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حضرات و
نظرات

این ستون مجهز به دوربین
مدار بسته است!

خبرهــا را که میخواندم دیدم روحاهلل احمدزاده  -رئیس
اســبق سازمان میراث فرهنگی -در مصاحبهای با مشرق
با اشــاره به اینکه در زمان مدیریت بقایــی نزدیک به ۶۰۰
هزار شــیء تاریخی از موزه ملی خارج شــد ،مدعی شــده:
«چهل درصد دوربینهای موزه ملی از کار افتاده و برخی
همایون حسینیان
هم رو به آســمان! بودهاند ».من نمیدانم چرا بعضیها
بدون اطــاع و تحقیقات میدانی و یافتن علت بعضی از
عملکردها ،سریعاً در مصاحبهای موضعگیری کرده و خدای نکرده اتهامی را متوجه
بندهخداهاییمیکنندکهقصدشانبجزخدمتخلقنیست.
اول اینکــه بهنظر بنده اگر چهل درصد دوربینها بهســمت آســمان بود بهخاطر
رصد و جلوگیری از خروج اشــیا توســط پهپادهای ســارق و احیاناً پرندگان یا حشرات
موذی همچون سوســک بالدار و غیره که مأموریت ســرقت را داشتند ،بوده است .آیا
این آقایان میدانند االن مرغهای میراث خوار چقدر زیاد شده اند؟ عجیب است که
با وجود چنین خطراتی ،لزوم پایش آســمان موزه توســط این افراد غیرمتخصص و
غیرمطلعنادیدهگرفتهمیشود.
دوم اینکه اگراحیاناً تعداد ناچیزی از اموال که قدمتی زیاد داشتهاند کم شدهاست
فکر میکنید نیت بدی پشت قضیه بوده است؟ نه برادر من! چرا توجه نمیکنی؟ انبار
موزه پر شــده بود از اشــیای قدیمی که دیگر استفادهای از آنها نمیشد و داشت خاک
میخورد از طرفی چون در آن زمان سال نو هم نزدیک بود و همه میدانیم که در این
ایام رسم کهن ما ایرانیان دور ریختن اشیای قدیمی و شکستن کوزههاست و از جایی
که بسیاری از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر بودند که هیچ کاسه و کوزهای نداشتند که
بشــکنند در آن زمــان در یک اقدام انساندوســتانه و ضربتی به 600هــزار خانوار از این
کوزههای قدیمی مستعمل داده شد تا بزنند خرد و خاکشیرشان کنند یک حالی هم
بکنند .شما چشم نداری شادی مردم را ببینی؟
به دوســتانی کــه این خبرهای مــورد دار را پخش میکنند توصیه میکنم به جای
شکســتن کاســه کوزهها بر ســر کســانی که االن دیگر قدرتی ندارند و جز خدمت نیتی
نداشــتند ،آنها هم به رسم کهن کشورشان این کاسه کوزهها را بزنند زمین بشکنند تا
هم رسمشــان را پاس بدارند هم کســی مورد آسیب روحی واقع نشود و هم یک عده
دلسوز را مجبور نکنند دم عید زنبیل بردارند و به جای خرید عید ،بروند دم در دادگاه!
روایتهایی از کره شمالی در «فرار از اردوگاه »۱۴

