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حافظه تاریخی

روزی که دیکتاتور متجاوز به ایران را از گودال بیرون آوردند

تصویری برای عبرت

همدلی | ایــن روزها شــعرخوانی رجب طیب
اردوغــان در تعریض بــه تمامیت ارضــی ایران
خبرساز شد و واکنشهای بسیاری از مردم ایران
را برانگیخت .بخشــی از این واکنشها اردوغان و
هر متجاوز دیگری را به سرنوشــت صدام حسین
دیکتاتــور بغداد حواله مــیداد .روزی که پس از
سالها خونریزی و تحمیل  8سال جنگ به مردم
ایران و عراق و کشــتار فجیــع مخالفان خود در
عراق و همچنین بمباران شیمیایی شهرهای ایران
وعراق و به جا گذاشــتن هزاران کشته ومجروح و
مفقــود و خانوادههای زجر دیده به اضافه آوارگی
هزاران نفر از مردم دو کشورهمســایه ،در هیئت
پیرمردی کثیف و پشــمالو و درحالی که دستان
خود را به نشــانه تســلیم باال برده بــود از عمق
گودالــی بیرون آورده شــد .روزی که برای مردم
ایــران والبته بخش زیادی از مردم عراق و منطقه
خاورمیانه روز بزرگی بود.
دهها مســئول محلی آماده اســتقبال از «جالل
طالبانی» از رهبران ارشــد کرد و رئیس دورهای
شــورای حکومــت انتقالی عراق هســتند .جالل
طالبانــی از رهبران کردهــای مخالف رژیم بعثی
که اینک به عنوان عضو شــورای حکومت انتقالی
عراق ،ریاســت دورهای این شورا را بر عهده دارد،
میخواهد از طریق ایران به اروپا ســفر کند .پرواز
هوایی در عراق به دلیل شــرایط ناامن این کشور
ممکن نیســت و وی باید از طریق مرز خســروی
وارد ایران شود و از این طریق به فرانسه سفر کند.
خودروهای حامل هیات عراقی به مرز میرســند،
جالل طالبانی هنوز از خودروی خود پیاده نشــده
و با لبخند منتظر یک سوال است .محسن فتاحی
خبرنگار ایرنا وقتــی لبخند طالبانی را میبیند به
فکر فرو میرود ،چرا که هر بار مقامهای عراقی از
این مرز میگذشــتند ،چهرهای خسته و غمگین
داشــتند ،اما این بار شــاداب و ســر حال بودند.
«محســن» با خود میگوید ،رهبران ُکرد در سه
دهه گذشــته تنها با شــنیدن خبر شکست رژیم
صدام حسین دیکتاتور بغداد خوشحال میشدند،
آیا این بار هم پای صدام در میان اســت؟ فتاحی
اگر چه قبــل از آمدن طالبانی پرســشهایی در
خصوص وضعیت عراق از جمله ناامنیها ،گروهک
منافقین ،آینده عراق برای پرســیدن آماده کرده
بود ،اما احســاس کرد اول باید از سرنوشت صدام
بپرسد .ســوال فتاحی تمام نشده بود که طالبانی
پاســخ داد«:به یاری خداوند صدام دستگیر شد».
مخابــره خبر دســتگیری یکــی از مخوفترین
دیکتاتورهای تاریخ از یک منطقه مرزی توســط
ایرنــا ،در صدر اخبــار روز جهان قــرار گرفت .با
ارسال خبر فوری دستگیری صدام ،خبرنگار ایرنا
میدانســت که باید جزئیات بیشتری از این خبر
تهیــه کند .اصرار خبرنگار ســمج ایرنا نتیجه داد
و طالبانی که از ســوی اطرافیانــش به خروج از
منطقه دعوت میشــد ،توضیح داد«:دقایقی پیش
منابع آمریکایــی به من اطالع دادنــد که صدام
حسین را در تکریت دســتگیر کردهاند .صدام در
یک عملیات مشــترک توســط پیشمرگان کرد و
نیروهای آمریکایی دستگیر شد و این یعنی پایان
بحران ،ناامنی و بدبختی مردم عراق ».خبر فوری
دســتگیری صدام ســاعت  ۱۳مخابره شد و پس
از آن خبرهــای تکمیلی یکــی پس از دیگری در
خروجی خبرگزاریهای جهان قرار گرفت .صدام
قبل از سرنگونی خود دستور داده بود که بیش از
۱۰خانه مخفی بــا پیچیدگیهای امنیتی را برای
اختفا در مزرعهای آمــاده کنند .در مدت زندگی
تنهــای خود در این  ۸ماه اخیــر ،در این خانهها
جابهجا میشده اســت .باالخره پس از  ۲۴۰روز
در حالی دســتگیر شــد که مقامــات آمریکایی،
۲۵میلیــون دالر برای ســر وی جایزه گذاشــته
بودند .نیروهای آمریکایــی و نیروهای کرد عراق
بــا دریافت اطالعاتی پیرامون وجود صدام در یک
خانــه گلی در تکریت ،منطقه را محاصره کردند و
صدام در حالی کــه در زیرزمین مزرعهای مخفی
شــده بود ،بدون هیچ گونــه مقاومتی و به همراه
۷۵۰هزار دالر پول و دو اســلحه کمری دستگیر
شد .مخفیگاهی که صدام در آن پنهان شده بود،
در زیر یک باغچه کاذب قرار داشت که با جابهجا
کردن آن ،یک صفحه بزرگ فلزی نمودار میشد.
پس از برداشــت این باغچه بود که گودال لولهای
بــا ارتفاع  ۷متر که تا ســطح زمین تعبیه شــده
بــود و امکان تنفس صدام را ممکن میســاخت،
نمایان شد .اولین کلمات صدام پس از دستگیری
خطاب به نیروهای آمریکایی این بود« :من صدام،
رئیس جمهور عراق هســتم و خواهان گفتوگو با
شما میباشــم« ».برایان رید» ،فرمانده نیروهای
آمریکایی در عملیات دســتگیری صــدام هم به

