ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب

ﻋﺸﻖ و ﻣﺮگ در ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب
وادﯾﻢ ﻧﯿﮑﯿﺘﯿﻦ

ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻮﺗﻼﻧﺎ آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ ،ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت ﺳﺎل  ،۲۰۱۵اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی و وﺟﻮه
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای اﻫﺎﻟﯽ آن ﮐﺸﻮر ﻣﯽﭘﺮدازد.

زﻣﺎن دﺳﺖ دوم :آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺷﻮروی ،ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺳﻮﺗﻼﻧﺎ آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻼ ﺷﺎﯾﻮﯾﭻ ،اﻧﺘﺸﺎرات
ﻓﯿﺘﺰﮐﺎراﻟﺪو۲۰۱۶ ،

ﭘﺪ ِر ﺳﻮﺗﻼﻧﺎ آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﻮری ﮔﺎ ﮔﺎرﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪ .او ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ اول اﯾﻢ!
از ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﯿﻢ!« دﺧﺘﺮش ﻫﻢ ﺑﺎور ﮐﺮد» .ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ دﺳﺖ داد« ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی
ﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﮐﺎو در روح اﺗﺤﺎد
ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت  ۲۰۱۵در ﮐﺘﺎباش زﻣﺎن دﺳﺖ دوم ،ﺑﺨﺶ ﻧﻬﺎﯾ ِ
ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی اﺧﺘﺼﺎص داده ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻨﮓ ،آوارﮔﯽ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،و ﮐﺎر اﺟﺒﺎری اﺳﺎس ﮐﺎر آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺟﻨﮓ ﭼﻬﺮه ی زﻧﺎﻧﻪ ﻧﺪارد،
اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک زﻧﺎن از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﺸﺎن درﺑﺎرهی آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﺗﺤﺎد
ی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺟﻨﮓ ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪی ﺑﺰرگ« ۱ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻧﺞ
ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮرو ِ
ﺑﮑﺸﯿﻢ و ﺣﺮفاش را ﺑﺰﻧﯿﻢ .رﻧﺞ ﺑﺮدن زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻠﺦ و دﺷﻮار ﻣﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺎ ،درد و رﻧﺞ ﺧﻮ ْد ﻫﻨﺮ
اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﻧﺴﻮر ،ﺑﺎﻷﺧﺮه در ﺳﺎل  ۱۹۸۵ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﺟﻨﮓ ﭼﻬﺮه ی زﻧﺎﻧﻪ ﻧﺪارد اﻧﺘﻘﺎد
ﻋﻠﻨﯽ از اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏﮐﻨﻨﺪه از ﮐﺎر در آﻣﺪ زﯾﺮا آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد اﻇﻬﺎر
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺤﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺑﻮد ﮐﻪ »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ را ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﮐﺸﺘﻪ و ﺑﺮ آن
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ «.در ﻋﻮض ،او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻪ درﺑﺎرهی ﺧﻮد ﺟﻨﮓ ،ﮐﻪ درﺑﺎرهی »اﺷﺨﺎﺻﯽ« ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ

 ۱از  ۲۲ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۴۱ﺗﺎ  ۹ﻣﻪ  ۱۹۴۵ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی آن ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد در ﻣﺤﺎﺻﺮهی ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه از ﻣﺮگﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮد] .م[.

»درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ اﻧﺪ  ...و از زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺣﻤﺎﺳﯽ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﻋﻈﯿﻢ ،ﺑﻪ درون ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻋﻈﻤﺖ ﭘﺮﺗﺎب
ﺷﺪهاﻧﺪ«.
»ﻧﻮﺷﺘﻦ« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺮای ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻫﯿﭻ
ت ﺿﺒﻂﺷﺪه اﺳﺖ .دﺳﺘﺎورد ﻋﻈﯿﻢ آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ ،در ﻃﻮل ﺳﻪ
دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ در آنﻫﺎ ﻧﮑﺮده و ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎ ِ
دﻫﻪ دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪهﻫﺎی ﺧﻮد در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺮف ﺑﯿﺎورد و از دل
و اﻧﺪرونﺷﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻮکﻫﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ وارد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و دﺳﺖ آﺧﺮ ﺑﺎ درﻫﻢ
ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺗﺎر و ﭘﻮد ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﻓﺮﺷﯿﻨﻪای ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ آورد.
ی اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺎر
ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻓﻼ ﮐﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آرﻣﺎنﺷﻬﺮ ِ
آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ از ﭼﺮﻧﻮﺑﯿﻞ ) (۱۹۹۷درﺑﺎرهی ﻓﺎﺟﻌﻪی ﻫﺴﺘﻪای ﺳﺎل  ،۱۹۸۶و ﭘﺴﺮاﻧﯽ از

