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رؤیای باشکوه آزادی

اطمینان به آزادی نداشتیم
خاطره

عباس شهریاری

آزاده

تدوین «دانشنامه آزادگان» در گفت وگو با مسعود رضایی ،معاون بنیاد دانشنامه نگاری ایران

الگوهای مقاومت جاودانه می شوند
اسماعیل علوی

اهتمام ســتوده بنیــاد دانشــنامهنگاری ایــران با قــراردادن تولید دانشــنامه
آزادگان دردســتور کارخــود ،این فــراز مهــم از تاریخ کشــورمان را در جایگاه
خــود نشــاند و در قامت یــک موضــوع علمی  -پژوهشــی مطرح ســاخت.
کمترین دســتاورد این اقدام وسعت بخشیدن به فرهنگ مقاومت ،تقویت
روحیه میهن دوستی و وحدت ملی و شناساندن اسطورههای صبر و پایداری
ل اکنون و آینده اســت .در همین ارتباط
بهعنــوان الگوهای مطرح برای نســ 
توگویی با دکتر مســعود رضایی معاون پژوهشــی بنیاد دانشنامهنگاری
گف 
ایران انجام دادهایم که حاصل آن پیش رویتان قرار دارد.
ëëموضــوع آزادگان چگونــه بــه بنیــاد
دانشــنامه نــگاری ایــران راه یافــت وچه
مواردیرادربرمیگیرد؟
مــا عالقهمندیــم در تمــام حوزههایــی
کــه دانــش انباشــته وجــود دارد ،اثــری
مرجــع تولید کنیــم و آن اطالعــات را در
اختیــار مخاطبــان قــرار دهیــم .تدویــن
دانشــنامه آزادگان در ســال  1392بــا
مشارکت مؤسسه پیام آزادگان آغازشد.
هــم درمؤسســه آزادگان و هــم در بنیاد
دانشــنامهنگاری ایــران عالق همنــدی
نســبت به تولید دانشنامه وجود داشت.
بنابراین بخشی از منابع مالی را ما تأمین
کردیم ،بخش دیگر را هم مؤسسه تأمین
کــرده و کار آغــاز شــد .در حــوزه آزادگان
کتابهای مختلفی وجود دارد که اغلب
بــه خاطــرات افــراد اختصــاص یافتــه
اســت .اما با وجــود این اثــر مرجعی در
مورد آزادگان وجود نداشته و ندارد ،این
موضوع انگیزه مــا را در پرداختن به این
کار بیشــتر کرد و مشــوقمان بود تا دست
بــهکار تدویــن دانشــنامهای شــویم کــه

دانش موجود در حــوزه آزادگان را یکجا
گرد آورده و قابل دسترسی کند .بهدنبال
آن طرحهــای مختلفــی آمــاده شــد و
مداخل براســاس اهمیت هریک از آنها
مــورد توجه قرار گرفتنــد .در محوربندی
مداخــل دانشــنامه ســعی برآن بــوده تا
کلیــه موضوعاتــی کــه در حــوزه آزادگان
و اســارت وجود دارد محوربندی شــده و
باعنوان مدخل در دانشنامه بیاید .براین
اســاس چهرههــای شــاخص بهعنــوان
یــک محور مــورد توجه قــرار گرفتــه ودر
دانشــنامه دیــده شــده اســت .آثارادبــی
و هنــری کــه آزادگان تولیــد کردهانــد
نیزبهعنوان یــک محوردیگر مورد توجه
بوده است و همینطور محورهای دیگر.
در هرحــال تالش مــا این بــوده که اثری
جامــع و مفیــد تولید شــود .در ســفارش
مدخلها سعی کردیم در محورها نوعی
یکدســتی حفــظ شــود ،بهعنــوان مثــال
درمــورد مکانهــا به نویســندهها گفتیم
کــه اگــر دربــاره اردوگاههــا مینویســید
ایــن مــوارد را در نظر بگیریــد .موقعیت