پیشنهاد

وحشت بزرگ

چهارشنبه سوری دیگری از راه رسید

عکسنوشت

ما را به قدیم برگردانید

گــوش مــن پــر از صداهای مهیــب اســت و کودکی من
محسنبوالحسنی سرشــار از تــرس و صداهــای خوفنــاک .تصــور مــن از
کودکی ،تصور شــنیدن صدای آژیر قرمز و دویدن با پدر
روزنامه نگار
و مادر بهسمت پناهگاههایی است که گوشهگوشه اهواز
مســتقر کرده بودند تا مردم به کســری از ثانیه هر چه در دســت دارند زمین
بگذارند ،دســت خانواده را بگیرند و از شر صداهای مهیب بمباران و انفجار
و ضدهواییها بهجایی بروند که شــاید حداقل ســقف باالی سرشــان توان و
تحمل بیشتری داشته باشد .آن روزهای ابتدایی دهه شصت ،پر از صدا بود.
صدای آژیر ،صدای ضدهوایی ،صدای گوینده رادیو و این جنگ بود که تمام
کودکی ما و نسلی که ما بودیم را تغییر داد .جنگی که بعدها فهمیدیم برای
چه بود و بیذکر جزئیاتش به قهرمانانمان افتخار کردیم و صاف و محترم،
همه جا و هر وقت به احترامشــان ایستادیم که امروز هنوز خانهای داریم در
«اهواز» یا هر کجای ایران و این وطن با تمام دشــواریهایش وطن ماســت.
چهارشنبهسوری هم بود؛ اما نه شبیه این چهارشنبهسوریهای سوزنده .آن
روزها کمتر کســی میســوخت .آن روزها کمتر کســی میمرد و صداهایی که
میشنیدیم با صداهای امروز تفاوت ماهوی بسیار داشت .کوچه را بهخاطر
دارم .هــم محلهایهــا با کمــک میوه فروشهــای محل ُگلهُگلــه آتشهای
کوچکــی فراهــم میکردند و بچههای بــد کوچه نهایتاً چند ترقــه میزدند و
پوگفت همسایهها با هم .اصفهانیها با خودشان
بعد خوشــحالی بود و گ 
«اکلیل سرنج» آورده بودند .میهمان همسایههای ما بودند .چیزی نبود در
برابــر چیزهای امــروزی .حاال دیگر ،چــوب و این جور چیزها قدیمی شــده و
چه قدر چیزهای قدیمی خوب اســت .امروز ،عصرهای سهشــنبه آخر سال،
شــهرها بــه محاصره صداهــای هولناک در میآینــد و از هر طــرف که گوش
میخوابانی جنگ اســت و جنگ است و جنگ .جنگی بینتیجه در مسابقه
ساخت صداهای هولناک .من صداهای نهایی را شنیدم که امروز این صداها
آشفتهام میکنند؛ من صدای خستگی پدرم زیر بمباران صنایع فوالد اهواز،
مــن صــدای تکهتکــه شــدن دوســتانم در زمین خاکــی فوتبال ،مــن صدای
مظلومیــت مردان بیپالک در هویزه ،من صدای ترسهــای کودکیام را در
کودکیام شــنیدم .من صدای کودکیهای حیف شــده بســیاری را در جنگی
نابرابر شنیدم که هر سال ،چهارشنبه سوری ،هدفونی توی گوشم میگذارم
و موسیقی میشنوم که نشنوم صدای این جنگهای بیریشه در خیابان را.
کاش یک روز ،بازگشت به گذشته مد شود ،آن روز احتماالً شهرها در روزهای
آخر سال آرامتر از این روزها خواهند بود.