ﺟﻨﺲ روی :ﺻﺪاﻫﺎی اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻮروی از ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) ،(۱۹۸۹ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای اﺳﺖ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺮﺑﺎزان ﺟﻨﮓ
ﮏ ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺷﮑﻮه ،و ﻓﺪا ﮐﺎری در
ﺷﻮروی در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﮐﻪ ﭘﻮﭼﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﻣﻀﺤ ِ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﺗﻤﯽ و ﺟﻨﮓ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺗﮏﺗﮏ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ
رﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪای دﺳﺖ اول از اﯾﻦ ﻫﺮاسﻫﺎ ،و ﻓﺎرغ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ اﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی آه و اﻓﺴﻮسﺷﺎن ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ .ﭼﺮا؟
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ در ﮐﺘﺎباش زﻣﺎن دﺳﺖ دوم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺳﺎﺑﻖاش اﻏﻠﺐ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی
ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺸﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد را زﻧﺪاﻧﯽ و اﻋﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
زﻧﯽ ﺑﻪ آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ» ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﻘﻂ اردوﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎر ،ﺧﺒﺮﭼﯿﻦﻫﺎ ،و ﭘﺮدهی آﻫﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ و روﺷﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ :ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن را ﻏﻤﺨﻮاری ﻫﺴﺖ ،و رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻣﻮج
ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﻨﮓاﻧﺪازی ﺑﺮ ﻫﺮ آنﭼﻪ زورﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،در ﻓﮑﺮ دﯾﮕﺮان اﯾﺪ«.
ﺷﻮروی ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻨﻮی و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎرزی داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ،در ﮐﻞ ،در آن ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﯾﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖاش ﺳﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﻨﮓ زﯾﺮﺑﻨﺎی اﺧﻼق ﺷﻮروی ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﻪ آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ
ﻖ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻋﺸﻘﯽ ﻧﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ دل در ﮔﺮو رؤﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺖ «.ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﺎ ﮔﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮروی
ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻋﺸ ِ
ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ دﻫﺸﺘﻨﺎ کﺗﺮ از رﻧﺞ و ﻋﺬاﺑﯽ از ﮐﺎر در آﻣﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪی آن رژﯾﻢ
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯽ ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻮد .ﻣﺎرﮔﺎرﯾﺘﺎ ﭘﻮﮔﺮِﺑﯿﺘﺴﮑﺎﯾﺎ ،دﮐﺘﺮی ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﺎ
دوران اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی دورهی ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘ ِ
او ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮش ازدواج ﮐﺮد» ،او ﯾﮏ ﭘﺘﻮ داﺷﺖ و ﻣﻦ ﯾﮏ ﺗﺨﺖِ ﺗﺎﺷﻮ ،و ﻣﺎ اﯾﻦ
ﺟﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ «.واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻫﻢ وﺿﻊ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪی ازدواج ﻫﻤﻪی

ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ و از رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﯿﺰ ﻟﻮﮐﺲ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﯽای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ :ﯾﮏ
ﻣﯿﺰ اﺗﻮ )اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﯾﻞ دﻫﻪی  ۱۹۸۰ﺑﻮد ﻧﻪ دﻫﻪی  .(۱۹۲۰ﻣﻦ ﻫﺮاس دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد را از اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪی
ﻋﺠﯿﺐ و ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم؛ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮهای داﺷﺖ و دو ﺗﺎ آدم ﺑﺰرگ ﺑﺎﯾﺪ زور ﻣﯽزدﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺳﺮ
ﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی اﺳﻠﺤﻪﺳﺎزی ﻣﯽﺷﺪ آن را درﺳﺖ ﮐﺮد .ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻣﺎدرم درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﯿﺰ اﺗﻮ ﭼﻨﺎن
ﻦ ﮐﺎرﺗﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ از ﺟﻮاﻫﺮات ﺗﮏﻧﮕﯿ ِ
اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺛﺎﺛﯿﻪی ﻣﻨﺰل در دوران ﺷﻮروی ﻫﻤﻮاره ﻗﻔﺴﻪی ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻮد .ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورد ﮐﻪ »ﻣﺎ در ﮐﺸﻮری
ﮐﻪ اﺳﺎﺳ ًﺎ ﭘﻮل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺪﯾﻢ «.در آنﺟﺎ ادﺑﯿﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮ ِ
ل واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ا ﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪی دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ــ ﺣﺘﯽ دو ﯾﺎ ﺳﻪی ﻧﺼﻔﻪﺷﺐ ــ ﺑﻪ درِ
ﺧﺎﻧﻪات ﺑﯿﺎﯾﺪ ،و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰی ﺑﺎﺷﺪ «.آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن اﻫﻞ ﺷﻮروی )ﮐﻪ او ﺧﻮد
را ﺟﺰء آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺷﻐﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ "ﺧﻮاﻧﻨﺪه" ﺑﻮدن اﺳﺖ «.دﺧﺘﺮی از اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻮروی درﺑﺎرهی واﻟﺪﯾﻦ
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻣﻼﻓﻪ ،ﯾﮏ ﺑﺎﻟﺶ ،و ﯾﮏ ﺟﻔﺖ دﻣﭙﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ« ،زﯾﺮا ﺗﻤﺎم
ﮐﺎری ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪی اﻧﺠﺎماش را داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﻫﻤﻪی ﺷﺐﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آﺛﺎر ﭘﺎﺳﺘﺮﻧﺎ ک ﺑﺮای ﻫﻢ
ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ«.
ی دﻫﻪﻫﺎی  ۱۹۳۰و  ۱۹۴۰ﺑﻮد ،در دﻫﻪی
ﺑﺮای ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ،آن زﻧﺪاناردوﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮرو ِ
 ۱۹۶۰ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ »روﺷﻨﻔﮑﺮان آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪای« ،ﮐﻪ
آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ در ﺷﻤﺎر آنﻫﺎ ﺑﻮد ،ﭘﺮﺳﺘﺮوﯾﮑﺎ ۲ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺑﻮد .آنﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﮐﻮبﺷﺪهی
ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺪای رﺳﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ در ﺻﻒ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪای از ﻣﺮﺷﺪ و ﻣﺎرﮔﺮﯾﺘﺎی
ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﺑﻮﻟﮕﺎ ﮐﻮف را ﺑﺨﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺟﺰو ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد .ﺷﺎﻋﺮان در اﺳﺘﺎدﯾﻮمﻫﺎی ﻟﺒﺮﯾﺰ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮﻻن
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ در ﻣﺘﺮوﻫﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ در وﺻﻒ اﯾﻦ رﻧﺴﺎﻧﺲ و ﻧﻮزاﯾﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺣﺮف در ﺣﮑﻢ ﻋﻤﻞ ﺑﻮد «.در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ
ف ﺑﺎور داﺷﺘﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ اراده ﮐﻨﯽ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﺻﺤﻨﻪی
ﮐﻪ ﺻﺮ ِ
ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و »اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ آن ﺑﯿﺮون ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ «.وﻗﺘﯽ ﺗﻨﺪروﻫﺎ
ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ را در ﮐﺮﯾﻤﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻟﯿﺒﺮال ﺑﺮای دﻓﺎع از
ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ و دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ آﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎﻻ زدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﻪی اﻣﯿﺪﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ادﺑﯿﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺎن ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﺎ ﮔﺎه ﮐﻠﻤﺎت و
اﯾﺪهﻫﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .اﺳﺘﺎدﯾﻮمﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽﺷﺪه از ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﺷﻔﺎدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ،

 ۲ﺑﺎزﺳﺎزی و اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدیای ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ در ژوﺋﯿﻪ  ۱۹۸۷ﺷﺮوع ﺷﺪ] .م[.

ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺴﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،و ﺷﯿﺎدان از ﺻﺪر ﺗﺎ ذﯾﻞ ﭘﺮ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻫﻮاداران ﺳﺎﺑﻖ ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺸﻒ ارزش ﭘﻮل ﻣﺜﻞ
ﺑﻤﺐ اﺗﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد«.
ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ،ﻗﻠﺪرﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﯾﺮاق ﺑﺎ ﻧﮕﺮشﻫﺎی در ﮐﻞ ﻋﻤﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺧﯿﻠﯽ زود
ﺷﮑﻮهی ﯾﮑﯽ از
روﺷﻨﻔﮑﺮان را از ﻣﯿﺪان ﺑﻪ در ﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﻘﻼب ﺧﻮد اﻧﻘﻼبﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را از دور ﺧﺎرج ﮐﺮدِ .
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ» ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮش ﺑﻮدﯾﻢ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ«.
ﻓﻼ ﮐ ْ
ﺖ ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﯽ را ﮐﻪ روزﮔﺎری ﻣﺴﺖ ﺑﺎدهی ﻏﺮور ﺑﻮدﻧﺪ واداﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﺘﺎبﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮو ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ
ن
ی ﺗﻪﺳﯿﮕﺎر روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،و اﯾﻦ داﺳﺘﺎ ِ
ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺎﻓﺖ ادارات و ﺟﻤﻊآوری و ﻓﺮوش ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺣﺎو ِ
ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺗﺤﻘﯿﺮی ﺑﻪﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ» ،رﻣﺎنﻫﺎی روﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎد ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﻮﯾﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ «.ﮐﻞ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻟﻄﯿﻔﻪی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻧﺎ ﮔﻬﺎن ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ
ﺣﺰب درﺑﺎرهی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ دروغ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ راﺳﺖ از آب
درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن » ،زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ«.
در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ،اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮری ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﺑﯽدادﮔﺮی ﺑﯽاﻧﺪازهای
اﻏﻠﺐ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻫﻢ در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ ﺟﺎﯾﺰهی ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت را در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﺮد ،از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی
او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ »ﭼﻨﺪﺻﺪاﯾﯽ« ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺮدم در ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ اﺷﺎره
ﻧﺪارد ــ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻪ دﻫﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه در ﻣﻮرد اﺑﻬﺎم و ﺣﺘﯽ
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﯽ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﺎﻫﺪان وﺟﻮد دارد.
ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن رژﯾﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﻣﺎرﯾﻨﺎ اﯾﺴﺎﯾﭽﯿﮏ
را از ﺣﻀﻮر در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﯾﺒﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻨﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ از ﺟﻨﮓ ﺟﺎن ﺑﻪ در ﺑﺮده ﺑﻮد؛ زﯾﺮا در ﺑﻼروس در
زﻣﺎن اﺷﻐﺎل آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و از اﯾﻦ رو ﻣُﻬﺮ »ﻋﻨﺼﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد« را ﺑﺮ ﺟﺒﯿﻦ داﺷﺖ .ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﺶ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺟﻮاﻧﯽاش را در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی آﺟﺮﭘﺰی ﺑﮕﺬراﻧﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﺧﺎ ک رُس ﺑ َ
ﮑﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﯾﻦ زن ﺑﻌﺪاً داوﻃﻠﺐ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺒﺮی »ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« ﺷﺪ.
ﭘﺪر ﻣﺎرﮔﺮﯾﺘﺎ ﭘﻮﮔﺮﺑﯿﺘﺴﮑﺎﯾﺎ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺼﻔﯿﻪﻫﺎی ﺳﺎل  ۱۹۳۷ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪان،
ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎناش ــ اﻋﻀﺎی ﻫﻢﺣﺰﺑﯽاش ــ ﺟﻤﺠﻤﻪاش را ﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ و دﻧﺪانﻫﺎﯾﺶ را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،دﺧﺘﺮش در »ﺑﺮگ
ﺑﺮگ« دﻓﺘﺮﭼﻪی ﺧﺎﻃﺮاتاش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﭼﻪ ﻗﺪر اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را دوﺳﺖ دارد «.ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﭘﺪر او ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤ ِﺮ ﺧﻮد
ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ واﺳﯿﻠﯽ ﭘﺘﺮووﯾﭻ ن .ﭘﯿﺮﻣﺮد  ۸۷ﺳﺎﻟﻪ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی
ﮔﺰارش دروغ ﯾﮏ ﺧﺒﺮﭼﯿﻦ ــ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪاش ،ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ زناش ﺷﺪه ﺑﻮد ــ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪ .آنﻫﺎ او را ﺑﺎ ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی
ﺷﻦ ﻣﯽزدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را رو ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺴﺮش در ﮔﻮﻻگ ﻣﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،آﺧﺮﯾﻦ آرزوی اﯾﻦ ﭘﯿﺮﻣﺮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻤﯿﺮد.