او پاســخ داد«:جورج بوش رئیس جمهور آمریکا
سالم و خوشآمد گویی خود را به تو ارسال کرده
است».
امــا جزئیات دســتگیری یکــی از خونریزترین
دیکتاتورهــای معاصــر هم جالب اســت .مجله
آمریکایی اسکوایر ( )esquireاز طریق مصاحبه با
چند منبع مطلع ،اطالعات جدیدی را از عملیاتی
که منجر به دســتگیری صدام در اوایل دســامبر
 ۲۰۰۳شــد ،منتشر کرد .یکی از این منابع به نام
«حدوشــی» که دارای یک مزرعه بزرگ در شهر
تکریت عراق (زادگاه صدام) اســت ،در این رابطه
گفته اســت پس از آنکه نیروهــای آمریکایی در
سال  ۲۰۰۳مزرعه او را بمباران کردند ،جعبههای
دفنشــده بزرگی را یافتند که داخل آنها ۱۰هزار
بســته اســکناس صددالری بود .آنهــا همچنین
مقادیر زیادی جواهــرآالت پیدا کردند که داخل
 ۶کیســه زباله در زیر خاک دفن شده بودند .این
جواهرات متعلق به «ساجده طلفاح» همسر صدام
بودند.
به گفته حدوشــی ،نیروهای آمریکایی ســپس با
ســرنخی که بعد از کشــف این گنجینه عظیم به
دســت آوردند و با کمک یک پســربچه  ۹ساله،
فردی به نام «محمد ابراهیم عمر المســلط» را در
شــهر تکریت دستگیر کردند که او در نهایت پس
از بازجویی ،مخفیگاه صدام را به آنها نشان داد.
ایــن پایگاه آمریکایی همچنیــن در گزارش خود
درباره دســتگیری دیکتاتور ســابق عراق نوشته
اســت که هنگام یــورش نیروهــای آمریکایی به
مخفیگاه صدام ،یک مترجم عراقی به نام «سمیر»
نیز آنها را همراهی میکرد .سمیر پیش از ورود به
مخفیگاه صدام صدای او را شنید که فریاد میزد
«شلیک نکنید ،شــلیک نکنید!» او سپس بعد از
دیــدن صدام چندین بار به صورت او ســیلی زد.
مجله آمریکایی اســکوایر در ایــن گزارش تعداد
نیروهایــی که در دســتگیری صدام مشــارکت
داشتند را هزار نفر اعالم کرده است.
روزنامه انگلیسی میرور نیز در گزارشی به وضعیت
محل اختفای صدام حسین پرداخت .طبق گزارش
این روزنامه ،مخفیگاهی کــه صدام در آن پنهان
شده بود ،یک سازه بتنی کوچک بود که در عمق
۲۰متــری زمین قرار داشــت .مخفیگاه او تنها به
اندازهای بزرگ بود که یک مرد میتوانست در آن
دراز بکشد .یک لوله هواکش هم در آن تعبیه شده
بود تا از خفه شدن احتمالی او جلوگیری کند.
در ســالروز اعدام صدام ،حســین ،رئیس جمهور
سابق عراق ،یک خبرگزاری اردنی اسراری از نحوه
بازداشت صدام فاش کرد.
خبرگزاری اردنی «أنباء ســرایا» در گزارشی اعالم
کرد« :سرنخ اول در این عملیات افسر عراقی بود که
در زمان حمله نیروهای آمریکایی به غرب بغداد به
اردن فرار کرد .این افســر «سعد یاسین» نام داشت
و بعــد از فرارش در امان مورد بازجویی قرار گرفت.
یاســین از طریق یک کشــور عربی اطالعاتی را به
طرفهای آمریکایی در امان داد .اطالعاتش این بود
که فرد دیگری به اســم «محمد ابراهیم» از طرف
صدام نزد وی آمده بود تا به او بگوید که صدام گفته
به مقاومت بپیوندد و با او در تکریت دیدار کند».
این خبرگزاری اعالم کرد« :این اطالعات ســرنخ
اصلی برای عملیات بازرســی اطالعاتی و پیچیده
پایگاههایــی بود که امکان داشــت صدام در آنجا
مخفی شده باشد .اطالعات آمریکا توانست محمد
ابراهیم را که یک فلسطینی بود و نزدیکترین فرد
به دارودســته صدام محسوب میشــد ،بازداشت
کند .موساد اســرائیل از این فلسطینی بازجویی
کرد و توانســت با شکنجه اطالعاتی از زیر زبان او
درباره مخفیگاه صدام بیرون بکشد».
اما مهمترین تصویری کــه از این دیکتاتور مفلوک
در ذهنهــا مانده اســت ،تصاویری اســت که یک
سرباز آمریکایی در حال معاینه یک پیرمرد کثیف و
پشمالوست .تصویری که بعدها به شکلی دیگر درباره
معمر قذافی دیکتاتور لیبی نیز تکرار شــد .تصویری
بازتاب پایــان همه دیکتاتورهاســت .در این میان
تصویر متجاوزان به تاریخ و جغرافیای ایران در این
حالت برای مردم ایران جذابیت خاص خود را دارد.

