ترس از حمله امریکا به این کشور را در 

نظراتشان به صورت مستقیم منتقل نمی کنند. با 
اینکه از دوسال پیش تا کنون زندگی در این کشور 

به کلی تغییر کرده است اما مردم سوریه سعی 
می کنند لبخند به لب داشته باشند زیرا هنوز هم 
می توانند کار کنند و شب ها به خانه نزد خانواده 

شان بازگردند .

» ابی تسامجنی «  مدیر روابط عمومی شرکتی در دمشق 
این روزها فرقی با مردم عادی دمشق که زندگی شان بکل 
تغییر کرده ندارد و معتقد است با حمله امریکا این روزهای 

بد دراماتیک و وخیم تر خواهند شد.
تس�امجنی می گوید:» دمش�ق این روزها خ�ودرا برای 
بدتری�ن بدتری�ن های�ش آماده می کن�د .ترس هم�ه جا را 
گرفته اما این ترس برای مردم�ی که بدترین مصایب را در 
م�دت زمان کوتاهی دی�ده اند دیگر عادی و روزمره ش�ده 

است.«
پدرم س�الها قبل از ش�روع این درگیری ها به ش�هر حلب 
رفته ب�ود اما با ش�روع جنگ ه�ای متمادی در این ش�هر 
دوباره به دمشق بازگشت. پدرم کامال می داند که وضعیت 

زندگ�ی وکارش هرگز به روال س�ابق باز نخواهد گش�ت و 
معتقد اس�ت باید هر چه زودتر س�وریه را ترک کند تا بتواند 
برای خانواده اش امنیت مهیا کند و نیازهای اولیه شان را 

برای یک زندگی شرافتمندانه تامین کند. «
با این حال احتمال حمله آمریکا به سوریه ، همه توجهات 
را به س�مت خ�ودش جل�ب کرده اس�ت . تس�امجنی می 
گوید:» هیچ حمله ای وضعیت موجود در س�وریه را تغییر 
نخواهد داد و تنه�ا بر رنجها وآالم م�ردم اضافه می کند . 
حمل�ه آمریکا باع�ث توقف جنگ نمی ش�ود و هیچ یک از 

جناح درگیر پیروز این معرکه نخواهند شد.«
ابی مدتی س�اکت می ماند بعد آرام م�ی گوید:» حمله در 
ذات خ�ود ما را نمی ترس�اند. این را پدرم م�دام تکرار می 

کند.«س�پس ادام�ه می دهد:»ش�رایط بع�د از این حمله 
چگون�ه خواه�د ش�د؟ ما درگی�ر جنگی�م و از یک س�و به 
کارهایم�ان فکر می کنیم و جزییات روزمره زندگی و اینکه 
ه�ر اقدامی می تواند ض�رر های جبران ناپذی�ری را به بار 

بیاورد.«
ابی دوس�ت ندارد به احتم�ال حمالت نظام�ی فکر کند 

زی�را می داند این دخالت نظامی وضع اقتصادی را از پیش 
وخی�م تر خواهد س�اخت و زندگ�ی را غیر ممک�ن خواهد 
س�اخت . همانطور که این روزها پایتخت سوریه درگیر آن 
اس�ت. آوارگان دیگر ش�هرها به پایتخت پن�اه آورده اند . 
حال اگر دمشق زیر آتش حمله امریکایی ها قرار بگیرد این 
خانه بدوش�ان به کجا مهاجرت کنند ؟ ابی سری تکان می 

دهد و می گوید:» این روزها همه جا میدان نبرد است . «
»اگر حمله نظامی امریکا صورت بگیرد جنگجویان نظام 
علیه امریکایی ها خواهند جنگید ، جنگی تمام عیار.« این 
را محم�د جلبوط می گوید ؛ مردی ک�ه پیش از این بحران 
ها س�الها در کارها و فعالیت های انس�انی فعال بوده است 
و در تمام ح�رکات بعد از جنگ در این تالش بوده تا فش�ار 
اقتص�ادی را بر روی مردم کم کند . او بعد از جنگ از کمپ 
های یرم�وک در دمش�ق بیرون آم�د و ب�ه جمعیتی برای 