در حوزه آزادگان کتابهای مختلفی وجود دارد
که اغلب به خاطرات افراد اختصاص یافته
است .اما با این وجود اثر مرجعی در مورد
آزادگان وجود نداشته و ندارد ،این موضوع
انگیزه ما را در پرداختن به این کار بیشتر کرد و
مشوقمان بود تا دست بهکار تدوین دانشنامهای
شویم که دانش موجود در حوزه آزادگان را یکجا
گرد آورده و قابل دسترسی کند
جغرافیایــی اردوگاه ،چگونگی اداره آن،
امکاناتی که اردوگاه داشــته اســت و ...به
هرحــال ســعی کردیــم اطالعــات مورد
ارائه یکدســت باشــد تا اگر مخاطبین یا
خواننــده خواســت مقایســهای هم بین
آنها انجام دهد برایش مقدور باشد.
ëëکار دانشــنامه آزادگان در چه مرحلهای
بودهوازچهسطحعلمیبرخورداراست؟
فرآینــد کار درتولیــد همه دانشــنامهها از
جملــه دانشــنامه آزادگان معموالً براین

روال اســت که وقتی تصمیم گرفته شــد
دانشنامهای تولید شود ،چند نفربهعنوان
عضو شورای علمی انتخاب میشوند که
معمــوالً 9نفرند .ایــن عده ازمیــان افراد
شــاخص حوزه تخصصی انتخاب شــده
و مشــغول به کار میشــوند که یک نفراز
این جمع بهعنوان دبیر علمی اثرتعیین
وهدایــت کاررا برعهده میگیرد .اعضای
شــورای علمــی هــم درسیاســتگذاری،
مدخل یابی ،تصویــب مداخل و ...فعال

اضطراب لحظه های آخر اسارت
علی علیدوست

روحانی آزاده

صدایی در محوطه اردوگاه به گوش رســید.
بلندگوهــا اخبار رادیــو و تلویزیون عــراق را
همزمانپخشمیکردند.گویندهمیگفت:
تــا لحظــات دیگــر پیــام مهمــی از طــرف
سیدالرئیسصدام پخشخواهدشد.فکر
و ذهنم درگیر این پرسش شد که چه پیام
مهمی میتوانست باشد .افکار آزاردهنده
به مغزم هجوم میآورد و نگرانم میکرد.
نکند دوباره حملهای شده و قرارداد صلح
نقض شــده باشــد! نکنــد در ایــران اتفاق
شــومی رخ داده و صدام از شــوق و ذوقش
بیانیهصادرمیکند!
نکندبرایماننقشهجدیدیکشیدهباشند!
نکنــد ...خالصــه گوینــده همه را جــان به
لب کــرد تا ســرانجام بعــد از کلی مقدمه
چینی شــروع بــه خواندن بیانیــه کرد .من
کنار پنجره ایستاده بودم گوشم به شنیدن
صــدا و چشــمم بــه آســمان بــود و چیزی
نمیدیدمجزکلماتصدایگوینده.
در این نامه صدام ضمن پذیرفتن قرارداد
الجزایر و بازگشتن به مرزهای بینالمللی
اعــام کــرده بــود کــه بــرای نشــان دادن
حســننیت خود از تاریخ  26مرداد 1369
بهطور یکجانبه ،هزار نفر از اســرای ایران را
آزاد خواهد کرد.
بــه آقــای رنجبــر گفتــم« :بــه وطــن
برمیگردیم؛ دیگر الزم نیست برای هفته
دفاعمقدسبرنامهریزیکنیم».
نداییدردلمفریادمیکشید،برمیگردیم،
برمیگردیم،بهخانهمانبرمیگردیم.
به رنجبر گفتم بسرعت برو مسئول سرود
را پیدا کن .باید چند ســرود تمرین کنیم و

