زﻧﺪﮔﯽ در دوران ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق
ﻣﺎﯾﮑﻞ ا ﮔﺮﺳﺘﺎ

ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻌﯿﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﻓﺠﺎﯾﻊ
ﻫﻮﻟﻨﺎ ک ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق در رﻣﺎن »در ﯾﭽﻪای در ﻓﻀﺎ« ﻗﺼﺪ دارد ﭘﯿﺮوان ﻣﺬاﻫﺐ و ادﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ را در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ رواداری دﻋﻮت ﮐﻨﺪ.

درﯾﭽﻪای در ﻓﻀﺎ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻌﯿﺪ ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮕﺰاس در آﺳﺘﯿﻦ۲۰۱٥ ،

ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻌﯿﺪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی رﻣﺎن درﯾﭽﻪای در ﻓﻀﺎ – ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ – ﻣﻬﺎﺟﺮی ﻋﺮاﻗﯽ-
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﯿﮑﺎ ﮔﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺟﻮ ﺗﺮس و ﻧﻔﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻋﺮاﻗﯽ و ﺳﻮری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻫﺮروز اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺪر اﺧﺒﺎر ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ آن ﺑﺠﺎ اﺳﺖ .در  ۱۷ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،۲۰۱۵ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ
ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﯽ ﺟﯿﻨﺪال ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻟﻮﺋﯿﺰﯾﺎﻧﺎ ،ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر از دﺳﺘﻮرش ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪنِ ﻗﺎﻧﻮن ردﯾﺎﺑﯽ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺳﻮری ﮐﻪ از
ﭘﯿﺶ در آن اﯾﺎﻟﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.در ﻫﻤﯿﻦ
ﺖ ﻫﻤﺪردی« ﺑﻮده اﺳﺖ:
ﺣﺎل ،ﺳﺨﻨﻮریﻫﺎی آﻗﺎی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر )اوﺑﺎﻣﺎ( در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع »ﻓﻀﯿﻠ ِ
»رﻫﺒﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪﮔﺎن اﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن در ﮐﻮدﮐﯽ
ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ .آن ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﻧﻮسﻫﺎﯾﯽ روﺷﻦ ﺑﺮ روی ﺗﭙﻪﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ «.ﻇﺎﻫﺮاً
اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻮرد ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﯽﺳﺮزﻣﯿﻦ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
آﺳﯿﺐ ﻫﺎی روﺣﯽ دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﮑﺮی و دﺷﻮا ِر ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪنِ دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﻣﻠﺖ درﻫﻢﺷﮑﺴﺘﻪای ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻠﺖ ﻋﺮاق ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺘﺎب از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺳﻌﯿﺪ ،در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﻋﺮاق ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮد او ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در دﻫﻪی  ۱۹۶۰زﻧﺪاﻧﯽ
ﺷﺪه ،در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ از ﻋﺮاق ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و در ﻫﺠﺪه ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ از دور ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ داﻋﺶ
زادﮔﺎهاش ﻣﻮﺻﻞ را ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺳﻌﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ را ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ دارد ،و اﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﮐﻪ ﻫﻢا ﮐﻨﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺷﺘﻐﺎل دارد ﮐﻪ در آن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ آنﭼﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪر ﯾﺞ و ﺑﯽﻫﯿﭻ ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ،ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ رﻣﺎنﻫﺎﯾﺶ ﯾﮏ
ﭘﺮوژهی ﻣﻠﺖﺳﺎزی را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد .آﺛﺎر او ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ ﻋﺮاق ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻫﺮاسزده و آﺳﯿﺐدﯾﺪه
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ وارد ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻌﯿﺪ در ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮور دوﺑﺎرهی ﻟﺤﻈﺎتِ ﺟﺪاﯾﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦاش ،ﻋﺮاﻗﯽ را
ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺮدم ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﻣﺬاﻫﺐ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰی داﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آن ﺣﺎ ﮐﻢ ﺑﻮد ،و
آرﻣﺎنﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽداد.