ورود روانکاوی به ایران و ارتباط یافتن آن با ادبیات

ترجمان

از فروید تا کلمات هدایت

احتمــاالً رویارویــی ایرانیــان بــا نظریههــای روانــکاوی،
همزمان با نوســازی در این کشور و پس از جنگ جهانی
اول بوده اســت ولی قدیمیترین نوشــتاری که در رابطه
بــا نظریههــای روانکاوی بــا آن برخورد کــردهام ،قطعه
طنزآمیز «قضیه فرویدیسم» است که هدایت در کتاب
محمد صنعتی
«وغ وغ صاحــاب» در ســال  1313منتشــر میکند و این
روانکاو و منتقد ادبی
همان ســال تأســیس دانشــگاه تهران اســت .پــس باید
گفت حداقل هشتاد سال است که اندیشههای روانکاوی
به ایران آمد ه و این نکته نیز حائزاهمیت است که همزمان با تأسیس دانشگاه
تهران و طی دوران مدیریت دومین رئیس همین دانشگاه یعنی دکتر علی اکبر
سیاسی،ایندانشگاهاستقاللداشتهوآموزشروانشناسینیزدردانشکدهادبیات
و علوم انسانی انجام میگرفته است .جالب توجه اینکه کرسی روانپزشکی نیز
از سال  1319در دانشگاه تهران ایجاد شده و آموزش روانپزشکی هم پیش از آن
شروع شده بود اما 14سال پس از «قضیه فرویدیسم» صادق هدایت ،مترجمی
تازه کار برای نخســتین بار «سه رساله درباره نظریه جنسیت» را در سال 1327
ترجمه کرد .جالب توجه اینکه طی این سالها قراین نشان میدهد که صادق
هدایت  -قصهنویس مدرن -بیش از دیگران به متون روانکاوی عالقه داشته و
آنها را دنبال میکرده است .بیشترین مترجمان آثار فروید و روانکاوان مشهور
دیگر نیز تا همین اواخر غالباً غیر روانشــناس یا روانپزشک و روانکاو بودهاند.
با توجه به محتوای قطعه طنزآمیز «قضیه فرویدیسم» و این نخستین ترجمه
از رسالههای فروید میتوان فهمید که طی دو دهه نخست رویارویی ایرانیان با
یافتههای روانکاوی شاید به علت مناقشه
برانگیــز بــودن آنهــا در جوامــع غربــی آن
زمــان  -فقط توجــه محدود بــه جنبههای
جنســی( )Sexualروانکاوی و نه جنســیتی
( )Sexualityو ســوءتفاهمهای مربــوط بــه
آن بــود؛ بهطــوری که برخی نویســندگان و
منتقدیــن ادبی آن زمان ،براســاس همین
سوءتفاهمها و استفاده ناروا از این تحلیلها
چون «روانکاوی وحشی» برای حمله به نویسندگانی مانند خود هدایت در نقد
و تحلیل به اصطالح «روانکاوانه» او ،به این شیوههای مخرب متوسل میشدند.
اینگونه سوءاستفاده ویرانگر و پرخاشگرانه و نه استداللی در نقد ادبی شاید یکی
از عللی بود که نویســندگان و روشــنفکران ایران را تا چند ســال پس از انقالب از
تحلیلهــای روانکاوی رویگــردان و در برابــر آن مقاوم کرده بود .روانپزشــکان
نیز که در فرانســه و با رویکرد «نوروســایکیاتری» و ســوگیری «زیستشناختی»
آموزش دیده بودند ،غالباً روانکاوی را در حیطه درمان بیفایده و حتی مخرب
میدانستند .دو سال پس از کودتا در سال  1334است که دکتر محمود صناعی-
نخســتین روانــکاو ایرانی که در لندن آموزش دیده بود  -بــه ایران بازمیگردد و
در دانشــکده ادبیات و علوم انســانی مشغول به کار میشــود و سپس بهعنوان
اســتاد و رئیس دپارتمان روانشناســی دانشــگاه تهــران و نیز بهعنــوان معاون
وزیــر آمــوزش وپرورش ،رئیس دانشســرای تربیت معلم ،رئیــس بورد ملی
ســنجش و صاحب پســتهای آکادمیک و دولتی زیادی میشــود .یکی از با
ارزشترین کارهای دکتر صناعی تأسیس انستیتو روانشناسی است که چند
سال ()1344-1351ریاست آن را بهعهده داشت و از این تاریخ به بعد است
که روانشناسی در ایران شکلی رسمیتر پیدا میکند و تا امروز میتوان آن را
به یکی از شــاخههای مهم در تحلیل ادبیات دانســت .ادبیاتی که هدایت در
آن به نخستین سویههای روانکاوانهاش دست زد و به ُبعدهای کمترشناخته
شده انسان معاصر ورود کرد.