ِ
صفت بزرگ برای رضا براهنی این کارآمدترین نویسنده و شاع ِر چند ده ه
گذشــت ه ایران ،بیراه نیست .چه اگر همین چندین دهه ،کمکارترین بوده
مروج چگونه فکر
باشد .براهنی در شعر همچون ابراهیم گلستان در داستانِ ،
مروج چگونه دیدن نیز هست ،چه آنکه در تجد ِد ادبی ایران
کردن است .او ِ
واقعیت نهفته در ِ
ِ
پشت شیادیهای جعل شده
گزارههای محکمی را بنا نهاد؛
به نا ِم تجدد و پساتجدد ادبی را نمایاند و برایشان کتک هم خورد ،اما دستکم
داستان فارسی چه میتواند
نشــان داد که مسی ِر اساسی این دو ،در شعر و
ِ
باشــد؟ باید تا میتوان با تمرکز برآثار و مطالع ه مدا ِمآرای او در نقد ادبی،
واقعیت نمایان است ازآنچه ادبیاتِ
ِ
او را زندهستایی کرد .بهگمانم براهنی
مدرن فارسی در چنته دارد ،فربه و پروار از تواناییها و توانمندیهای زبانی
ِ
و کالمی،آنچه دیگران با کجاندیشی اصرار به نادیده گرفتنش دارند .براهنی
نقش صریحی در روشنفکری معاصر ایران دارد ،او گفتمانی را پدید آورده و
دامن زده است که بخشی از آن در کنش سیاسی ،که به شبهروشنفکریاش
انجامید و بخش دیگر آن در نظریه ادبی که وجهه روشنفکریاش است؛ قابل
ِ
اهمیت او در گستره نق ِد ادبی؛ این روزها مهمتر از هر
بررسیست .یادآوری
ت به
چیز دیگر است .چهآنکه نقد ،در میانآدمهای نقدگریز ،اینگونه دس 
ِ
آکادمیک شعر و
دهان و الکن نیز افتاده باشد .به گمانم او نخستین منتق ِد
داستان فارسی اســت و اغلبآرایاش در این باره نه ادبیت که بایدآثاری
جهانآکادمیک محاســبه شود .این که چرا نق ِد ادبی
تحقیقی و جزیی از
ِ
داشــتن چون اویی ،به این ِ
نکبت هوآللود افتاده است؟ خود
پس از تجرب ه
ِ
ِ
کالن فرهنگی
پرسشیستآشوبنده که باور دارم در پاسخ بهآن ،ر ِد
سیاست ِ
براهنی منتقد ادبی واجب مینمایاند ،اگر
حتماً پر رنگ خواهد بود .مطالع ه
ِ
براهنی منتقد ادبی از براهنی سیاسی در آثار او دشوار است،
چه جدا کردن
ِ
هم بدان جهت که او به خطا در آثارش سیاست را با ادبیات میآمیخت ،و
در این آمیزش نیز از روشی غلط پیروی میکرد؛ نه آنکه ادبیات را با سیاست
سری نباشد ،که صد البته ادبیات امری سیاسی است ،بلکه بدان جهت که
براهنی با فهم غلط از رابط ه این دو و هیجان دورهای که در آن میزیست،
رابط ه نادرستی را در این دو ترسیم کرده بود .نمونهاش «تاریخ مذکر» است

