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هفتهنامهی سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی

حســابدار تعظیم مودبانــهای کرد و گفــت« :اخبار
انتشاراتی را شنیدهاید؟ تیموفیف را دستگیر کردهاند».
سوفیا پتروونا نفسش بند آمد« :چی؟ ولی او ...ولی او
بود که همه ...خرابکارها را ...افشا کرد»...
«و حاال یکی هم او را افشا کرده»...
از متن کتاب
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برای جلوگیری از تزاحــم فعالیت مفدا با نهادهای
دانشجویی از قبیل نشریات دانشجویی ،کانونهای
فرهنگی ،انجمنهای علمی و ...نام آن تغییر مییابد
تا این شائبه پیش نیاید که کمیته دانشجویی مفدا
به عنوان یک نهاد دانشجویی مستقل به حساب آید.
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بررسی واکنش مسئوالن و رسانههای داخلی به آتشسوزی نفتکش ایرانی
در دریای چین و وضعیت مبهم  30هموطن

مردهاند یا زنده؟
گویا مهم نیست!

4

سرمقاله

سعید جعفری
مدیرمسئول

چاک دهان یا چاه خال؟

در روایات داریــم که انتخاب نام نیکو
برای فرزندان از حقوق اوالد بر گردن
والدین اســت .البته این گــزاره تنها
حقی نیســت که والدین باید در حق
ی از
فرزندان ادا کنند بلکه بخش مهم 
تربیت مناسب ،آموزش اخالق ،تعلیم
رفتارهای اجتماعــی و ...نیز بر عهده
پدر و مادر هاســت .ایــن نوع پرورش
فرزنــد که باعث رشــد و بالندگی وی
شــود کم تا بیش در اکثر خانوادههای
جهــان مد نظر قرار میگیرد .حال چه
مسلمان باشــند ،چه مســیحی ،چه
یهودی ،چه بیدیــن .اما گاهی پیش
میآید که والدین کمکاری میکنند و
به جز انتخاب نام مناسب هیچ اهتمام
دیگری در جهت تربیت شایسته فرزند
خود ندارند .نمونه بارز این نوع تربیت
«دونالد ترامــپ» رییسجمهور واقعا
بیشــعور و بیتربیت ایــاالت متحده
امریکاســت .ایشان که در مهد مدنیت
نویــن و در دریای پول بــه دنیا آمده،
رشد یافته و در نهایت هم شخص اول
کشورش شده اســت ،از کمینه شعور
و تربیتــی بیبهره اســت و انگار جای
دهانش که خداوند بــرای گفتار نیک
آفریده اســت ،چاه خال کار گذاشتهاند
و ایشان همان طور که از طریق همین
دهان تغذیه میکند ،به همان شــیوه
نیز جهت بیان نظرات متعفنش از آن
بهره میگیرد.
کســی که قریب به یک میلیارد انسان
ســاکن در یک قاره را به همراه چند
کشــور دیگر چــاه مســتراح میداند
(آن هم ملت قــارهای که هنوز تقاص
وحشــیگریهای اجــداد اروپایــی و
امریکایــی همین آقایــان را در دوران
اســتعمار و بردهداری پس میدهند)
یقین بدانید خودش در چاه مســتراح
پــرورش یافته و تا این حد در مســیر
بالندگی و تکامل واترقیده اســت .اگر
همیــن مثــال را در نظــر بگیریم در
خواهیم یافــت که پول فراوان ،محیط
مناســب یا پــر امکانــات و موقعیت
شغلی درجه یک ،هیچ تضمینی برای
افزایش شعور فرد نیست .آقای ترامپ
بیشــعوری و نژادپرستی را بهتر از هر
فــرد دیگری در طول تاریخ معنا کرده
است
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گزارش