 22اسفند روز
پاسداشتمیراث
حماسی یک ملت

حسین یاحقی
بر پیشانی تاریخ اسفند ماه
در تقویــم ایران زمیــن ،روز
شهیدنشستهاست 22.اسفندروزیاستکهخاطره
رشادت و جانفشانی مردان بزرگ این سرزمین را در
یادها زنده میکند .بهانهای است برای تورق و تأمل
در سرگذشت آنها که هستی خویش را پای میهن و
عقیدهنهادند.
انتخابروزشهیددرتقویمآخرینماهسالشمسی
بــدون حکمــت و علت نیســت ،چه آنکــه اتفاقات
مهم و شــگفتی در روزهای منتهی به  22اســفند در
صفحــات دفــاع مقــدس رخ داده اســت؛ اتفاقاتی
که به ماه اســفند رنگی از حماســه بخشــیده است.
ایام اســرارآمیز اســفند یــادآور شــهادت چهرههای
اســطورهای جنگ؛ مهدی و حمید باکری ،ابراهیم
حاج امینی ،عباس کریمی ،محمدابراهیم همت،
عبدالحســین برونســی ،حســین خرازی و… است.
از همین روســت که اگر پای ســخنان نسل پا به سن
گذاشــته دفاع مقدس بنشــینی شــما را به تأمل در
رشته حوادث اسرارگونه روزهای اسفند ماه از تاریخ
جنگفرامیخوانند.
در چنیــن روزهایی دشــت گرم جنــوب و ارتفاعات
سردسیر غرب ایران شاهد وقوع عملیاتهای مهم
و تأثیرگــذاری بــود و فرماندهان لشــکرها و تیپها
روزهای سختی را برای عقب راندن دشمن تجاوزگر
پشت سرگذاشتند .عملیات والفجر  ،9عملیاتی که
در منطقه شــرق ســلیمانیه در جبهه شــمال غرب
به فرماندهی سپاه پاسداران با هدف نزدیک شدن
به شهر سلیمانیه عراق و مقابله با تجمع نیروهای
ت نامنظــم ظفر ،6
عــراق در فــاو آغاز شــد .عملیا 
عملیات کربالی ،7عملیات بدر ،عملیات نامنظم
ظفر،7عملیاتوالفجر،10عملیاتخیبر،عملیات
بیــت المقــدس  3و عملیــات امــام مهدی(عــج)
بخشــی از ایــن عملیاتهــا هســتند که همگــی در
اســفند ماه انجام شــده اســت .این عملیاتها با از
جان گذشتگی رزمندگان و تدبیر فرماندهان موازنه
جنــگ را بــه نفع ایران تغییرداد ،بــا این حال برای
تحقق اهداف هر کدام از این عملیات ،بهای گرانی
را پرداختیم و ایران اســامی از وجود شایســتهترین
چهرههــا محــروم ماند .طبق اســناد آرشــیو جنگ
 ۱۳درصد شــهیدان دفاع مقدس در اســفندماه به
شهادترسیدند.ازهمینروباید نگاهیدگرگونهبه
وقایعماهاسفنددرتاریخدفاعمقدسافکند.اکنون
نزدیک چهار دهه از پایان هشت سال دفاع مقدس
میگــذرد و ما نیازمند بازخوانی دوباره روزهای پر از
حماسهعملیاتهایبدر،خیبر،کربالی 5وسلسله
عملیاتهایوالفجرهستیم.
یکــی از نگارنــدگان حماســههای دفاع مقــدس در
توصیفــی جالــب از آموزههای ماه اســفند در تاریخ
دفــاع مقدس میگوید :باید برای اســفند ماهیها،
اسفند دود کرد .عدهای هم در همین روزهای اسفند
راهی آســمان نور شــدهاند .روزهای اسفند روزهای
متبرک و مقدســی اســت ،روزهایی که شــاید بتوان
گفت «ما رایت اال جمیال»یی دیگر است .این روزها
یادآورایامیاستکهخداچشمانزیبایحاجهمت
را برای خودش برداشــت و آقا مهدی باکری هم در
دریای بیکران عشــق خدا سوار سفینة النجاه شد و
به ســاحل امن رســید ،حاج حســین خرازی همان
ســرداری کــه وقتــی دســتش را در جبهه هدیــه داد
لقب علمدار جبهه را گرفت هم باالخره در همین
روزهای اسفند به آرزویش رسید و راهی آسمان شد.
آری؛ اسفند ،ماِه شهیدان است .ماه حاج همتی که
هنوز هم از حسینیهاش در دوکوهه بوی خدا میآید
و بــوی شــهادت؛ همان حــاج همتی که  ۱۷اســفند
سالروز شــهادتش اســت و حاال قریب چهار دهه از
شــهادتش میگذرد اما همچنان نگاه گیرایش دل
از دل جوانــان امروزی میبرد .برای اســفندماه باید
اســفند دود کرد چون  ۲۳اسفند روز شهادت شهید
برونســی اســت .همان شــهیدی که خاکهای نرم
کوشک هم عاشقش شــده بودند بهخاطر عشق او
به حضرت زهرا(س) ،همان حاج عبدالحسینی که
قبل از جنگ کارگر ســادهای بود در مشــهد اما زمان
جنگ شد حاج عبدالحسین برونسی که بعثیها از
شنیدن اســمش لرزه بر اندامشان میافتاد .به این
ترتیب اســت که ماه اســفند در نگاه همه بچههای
جبهه و جنگ قداست یافته است و روز بیست و دوم
اســفند ماه استحقاق آن را داشــت که ب ه عنوان روز
شــهید در تاریخ این ســرزمین ثبت شود .به احترام
این روز و به یاد  225هزار شهید و همه مردان و زنان
حماسهسازاینسرزمینسرتعظیمفرودمیآوریم.