که ژانر قهرمانی ،ژانر عرفانی و علوم اجتماعی به هم میآمیزند .با این همه
براهنی در جایگاه یک منتقد ادبی ،حیرتانگیز است ،نه تنها بهآن دلیل که
پرگویی گسیخته به جای
جدیت تحلیلی در شعر را زمانی میشناساند که
ِ
نقد مرسوم شده ،بلکه به این دلیل که نخستین کسیست که مفاهی ِم سبک
و فرم را در نق ِد فراساختارگرایانهاش تعریف میکند .اما براهنی روشنفکر،
با تمرکز بر اجتماعیات ،براهنــی برآمده از تجدد دهههای چهل و پنجاه،
همچون دیگر روشنفکران آن زمان ،فریب خورده و فریبآور مینمایاند ،او که
منتقد ادبی تیزهوشیست ،در عیارشناسی وضعیت اجتماعی و رویکردهای
سیاسی زمانهاش عقلی شکســت خورده دارد و ناتوانی پر ِ
رنگ تشخیص
محیطِ
پرورش
حقیقت از مجاز .شاعری که بارها فقر ،خشونت ،کار و جهل را
ِ
خود در کودکی معرفی کرده و ایدهآلهای هم ه عم ِر روشنفکری خود را با
تکیه بر این مولفهها ساخته ،در جستوجوی نجاتِ دیگران از مداخل ه فقر و
جهل ،مسیر مغلوط را انتخاب میکند( .هم چون دیگر همراهان زمانهاش)
که تبعات آن تا امروز ادامه دارد؛ این نقد نه با تکیه بر شیفتگی او به آلاحمد
در همان دوره که «خسی در میقات» چاپ میکرد ،یا کارهای سیاسیاش
در سالهای  ۵۱در قاهره و  ۵۲به بعد در آمریکا یا به قول خودش نوشتن
آثاری که در جهت «کندن پوست دستگاه» بود ،که حاصل شتابزدگی ،عدم
دانش صحیح سیاسی ،عدم شناخت محیط اجتماعی بود؛ نتیج ه مخوف فکر
غلط و تقویت ایدههای بومیگرایانه بیپشتوان ه تاریخی ،با گرتههایی از تجدد
شهری غرب ،و البته علیه سرمایهداری .براهنی چپ ،دیر دریافت که مسیر
او و همراهانش منجر بهفرهنگ مغلوطی شده پر از بیابان حتا بیسراب ،و
هم البته باز هم دیر دریافت که نقدهای متاخرش بر آن نظامفرهنگی راه به
جایی نمیبرد .شاعر پر سر و صدا هم چون بسیاری همروزگارانش در کار
اجتماعیات ،بر خالف کار ادبیات ،زانو بر زمین انداخته ،کشور را ترک کرد؛
تراژدی او و همراهانش این بود ،اینکه همه؛ قربانی رفتاری شدند که خود
روزی با دیگران به انجام رسانده بودند.