آمادهداشتهباشیم.
اوضــاع اردوگاه ناگهــان بــه هــم ریخــت.
صــدای شــادی بچههــا ،صــدای
شکرگزاریها ،صدای درآغوش کشیدنها
و گریه کردنها ،صدای گفتوگوهای شاد،
نشانی دادنها ،نشانی گرفتنها ،صداها...
صداهــا ...صداهــای خــوب و دلنشــین،
صدای تکاپوی زندگی ،حس قوی حیات.
زیــداهلل نــوری را پیــدا کــردم .گفتــم از
سرودهایی که تا به حال اجرا شده چند تا از
بهترینها را تمرین کنید ،تا وقتی رسیدیم
ایران اگر الزم شــد اجرا کنیم .نوری با شــور
و حــرارت گروهش را جمعوجــور کرد و به
طرف حمام رفتند تا تمرین را شروع کنند.
تمــام لحظههــای آن روز خاطــرهای بــه
یادماندنی در ذهن همه ما برجا گذاشت.
سوتپایانآمارگیریزدهشد.برایآخرین
بارداخلآسایشگاههایمانشدیم.فرصت
اســتراحت نبــود ،این آخریــن لحظههای
بندبــودن گرامی بود .آن
با هــم بودن و در
ِ
شب تا صبح بیشــتر بچهها بیدار ماندند.
همه مشغول گفتوگو بودند .البته گاهی
ایــن ظن به قلبمان نیش مــیزد که نکند
همــه اینهــا نمایشــی از جانــب عراقیهــا
است .نکند خورشید طلوع کند و ما متوجه
شویمهمهچیزخدعهایبرایشکستنما
بوده است .چنین اتفاقاتی سابقه داشت،
بعضیهــا واقعاً بــاور نکرده بودنــد .برای
همیــن خوابیدنــد .کمکــم نزدیــک اذان
صبح شــد .آخرین نمــاز صبــح و آخرین
راز و نیــاز گفتنهایمــان در آسایشــگاه در
سکوتی سنگین گذشت؛ شاید با مروری بر
خاطرات سالها رنج اسارت.
ســاعت  8صبح درها باز شــد .همه با شور
و شــوق ،لبــاس پوشــیده و حاضــر بــرای
آمارگیری رفتیم .بعد از تقسیم صبحانه،
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ساعت  9صبح بود که رادیو اردوگاه خبر داد ،صدام طی نامهای به آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی رئیس جمهوری وقت ایران ،اعالم کرد؛ «اسرا آزاد میشوند و اولین گروه
آنان روز جمعه بیســت و ششم مرداد ســال  69در مرز خسروی آزاد خواهند شد».
ســربازان عراقی با شــنیدن این خبر شروع به تیراندازی هوایی کردند .هورا کشیدن
و رقــص و پایکوبی بر پا کردند .بچهها هم خوشــحال شــدند؛ ولی جلوی عراقیها
طوری برخورد میکردند که آنان حســرت اینکه به اُســرا ســخت گذشــته و خســته
شدهاند را به گور ببرند.
آنها سؤال میکردند« :شما خوشحال نیستید؟! دارید آزاد میشوید ،میروید کنار
خانواده .چرا شــادی نمیکنیــد؟! چرا نمیرقصید؟! چرا حرفی نمیزنید؟! شــما
دیگر چه آدمهایی هســتید!» بچهها داخل آسایشــگاه و به دور از چشــم عراقیها
خوشــحالی خودشــان را ابراز میکردند و به هم تبریک میگفتند ولی جلوی آنها
خیلــی عادی و معمولی برخــورد میکردند .این کار بچهها خیلــی لج عراقیها را
درآورده بود .به هر جهت صدام به قول خود عمل کرد و اولین گروهاُسرا روز جمعه
آزاد شــدند .اردوگاه ما گروه ســوم بود و قرار شد روز جمعه  29مردادماه  1369آزاد
ب سرخ جهانی به اردوگاه نیامده بود ،هنوز اطمینان به
شویم؛ ولی تا زمانی که صلی 
ب سرخ مطمئن شدیم که
آزادی نداشتیم اما روز شنبه با حضور نمایندگان صلی 
آزادیمان حتمی اســت .خیلی از بچهها به فکر این بودند که برای یادگاری از این
دوران پرمشقت چیزی با خود به ایران ببرند.
بعضیهــا کتــاب ،قرآن ،صنایع دســتی که درســت کــرده بودند را برمیداشــتند.
نمایندگان صلیبسرخ جهانی نیز در یکی از آسایشگاهها با تک تکاُسرا مصاحبه
میکردنــد و از آنها ســؤال میپرســیدند« :آیــا مایلید به ایــران برگردید یا دوســت
دارید به کشــور دیگری پناهنده شــوید ».همه جواب میدادند« :به کشور عزیزمان
ب ســرخ مصاحبــه کردند ،حدود
برمیگردیم ».پس از آن که تمامی اُســرا با صلی 
ســاعت چهــار بعدازظهــر پس از هفت ســال وقت ترک کــردن اردوگاه فرا رســید.
سربازان عراقی به صف ایستاده بودند و بچهها از بین آنها عبور میکردند و آن همه
کتک و اذیت و آزار را با دســت دادن و تشـــکر پاســخ میدادند .این برخورد بچهها
اثر مثبتی روی آنها داشــت و بعضی تحت تأثیر قرار گرفته و ســکوت کرده بودند.
باالخره پس از هفت سال از اردوگاه خارج شدیم و ما را به اتوبوسهایی که از قبل
آماده کرده بودند ،منتقل کردند .حدود ساعت  9صبح به مرز خسروی رسیدیم...
بچهها مثل مور و ملخ روی زمین ریخته بودند و به خاک کشور بوسه میزدند.
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ساعت شش عصر ســوت آمار کشیده میشد و همه باید توی
زمین خاکی اردوگاه پنج پنج به خط میشــدیم .افســر عراقی
دلنوشته
میآمد تا شخصاً آمار اسرا را بگیرد.
گاه افســر نیم ســاعت تأخیر میکــرد ،گاه چهــل و پنج دقیقه،
گاه یک ســاعت و گاهی هم بیشــتر و تمام این مدت به شــکل
چمباتمهبایدمینشستیم.بیحرکت!
صحبت کردن هم جز با اشاره و یواشکی ممکن نبود.
رحیم قمیشی هــوا گاه ســرد بــود .جز بــا مالیدن دســتها به هم راهــی برای
آزاده و جانباز
گرم کردن نداشــتیم .میلرزیدیم و به هــم دلداری میدادیم،
آخرین روزهای لرزیدن است!
گاه فصــل گرما بود .عرق میریختیم ،منتظر یک نســیم خنــک بودیم ،لباسمان
خیس میشد از عرق ،چرا افسر نمیآید!
پاهایمــان بیحــس میشــد .آفتاب پــس کله کچلمــان را میســوزاند ،صورتمان
میسوخت!
فرصتی بود تا تخیلمان پرواز کند و برود ایران .همان جایی که دلمان بود.
االن هواپیما مینشیند ،مردم همه با خنده آمدهاند .کف همه خیابانها را با برگ
گلهــای قرمز فرش کردهاند ،فرودگاه آنقدر غلغله اســت که جای خانوادهمان
نشدهبیایندجلو.
بلندگــو مرتباً فریاد میزنــد فاصله بگیرید ...مردم اصالً نمیشــنوند .آنها همه
میزنند و میرقصند .آمدهاند تا جشــن بگیرند .همه چیز زیباتر از وقتی اســت
که اسیر شدیم .من هم به همان جوانیام که بودم .موهایم بلند ،لباس شیکی
پوشیده ام...
چند هواپیمای جت در آسمان پرواز میکنند و مردم به آنها خیره میشوند .با دود
سفیدشــان مینویسند «ایران همیشــه پیروز» من از خوشحالی میخندم .از گوشه
چشم هایم اشک شوق میریزد .نگهبان با چوبش به من میزند .میخواهد بداند
چرا خندیده ام؟! با عصبانیت نگاهش میکنم.
 به تو مربوط نیســت! خیالم که مال خودم اســت .من رؤیاهایم جان دارند ،من باآنها زنده ام! چند دقیقه بعد دوباره رفتهام ایران.
بین انبوه جمعیت ،خانوادهام را پیدا میکنم .آن دور رفتهاند روی سقف یک ماشین
رنگ بزرگ و قشنگ و تند و تند برایم دست تکان میدهند .همهشان هستند.
قرمز ِ
از همــان فاصله دور اشــکهای مادر و خواهــرم را میبینم .چقدر دلتنگم بودهاند.
چقدر دلتنگشان شده بودم.
می خواهم بگویم من که آمده ام ،چرا اشک میریزید؟ نمیتوانم!
آنقــدر باد قشــنگی میوزد کــه درختها با هم شــروع میکنند بــه رقصیدن ،برگ
درختها که به هم میخوَرد انگار دارند کف میزنند .چقدر زیبا...
روی دیوارها پر اســت از نوشتههای قشــنگ؛ خوش آمدید بچهها ،بخندید بچهها،
خسته نباشید دالوران ،پیروزی مبارک ،ایران همیشه سربلند...
صدای بلند «برپا ،خبردار» از خیال بیرونم میآورد .افسر سیاهچرده بعثی آمده .تند
تند میشمرد و میگوید برویم داخل سلول ها.
نگاهش میکنم .چه زشت است این زندانی دلمرده!
دســتم را بــه گونهام میکشــم .میبینم خیس اســت .یعنــی واقعاً رفتــهام ایران و
برگشتهام .چقدر آزادی شیرین بود.
خیال من ،رؤیای من ،همانی بود که بعدها دیدم ...همهاش را ،همانطور!
عراقــی نمیدانســت تا وقتی خــواب ایــران را میبینیم ،تا وقتــی جمعیت پر از
هلهلــه و شــادمانی را توی خیابانهای شــهر میتوانیم تصور کنیــم ،تا وقتی که
اشــک رســیدن به آینده خوب و آزادی هســت ،تا وقتی که امید هســت ،پیروزی
حتماً در پیش است...
افســر بعثی که نمیدانســت ،نگهبانها که نمیدانســتند ...آنها فکر میکردند
همهاش همین یکی دو روز است! نمی دانستند فردای آزادی چه خبرهاست.
چــه خندههاســت! خیلــی وقتها هنــوز همــان حــس را دارم .انگار بــاز چمباتمه
نشسته ام .باز نگهبانها قدم میزنند ،باز پاهایم خشک شدهاند ،باز افسر میخواهد
بیاید .همان افسری که فکر میکند ما تا ابد اسیر میمانیم!
افســر اســت دیگر ...فکر میکند همهاش جنگ اســت .و همیشه او باالست!
و ما اسیر...
نمیداند فردای آزادی چه شوری میشود .نمیداند چقدر اشک شوق میریزیم آن
روز .نمیداند چقدر دیگر قدر آزادی را میدانیم .نمیداند این بار چقدر مواظب آن
خواهیم بود .نمی داند ما هر شب خوابش را میبینیم ...آن روز که همه میخندیم،
همهخوشحالیم،همهمیرقصیم.
دستم را به گونهام میکشم .خیس شده ...خیس!
اشک شوق است...
یعنی حتماً آن روز را میبینم /یعنی حتماً از ته دل میخندم
یعنی حتماًغافلگیر میشوم /یعنی که هیچوقت سیاهی نمیماند
یعنی ایران حتماًسرافراز میماند
بعضیها چقدر اشتباه میکنند
فکر میکنند تا ابد جنگ است! /چطور میشود؟
وقتی رؤیاهای ما زندهاند /وقتی امیدمان نمرده /چطور میشود؟/
وقتی مردم هستند /وقتی خدا هست...
فرداهای زیبا حتماً میرسند.