سعید جعفری
مدیرمسئول

«کمیته دانشجویی مفدا» منحل شد
دقیقا چهار هفته پیش ،قبل از اینکه در چشــم به
هم زدنی تجمع عدهای در مشــهد علیه روحانی و
گرانی با پشت پردهای کامال غیرمردمی به اعتراضات
سراسری تبدیل شود ،در پروندهای مفصل و با کمک
فعاالن نشــریات سراسر کشــور ،به نقد و بررسی
«کمیته دانشجویی مفدا» پرداختیم و حسابی پنبه
این کمیته را بهحق زدیم و ساختار معیوبش را مورد
التفات قرار دادیم .حقیقتش را بخواهید نه من و نه
کس دیگری از اعضای تحریریه انتظارش را نداشتیم
ســیر حوادث مربوط به مفدا به سرعت پیش برود
و بر تعداد انتقادات دانشــجویی نسبت به کمیته
دانشــجویی افزوده شود .اســتعفای دستهجمعی
اعضای کمیته دانشجویی مفدا اصفهان ،استعفای
دبیر کمیته دانشجویی مفدا سبزوار ،بیانیه انتقادی
کمیته دانشــجویی مفدا کاشان به ما این گونه القا
کرد که تنها منتقدان مفدا ما نیســتیم و بسیاری
از دلسوزان نشریات دانشجویی به فعالیت کمیته
دانشجویی مفدا اعتراض دارند .فارغ از این انتقادات،
بیانیهها و استعفاها ،نامه سرگشاده معاون محترم
فرهنگی و دانشــجویی وزارت بهداشت خطاب به
اعضای هیئت تحریریه درددل مسئله را حساستر
کرد و موجب آن شــد که بحث کمیته دانشجویی
مفدا ابعادی بزرگتر پیدا کند .دکتر فراهانی با نامهای
که منتشر کردند و ما نیز آن را در شماره  59چاپ
کردیــم ،آمادگی خود را برای انجام مصاحبه اعالم
داشتند .گروهی از فعاالن نشریات سراسر کشور که
همگی منتقد مفدا بودند ،تشکیل و جلسهای برای
نقد و بررسی کمیته دانشجویی مفدا در تاریخ 16
دی  96بــا حضور دکتر محمدرضا فراهانی ،معاون
فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ،امیر للـهگانی،
مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت ،مصطفی رهبر،
رییس اداره نشریات و تشکلها و مهدی معماری،
مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی
وزارت بهداشت برگزار شد.
طبیعتا نباید انتظار داشــته باشید گزارش کامل و
شرح جزئیات یک جلسه حدود  5ساعته را در این
صفحه با قابلیت محدود ،بگنجانم .اما سعی میکنم
تا حد امکان موارد تصویبشــده در جلسه را برای
ثبت ،همچنین آگاهی شما مخاطبان عزیز بنویسم.
« .1کمیته دانشجویی مفدا» به «خبرنگاران
افتخاری مفدا» تغییر نام میدهد
برای جلوگیــری از تزاحم فعالیت مفدا با نهادهای
دانشجویی از قبیل نشریات دانشجویی ،کانونهای
فرهنگی ،انجمنهای علمی و ...نام آن تغییر مییابد
تا این شائبه پیش نیاید که کمیته دانشجویی مفدا
به عنوان یک نهاد دانشجویی مستقل به حساب آید.
 .2عنوان «دبیر دانشــجویی مفدا» حذف
خواهد شد
با توجه به روند غیردموکراتیک و غیراصولی انتخاب
دبیر دانشجویی مفدا (انتصابی بودن وی) ،همچنین
تغییر نام کمیته ،پروسه انتخاب دبیر منتفی میشود
و از این پس کسی با عنوان «دبیر دانشجویی مفدا»