ﭘﺮﺳﺶ زﻧﯽ از آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ را ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺸﺖ درﻫﺎ ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﻐﺎن ﺳﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ«.
آﻧﺎ آﺧﻤﺎﺗﻮوای ﺷﺎﻋﺮ از دو روﺳﯿﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،روﺳﯿﻪی زﻧﺪاﻧﯿﺎن و روﺳﯿﻪی زﻧﺪاﻧﺒﺎنﻫﺎ .اﻣﺎ در ﻋﻮض ،ﻃﺮف
ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ از روﺳﯿﻪای واﺣﺪ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،روﺳﯿﻪای ﮐﻪ در آن ﺧﻄﺎ ﮐﺎران و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً ﯾﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺮدی ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآ َورد ﮐﻪ ﭘﺪر دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﺳﺎﺑﻖاش ،ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻼجﻧﺎﭘﺬﯾﺮی داﺷﺘﻪ ،ﺷﺒﯽ در ﺣﺎل
ﻣﺴﺘﯽ ﭘﯿﺶ او اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺄﻣﻮر اﻋﺪام در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﻮروی ،ﭘﯿﺸﮕﺎم ﮐﺎ گ ب ،ﺑﻮده
اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ روز ﮐﺎری ،ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺎﺷﻪ را ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﭼﻨﺎن دردﻧﺎ ک ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاری آن
را ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﯽدادﻧﺪ ،دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ اﺗﺎقاش ﻣﯽرود .او زﯾﺮ ﺗﺨﺘﺨﻮاباش ﭼﻤﺪاﻧﯽ آﻣﺎده ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﺎ ﮔﺰﯾﺮ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﭘﯿﺮﻣﺮد ،ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ  ۷ﺳﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻻگ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻫﻤﻪ در ﺗﺮس و ﺑﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ» ،ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ و ژﻧﺮالﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ .از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﯾﻢ «.ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ،
ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
راهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﻮروی ﻋﺪاﻟﺖ را در ﺷﮑﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﺧﻮد ،وﻟﻮ ﺑﻪ ﻃﺮزی ﻓﺎﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺮداﺷﺖ روﺳﯽ از اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ رژﯾﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ» ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺳﺖ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ
ﻣﯽﺷﻮد «.ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﻓﻘﻂ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮد.
در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮوی »ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب« ﻣﺴﮑﻮ ،در ﺗﺎﻻر ﺳﮑﻮی اﯾﺴﺘﮕﺎه ۷۶ ،ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﺮﻧﺰی ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ در اﻧﺪازهی ﯾﮏ آدم
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،از ﺳﺮﺑﺎزان ،ﮐﺎرﮔﺮان ،و روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن در ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ ﮐﻪ در ادوار ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺷﻮاﻟﯿﻪﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ .دﺧﺘﺮان ﺟﻮان اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺪمزﻧﺎن از ﺟﻠﻮی ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺗﺎﺑﻨﺎ ک ﭼﺘﺮﺑﺎزان زن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺳﺮﺑﺎزان رد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را
ﺖ اﻫﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻮشدارو ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺮوی
ﮓ آنﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻦ آرﻣﺎنﺷﻬﺮی ﻧﻮﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳ ِ
ﻫﻤﺴﻨ ِ
وﯾﺮاﻧﮕﺮ و دﮔﺮﮔﻮنﮐﻨﻨﺪهی ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ــ آدم ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ــ
ﺧﻮد را در ﻣﺮﺗﺒﻪای ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و او را ارج و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ اﺳﺖ .دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ،ﮔﻮﯾﯽ او
ﺳﺮاﻧﺠﺎم »ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ« ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
ﻦ ﺧﻮد ﻓﺮوﮐﺸﯿﺪن
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻣﻮر ﺑﻮد .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﻧﺴﺎنِ ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﯿﺸﯿ ِ
ﺿﺮﺑﻪی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ .روزﮔﺎری ﺷﺮﻣﻨﺪه از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﺷﺮﻣﻨﺪه از آن ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .زﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ» :اﻣﺮوزه ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮوﯾﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺷﯿﺮﻓﺮوش ،ﺗﺮاشﮐﺎران،
ﯾﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻟﮑﻮﻣﻮﺗﯿﻮ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻫﯿﭻﮐﺠﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را دﯾﺪ«.