حدود ســاعت  ،9/30بلندگوهــای اردوگاه
روشــن شــد و اعالم کردنــد هیأت صلیب
ســرخ وارد اردوگاه شــده است تا مقدمات
اعــزام هــزار نفر از اســرا بــه ایــران را آماده
کننــد .ضمنــاً مترجمهــای زبــان عربی و
انگلیسی را هم احضار کردند .نام و شماره
ایــن هــزار نفر خوانده شــد تا برونــد و فرم
رضایتنامه بازگشت به ایران را امضا کنند.
از همه درخواســت کردند برای بهتر پیش
رفتــن کارهــا با مســئوالن همــکاری کنند.
بعــد از پخــش ایــن خبــر ،رســیدن لحظه
آزادی حقیقتــی جــدی و انکارناپذیــر بــه
نظرمان رســید .آن واقعهای که سالها در
انتظار رســیدنش حسرت کشــیده بودیم،
رؤیا ســاخته بودیــم و ناامید شــده بودیم،
اکنــون بهصــورت واقعیتی دســت یافتنی
در برابرمــان خودنمایی میکرد .برخالف
دفعه قبل که با شــنیدن خبر رفتن ،فریاد
شــور و شــوق فضای اردوگاه را پر کرد ،این
بار ناگهان ناله و گریه اسرا از جدایی یکدیگر
در فضــای اردوگاه طنیــن انداخــت .هیچ
حواسمان نبود که رسیدن به آزادی یعنی