حاشیه

مروری بر کتابهای
محبوب بنالدن

ســالها از مــرگ اســامه
بــنالدن میگــذرد و در
تمــام ایــن مدت هنــوز حاشــیهها گریبان شــیوه
زندگی عجیب ســرکرده تروریســتهای القاعده
را رها نکرده است .برخی کتابهای پیداشده در
مقــر «بنالدن» از این قرار اســت« :کشــتن امید:
مداخلههای ارتش امریکا و ســازمان سیا از زمان
جنگ جهانــی دوم» ویلیــام بلــوم« ،توهمهای
ضــروری :کنتــرل فکــر در جوامــع دموکراتیــک»
توجوی
نــوام چامســکی« ،هژمونی یا بقا :جســ 
امریــکا بــرای ســلطه جهانــی» نوام چامســکی،
«سلســلهمراتب توطئهگــران :کمیتــه »300
جــان کولمــن« ،پرل هاربــر جدید :پرســشهای
آزاردهنــده دربــاره دولــت بــوش و  11ســپتامبر»
دیوید ری گریفین.

ëëتشکر کی روش از پروین و دایی
کارلــوس کیروش از علی پروین و علی دایی بهدلیل حمایتهایشــان تشــکر کــرد .او در
مجازستان یادداشــتی بــه همراه تصاویــری از دایی و پرویــن در روز درختکاری ،نوشــت« :حمایت و
اعتماد شما همیشه در قلب من باقی خواهد ماند».
ëëتجمعمسالمتآمیزحققانونی
برخی کاربران فضای مجازی با اشاره به اصل  27قانون اساسی «تجمع مسالمتآمیز را
حق شهروندان» دانستند .از دیدگاه این کاربران تجمع در قالب این اصل ظرفیت قانونی برای طرح و پیگیری
مطالبات مردم است.
ëëابهامدرسرنوشتسپنتانیکنام
یکی از کاربران فضای مجازی یادآور شده که یک چهارم از شورای پنجم گذشت اما وضعیت «سپنتا نیکنام»
عضو زرتشــتی شورای شــهر یزد بالتکلیف مانده است.او خواستار اتخاذ تصمیم مجمع تشخیص مصلحت
درباره سرنوشت حضور اقلیتهای مذهبی در شوراهای شهر شده است.
 ëëهشداربرایاستیضاح
برخی فعاالن سیاسی در فضای مجازی نوشتند که چشماندازی از وجود گزینه بهتر برای سه وزیر که قرار است
اســتیضاح شــوند ،وجود ندارد .برخی نیز هشدار دادهاند که «نمایندگان دقت کنند استیضاح باشد و نه باج
خواهی و به پشــت پردههای اســتیضاح توجه شــود»گروهی از کاربران فضای مجازی هم ضرورت ظرفیت و
تحمل شنیدن روشنگریهای وزیران از سوی نمایندگان را مطرح کردند.
ëëافشاگریدیرهنگام
ادعای احمدزاده رئیس میراث فرهنگی دوره احمدینژاد درباره خروج 600هزار شیء تاریخی در دوره ریاست
بقایی بر این ســازمان بازتاب گســتردهای در فضای مجازی داشــت.برخی کاربران نوشــتند که چرا افشــاگری
احمدزاده در همان مقطع انجام نشد.
 ëëدرخواست برای اجرای قانون
یک نماینده سابق مجلس در فضای مجازی خواستار اجرای «قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولین» تا
پایان امسال شد.او تهدید کرد در صورت اجرا نشدن قانون مردم را به تجمع قانونی علیه دولت دعوت میکند.
ëëورودزنانبهورزشگاههامنعقانونیندارد
یکی از کاربران فضای مجازی نوشــت ورود زنان به ورزشــگاهها منع قانونی ندارد.به نوشــته این کاربر ،حضور
زنان در ورزشگاهها پاسخ همدالنه به افکار عمومی در ایران و جهان قلمداد میشود.
درباره پرویز فنیزاده؛ بازیگری که سینمای ایران از او آموخت