یا «دبیر خبرنگاران افتخــاری مفدا» یا هر عنوان
مشــابه دیگری نخواهیم داشت .ضمنا حکمی هم
برای هیچ کس تحت این عنــوان از طرف معاون
فرهنگی دانشگاه زده نخواهد شد.
 .3حقالزحمه کار دانشــجویی خبرنگاران
افتخاری مفدا حذف خواهد شد
با توجه به اینکه آییننامه کمیته دانشجویی مفدا،
معاونتهای فرهنگی دانشگاهها را موظف به پرداخت
حقالزحمه کار دانشجویی به اعضای
کمیته کرده بود ،از طرفی فعالیت
در عرصه نشریات دانشجویی
عمدتــا بــدون پرداخــت
حقالزحمه کار دانشجویی
است ،تصمیم بر این شد
برای کاهــش جذابیت
مفدا در مقابل نشریات
دانشجویی ،حقالزحمه
کار دانشــجویی مفدا حذف
شود.
 .4ممنوعیت استفاده از فعاالن
فعلی و ســابق نشــریات
دانشجویی در مفدا
قرار بــر این شــد برای
جلوگیــری از تضعیف
نشــریات دانشــجویی،
هیچ کدام از خبرنگاران
افتخــاری مفــدا نبایــد از
مدیران مسئول و سردبیران فعلی یا سابق نشریات
دانشجویی باشند .مدیران مسئول و سردبیران سابق،
از این رو مورد تاکید قرار گرفتهاند تا فعاالن نشریات
برای حضور در مفدا عطای نشریات دانشجویی را به
لقایش نبخشند .ضمنا باید تاکید کرد مفدا وظیفه
دارد برای خود ،از میان دانشجویان ناآشنا با مسائل
فرهنگی ظرفیتی تازه خلق کند نه اینکه از ظرفیتی
که توسط نهادهایی دانشجویی مانند نشریات ایجاد
شده است ،بهره گیرد.
 .5حذف نشریات کاغذی مفدا
در برخی از دانشگاهها مفدا اقدام به انتشار نسخهی
کاغذی خبرنامههای خود کرده بود .با وجود سایت
پر زرقوبرق ،رادیومفدا و کانال تلگرامی مفدا ،انتشار
نسخهی کاغذی خبرنامه که شامل محتوای تازهای
نمیشــد و عمدتا جمعآوری اخبار منتشــر شده
در طول هفته بود ،صرفــا هزینهای اضافی به نظر
میرسید و تنها برتری ظاهری نشریات دانشجویی
را نیز خنثی میکرد .به همین دلیل تصویب شد که
از این پس نسخه کاغذی خبرنامه مفدا منتشر نشود.
 .6ارائه امکانات مشابه خبرنگاران افتخاری
مفدا به نشریات دانشجویی
همان طور که اکثر فعاالن نشــریات دانشــجویی
در جریان هســتند ،مفدا با وجــود حمایت کامل
معاونتهای فرهنگی دانشــگاهها هیچ کمبودی را
از نظر امکانات ســختافزاری احساس نمیکند و

همهجوره مورد لطف معاونت فرهنگی قرار میگیرد.
این در حالی اســت که در بســیاری از دانشگاهها،
نشریات دانشجویی حتی یک
میز برای برگزاری جلسات
هیئت تحریریه خود
ندارنــد .به همین
منظور تصمیم
بر این شد که
تما م

بــا توجــه بــه اینکــه آییننامــه
کمیتــه دانشــجویی مفــدا،
معا و نت ها ی  .فر هنگــی
دانشــگاهها را موظــف بــه پرداخت
حقالزحمــه کار دانشــجویی
بــه اعضــای کمیتــه کــرده بــود،
از طرفــی فعالیــت در عرصــه
نرشیــات دانشــجویی عمدتــا
بــدون پرداخــت حقالزحمــه کار
دانشــجویی اســت ،تصمیــم بــر
ایــن شــد بــرای کاهــش جذابیــت
مفــدا در مقابــل نرشیــات
دانشــجویی ،حقالزحمــه کار
دانشــجویی مفــدا حــذف شــود
دانشگاهها موظف باشــند حداقل امکانات مشابه
خبرنگاران افتخاری مفدا را برای نشریات دانشجویی
فراهم کنند .شــاید این سوال پیش آید که منظور
از امکانات مفدا چیســت؟ مقصود ما فراهمسازی
امکانات طراحی و گرافیک خبرنامههای مفدا برای
نشریات کاغذی ،ایجاد امکانات الزم برای نشریات