جدا شدن از یکدیگر و این بار ناگهان با این
حقیقت تلخ روبهرو شدیم؛ دیگر همدیگر
را نداشتیم؛ باید از یکدیگر جدا میشدیم؛
باید با دوستانی که از برادر به هم نزدیکتر
ومهربانتربودیمخداحافظیمیکردیم.
با دوستانی که سالها کنار هم رنج کشیده
بودیــم ،بــر زخمهــای حاصل از شــاق و
شــکنجه یکدیگر مرهم گذاشته بودیم ،با
هم و بــرای هم گریه کرده بودیم .کنار هم
خندیــده بودیم ،نقشــهها کشــیده بودیم،
یاد گرفته بودیم و زیر ســقف کوتاه اسارت،
شــبها و روزهــای زیــادی نفــس کشــیده
بودیم.بچههاهمدیگررادرآغوشگرفتند
و گریه سردادند .روز عجیبی بود!
صد افســوس کــه دوربین نداشــتیم تا آن
لحظههای ناب را ثبــت و ضبط کنیم؛ آن
هنگامه اشک و آه واقعاًثبت کردنی بود.
از بلندگوهــا اعالم کردند که افراد به نوبت
و بــه ترتیب شــماره برونــد و فــرم مربوط
بــه آزادی خــود را امضــا کننــد .از هر اســیر
میپرســیدند آیــا حاضــر اســت بــه ایران
برگردد؟