علیه
فراموشی

سرسلسله «دو»های«یک»

البد این گزاره کلیشهای را بارها شنیدهاید که «در سینما نقش کوچک و بزرگ وجود ندارد ،این
بازیگران هســتند که نقشها را بزرگ میکنند ».البته کلیشــههای آشــکار این باور ،از بهرههای
فراوانی که از حقیقت برده است هیچ کم نمیکند .به گاهشمار همین سینمای خودمان نگاهی
بیندازید تا نقشهایی را ببینید که طول کم اما عمق بسیاری داشتهاند .بازیگران این نقشها که
دل به دریا میزنند و اعتبارشان را خرج لحظاتی کوتاه از یک فیلم میکنند ،باور دارند که از همان
صابر محمدی
لحظات کوتاه قرار اســت دقایقی مهم برای تاریخ ســینما بســازند .به آنها اصطالحاً میگویند
روزنامهنگار
«دو»ها .همانها که بعدها به ایفاگران نقشهای مکمل معروف شدند؛ «دو»هایی که در واقع
«یک»اند ،هر چند اگر روند قصه و ماجرا ،حضورشان را متناسب با بروزشان در نظر نگرفته باشد.
اگر بخواهیم به نخستین جرقههای حضور چنین بازیگرانی در سینما و تئاتر ایران اشاره کنیم و نقاط عزیمت و خاستگاه
«دو»هایی از این دست را رصد کنیم ،به نامی بزرگ هر چند مغفول میرسیم؛ پرویز فنیزاده .بازیگری شگفت از روزگاری
که ســینما و تئاتر ،کاریزما میخواســت و کاراکتر به معنای واقعی کلمه برمیســاخت .عموم مردم او را با «مش قاسم»
مجموعه تلویزیونی «دایی جــان ناپلئون» به یاد میآورند،
بخصــوص با آن تکیــهکالم معروفش که میگفــت« :دروغ
چرا؟ تا قبر آآآآ» که همین تأکید چهارگانه سرانجام بر سنگ
قبرش هم نقش بست .اما حضور فنیزاده در سینما و پیش
و بیش از آن در تئاتر ،فصلساز و قاعدهساز بود .همکاری با
او در تئاتر ،برای کارگردانان بزرگ آن روزگار ،به مثابه سپردن
کار به کاتالیزوری همهفنحریف بود .نوشتن درباره کارنامه
نهچندان عریض و طویل اما پربار او ،در بضاعت این قلم و حجم محدود این یادداشت نیست ،اما اشاره به واپسین اثر
ســینمایی او ،میتواند به نوعی هویتنمای موقعیت او در هنرهای تصویری ایران باشد؛ یعنی فیلم «سرخپوستها».
فیلم از سیاهیلشکرهایی میگفت که بیشتر در ارباب جمشید پالس بودند و چشمشان به چیچو بود تا آنها را جمع کند
و به محل فیلمبرداری پروژههای پرســتاره ببرد .داوود با بازی پرویز فنیزاده به عشــق هنرپیشگی از شهرستان به تهران
آمده و به احمدآرتیست و مصطفی جیمزباند پیوسته؛ همانها که به او قول میدهند با رضا بیکایمانوردی که ستاره
پرفروغ فیلمفارســیها بود همبازی شــود .ماجرای فیلم ،از قضا در الیههای پنهانش ،حکایت خود فنیزاده است .البته
که او هیچگاه سیاهیلشکر نبود؛ اما داوود به نوعی حلول شمایل ایستادن در مقابل کلیشههای مسلط در سینما بود که
گیشهاش همیشه چشم به ستارهها دارد .فنیزاده با نقشهای بسیار مهمی که در چند فیلم بازی کرد ،برای نخستینبار
سینما را متقاعد کرد ،برای نقشهایی جز نقشهای اصلی هم باید روی کاربلدها حساب کرد.