اسکان آوارگان پیوست.
»م�ردم از هم متف�رق خواهند ش�د زیرا ت�وان و آمادگی 
مقابل�ه با بح�ران های بع�د از حمل�ه امری�کا را نخواهند 
داشت.« محمد معتقد است که سوریه بدون هیچ هشدار 
قبلی به مرحله ای کامال خطرناک از لحاظ اقتصادی وارد 
خواهد ش�د و این به معنی نابودی و سقوط کامل وضعیت 
اقتصادی در این کش�ور بعد از حمله امریکا خواهد بود زیرا 
با حمله نظامی ، تحریم ها و حصار اقتصادی به طور کامل 

اجرا خواهد شد. «
»هیچ سوری موافق آن نیست در کشوری زندگی کند که 

اختصاصی برای مجله تابلو از دمشق

الخضری نویسنده مطالب فرهنگی  نضال 
به مدت ۱۰ سال در “الحیات ” چاپ لندن بود

وضعیت اقتصادی مردم سوریه را به سر 
حد خفقان رسانده اما هیچ تاثیری بر 

حکومت نمی گذارد و هزینه همه آشوب ها 
و بحران ها را مردم می پردازند ؛ هزینه ای 

که ارزان هم نیست
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بیگانه به آن حمله کرده اس�ت.« این را محمد می گوید و 
اضافه می کند:»بحث بر س�ر اس�تفاده از سالح شیمیایی 
و اختالفات سیاس�ی حول آن دلیلی نمی تواند باشد برای 
پذیرش حمله و س�قوط کامل کشور به دس�ت امریکا و تن 

دادن به نابودی کامل کشور. «
محم�د ع�راق و س�وریه را با هم مقایس�ه می کن�د و می 
گوی�د:» در ع�راق حدود ده س�ال تحریم ه�ای اقتصادی 
م�ردم را وادار کرد تا بتوانند الگوه�ای کارآمد برای تعاون 
و همکاری و س�اختن کشور پیش بگیرند اما در سوریه این 
بحران دو س�ال است کشور را مورد هدف قرار داده و هیچ 
اسلوبی برای اداره کشور با شرایط جدید وجود ندارد و این 
باعث شده تا ش�اکله اجتماعی از بین برود ، ستم گسترش 
بیابد م�ردم بینوا تر ش�وند و گ�روه های مس�لح ضد نظام 

مجهزتر گردند. «
هر حمله ای نگرانی ها را گسترش خواهد داد زیرا این بار 
مردم دمش�ق هدف این حمله ه�ا خواهند بود ؛ مردمی که 
بیش از همه از جنازه خمپاره ها و صدای انفجارها رنج می 
برند. با این حال » س�امی بینتجانته « ک�ه در قدیمی ترین 
بازار دمش�ق ، بازار حمیدیه که در میدان عباس�ین یکی از 
عرصه ه�ای جنگ ه�ای رودررو واقع اس�ت دکانی دارد 
هرگز فکر نمی کرد روزی کارش به جایی بکشد که مجبور 
شود به خاطر شرایط موجود به جمعیت های کمک رسانی 
بپیوندد اما این روزها خودش را می بیند که بخاطر شرایط 
کشور مشغول کمک رسانی به مردم و آوارگانی است که از 
شهر حمص به دمشق رس�یده اند. سامی می گوید :» من 
به عنوان یک س�وری ، یک هموطن س�وری ، با هر گونه 
دخالت خارجی در امور سوریه مخالفم.« در حالیکه غمی 
عظیم در چش�م های س�امی موج می زن�د ادامه می دهد 
:» ناچاری�م به دخال�ت خارجی ب�رای پایان ای�ن وضع در 
سوریه تن دهیم اما می دانم هیچ سوری قلبا با این دخالت 

موافق نیست . «
وضعی�ت اقتص�ادی مردم س�وریه را به س�ر ح�د خفقان 
رس�انده اما هیچ تاثیری ب�ر حکومت نمی گ�ذارد و هزینه 
همه آشوب ها و بحران ها را مردم می پردازند ؛ هزینه ای 
که ارزان هم نیس�ت. » با وجود همه مشکالت سیاسی و 
اختالفات هنوز معتقدم فقط ارتش س�وریه حق اس�تفاده 
از اس�لحه را دارد ونه هیچ گ�روه و ارگان دیگری . « این را 
سامی می گوید و ادامه می دهد :»  بحث استفاده از سالح 
شیمیایی یک بحث انحرافی است که دشمنان ما ، امریکا 
، فرانسه ، انگلیس ، ترکیه و… برای نابودی استقالل ما 