هســتند .بنابرایــن ســعی برایــن اســت
تــا مبنــای کاربراســاس اصــول علمــی
استوارباشــد .وقتی مقاالت سفارش داده
شده تألیف شد ،مورد داوری دقیق توسط
حداقــل دو نفر متخصص قــرار میگیرد
واگر نیاز به اصالح باشــد به مؤلف ارجاع
داده میشود تا موارد مورد نظر را اصالح
کند .این فرآیند تا جایی ادامه مییابد که
یک مقالــه خیلی خوب وشســته رفتهای
برای چاپ آماده شود.
ëëبــرای دانشــنامه آزادگان چنــد مدخل
تعیینشدهاست؟
بــرای ایــن دانشــنامه  150مدخــل دیده
شــده که  95درصد کارآنها انجام شــده
است و امیدواریم که  5درصد باقی مانده
هــم تا پایان ســال انجام شــود و در اوایل
سال آینده این دانشنامه را منتشر کنیم.
 ëëآیــا ایــن بــه آن معناســت کــه کلیــه
مداخلی کــه به موضــوع آزادگان مربوط
میشودهمین 150مدخلاست؟
خیــر! ما بنا به مقدوراتمــان این مقدار از
کاررا انجام دادیم و این دانشنامه ادعایی
براین ندارد که همه موارد را دیده اســت.
ممکن اســت نواقصی هم وجود داشــته
باشــد کــه میتــوان درگامهــای بعــدی
تکمیل کرد.
ëëاحیاناً کار موازی با کار شما وجود داشته
یا دارد؟
ما در شروع هرکاری معموالً یک بررسی
انجــام میدهیــم تــا در آن حــوزه کاری
انجام نشــده یا در حال انجام نباشــد .در
این حوزه هم بررســی شد وقتی مطمئن
شــدیم کارمشــابهی وجــود نــدارد و در
دســت تولیــد هم نیســت ،نســبت به آن
اقدام کردیم .تنها منبعی که در این حوزه
وجــود داشــت «فرهنگنامه اســارت»بود
کــه آن هــم فرهنگنامه اســت ،با تعریف
خاص خود که با دانشنامه متفاوت است.
طبق معیارهایی که برای دانشنامه وجود
دارد هیــچ اثــری کــه دارای معیارهــای
علمی دانشنامهای باشد پیدا نکردیم وبا
اطمینان کار را شروع کردیم.
ëëآیا مســائل حقوقی که درمراحل اسارت
تا آزادی یک آزاده طی شــده اســت را هم
پوششدادهاید؟
یکی از محورهای دانشنامه همین مسائل
حقوقی است که سعی کردیم دیده شوند.
منتهی الزم بهذکر اســت که ما دانشنامه
را بهعنــوان اثری میدانیــم که اطالعات
دســت دوم را ارائــه میدهــد .بنابراین از
یک دانشــنامه نبایــد توقع کار پژوهشــی
داشــت .به این معنا که موارد حقوقی در
جای دیگری و در قالب کارهای پژوهشی
انجام شــده و ما دانش انباشــته شــده در
آن پژوهشهــا را در دانشــنامه منعکس
کردهایــم .چون مأموریت ما این نیســت
که پژوهش کنیم .معموالً در دانشنامهها
دانشــی کــه قبــل از آن تولیــد و منتشــر
شــده اســت را که اصطالحاً بــه آن فکت
میگویند جمعآوری و با استناد کردن به
منابع آنها میآورند.
ëëآیا دانشنامه آزادگان قابلیت ترجمه به
سایر زبانها را دارد؟
بلــه ،چون ایــن دانشــنامه برپایــه دانش
بومــی فراهــم آمــده و در آن از منابــع