رﻣﺎن درﯾﭽﻪ ای در ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﺎل  ،۱۹۸۰ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ،آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ رﻣﺎن ،ﻣُﻨﺬر ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ درﺳﺘﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﺼﺮه ،واﻗﻊ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس و ﻣﺮز اﯾﺮان ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺬر ﺑﺮای ﮐﺎر ﻗﻀﺎوت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻗﻀﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ دارد و ﺳﻌﯿﺪ در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻓﻀﺎی ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق را ﮐﻪ رواداری و ﻧﮕﺎه ﺑﺪون ﺗﻌﺼﺐ ﺑﺮ آن ﺣﺎ ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ را در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،وﻗﺘﯽ اﺑﻮﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪهای از دوﺳﺘﺎن ﻣﻨﺬر اﺳﺖ ﺑﺮای ﻗﺎﺿﯽﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر او آواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،آنﻫﺎ از او
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اداﻣﻪ دﻫﺪ:
»اﺑﻮﺣﻘﯽ داﺷﺖ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽاﻟﻘﻀﺎت ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﻋﻮد ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ و . ...
اﺑﻮﺣﻘﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺗﻤﺴﺨﺮآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﻀﺎت ﺳﻨﯽ و ﺟﻌﻔﺮی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯿﺎن ﺣﺮفاش ﭘﺮﯾﺪ :و
ﻣﺸﺮوب ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻗﺎﺿﯽ ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﻔﺖ :و ﻣﺸﺮوب ﻫﻢ.
ﻗﺎﺿﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺮوب ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺸﮑﻦ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ«.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،اﻧﻮر ،ﭘﺴﺮ ﻣﻨﺬر ،در ﺷﺮف ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی ﻋﺎزم ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .در ﯾﮑﯽ از
ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ داﺳﺘﺎن ،ﻣﻨﺬر از اﺗﺎق دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻨﻮد ﮐﻪ اﻧﻮر ﺑﺮای دوﺳﺘﺎناش از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎ
دﺧﺘﺮی ز ﯾﺒﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او را ﻫﻤﯿﻦ اواﺧﺮ در ﯾﮏ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﻮر ﺑﺎ ﻏﺮور از ﺧﺎﻧﻪای ﺣﺮف
ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﺑﺴﺎزد ،ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﻟﮑﻦاش ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺷﻂاﻟﻌﺮب ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻂاﻟﻌﺮب رودی اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﻗﺘﺼﺎد آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ رود ﺑﻬﺎﻧﻪی ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن
اﻧﻮر ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻫﻤﺎن
ﻓﺮداﯾﺶ آن ﺧﺎﻧﻪ را ﮔﻠﻮﻟﻪﺑﺎران ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ «.ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ.

ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﯾﮏ رﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﮓ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ ،ﺟﺴﺖوﺟﻮی
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ای رؤﯾﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮر در ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺟﻨﮓ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎزهی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن در آن ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻢ ﺣﺠﻢ ﺑﻮدن
ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯿﺪ ،ﺑﻪ آن ﺑُﻌﺪی ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .درﯾﭽﻪ ای در ﻓﻀﺎ ﺑﻪ دامِ ﺷﺮحِ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻨﮓ
ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ،و در ﻋﻮض ﺑﺮ ﻣﺎﺟﺮای ﺧﺎﻧﻮادهای ﺳﻮﮔﻮار و دو ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺪاﻗﺒﺎل ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه ﺑﻮد .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ و ﺣﺎﻣﯿﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽاش ﻧﯿﺰ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از اﻧﻘﻼباش ﻣﯽﮔﺬرد و
ﺟﺎﻣﻌﻪی آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ارﺗﺶ ﺻﺪام ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ارﺗﺸﯽ آزادیﺑﺨﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﻪ آن ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .رﻫﺒﺮان روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻗﺪرت
رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ارﺗﺶ ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن را از ﺷﺎه ﻣﺨﻠﻮع ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ
ن واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ا ﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺳﻮار ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺆﻣﻨﺎ ِ
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺎزم ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﻤﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت
»ﻣﻮج اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﻏﻠﺐ دﭼﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺎ کﺳﺎزی
ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻣﯿﻦ اﻓﺮاد را روی ﻣﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺠﺮبﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﻣﯿﺪانﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ .اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺖ را از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻮرﯾﻪ در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﭘﺪر ﺑﺸﺎر اﺳﺪ رﻫﺒﺮی آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .در اواﺳﻂ
