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زخمهایماندگاردراوکراین

آنها منفجرتان میکنند!
مالنی شارپ
مترجم :وصال روحانی

یکــیازناامنترینکشــورهایدنیا،اینــکاوکراین
اســتواینموضوعیالبتهاعالمنشــدهامابســیار
جدیاســت.شــرایطیکیازنوجوانانشهرکییف
کهنامکوچکشالکسیاستو14سالبیشترندارد،
تأییدیــهای مســتقیم بر ایــن فرضیه خدشــهناپذیر
اســت .او دو انگشــت دســتش را وقتــی یــک ماده
محترقــه درون دســتش منفجــر شــد ،از دســت
دادوامثــالایــناتفاقــاتنهفقــطبــرایقربانیانو
بیتقصیرها بلکــه گاهی برای کســانی روی میدهد
که خود مجری یک تعرض هســتند .چند ماه پس از
روی دادن واقعه تلخ فوق الکســی در کلماتی بریده
کــههرلحظهرگــهایازاشــکآنرالرزانترمیکند،
میگویــد:مأمــوراننظامیبــهدوروبرمــاریختند.
بهسمت نخســتین چیزی که از داخل «نفربر» آنها
بیــرونافتاد،دســتبردمتــاآنراعلیهخودشــان
استفادهکنماماهمانلحظهدردستممنفجرشد.
اختالف نظر
مســأله اوکرایــن فقــط رویارویی ســربازان پنهانــی طرفدار
روسیهباآزادیطلبانعمدتاًجواناوکراینینیستبلکهدرخود
اینکشــورنیزدرقبالآنچهدولتکییفبایدترســیمواعمال
کنــدتردیدواختالفنظروجــودداردوگروهــیمعتقدبهلزوم
ادامهمبارزهبادولتمســکوبهقصدجداییکامــلازروسهاو
بعضیمعتقدبهبازگشتبهسرسپردگیسابقبهکرملیناند
وبااینکهطایفهدومشماربسیارکمتریراتشکیلمیدهنداما
آنهابیشتراهلعملاندوبهتبعآنخطرناکترهستند.امثال
الکســیکهدرشــهریکوچکبهنــامووزدویژینوفکادرشــرق
اوکراینزندگیمیکند،فراواناندوگاهیدرسرمایزیر20درجه
سانتیگرادآنجاچنانتیراندازیمهیبوسوزانیبینطرفداران
دولتکییفوافرادمنتسببهدولتروسیهسرمیگیردکههر
میــزانیخوبرفراهمآبمیکنــد.بدترازهمهاینکههمپدرو
هممادرالکســیبراثــرنامالیماتزمانوتالطمهایسیاســی
ج ششسالاخیراینکشــوربیکارندومنبعدرآمدیندارند.
پن 
درستاستکهروسهابخشیازاوکراین(کریمه)رابراینشان
دادنزورشانازاینکشورجداکردهوضمیمهموجودیتارضی
خویش کردهاند اما مشــکل کییف ،ســتیز عقیدتــی گروههای

پرشــمارسیاســیدراینکشورپسازمستقلشــدنازروسیهدر
ســال 1991و بواقع بعد از تبدیل شدن اتحاد جماهیر شوروی به
15کشورظاهراًمستقلبودهاست.اگرهمبهمواردفردینگاهی
بیفکنیم،برخیسرنوشــتهاحتیازفرجامالکســینیزتیرهتر
بودهاســت.یکیازآنهاوادیم 9ســالهاستکهوقتیفقط 6سال
سنداشتدربرخوردبایکخودروینظامیبشدتمجروحو
معلولشدوامروزکهباپایمصنوعیراهمیروددرعینکودکی
ومعصومیتمیگوید:نمیدانمچراآنهابایکدیگرمیجنگند
امااینرامیدانمکهبهسختیراهمیروموچیزیبهنامشیرینی
درزندگیاموجودندارد.
نجات معجزهدار
از او بد اقبالتر و در عین حال خوش شــانستر میشــای