چهپرسشتلخواحمقانهای!انگارازکسی
بپرســند میخواهی زنده بمانــی؟! و البته
بچههابالبخندپاسخمثبتمیدادند.
بــه مــا دســتور دادند اصــاح کنیــم و بعد
وسایلمانراجمعکنیم،لباسنوبپوشیم
و آمــاده باشــیم .از جمله «وســایل تــان را
جمــع کنیــد» خنــدهام گرفتــه بــود! کدام
وسایل؟!آلبومعکسیکهجلدآنازمقوای
پــودر لباسشــویی و برگههــای نایلونیاش
از پالســتیکهای کهنه درســت شــده بود،
چند نامهای که از ایران برایم رســیده بود،
یک مهــر کربال یادگاری اولین ســفر کربال،
یک جانمــاز دوخته شــده از پارچــه دامن
دشداشــه ،یــک جلــد نهجالبالغــه تمــام
وســایلی بــود که بــا خــود برداشــتم .چند
تــا دفتر هم داشــتم کــه برای جمــعآوری
اطالعات شــان زحمــت زیــادی کشــیده
بــودم .متأســفانه آنها را با خــودم نیاوردم
و سالهاســت بر این خطای خود تأســف
میخــورم .بهطــرف در خروجــی رفتیــم.
عراقیها به صف ایستاده بودند .تا روز آخر
هم دست از وحشیگری و آزار دادن بچهها
برنداشته بودند .در همان روز آخر چند نفر
را کتــک زدنــد .آنها بــرای بدرقــه ما جمع
شده بودند .بعضیهایشان میخندیدند
و دســت تــکان میدادنــد .شــاید از اینکــه
از چنــان وظیفــهای خــاص میشــدند
خوشــحال بودند.این بار بدون چشمبند و
دستبند ،سوار اتوبوس شدیم و بدون آنکه
ناچار شــویم ســرمان را پایین نگــه داریم،
خیابانها و مناظر بیرون را نگاه کردیم.
قطار موصــل به بغــداد از نــوع قطارهای
اتوبوسی بود .یاد روزهایی افتادم که ما را با
آن قطارهای ملقب به حیوان تور جابهجا
میکردند .واگنهایــی پر از بوی نامطبوع،
ســرد و تاریــک .ایــن قطارهــا نســبتاً تمیز