یادداشت

دشمنان حقوق بشر
محمد رجبی مهوار

پژوهشگر علوم سیاسی

دهم ماه دســامبر میالدی را روز جهانی حقوق
بشــر نام نهادهاند .در یک تعریف کلی و ساده،
حقوق بشر را اساسیترین و ابتداییترین حقوقی
میدانند که هر فرد ب ه طــور ذاتی ،فطری و به
صِ رف انســان بــودن از آن بهرهمند میشــود.
حقوق بشر بر پایه اندیشههای اصیل اومانیستی
بنا شده است و نیکوســت که برای تأمین این
حقوق ،عالوه بر نهادسازی و اصالحات حقوقی،
از اقدامــات فرهنگی نیز غافل نشــد ،اقداماتی
جهت خنثیســازی نقشههای دشمنان حقوق
بشــر .دشمنان حقوق بشــر از پست مدرنیسم
و کمونیســم گرفته تا بنیادگرایی و قومگرایی،
همگی علیرغم اختالفاتی که با هم دارند ،در یک
نکته با یکدیگر مشترکاند و آن این که نگاهشان

ناهمدلی

به انسان ،انسانی نیست ،برای انسان به ماهو انسان
ارزش قائل نیستند و هویتهای عارضی انسانها
اعم از هویت قومی ،زبانی ،دینی و طبقاتی را بر
انسانیتشــان ترجیح میدهند ،بیش از حد به
اختالفات میان ابنای بشر دامن میزنند و آن را
بــه منازعه بدل میکنند و به این صورت زمینه
تبعیض و اقدامات ضد حقوق بشــری را فراهم
میکنند ،آنها هم چنین اتحاد جامعه بشری را
امری ناممکن و نامطلوب ارزیابی میکنند .گرچه
حقوق بشــر مبانی متقنی دارد ،ولی اوالً در یک
جامعه آزاد ،امکان تشکیک و مباحثه بر سر این
مبانی وجود دارد ،ثانیاً چنانچه به لحاظ نظری و
معرفتی بر سر این مبانی ،اجماع و وفاق حاصل
نشد  -که احتماال چنین خواهد بود  -شایسته
اســت به دلیل فایدهمندی مکتب حقوق بشر،
یکصــدا از آن دفاع نمــود و در جهت حفظ و
صیانت از آن کوشید؛ چرا که حقوق بشر بدیلی
جز استبداد ندارد .بعضی دشمنان حقوق بشر،
اندیشه و فلسفه حقوق بشر را متعلق به فرهنگ