صوتی از قبیل اجاره استودیو همان گونه که برای
رادیومفدا در نظر گرفته میشود ،تامین زیرساخت
مناسب برای فعالیت نشــریات ویدیویی از قبیل
تامین دوربین و صدابرداری و تدوین و ...اســت که
امیدواریم در آیندهی نزدیک ،چنین امکاناتی برای
نشریات دانشجویی فراهم شوند.
 .7توجیه دانشجویان قبل از ورود به مفدا
در پایان به تصویب رســید قبل از جذب
دانشجویان به عنوان خبرنگار افتخاری
مفدا ،برایشــان به صــورت کامال
شفاف و واضح شرح داده شود که
به هیچ عنوان استقالل کاری
نخواهند داشت؛ کامال زیر
نظر مدیر روابط عمومی
معاونــت فرهنگی
فعالیت خواهند
کــرد؛ حــق
د ا شــتن
نشر یه

مستقل دانشجویی نخواهند داشت و موارد دیگری از
این قبیل تا هر دانشجویی بنا بر سلیقه و آرمانهای
خود میان نشریات دانشجویی مستقل که کامال در
بیان دیدگاههای خود آزادند و میتوانند از امتیازات
متعددی از جمله شرکت در جشنوارههای کشوری
نشریات استفاده کنند و خبرنگاری افتخاری مفدا که
کاری وابسته و زیر نظر دولت است ،یکی را انتخاب
کنند.
نتیجه فعالیتهای گروه منتقد «کمیته دانشجویی»
سابق مفدا ،مصوباتی هستند که در باال ذکر کردم.
حاال که به پایان کار خود رسیدیم الزم میدانم از
خانمها :پگاه منصوری ،زهرا نعمتی ،زهرا فراهانی
و آقایان کاظم صفایی ،ســعید ســلیمانی ،عارف
گلستان ،علی موسوی ،علی مهدوی و محمدمهدی
اسماعیلینیا تشکر کنم که اگر همفکری ،همراهی
و همدلی این عزیزان نبود کار مدنیای که نطفهاش
با انتشــار هفتهنامه درددل بســته شد ،به نتیجه
نمیرسید.
ضمن اینکه مایلم اعالم کنم ما همچنان به صورت
مستقل ،مفدا و قسمت خبرنگاران افتخاری آن را
مــورد پایش و ارزیابی قــرار میدهیم و اگر کاری
خــاف آنچه که مورد تصویــب معاونت فرهنگی
وزارت رسیده است ،انجام گیرد قطعا از طریق همین
هفتهنامه اطالعرسانی خواهیم کرد.
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اجتماعی
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مهدی کاظمی