ﺟﻨﮓ ،دوﻟﺖ روﻧﺎﻟﺪ ر ﯾﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﺮای اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻮاﯾﯽ »اﯾﺮان-ﮐُﻨﺘﺮا« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ از ﺳﻮی ﻫﺮدو دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎﯾﺪ
اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻬﻤﯽ را ﻧﺼﯿﺐ ﺻﺪام ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ارﺗﺶ او ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎتاش را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺮدو اﺑﺮﻗﺪرتِ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد از ﺻﺪام اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺣﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ از
ﺳﻼحﻫﺎی ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او ﭘﺲ از آن ﮐﻪ در اواﺳﻂ دﻫﻪی
 ۱۹۸۰ﻣﺘﺼﺮﻓﺎتاش را از دﺳﺖ داد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز اﻋﺼﺎب در ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس،
دوﺑﺎره ﺗﻌﺎدل و ﺑﻦﺑﺴﺘﯽ در ﺟﻨﮓ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮدﺑﺎری ز ﯾﺎدی در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺻﺪام ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﺳﺎل  ۱۹۸۸اﯾﺮان ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﺮاغ
ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎن داد و ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺲ رﺿﺎﯾﺖ داد.
رﻣﺎن درﯾﭽﻪ ای در ﻓﻀﺎ در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﻮد در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽﮔﺬرد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺬر در
ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﭘﺴﺮ ﮔﻤﺸﺪهاش ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺼﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﯽرود .ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺲ ﻋﺬاب وﺟﺪان ﻋﺮاﻗﯽﻫﺎ در
ﻣﻮرد ﻓﺎﺟﻌﻪی ﮔﺎزﻫﺎی اﻋﺼﺎب را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺬر ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اﻧﺪازهی
ﮔﺮدﺑﺎد ،زﻟﺰﻟﻪ ،ﯾﺎ ﺣﺮﯾﻘﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻮر اﺳﺖ .ﻫﯿﭻﮐﺲ از آن ﺧﻼﺻﯽ ﻧﺪارد.

ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺮوزِ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ درون ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮت ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺟﻨﮓ را ﻣﯽﺑﺮد ﯾﺎ ﺻﺪام؟ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ
ﻫﺮﮐﺪامﺷﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻧﻪ ،ﻫﺮدوی آنﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگ ،درون ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎی ﺑﯽوﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮوﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ روی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﯿﺮوﺷﯿﻤﺎ و ﻧﺎ ﮐﺎزا ﮐﯽ ﺑﻤﺐ اﺗﻢ ﺑﯿﻨﺪازد .او ﻫﻢ
ﺢ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد .آن دو ﺑﻤﺐ را اﻧﺪاﺧﺖ و ژاﭘﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﻨﮓ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺷﺒ ِ
ﻋﻤﺮ ﺗﺮوﻣﻦ را رﻫﺎ ﻧﮑﺮد«.
ﯽ ﺳﺮان ﻋﺮاق در آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ رﻧﺞ ﻣﺮدم ﻋﺮاق در
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ رﻣﺎن ﺳﻌﯿﺪ وﺟﺪان ﯾﺎ ﺑﯽوﺟﺪاﻧ ِ
ﻃﻮل دوران ﺟﻨﮓ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا از ﻫﻤﺎن ﭘﺎرا ﮔﺮاف اول ﻣﺎ را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺑﻤﺒﺎران ﻫﻮاﯾﯽ ﺻﺤﻨﻪی ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮردن ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽر ﯾﺰد .ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻨﺬر ﻣﻬﺎرت
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺑﻤﺐﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻤﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻘﻄﻪی ﺷﻬﺮ اﺻﺎﺑﺖ
ن اﻧﻮر ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻓﻠﻮﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت )در اﯾﻦ ﻣﻮرد،
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی ،ﭘﺲ از ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ ِ
وﺣﺸﺖ دوران ﺟﻨﮓ( را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺤﺪود ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ:
»ﺳﻪ روز ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ،ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ .اوﻟﯿﻦ
ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﺑﻪ ﻃﻮل دوازده ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮﺗﻮی ﺧﻮرﺷﯿﺪ از روی ﺳﻄﺢ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽاش آنﻗﺪر ﺷﺪﯾﺪ اﻧﻌﮑﺎس ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺸﻢ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ،ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪام ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ز ﯾﺎد ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه دﺳﺘﮕﺎه رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ در ﺷﻬﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎ ﭘﺮ از ﺟﺴﺪ ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ
آنﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺴﺪﻫﺎ را ﺗﺨﯿﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﺎدر اﻧﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرد ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﮔﺮﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد«.