غرب قلمداد میکنند و آ ن را وسیلهای در جهت
ی میدانند ،اما
حفظ منافع قدرتهای بزرگ جهان 
شک نیست که در بطن چنین رویکردی ،حجم
عظیمی از مغالطه نهفته است .درست است که
موطن جغرافیایی حقوق بشر غرب است ،اما عقل
سلیم و شهود اخالقی ،بر جهانشمول بودن این
حقوق شــهادت میدهند .همینطور میدانیم
که قدرتهای بزرگ جهانی از این حقوق برای
منافع خویش سوءاستفاده کرده و میکنند ،اما
همه اینها دالیل موجهی برای مردود پنداشتن
حقوق بشر نیست .در پایان این که ،اندیشههای
اومانیستی و جهانشمول که پایههای حقوق بشر
به شــمار میآیند ،به هیچ روی منکر اختالفات
و تفاوتهای میان افراد بشــر نیستند؛ لیکن از
یک سو اشتراکات بشری را بیشتر میدانند و از
سوی دیگر تاکید میکنند که اتکا بر وجوه افتراق
میان آدمیان بدون ابتنای آنها بر یک ســری
اصول انســانی ثابت و مورد توافق ،نتیجهای جز
بیبندوباری ،ابتذال و تبعیض ندارد.

در آداب تربیت دلفینی
دلفین ساحلآبادی

شــنیدم در برخی کشورهای توســعه یافته از
جمله فنالند ،در مدارس به بچهها مهارتهای
ویــژهای رو آمــوزش میدهنــد ،البته به یک
اعتبار مهارتهای یک زندگی اخالقی ،انسانی
و شــرافتمندانه ...به عنوان مثال :مهارت تفکر،
حلمسئله ،انتقادپذیری و نقد شدن ،صداقت
و درستکاری دوست داشتن و حفظ و نگهداری
دوســت ...مهارت خــوب دیدن ،امیــدواری،
سپاسگزاری،وفاداری پژوهش و تحقیق ،رعایت
بهداشت و سالمت و پرورش گل و گیاه و رازداری
و کار گروهی و همهچی هرچی بگی از چیزای
خوب و مهارتهایی که برای یک زندگی خوب
عاشقانه و در شأن مقام و منزلت انسان الزمه...
از حق نمیشه گذشــت در گذشته ما ایرانیها
هــم ازاین آداب تربیتی هرچی بگی داشــتیم،
چــه در باورهای مذهبی و فرهنگی چه در آثار

و مکتوبات ادبی و اخالقی قابوسنامه و کلیله و
دمنه و مثنوی و بوستان و گلستان و...همه چی،
هرچی بگی و هرچی آرزو کنی!! اما امان از امروز،
متاسفانه حرکت معکوسی داشتیم و داریم ...و
متاسفانه به تبعیت از فضای حاکم بر بخشهایی
از جامعه و رفتارهای جاری که فرزندانمون از آن
تاثیر میگیرند جوی مسموم ،آلوده به مناسبات
داللی اســت .و روی قیمت ارز و سکه و میوه و
مــرغ و خروس و قرقاول و طاووس و تخم اینها
شــرطبندی میکنند ،از درس و ادب و مشق
و مدرسه بیزارند .فرزندان اغلب ما زبانشان دراز
است که شما که درس خواندید و با ادب و آداب
و سنن و آیین آشنا شدید کجارو فتح کردین؟!
میگن تو جامعه امروز باید یاد بگیرین که گرگ
باشین ،چون برهها خیلی راحت دریده و خورده
میشوند ،البته پر بیراه هم نمیگویند! پرسش
من دلفین اینه که واقعا ما به فرزندان خودمون
چه چیزی یاد بدهیم؟! اگه کلک و حقه بازی و
دروغ و پشت هماندازی یاد ندیم که کالهشون
رو باد میبره و هر روز با یه کاله گشــاد و دماغ