مردهاند یا زنده؟ گویا مهم نیست!
که همیشــه در انتظار روزهای خوب
ماندنــد و روزهــای بد و بدتــر ،تنها
نتیجه انتظارشــان شد .همانهایی که
پوستشان در برابر ناکامیهای روزگار
کلفت شده بود؛ ولی قبول کنید که این
سطح از ناکامی حتی برای ما هم دیگر
سنگین بود!
هفتهای که شاهد دوره تلخ دیگری از
تاریخ این سرزمین بودیم و راستش را
بخواهید وقایع ناگوارش آن قدر زیاد بود
که به شمار نمیآیند .من اما توانش را
ندارم که همگی آنها را برایتان بازگو
کنم .ناچارم فقط به یکی از آنها بسنده
کنم .آن یک خبری کــه در بحبوحه
شــوک و بهت جمعی ما گم شد؛ انگار
نه انگار که زندگی بیش از  ۳۰انســان
هموطن ،از بین رفته اســت( .هرچند
که امیدوارم تکذیبیه این جمله آخر هر
لحظه سر برسد).
 ۳۲خدمــه یــک نفتکش که  ۳۰نفرشــان
هموطن خود بودند ،بر اثر برخورد دو کشــتی
و همچنیــن انفجار خود کشــتی نفتکش در
دریای شرقی چین شاید کشــته شدند .واژه
«شاید» در اینجا ،نگرانکننده است و همزمان
امیدوارکننده؛ چون سرنوشت ملوانان مجهول
است ولی تاکنون که بنده در حال نوشتن این
مطلب هستم ،هنوز هیچ خبری مبنی بر نجات
بازماندگان این حادثه دلخراش به دستمان
نرسیده است.
 ۳۰کارگر ،کیلومترها دورتر از خانوادههایشان
در آن ســوی دنیا به کار سخت خود مشغول
بودند و کارشان به جایی رسید که شوربختانه،
اکنون خانوادههایشان هر لحظه منتظر فقط
یک خبر هســتند که از ایــن حال بیخبری
جهنمی درشــان آ َو َرد .یــا حداقل خبری که
دلگرمشــان کند جان عزیزانشان برای بقیه
هم مهم بوده و آگاه شوند که عملیات کاوش
و نجات حادثهدیدگان به کدام مرحله رسیده
اســت .اما کدام رسانه قرار است این خبر را به
آنها برساند؟ رسانه مضحک ملی؟!
رسانه ملی با وقاحت و بیشرمی تمام ،آنچنان
مشغول پخش دروغها و جعلیات خود است که
وقت پرداختن به فاجعه رخ داده برای کارگران
را نــدارد .این بود که با یک خبر کوتاه ،خود را
خالص نمود و باقی وقت و انرژی خود را صرف
اخبار مهم و البته دروغ دیگر خود کرد!
سال گذشته همین روزها بود که فاجعه پالسکو

ســال گذشــته همیــن روزهــا
بــود کــه فاجعــه پالســکو بــه
وقــوع پیوســت و مثل همیشــه،
تعــدادی کارگــر دچــار قهــر
روزگار گشــته و کشــته شــدند.
آن زمــان چــون ایــن فاجعــه
درســت وســط بزرگتریــن
شــهر ایــران اتفــاق افتــاده بود،
منیشــد کــه بــه آن نپرداخــت
و صداوســیام مجبــور بــود کــه
هــر لحظــه ،اخبــار آن را دســت
مــردم برســاند.
به وقوع پیوست و مثل همیشه ،تعدادی کارگر
دچار قهر روزگار گشــته و کشــته شدند .آن
زمان چون این فاجعه درست وسط بزرگترین
شهر ایران اتفاق افتاده بود ،نمیشد که به آن
نپرداخت و این رسانه مجبور بود که هر لحظه،
اخبار آن را دســت مردم برساند .ولی فاجعه
فعلی ،در آن ســوی قاره اتفاق افتاده اســت،
کسی از نزدیک شــاهدش نبوده و انفجارش
گوش هیچ کســی جز خود آن نگونبختان را
کر نکرده است .میتوان خیلی راحت این یکی
را بیخیال شد و در قبال آن ،الل ماند.
اما روزنامههــا و مطبوعات ایــن گونه عمل
نکردند.