ایران آرت

تقریباً تمامی کتابهایی که درباره کشــور اسرارآمیز کرهشمالی
در بــازار کتــاب ایــران وجــود دارد خواندنــی و جــذاب هســتند.
نقطه مشــترک تمامی این آثار روایت واقعی و مستند زندگی و
سرگذشت یک فراری و پناهنده از میان ۲۳میلیون مردم خسته
جکشیدهکرهشمالیاست،کشوریکههمچونزندانیبزرگ
ورن 
مهیار زاهد
ارتباط جامعهاش را با تمام دنیا قطع کرده و هیچکس نمیداند
مستندساز و روزنامهنگار که دقیقاًروزها و شبها در این کشور چگونه سپری میشوند؟ در
عین شباهت بسیار ،آثار درباره کره شمالی تفاوتهایی اساسی
هم با یکدیگر دارند .یکی از این کتابها سرگذشت فردی است از طبقه باالی جامعه در
گ یانگ که پیش از آنکه به مشکل خاصی بربخورد از آنجا فرار کرده است .در نتیجه
پیون 
جذابیت این اثر بهخاطر شرح هیجان انگیز لحظه لحظ ه فرار از راه چین است .یا در کتاب
گیانگ»تمامکششاثردرتغییرناگهانیشرایطخانوادهایازطبقه
«آکواریومهایپیون 
متوسط در پایتخت کره شمالی است که سر از اردوگاههای کار اجباری درآورده و روزبهروز
شرایط شان پیچیدهتر میشود .در این میان اما کتاب «فرار از اردوگاه »۱۴بسیار متفاوتتر
و جذابتر اســت .این کتاب حکایت زندگی پســر جوانی است که از همان ابتدای زندگی
خود در اردوگاه کار اجباری چشم به جهان گشوده است.
چنین فردی تقریباً از تمامی تعاریفی که امروز برای انسان معاصر وجود دارد به دور
است .کسی که حتی از نظام موجود در کرهشمالی هم خبری ندارد .او تمام زندگی خود
را در اردوگاه ،به شــکل مداوم کار کرده و تنبیه شــده و همواره از شدت گرسنگی در آستانه
درهم شکســتن و مرگ قرار داشــته است .این همه باعث به وجود آمدن شرایطی چنان
متفاوت شــده که حتی گاهی درک نگاه و تفکر «شــین
گ هیــوک» بــرای مخاطــب ســخت اســت .بــا این
دو 
همه نباید فراموش کرد که اردوگاه زندان سیاســی کره
شــمالی دو برابــر گوالگهــای اســتالین و دوازده برابر
اردوگاههــای نازی عمر دارنــد و طی این مدت طوالنی
هیچ کســی که در آنها بــه دنیا آمده ،فرار نکرده اســت
جز شین دوگهیوک .اصوالً چطور ممکن است ،کسی
کــه هیچ اطالعی از زندگی بیــرون از حصارهای مجهز
بــه بــرق ولتاژبــاالی اردوگاه نــدارد فرار کنــد؟ خودش
میگویــد اطــاع از وجــود غذاهای خوشــمزه و زیاد در
بیرون اردوگاه انگیزه اصلیاش بوده است! شین در نوجوانی بهسادگی مادر و برادر بزرگتر
خود را به مأموران اردوگاه میفروشد .و به آنها اطالع میدهد که این دو قصد فرار دارند.
با این همه ماههای متوالی شــکنجه میشــود و این همه برای کســی که هیچ اطالعی
س دوستداشــتن ،روابط خانوادگی ،معرفت و ...ندارد باعث تنفــر از مادر و
از احســا 
برادرش میشود .وقتی آن دو را در برابر چشمانش اعدام میکنند او با نفرت نظارهگر
صحنه است .به نظر میرسد برای کسانی که جدای از داستان و رمان به علوم انسانی
نیز عالقهمند هســتند این اثر یک فرصت استثنایی باشد .گویی که انسانی را بهعنوان
نمونهآزمایشگاهیدرشرایطمتفاوتیازروندعادیجوامعنگهداشتهوتربیتکردهاند
و حاال او به یک مدل تحقیقاتی جذاب بدل شــده اســت! این کتاب بر خالف تمام آثار
ترجمه شده از فراریان کره شمالی یک اتوبیوگرافی نیست ،بلکه یک محقق و روزنامه
نگار امریکایی به نام «بلین هاردن» شــرح ماوقع و شــرایط گذشــته و امروز این جوان
 ۲۶ســاله را بیان میکند .همین امر هم باعث شــده تا کتاب به یک اثر تحقیقی درباره
انســان و بشر و جوامع و ...بیشتر شبیه باشــد تا یک داستان و روایت فردی .با این همه
گویا درباره برخی از مسائل مطرح شده در این اثر تردیدهایی بیان شده و بحث و جدل
زیادی درباره آن وجود دارد .اما خوانندهای که این کتاب را بخواند میتواند با اعتماد و
اطمینان کامل از وقایع نظر قطعی بدهد« .فرار از اردوگاه  »۱۴از آن دست کتابهایی
اســت که کمتر فرصت تجربهشــان برای آدمی وجود دارد .در نتیجه خواندن آن یک
دوره متفاوت و دوستداشتنی است که البته همراه با حیرت مدام خواهد بود.