نزدیک به مرگ روحی
ضربهواردهبهساشــای 12ســالهنیزنزدیــکبهمرگروحی
بودهاستزیرااینمحصلمقیمآفدیوکابراثراصابتتصادفی
گلولــهبهقوزکپایشنیمهفلجشــدوچندعمــلجراحیهم
مشــکلپایاورابهطورکاملحلنکردهاست.قبلازآنرویداد،
اویکــیازبهتریــندانشآمــوزانمدرســهاشبــوداماامــروزنه
روحیــهوامیــدوتمرکــزیبــردرسخــودداردونــهمیتوانددر
مواجههباهرصدایغیرمعقولیازدویدنبارقههایترسروی
چهرهاشجلوگیریکند.ساشاکهبامادربزرگشزندگیمیکند،
آرزوداشتفوتبالیستحرفهایشودوبهسطوحاولگبلوخین
وایگــوربالنوفکهتوپطالیاروپارادرســالهای 1975و1986
بردند،برسداماامروزازخردشدناستخوانقوزکپایشچنان

آمار یونیسف حاکی از آن است که تعداد خردساالن و نوجوانان ساکن شرق اوکراین که به سبب
خشونتهای رایج در آن نیاز به کمک فیزیکی و روحی دارند به حدود  300هزار نفر میرسد و هیچ
پایانی هم بر این ستیز  4ساله مشاهده نمیشود
 9ســاله اســت که در پی انفجار یک نارنجک بخشــی از آن به
مغزویواردشدوتالبمرگپیشرفتاماپزشکانبهطرز
معجــزهواریویرانجاتدادند.تمامیگناهاواینبودکهدر
لحظهبرخوردگروههایمسلحبهجایمستقربودندرخانه
برایدوچرخهســواریبهبیرونازخانهآمدهبودوترکشآن
انفجاربهجاییرفتکهگفتیم.
خانهای که ویران شد
آنیای13سالهوخانوادهاشهموضعاسفباریداشتهاند
وزخمهــایآنــاننیــزماننــدخراشهــایعمیقــیکــهقبالً
برشمردیم ،ماندگار است .گناه آنها فقط این است که محل
زندگیشــانبهمکاندرگیریهایسیاسیوقومیاوکراینو
ســتیزهایداخلیوخارجیآنبســیارنزدیکاست.آنهادر
شــهرکوچکآفدیوکادرشرقاوکراینزندگیمیکنندوبهاو
وخواهر 7ســالهاشمارگاریتافقطاجازهدادهشدهبودکهدر
حیاطخانهشانوفضایمقابلآنبهتحرکوبازیبپردازند
زیرادرآننزدیکیهمیشــهناآرامیوانفجارهستکهمردم
رابهخاکوخونبکشاند.مشکل اتفاقاًنهدر اطرافبلکهدر
خودخانهآنیارویدادوبراثرامواجانفجارهایاطرافچنان
ویرانشــدکهغیرقابلاستفادهشــدوآنهامدتیاستکهدر
خانهیکیازاقوامزندگیمیکنند.

متألماســتکهبرایرکابزدنســادهرویدوچرخهمحبوبش
هممشــکلدارد.مادربزرگاوکهوالنتینانــامداردبادرکیأس
وناامیدیویمیگوید:زندگیساشابعدازآنگلولههرگزمانند
قبلازآننشدهاست.مننتوانستهاماوراآرامکنموبهویبابت
هریکازواکنشهایتلخشنسبتبهشیرینیهایرنگباخته
زندگیحقمیدهم.
ماجرا به شرق ختم نمیشود
آمــاریونیســفحاکیازآناســتکهتعدادخردســاالنو
نوجوانان ســاکن شــرق اوکراین که به ســبب خشــونتهای
رایــجدرآننیــازبهکمــکفیزیکــیوروحیدارندبــهحدود
 300هزارنفرمیرســدوهیچپایانیهمبراینســتیز 4ســاله
مشــاهدهنمیشــود.شــایدگفتهشــودکهاوجایــنبحرانها
درشــرقاوکرایــناســتوکییــفومنطقهغرباینکشــور
آرامترهســتندامااینفقطتالشبرایالپوشانییکبحران
قومی-سیاســی-تاریخیبــانزدیکترینادواتدمدســتی
و بنیادهاســت و اوکرایــن صرفنظــر از مســأله تهاجــم و
موشدواندن سیاســی روسهــا هیچ بهانهای بــرای توجیه
اینخشونتوسیعرایجدرسطحاینکشورندارد.ماننداین
میماندکهگناهینداشتهباشیدامادرکشاکشدرگیریهای
دیگرانمنفجرتانکنندوهستیتانبربادبرود.
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