به آن توسل جسته اند.«
«حاص�ل این حمله چیزی جز تش�دید بحران ، آوارگی ، 

فقر ، ستم و بی خانمانی نخواهد بود. امنیت از بین خواهد 
رفت و ارتش تکه تکه خواهد ش�د ؛ اتفافی که باعث وخیم 

تر شدن وضعیت کشور خواهد شد» . 
نجوی صلبیه رييس مرکز گفتگوی س�وری معتقد است 
تنه�ا نتیجه این حمل�ه تکرار فجایعی اس�ت ک�ه در عراق 
و لیب�ی اتف�اق افتاده اس�ت و با یک جس�تجوی س�اده در 
رس�انه های مختلف می تواند شواهدی برای آن پیدا کرد 
. س�وریه بارها و بارها به عنوان مه�د تمدن های مختلف 
شاهد اش�غال و درگیریهای متعدد بوده اس�ت و این برای 
من غیر قابل پذیرش است که کشوری که دم از دموکراسی 
و آزادی م�ی زند بخواه�د جنگجویان�ی را حمایت کند که 
نظام کش�ور س�وریه را به نابودی بکش�ند. امریکا مدام در 
کش�ورهای دیگر به بهانه جنگ و مبارزه با تروریس�م وارد 
مداخله می ش�ود. ای�ن اقدام امریکا نقض آش�کار قوانین 
بین المللی است . استفاده از سالح شیمیایی واهی است. 
نتیجه ای�ن حمله و دخال�ت نظامی خون ری�زی و آوارگی 
بیش�تر اس�ت همانط�ور ک�ه در عراق ه�م اتفاق افت�اد اما 
دخالت های نظامی و سیاس�ی موازی�ن را نمی تواند تغییر 

دهد و سوریه در نهایت پیروز خواهد شد . «
نج�وی ادامه می ده�د :» ما ملت آگاهی هس�تیم در هر 
چیزی ممکن اس�ت اختالف داش�ته باش�یم جز سروری 

سوریه و استقاللش . س�ر این اصل کوتاه نمی آییم. دیده 
می ش�ود که کس�انی ه�م که از خ�ارج با این حمل�ه همراه 
هس�تند جماعت کوچکی هستند . دیده می شود در شبکه 
ه�ای اجتماعی جوانان با ش�وخ طبعی با اخب�ار این حمله 
برخ�ورد کرده اند و دیده می ش�ود که امضاه�ا و نامه های 
بسیاری به سران س�ازمان ملل نوشته شده است تا جلوی 
این حمله گرفته ش�ود تا اصول انس�انی و دموکراتیک زیر 

سوال نرود. «

بس�یاری از سوری ها به دلیل ش�رایط سیاسی موجود در 
س�وریه حاضر نش�دند جلوی دوربین قرار بگیرند و سخن 
بگوین�د . آنه�ا همگی معتق�در بودند که در ش�رایط حاضر 
نمی دانند چه بر س�ر کش�ور رفته اس�ت و آینده چه خواهد 
بود . مش�خص بود بسیاری از آنها نسبت به شرایط آگاهی 
کافی ندارند . یک�ی از آنها معتقد بود که خ�دا می داند و ما 
قادر نیستیم مسیر سرنوش�ت را تغییر دهیم . او معتقد بود 
یک حمله مس�تقیم نظامی الزم اس�ت تا وضعیت س�وریه 
از وضعی�ت درگیریها و جنگ های داخلی خارج ش�ود. او 
معتقد ب�ود اگر دول بزرگ نتوانند وضعیت س�وریه را تغییر 
دهند مردم س�وریه با ش�رایط فعلی هرگز نمی توانند آن را 

تغییر دهند .

پدرم سالها قبل از شروع این درگیری ها 
به شهر حلب رفته بود اما با شروع جنگ 

های متمادی در این شهر دوباره به دمشق 
بازگشت. پدرم کامال می داند که وضعیت 

زندگی وکارش هرگز به روال سابق باز 
نخواهد گشت و معتقد است باید هر چه 

زودتر سوریه را ترک کند
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anthology of Ebrahim Hatami Kia, Iranian 
movie maker who is affiliated with movies 
related to Iran – Iraq war and aftermath and 
even the generations after that. 