در ﺟﻬﺎن ﻧﻮﯾﻦ داروﯾﻨﯽِ ﻣﺎ ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﮐﻬﻦ ﺑﯽﺣﺮﻣﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .زﻧﯽ ﺑﺮای آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر در اواﯾﻞ
دﻫﻪی ۱۹۹۰ﺑﻬﺎی ﺗﺎﺑﻮت آن ﻗﺪر ﮔﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﺎدرﺑﺰرگاش را ،ﮐﻪ در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺟﻨﮓ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻮد ،ﻻی
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ و دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .رژﯾﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﯽرﺣﻢ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮدم آن را ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ،و از
ﻫﻤﯿﻦ رو دﺳﺖ ﮐﻢ اﻣﮑﺎن آن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ آنﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ .ﺑﺎزار ﻏﯿﺮﺷﺨﺼﯽ ]در ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری[ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﻮل ﺷﺮم و اﻓﺴﻮس ﺳﺮش ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ ﺗﻤﺎﯾﻞاش را ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﻼﻏﺖ و ﺳﺨﻨﻮری درﺑﺎرهی ﻗﻬﺮﻣﺎنﭘﺮوری و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
او ﺟﻮﯾﺎی ﻟﻄﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و دروﻧﯽ ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎ و ﮔﺰاﻓﻪﮔﻮﯾﯽﻫﺎی »ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻋﻈﻤﺖ« ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ
ﮐﺘﺎب ﺟﻨﮓ ﭼﻬﺮه ی زﻧﺎﻧﻪ ﻧﺪارد ﺑﺪو ًا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﻮروی رد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮ ﻧﺪارﯾﻢ «.آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺗﻬﺎ ِم »دلﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻣﺎ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻠﻪ ،ﻣﻦ دلﺑﺴﺘﻪی اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ آدمﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ام«.
آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ اﻏﻠﺐ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آرﻣﺎنﺷﻬﺮﻫﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮنرﯾﺰی ﺧﺘﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی ﻃﺮف ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎﯾﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ آدمﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺣﺘﯿﺎج
دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی وﺻﻒﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دوران ﺷﻮروی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞﺗﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ
ﺗﺎبآوردﻧﯽﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽِ ﭘﺴﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮگ ﯾﺎ رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎناش ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از آن در ﻫﺮاس اﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮدی ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﮕﺬار ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﻢ «.ﮐﺎرِ ﺳﺎﺧﺘﻦ ،ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ،ﺳﻔﺮ و ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸﺘﺮک را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را
ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻓﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺣﺴﺎسِ ﺑﻮدن ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﯾﮑﯽ از زنﻫﺎ» ،اﺣﺴﺎس ﺟﺰﺋﯽ از ﻃﺮح ﺑﺰرگ اﻣﻮر ﺑﻮدن«.
ﻓﺮدی ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ در اﯾﻦ دﯾﮓ درﻫﻢﺟﻮش ﻓﺪا ﮐﺎریﻫﺎ و ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﯽﻫﺎ در راه ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸﺘﺮک» ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺮای
ﺧﻮدش زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد «.اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی در دورهی ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪی ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آرﻣﺎنﺷﻬﺮی را
ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران و ﺑﺎورﻣﻨﺪاناش ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﻬﺎر ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻓﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﻮچ و ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻮروی ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺮد ﭘﺎی ﻏﺮب ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ آن ﮐﻪ از آن ﭘﯿﺸﯽ ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ در آن ﺣﺎل ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﺮدﻣﺎن را ،در ﻣﻘﺼﺪ و ﺳﺨﺘﯽ راه،
ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .اﺳﺎﺳ ًﺎ راه ﺑﺮونﺷﻮﯾﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮدی ﺑﻪ آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ در دوران اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی واﺣﺪی از ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن اِﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ،و ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺳﻮار
ﻫﻤﺎن دوﭼﺮﺧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ «.ﯾﮑﯽ از زنﻫﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺤﺒﺖ از زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﻮﺑﯽ از
آن ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ اﯾﻦﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﺎده ﺑﻮد ،و ﻫﻤﯿﻦ آن را ﺑﻪ راﺳﺘﯽ واﻻ ﻣﯽﮐﺮد«.
در ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ از ﭼﺮﻧﻮﺑﯿﻞ ،آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ از ﺑﯿﻮهی ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮران آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺷﻨﻮد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮزی ﻣﻬﻠﮏ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺑﺨﺶ

ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺟﺎی داده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ زن ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﻪی ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ ،و ﺑﺎردار ﺑﻮدن ،ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ او در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺐزﻧﺪهداری
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻮزادش ﺑﻪ ﺷﺪت ﻋﻠﯿﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ زود ﻣﯽﻣﯿﺮد ،و زن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ
او ﺑﺎ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ زن ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻋﺸﻘﯽ ﭘﺎ ک ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺸﻖ او ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ دﺧﺘﺮﺷﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻫﻢ اﺳﺘﻌﺎرهای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی در ﮐﻞ ،و ﻫﻢ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر از
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎناش رﻧﺞ و ﻋﺬاﺑﯽ را ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ» .ﻣﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﯽ آﻫﻨﯿﻦ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻬﺮوزی ﺧﻮاﻫﯿﻢ
راﻧﺪ« :اﯾﻦ ﺷﻌﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺮدهﻫﺎی اردوﮔﺎه ﮐﺎر اﺟﺒﺎری در ﺟﺰاﯾﺮ دوراﻓﺘﺎدهی ﺳﻮﻟﻮوﺗﺴﮑﯽ در درﯾﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺑﺮای ﺻﻮﻣﻌﻪﻫﺎ و ﮔﻮﻻگﻫﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮت دارد ،ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ،ﺑﻪ رﻏﻢ
ﺗﻤﺎم ﻗﺴﺎوتاش ،در ﺧﺎﻃﺮاتِ ﺟﺎنﺑﻪدر ﺑﺮدﮔﺎناش ﻫﻤﭽﻮن ﺛﻤﺮهای ،وﻟﻮ ﺗﺤﺮﯾﻒﺷﺪه ،از ﻋﺸﻖ و اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﻠﻮه
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺸﻖ و اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدار اﺻﻠﯽ آن :اﻧﺴﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﻮروی ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺗﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ ،ا ﮔﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺷﻮر و ﺣﺮارت آن اﺳﺖ .آن زن ﺑﯿﻮه از
آﻟﮑﺴﯿﻮﯾﭻ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ» :آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﮐﺴﯽ را ﮐﺸﺖ؟ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺸﻘﯽ؟ ﭼﺮا اﯾﻦ دو ،ﻋﺸﻖ و ﻣﺮگ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻫﻢ
اﻧﺪ؟ ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ؟«
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