آنهــا اخبار این فاجعه را پوشــش دادند و از
سوختن  ۶۰میلیون دالر سرمایه سخن گفتند!
بله ،قطعا برای آنها پول بسیار مهمتر از اجساد
سوخته کارگران است .مگر کارگر برای آنها
چیزی جز جسد زندهای است که محکوم به
کار همیشگی برای افزایش سرمایه میباشد؟
مگر ســرمایه کارکردی جز انباشت شدن از
سوی یک عده برتر ،مرغوب و فرادست دارد؟
طبیعی است که با وقوع چنین فاجعهای هم،
آنها نوحه مرگ و زاری برای سرمایه از دست
رفته را ســر بدهند! در واقع اگــر آنها برای
جانهای از دست رفته زاری کنند ،باید شک
کرد .آنها خوب بلدند که چگونه در حوادثی
همچون پالسکو ،بر موج احساسات به جوش
آمده مردم ســوار شده و اشک تمساح بریزند؛
چون مردم فداکاری آن آتشنشــانان شهید
پالســکو را از نزدیک دیدند و منقلب شدند.
ولی برای این ملوانان مغروق ،فعال کســی جز
خانوادههایشان منقلب و داغدار نشده است.
چیزی که در این عصر سرمایهســاالری زیاد
دیده میشود ،نیروی کار است؛ خیلی راحت
میتوان  ۳۰نیــروی کار زنده را با نیروی کار
مغروق و سوخته تعویض نمود .مهم آن نفتی
است که باید با زحمت فراوان بیشمار کارگر
استخراج شود و پولش به جای آمدن سر سفره
مردم ،در حســابهای بانکی یک عده خاص
ذخیره شود.

متاسفانه افکار عمومی ،تاکنون توجهی به این
مسئله نشان نداده است؛ بخشی از آن به خاطر
وقوع این اتفاق در مسافتی بسیار دور از ایران
است ولی همه ماجرا هم تنها این نیست .این
هفته فاجعه پشت فاجعه اتفاق افتاد و قاعدتا،
بیتوجهی نســبت به این رخــداد هم دور از
انتظار نبود و زیاد هم نمیتوان مردم را سرزنش
کرد؛ ولی الزم است اکنون که مردم نسبت به
بسیاری مســائل آگاهتر و حساستر شدهاند،
در مقام پرسشگری و دغدغهمندی نسبت به
مسائل حیاتی جامعه همچون مسئله کارگران
بر آیند و نســبت به وقوع اتفاقات این چنینی
واکنش نشان دهند.
همچنان امیدوارم تا هفته آینده که شــما در
حال خواندن این مطلب خواهید بود ،خبرهای
خوب تازهای در این باب به گوشمان رسیده
باشــد .چقدر لذتبخش خواهد بود خواندن
ســرتیترهایی همچون نجات معجزهآســای
ملوانانی که همه به اشتباه فکر میکردند کشته
شــدهاند! حداقل در این برهــه که جز بغض
واکنش دیگری در برابر بسیاری از اتفاقات به
وقوع پیوسته نمیتوانیم داشته باشیم ،در این
مورد بهخصوص هم کاری به جز آرزو و دعا از
دستمان بر نخواهد آمد .شاید هم الزم است
که کار را از دعاگویی و امیدواری فراتر برده و
مستقیما وارد مسائل بشویم؛ قطعا که این یکی
بسیار بهتر خواهد بود.
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موزه کمونیسم