خارجــی اســتفاده نشــده اســت .اگــر
رفرنسهــای آن منابع خارجــی میبود،
ضــرورت و توجیهی بــرای ترجمه وجود
نداشــت .معنا ندارد دانشنامهای را که با
استفاده از منابع به فرض انگلیسی تألیف
شده است را بههمان زبان ترجمه کنیم.
امــا دانشــنامه آزادگان بهدلیــل ویژگــی
بهرهمندی از دانش بومی میتواند برای
محققینی که به زبان فارسی آشنا نیستند
مفید و قابل استفاده باشد.
ëëاز آنجایــی کــه آزادگان دوره اســارت
خــود را در کشــور عــراق گذراندهانــد بــه
نظر میرســد بــرای تألیف الاقــل برخی از
مداخــل الزم باشــد مؤلــف بــه دادههــای
بومی مراجعه کند ،آیا در تألیف دانشنامه
تمهیداتاینگونهمدنظربودهاست؟
این کار چــون اولین کار در ایــن حوزه بود
ما بنا را بر اکتفا به اظهارات خود آزادگان
کردیــم زیــرا اغلــب مؤلفــان ،همچنیــن
اعضای شــورای علمــی افرادی هســتند
کــه هم دوران اســارت را طی کــرده و هم
ســابقه علمی – پژوهشــی دارند .واال این
امــکان برایمان وجــود نداشــته که بدین
ترتیــب اقــدام کنیم .البته میشــود برای
گامهای بعدی به اینگونه تمهیدات هم
اندیشید.
ëëبخشــی از دادههــا بهصــورت صــوت یا
تصویر است ،آیا در تألیف دانشنامه از این
گونهمواردهماستفادهشدهاست؟
بله ،مؤسســه پیــام آزادگان برخــی از این
منابع را در اختیار مؤلفین قرارداده ،حتی
دستنوشــته آزادگان در دوران اســارت را
در اختیار نویســندگان مداخل قــرار داده
اســت .تا آنجــا که میتوان گفت بخشــی
از تولیدات دانشــنامه بــا اتکا براین منابع
تألیــف شــده اســت .ایــن امــر الزمی هم
اســت بویژه در نوشــتن مدخــل در مورد
آزادگان ،بنابرایــن تــا جایی کــه الزم بوده
سعی کردیم این اسناد در اختیار مؤلفین
قرار گیرد.
ëëظاهــراًبنیــاد دانشــنامه در حــال ادغام
با پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات
فرهنگی است .آیا در این موضوع آسیبی
بهفعالیتهایبنیادواردنمیآورد؟
ما عالقهمند هستیم درسایر حوزهها نیز
دانشــنامه تولیــد کنیم .تــوان مالی و نیز
اعضای هیأت علمی بنیاد محدود است
و ادغــام در تشــکیالتی بزرگتــر میتواند
خــود به خــود بخشــی از مشــکالت ما را
برطرف کند .ما آنجا هم سعی میکنیم
همیــن فعالیتها را دنبال کنیم .در دل
پژوهشگاهعلومانسانیبودنمزیتهای
زیــادی برای ما دارد .دانشــمندانی آنجا
هســتند که میتوانند به مــا کمک کنند،
چــون کار دانشنامهنویســی یــک کار
جمعی اســت ،طبیعتــاً هرچقدر جمع
بزرگتــر باشــد کار بهتری ارائه میشــود.
در پایــان میخواهم از فرصت اســتفاده
کنم و از دیگر نهادها و سازمانها دعوت
کنــم که بیاینــد و با ما در تولیــد اینگونه
آثــار ماندگارمشــارکت کننــد .گســترش
دانشنامهنویسی نشان از توسعه یافتگی
یک کشوردارد .ما هم میتوانیم با تولید
دانشــنامه در زمینههای مختلف علمی
به توسعه کشورمان کمک کنیم.

بودنــد .پنجرههایــش هم باز بــود و ما هم
آزادانه و بدون چشــمبند میتوانستیم در
راهــرو قطار قــدم بزنیم و بــا هم گفتوگو
کنیم .قطار بــدون توقف به طــرف بغداد
رفت .نماز مغرب و عشاء را در حال حرکت
در قطــار خواندیــم .برای شــام ســاندویچ
نــان و چیزی شــبیه کتلت دادنــد و گفتند
لباسهای زرد اســارت را کــه عالمت PW
روی آن بــود ،تحویل بدهیــم و بههرکدام
یک دست لباس و کفش نو تحویل دادند.
لباسهــای زرد را تحویــل دادیــم .ارزانــی
خودشــان! روز اول کــه مجبور به پوشــیدن
ایــن لباسهای چنــدشآور شــدیم انگار
روی تنمان ســنگینی میکرد .حاال که فکر
میکنم میبینم بد نبود اگر آن لباسهای
زردرنــگ را بهعنــوان یــادگاری از آن روزها
نگه میداشــتیم .ســپیده ســحر به بغداد
رســیدیم و نماز صبح را همان جا با تیمم
خواندیــم .ســوار اتوبوسهایــی کــه از قبل
آماده ایستاده بودند شدیم و به سمت مرز
حرکت کردیم .هیچ کدام از بغداد خاطره
خوشی نداشــتیم .بازجوییهای مأموران
بیرحــم اســتخبارات ،ســالنهای پیچ در
پیــچ وزارت دفاع و کتکها ،عبور خفتبار
از میان شهر و تحقیر شدن توسط مردمی
نادان.
تا مــرز خســروی راه زیادی مانده بــود و ما
تــازه اول راه بودیم .با آنکــه آزادی را در دو
قدمی خــود میدیدیم ولــی ناامیدیها و
فریبهای پیدرپی عراقیها باعث شــده
بود هنوز هراس نرسیدن به مرز یا برگشتن
به اردوگاه به قلبمان چنگ بزند .چه حال
خوشی بود پا بر خاک میهن گذاشتن .این
خاک از جنــس خاکهای دیگر کر ه زمین
نبود ،عطری داشــت بیماننــد .مهری در
دلشبودبینظیر.