دراز پینوکیویی میان خونه! راستش قانع نشدم،
در ادامه کنکاشــم زنگ زدم به یه دوســتم که
معلم بود...اول که از صداش و لحن حرف زدنش
جاخوردم! قبلنا معقول متین بود!! وقتی سعی
کردم خودمو معرفی کنــم ،گفت :بنال داداش
مسافر دارم! اســنپم بعد از ظهرها ،سیر تا پیاز
مسئله رو که گفتم :گفت :اینکه پرسیدن نداره
داداش من ،بچهها باید گرگ بار بیان ،باید بتونن
گلیم میلیمشون رو از آب گل آلود بکشن بیرون،
گنجیشک رو رنگ کنن و به جای بلبل بفروشن،
دس بذارن رو کاله خودشون باد نبره ،از آب کره
بگیرن،از صف بزنن جلو و مثل در و گوهر دروغ
تیکه پاره کنن و باالش قسم بخورن ،بعله داداش،
آموزش این روزا بایستی کاربردی باشه ،باید بچه
فکر نون باشــه که خربزه آبه ...خواســتم بحث
رو بکشــم به اخالق که گفت :عزت زیاد ،اسنپ
بفرمایید ،من دســتپاچه به جای تشکر گفتم:
الفاتحه ...و راســتش از صدای خودم که شبیه
صدای آقا معلم شده بود ،یکه خوردم!
تصدقتان :دلفینساحلآبادی

دری
چه
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مشق کلمات
جايگاههای طبقاتی متناقض:
موقعيتهايــی در ســاخت طبقاتــی بهويــژه
شــامل مشــاغل معمولی يقه ســفيد و مشاغل
پاييــن مديريت که ويژگیهای مشــترکی هم با
موقعيتهــای طبقاتی باالتر و هم با موقعيتهای
طبقاتی پايينتر از خود دارند.

درستبنویسیم

حیصوبیص:
در عربی بــدون واو عطف و بهمعنای پریشــانی
و آشــفتگی اســت؛ اما در تــداول فارســی واو
مرکب «در این
عطــف میگیرد و بهصورت قیــد
ِ
حیصوبیــص» درمیآیــد که بهمعنــای در این
گیرودار است.