ایرنا

سخن روز

هانی انصاری

سنتهای تحریف شده
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پیامک - 3000451213 :روابط عمومی  /امور مشترکین 88521954 :و 88748800
چاپ :کارا پیام ،سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان (آنیل رسانه)
و رواق روشن مهر
سازمان آگهیهاي روزنامه ايران :دارنده گواهينامه ايزو 9001از شركت NISCERT
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خداونــد ايمان را براى پاكى از شــرك ...و عدل و داد را
براى آرامش دلها واجب نمود.

نگاره

«سوتک»؛ بهشت پنهان البرز مرکزی

ایران ما
منطقه «سوتک» در غرب استان تهران و  80کیلومتری شمال شرقی شهر کرج قرار دارد
و اصلیترین راه ارتباطی آن از طریق روستای «وارنگهرود» است« .سوتک» با مساحت
رضا سلیمان نوری حدود  10هزار هکتار بهلحاظ پوشش گیاهی ،آب و هوای مناسب ،حیات وحش جانوری
متنوع و چشم اندازهای کم نظیر ،همچون بهشتی پنهان در پس ارتفاعات و کوههای سر
به فلک کشــیده و درههای محصور ،از دید عموم مخفی مانده اســت .زمزمه روح نواز چشــمهها و نهرها ،آواز
خوش پرندگان ،نســیم مفرح باد ،عطر شــامه نواز گیاهان به همراه لطافت و طراوت منطقه خاصه در فصل
بهار و تابســتان ،برای ســاعاتی چند فکر و ذهن انســان را از زندگی کســالت بار ماشینی و غبار گرفته شهری به
دنیای شگفت انگیز ،بکر و سرزنده طبیعت سوق داده ،موجب به فراموشی سپردن خستگی روزمره میشود.
تاکنون بیش از  182گونه گیاهی و  25گونه پستاندار در سوتک که بواسطه وجود چشمههای آب و نهرهای کم
نظیرش به این نام میخوانند ،شناسایی شده است.