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮگ و ﻓﻘﺪان ﻧﻤﯽآورد ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ارز ﯾﺎﺑﯽ دوﺑﺎرهی اﺻﻮلاش ﻧﯿﺰ وا ﻣﯽدارد .ﻣﻨﺬر وﻗﺘﯽ
ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ رﺷﻮهای اﻧﺪک ،ﻣﺎﻧﺪن ﭘﺴﺮش را در ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﯾﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺖ روزﻣﺮه ،وﻓﺎدار
ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎلاش دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد .او ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دوری ﺟﺴﺘﻦ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﯽاﻫﻤﯿ ِ
ن ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺣﺎ ﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻤﺮد ِ
»ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺖﮐﺎری ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ اﻣﺎ اﻫﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﺎﻫﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺮک در ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد «.و ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪاش :ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ل ﺗﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
اﻧﺪازهی دﻧﯿﺎ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آن ﻣﯽارزد ﺑﻪ ﭘﺎی اﺻﻮ ِ
ﻣﻨﺬر در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل و ﻫﻮای ز ﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدن ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽاش اﺳﺖ – ﻫﻤﺎن ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ز ﯾﺮﺑﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ او و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯽﺗﻌﺼﺐ ﻗﻀﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻓﺼﻞﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ رﻣﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ –
ﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻋﺮاﻗﯽ در اﯾﺮان را
ﮐﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺑﻐﺪاد را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﺑﺎر ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣ ِ

ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آن اداره رﺳﯿﺪه ﺑﺒﯿﻨﺪ .او در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ ،ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم زﻫﺮا ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ز ﯾﺒﺎﯾﯽاش او را
دﻟﺒﺎﺧﺘﻪی ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﺎ ﮔﻬﺎن ،ﻣﻨﺬر ﻧﯿﺰ ﺧﻮد در ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ و آﺷﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﺣﺎﻃﻪاش ﮐﺮده ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ن ﺧﻮدش ﺑﺎ دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﯽ ﻣﻨﺬر ﺷﻮد و اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ راه
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﻢداﺳﺘﺎن ﺷﺪ ِ
ﯽ رﻣﺎن
ﻓﺮاری از ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎی دوران ﺟﻨﮓ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .درﯾﭽﻪ ای در ﻓﻀﺎ در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴ ِ
ﭘﺎﯾﺎن راﺑﻄﻪی ﮔﺮاﻫﺎم ﮔﺮﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻋﺮاﻗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد :ﻣﺬﻫﺐ و ﻋﺸﻖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﻨﻪی
ﺑﻤﺒﺎرانﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ را در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو اﺛﺮ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﻣﺎن
ﮔﺮاﻫﺎم ﮔﺮﯾﻦ ،ﺑﻠﯿﺘﺲ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﻓﺮاد ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد؛ ﺑﻠﯿﺘﺲ
ﺳﻨﮕﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻟﺤﺎد ﻧﯿﺴﺖ .در ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯿﺪ ،ﺟﻨﮓ ﻫﻨﺠﺎر ﺟﺪﯾﺪ و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﯾﯽ
اﺳﺖ و دو ﻋﺎﺷﻖ داﺳﺘﺎن ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ »ﻣﺮگ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ« ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و اﻧﮕﺎر
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺠﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺑﻄﻪی ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،اﯾﻦ رﻣﺎن ﯾﮏ ﺗﺮاژدی اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺮاژدی ﮐﻪ در آن ﺗﻌﺪادی از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ
ی ﺧﻮد اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨ ِﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاژدیﻫﺎی ﺧﻮب ،در اﯾﻦ رﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺑﻪ
ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎز ِ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،و اﯾﻦ ا ﮔﺮ در ﻣﻮرد ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﮐﺸﻮر رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﻣﺎ
ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ و ﻗﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﻪ از ﺧﻼل ﺳﻮﮔﻮاریﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی داﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺬر ﺑﻪ ﺳﯿﻞ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺑﻐﺪاد ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورﻧﺪ
ﺗﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻧﺎم ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪﺷﺪهﺷﺎن ﺑﮕﺮدﻧﺪ ،ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد:
»او اﻏﻠﺐ آرزو ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ای ﮐﺎش ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻨﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دوران ﮐﻮدﮐﯽاش ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺑﻮد :ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺧﻮشﻧﻮﯾﺴﯽ ،و ﻃﺮاﺣﯽ دﮐﻮراﺳﯿﻮن .ا ﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادی در ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎ داﺷﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ آدمﻫﺎ را ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﮏ ﻣﺘﻔﺎوت ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻒ دﺳﺘﺎر و ﺳﺮﺑﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺒ ِ
از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠ ِ
ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ! ا ﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ] .[...ﻣﯿﺎن
اﯾﻦ ﻣﺮدﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻫﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن دوﻟﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻢ ﻧﺎنآوران ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻢ ﺑﯽﮐﺎرﻫﺎ .ﻫﻤﮕﯽ
در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻣﻮاﺟﯽ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ،ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﯿﺮهی زﻧﺎن و ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻮﮔﻮاری ﺑﯿﺶ از
ﻫﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد«.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺬر آن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮی را از ﻫﻢوﻃﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی روﺣﯽ آنﻫﺎ را ﮔﺮد ﻫﻢ آورده
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎً ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی اﺳﺖ .ا ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺜﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﮔﺎﻫﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺧﻮش ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﺪ،
درﯾﭽﻪ ای در ﻓﻀﺎ از ﻋﻬﺪهی ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ رﻣﺎن ﭼﻬﺮهی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻋﺮاق در
ﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و
دوران ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﺎ دم ﻣﺴﯿﺤﺎﯾ ِ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺷﺎن ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﺑﻪ آن ﺟﺎن ﺗﺎزهای ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎرﻗﻪای از

اﻣﯿﺪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد ،ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺧﯿﺮ ﻋﺮاق ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد .ﺳﻌﯿﺪ اﻣﯿﺪﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﺮاق ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﻣﻌﻄﻮف
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺰومِ آﻏﺎزی ﺗﺎزه ﺑﺎور دارﻧﺪ ﻫﻢداﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
اﻧﺘﺸﺎر رﻣﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪی ﺗﺎرﯾﮏ دﯾﮕﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺼﺎدف ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻨﮓ ﻫﻮﻟﻨﺎ ﮐﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ راه
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .دو ﮐﺸﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،در ﺳﻮرﯾﻪ و
ﯾﻤﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪی ﻋﻈﯿﻢﺗﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﯾﮏ
دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺧﻮنر ﯾﺰیﻫﺎی ﻓﺮﻗﻪای ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ن روﯾﺪادﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﻧﺪ ،و
ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺑﺰﻧﮕﺎﻫﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دلﻧﮕﺮا ِ
رواﯾﺖ ﺳﻌﯿﺪ از اﯾﻦ ﺑﺰﻧﮕﺎه ﻋﻤﯿﻘ ًﺎ آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ رواداری ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﮐﺮاه از ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﮓ
اﺻﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﻮدن او در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آﺛﺎر او ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮی اﺳﺖ از آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ
در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﺣﺘﯽ ا ﮔﺮ ﺣﻤﻼت اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎدآوری ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰی از ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎری دﯾﻨﯽ و رذاﻟﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺻﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ را در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
____________________________________
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ن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪی او اﺳﺖ:
* ﻣﺎﯾﮑﻞ ا ﮔﺮﺳﺘﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﻨﺘﻘ ِﺪ اﻫﻞ آﺳﺘﯿﻦ در ﺗﮕﺰاس اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدا ِ
Michael Agresta, ‘Life during Wartime,’ Los Angeles Review of Books, 26 February 2016.