Hassan Rouhani peace offering 
in war shadows, by: Roozbeh 
Mirebrahimi

 In this commentary the writer weighs new 
Iranian government options vis-a-vis chemical 
allegations in Syrian and how Iran how was 
the victim of chemical attacks might review 
curbing Syrian horrendous attacks on civilian 
population. 

Different destiny of war lords, by: 
Ali Afshari 

A commentary which tries to go through 
after war passage for war lords in Iran and 
after the war with Iraq. Some died and just 
left a name while others took different paths 
in police and military and politics and sport 
and government. Some became hardline 
rights wingers and some went after money 
and just focused on that. 

Memory of father, taste of the war, 
By: Parvaneh Vahidmanesh

This is a narrative, story report that follows 
on those who lost parents in war but just 
tried to live with the memory of a soldier or a 
defender of the country and not necessarily a 
militia, paramilitary or revolutionary. 

From Suicide to Martyrdom, Iranian 
Bahaeis and war, interview with 
Zeinolabedin Alaei

Bahaei is a faith which has been denounced 
in Iran and its members been prosecuted and 
faced many hardships just because of their 

faith. In this rare interview, we see memories 
of an Iranian Bahaei who martyred in the 
war and despite the pure patriot act; the 
government still put many restrictions on the 
family even for commemorating their loss. 

From War to memories of the 
presence, By: Saghi Laghaei

In this narrative report, we have a dark 
adventure of loss and a family who lost their 
loved ones and a mother who her only hope 
is, maybe his son has been captured and 
not killed and he might come home soon, 
however, this never happens. 

Current life and War, Julianne 
Frizzell on Gohar Dashti 
photography project, Translated by: 
Soudeh Raad

This is a report on a contemporary photo 
gallery project which documents of eight 
years of war between Iran and Iraq and what 
devastation it brought. Gohar Dashti, and 
Iranian photographer takes the scenes of 
war and relates them to human normal life 
and pictures a multi layered meaningful work 
of art. 

War stories, short stories with focal 
point and reflection of war years in 
Iran and Iraq are in this section. 

Migration and change, new life of a 
homosexual in Canada

The writer from perspective and point of 
view of a homosexual who seeks refuge in 
Canada, faces flashbacks of life and new era 
of living in Toronto and comes to the point of 
bigger picture, which is life after migration. 

From battle field to war on bodies, 
By: Mohsen Farshidi

Here is a concise anthology of war and how 
and what statistics women participated in 
such wars not as an active war force but 
collateral damage and victims of vengeance 
rape. It from the world war two and goes to 
recent conflicts such as Congo. 

War taboo in Iranian cinema, By: 
Parviz Jahed

Making any move toward making 
unconventional movies about war in Iran 
because of eight years of war with Iraq is 
in some kind of tight taboo. Even though 

there has been almost 25 years, the war issue 
cannot be really touched and movies which 
try to see it as an inflicting wound, are not 
welcomed. 

Epics in vain, By: Mohammad 
Aqazadeh

This is a commentary on movie business in 
Iran relating to the war and why it is stuck in 
an endless echolalia of vein with no real and 
tangible message to deliver to the audience.

Government run move industry or 
private one? That is the question, 
Commentary by: Hossein Assaraan

This is a review on movie industry in Iran on 

No. 9, September 2013

Managing Editor:
Parvaneh Vahidmanesh
Editor:
Hasan Sarbakhshian
Editorial board:
Mana Pahlavan
Omid Keshtkar
Touka Neyestani
Hootan Salamat
Sasan Tavakoli
Graphic Designer:
Omid Keshtkar

A Magazine for Iranian Youth

Contributors:
Mohammad Aghazadeh, Ali Afshari, Parviz 
Jahed, Sheida Jahanbin, Fariba Davoodi 
Mohajer, Soudeh Rad, Ghazi Rabihavi, 
Shideh Rezaei, Mehrzad Sargezi, Shirin 
Soltani, Sepehr Atefi, Amir Emad, Mohsen 
Farshidi, Saghi Laghaei, Tahmineh Farhat, 
Mohammad Hasan Maghsoodloo, Ali 
Nikooei, Mehdi Omidvari, Babak Boedbar, 
Omid Salehi, Bijan Mousavi, Bahram Milani
and:
Dr. Abdolkarim Lahiji
Hossein Khosrojerdi



شماره نهم، شهریور 98۱۳۹۲