نگاهی به رمان «سوفیا پتروونا» اثر لیدیا چوکوفسکایا

دهقانانی که زمین یا دامهایی بیشــتر از دیگران داشــتند ،اولین کســانی بودند که
داراییهای خود را از دست دادند .همسایهای که بهصورت خوک تصویر شده ،کسی
است که زمینش را میتوانید تصرف کنید .اما آنان هم که این منطق نمادین را دنبال
کردند ،نوبتشان رسید و قربانی شدند.
خودکامگی ،تیموتی اسنایدر ،ترجم ه شهابالدین عباسی
حســابدار تعظیم مودبانهای کرد و گفت« :اخبار انتشاراتی را شنیدهاید؟ تیموفیف را
دستگیر کردهاند».
ســوفیا پتروونا نفسش بند آمد« :چی؟ ولی او ...ولی او بود که همه ...خرابکارها را...
افشا کرد»...
«و حاال یکی هم او را افشا کرده»...
از متن کتاب
در چند ده ه اخیر و پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر
شوروی ،کتابها و گزارشهای زیادی در مورد زمانه
حکمرانی استالین ،شــرایط زندگی مردم ،مصادرهها،
اعدامها و قحطی آن روزگار چاپ شدهاست که موجب
شده تصویری شفاف از آن روزها داشته باشیم که شاید
داستان
در برابر آنها ،فضا و مصایب شــخصیتهای
ِ
«ســوفیا پتروونا»ی چوکوفسکایا چیز تازهای برای ما
نداشــته باشد .اما اهمیت داســتان «سوفیا پتروونا»
در زمان نگارش آن اســت .چوکوفسکایا داستانش را
ی که
در اواخر ده ه  30میالدی نوشــته اســت .زمان 
اســتالین در اوج قدرت بود و هیچ صدای مخالفی را
تحمل نمیکرد و روز به روز مردم را بیشــتر به جان
هم میانداخت و برای آرمانهای انقالب ،چه آدمهای
بیگناه را به تبعید ،اردوگاههای کار و دامان گرسنگی و
مرگ فرستاد .در آن شرایط پر از اختناق ،چوکوفسکایا
بدون هیچ احساساتگرایی و اغراقی و با تعهد ،صداقت
اولیه داستانگویی ،رمانی جذاب
تمام و رعایت اصول 
و خوشخوان را نوشته که وقتی ما با نگا ِه امروزمان به
حیرت میکنیم.

نظاره آن مینشینیم،
محققان شاید برای نشــان دادن آن خفقان و بیداد
بیحد ،به ســراغ کلماتی و توصیفاتی بروند که تمام
بدن ما را بلرزانند ولی چوکوفســکایا بدون توسل به
هیــچ بزرگنماییای همان وحشــت را بــه جان ما
میاندازد .برای مثال به این جمالت از کتاب «حاصل
اشتراکی شوروی و ترور -قحطی ِ» رابرت
اندوه :مالکیت
ِ
کانکوئست که در وصف حکومت استالین است ،توجه
کنید« .برای آنکه حق مطلب در مورد بحث حاضر ادا
شود شــاید بتوان گفت در عملیاتی که در این کتاب
به ثبت رســیده برای نه هر کلمه ،بلکه هر حرف الفبا
که به کار رفته ،در حدود بیست جان آدمی تباه شده

است ».و یا «سرگین اسبها را میخوردند ،چون غالبا
دانههای درســته گندم داشــت( ».جمالت از کتاب
نوشته مارتین ایمیس آمدهاست ).این

استالین مخوف
جمالت تالش میکنند وضعیت اسفناک و غیرانسانی
آن روزگار را انتقال دهند و چوکوفسکایا همین اتمسفر
ســیاه را بدون هیچ غلویی میسازد .و اتفاقت به تمام
رخدادهــای آن زمانه هم کامال اشــراف دارد و فقط
کافی است به جمالتی که در پیشانی مطلب از کتاب
خودکامگی که در سال  2017نوشته شده است و خود
کتاب آمده توجه کنید.
ســوفیا پتروونا که همس ِر پزشــکش را از دست داده،
آپارتمان مسکونیاش با توجه به سیاستهای اشتراکی
با دو خانواده دیگر تقســیم شده و تنها یک اتاق برای
زندگی خود و تنها پســرش ،کولیا ماندهاست.مادری
زیبا ،نجیب و مسئولیتپذیر که برای آنکه پسرش با
آسایش به تحصیلش ادامه دهد در کالسهای آموزش
ماشیننویسی شرکت میکند و به دلیل ذکاوتش در
مدت زمــان کمی هم مدرکــش را میگیرد ،هم در
انتشــارات کار خوبی پیدا میکنــد و هم به مدیریت
گروه ماشیننویســی میرسد .او با شروع کار قسمت
مهمی از روحش را که پنهان مانده بود ،کشف میکند
و از اینکه میتواند به اهــداف انقالب و رفیق بزرگ
به شدت خوشحال است .کولیا هم که عضو
کمک کند 
سازمان جوانان کمونیست است و آرزوهای فراوان برای
خدمت به کشور دارد و بهدلیل همین تالش و توجه
برای ادامه تحصیــل و همچنین کار در یک کارخانه
صنعتی ،به شهر دیگری اعزام میشود.
اتفاق وحشــتناک اول در شــب ســال نو 1937رخ
میدهد و تعدادی از پزشکان شهر دستگیر میشوند
که یکی از آنها دوست خانوادگی سوفیاست .او اصال