یادداشت

یک .دو .سه...
هاجر اکوانیان

فعال اجتماعی

ویدئو را باز میکنیم .دخترکی در خانه با مقنعه سفید،
کتاب فارســی ششم دبستان در بغل شعر میخواند؛ای
مادر عزیز که جانم فدای تــو /قربان مهربانی و لطف و
صفــای تو ...همینطور که تماشــا میکنیــم میدانیم
حتما دلیلی دارد که این ویدئو ارســال شده است ،پس
ناخودآگاه منتظر نقطه عطف آن هستیم .چند بار تپق
میزند .جلوتر بین کلماتش هی قورت میدهد .آرنجش
را روی میز میگذارد ،سرش را به دستش تکیه میدهد
و به خودش در گوشی موبایل نگاه میکند .بعد عضالت
صورتش متغیر میشوند .با دست محکم به سر و صورت
خودش میکوبد؛ یک .دو .سه بار .مقنعه خراب شده است
و چهرهاش را نمیبینیم .شوکهایم .اینجا نقطهایست که
منتظر آن بودیم .ویدئو به پایان رسیده .ویدئو را دوستی
در یک گروه واتســاپ فرستاده بود ،با ایموجی خنده .از
شــروع پاندمی کرونا به آموزش ،جلسات کاری ،و روابط
آنالین تن دادیم تا ایمن بمانیم .هر روز ویدئوهایی از به
اصطالح سوتیهای هموطنان بیرون میآید و گاهی به
طنازی برخــی از آنها میخندیم .در این بین ویدئوها و
صداهای مربوط به فضاهای آموزشی جای توجه دارند.
در یک مورد پســرکی خردســال برای معلمش دلبری
کودکانهای میکند تا اطالع بدهد کتاب ندارد .بعد رندانه
خواهش میکند که خانم معلم حرص نخورد تا سکته
نکند! با این ویدئوها میخندیم ،اما این موارد نباید مانع
دیدن آنمســئله مهم شوند .استرس تحصیل در زمانه
ما زیاد اســت .کودکان با کوهــی از تکالیف میروند و
میآیند .پدران و مادران که اغلب شاغل هستند ،باید بعد
از حداقل  ۸ساعت کار ،خسته و فرسوده با کودک مشق
کنند .والدین و کودک هر دو خسته هستند .کتابهای
کمک درســی ،باری بر دوش ســاعاتی از روز است که
پدر و مادر باید اســتراحت کنند ،با کودک حرف بزنند،
یا حتی با یکدیگر وقت بگذرانند .امســال که مدرسهها
وانشده شهریهها پس گرفته شدند ،والدین میگویند به
اندازه یک معلم برای کودک وقت میگذارند .معلمها هم
شرایط خودشان را دارند .توصیفات ناراحت کننده آنها
را در رصد شبکههای اجتماعی میبینیم؛ نازنین وسط
صدای ضبط شده جیغ کشــید ،برای اشتباهی که در
جدول ضرب داشته یکی از والدین نیشگونش گرفته و
بعد صداهای درهمی میآید و صدا در گروه همکالسیها
ارسال شده است .در این نوشتار نمیخواهیم فشارهای
روحی ،اقتصــادی و غیر آن بر همگان را نادیده بگیریم
که در کنش و واکنشهای افراد با یکدیگر موثر است ،اما
نمیتوان از کنار این حجم از استرس ،فشار ،و نابلدی در
رفتار با کودک/معلم/والدین رد شویم چنان که از کنار نرده
رد میشویم .توفیق اجباری آموزش مجازی باعث شده تا
حفره عمیق موجود را بهتر ببینیم و پیرامون آن سوال
مطرح کنیم .اول .کودکی محل بازی است یا گسترش
ساعت درسی به مرز و محیط خانه؟ چرا مدرسه/سیستم
باید بتواند پایش را در این دوره از زندگی آنها دراز کند؟
دوم .در شرایطی که رفاه/استراحت والدین با این سیستم
آموزشی در خطر قرار میگیرد ،آیا فکر تبعات آن بر آینده
و حــال کودک و خانواده را کردهایم؟ هیچ فکر کردهایم
کــه این مقوله یکی از دالیل کاهش فرزندآوری (فارغ از
حب و بغضها) است؟ سوم .آموزش و پرورش با سیستم
فعلی نتوانســته رسالت خود را ادا کند .گواه آن ویدئوها
و صداهای ارســالی در گروههای همکالســی کودکان،
بیشــمار کتب کمک درسی و لزوم کار کردن با کودک
در خانه است .با این اوصاف چه وقت به فکر ایجاد تغییر
در روش فعلی خواهیم افتاد؟ آیا این تغییر باید یک تغییر
واحد باشــد؟ یا میتواند شرایطی را فراهم آورد که چند
سیستم همزمان فعالیت کنند تا خانوادهها بنا به مصلحت
شخصی یکی را انتخاب کنند و در درازمدت نتایج چند
سیستم با هم دیده شوند؟ ممکن است خانوادهها از تجربه
یک سیستم جدید نگرانیهایی داشته باشند ،یا تطبیق با
آن برای معلمها راحت نباشد ،اما با آمدن پاندمی نزدیک
به یک سال است داریم دورکاری میکنیم ،روش کاری
که قبال کمتر تصــورش را میکردیم ولی االن پذیرفته
اســت .با این توصیفها آیا عقال و اندیشمندان منتظر
شرایطی میمانند تا ایجاد تغییر در روشهای آموزشی
باالجبار و ضربتی شود؟ آیا برنامهریزی برای چنین کاری
نمیتواند با فراغ بال انجام شود؟