بــاور نمیکند که چنین فرد نجیبی در اغتشاشــات
شریک باشــد ولی آنها به رهبر بزرگ ایمانی کامل
دارنــد که هیچ تردیدی بــه دل راه نمیدهند .مدیر
محترم انتشاراتی را نیز دستگیر میکنند و به ناکجاآباد
و زن و دخترش را نیز به روستایی در قزاقستان تبعید
میکنند که در آنجا اجازه کار هم ندارند و کسی هم
نمیتواند به آنها کمک کند .دوســت صمیمیاش را
اخــراج و دیگر در هیچ کجا بــه او کاری نمیدهند و
دایره تصفیهشدگان هر لحظه
خودکشی میکند .شعاع 
بزرگتر میشود تا کولیایِ سرسپرده به کمونیسم هم
دستگیر و تبعید میشود .سوفیا فکر میکند که این
به دســت آوردن خبری از کولیا
اشتباه است و برای 
دســت به هر کاری میزنــد اما به هیــچ نتیجهای
نمیرسد و بهتدریج از طرف جامعه طرد میشود.
زنی شاد ،پر از امید و آرزو در الی چرخهای جامعهای
استبدادزده و پر از ریا ،دروغ و منفعتطلبی کمکم تمام
آنچه از انســانیت و آرمان که در اوست از بین میرود
و تبدیــل به مردهای متحــرک و فردی مالیخولیایی
میشــود که شروع میکند به وهم بافتن و گفتن آن
توهمات به همسایگان .زنی با انگیزهای فراوان که برای
رفتن به محل کار لحظهشــماری میکند به زنی که
اتاقش در سیطره موشها قرار میگیرد ،مسخ میشود
و دیگر انرژی برای از تخت بلند شــدن و حتی شانه

کردن موهایش باقی نمیماند.
ســوفیا مدتی بعد از دستگیری دکتری که آشنایش
اســت و هنوز کولیا تبعید نشــده و امیدوار به آینده
این رژیم ،همسر دکتر را در پوششی عجیب و با عصا
میبیند که در ابتدا نمیشناسد و پس از پرسوجویی
به این فکر میکند ،این زن چرا اینقدر پیر شدهاست؟
تعجب میکند و میگوید که مقصر خودش است .پس
از دســتگیری کولیا برای اطالع از وضع او و جرمش
روزها و شــبها در ســرمای طاقتفرسای روسیه در
صفهای مختلــف به انتظار میایســتد تا خبری از
پسرش بهدست آورد و به مرور او نیز در میانسالی به
پیرزنی ژولیده و شلخته در قامتی خمیده که با عصا
راه میرود تغییر وضعیت میدهد .از وحشتناکترین
قسمتهای داستان همین صف طوالنی انتظار مردم
در زندان و دادگاههاست.
کمونیســم رفت و مردم بلوک شرق باز هم خندیدند
و لذت دوبارهی زندگی در فضایی باز را تجربه کردند،
اما آثار و تبعات آن حکومت و حاکمان فاســد هنوز
در کتابها و مطالعات فراوان وجود دارد که نشــان از
عمق فاجعه است ،هر چند که تمام آن کتابها هنوز
نتوانسته تمام آن وحشــت و خفقان را انتقال دهند.
تجربهای تلخ که تمام کشورها با آن دست و پنجه نرم
کردند و فقط میوههای گندیدهاش باقی ماندهاست.

