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تاریخ جهان

جنگ جهانی دوم
ن بار جنایات متفقین
ای 

در ســال  ۱۹۴۵هــزاران نفر از مــردم آلمان به
دلیل شکست کشورشان در جنگ دوم جهانی
دست به خودکشی زدند اما در این بین ،بزرگ
ترین و دلخراشترین خودکشیهای گروهی و
جمعی ،در شهر دمین و به هنگام و پس از ورود
سربازان اشغالگر شوروی به این شهر ،روی داد.
به گزارش تاریخ ایرانی ،بیشتر این افراد زنانی
بودندکهدربهار،۱۹۴۵درشهردمین،جانخود
و فرزندانشان را گرفتند .در واقع ترس و وحشت
ناشی از لشکرکشی ارتش سرخ شوروی بود که
آنها را به خودکشی ترغیب کرد .در آن زمان ،در
همه جای آلمان ،موارد متعدد خودکشی به وقوع
میپیوست و این عــده ،اغلب کــارگــزاران حزب
نازی بودند که به دلیل شکست هیتلر و سقوط
رژیم وی ،دست به خودکشی میزدند .اما شمار
باالی خودکشی ،آن هم در عرض مدتی کوتاه و
در یک محل خاص و در میان مردمی با طبقات
اجتماعی و جنسیتهای مختلف ،در نوع خود
امــری بیسابقه بــود .خودکشیهای دمین از
روز  ۳۰آوریل تا سوم ماه مه  ۱۹۴۵اتفاق افتاد.
هر کس که امکانش را داشت ،با شلیک گلوله یا
خوردن زهر ،به زندگی خود پایان میداد .با این
حال ،اکثریت انتحارکنندگان یا در آب خفه شده
یا خود را حلقآویز کرده بودند .به عبارت دقیقتر،
میتوان گفت که این مادران وحشتزده ،نخست
فرزندانشان را در آب خفه می کردند و سپس،
خود را به دار میآویختند .سرنوشت دمین ،در
شب منتهی به روز اول ماه مه  ۱۹۴۵رقم خورد.
دمینتاکوتاهزمانیپیشازپایانجنگ،همچنان
خسارتی ندیده و سالم مانده بود .هیچ بمبی روی
این شهر کوچک نیفتاد و گروههای هواپیماهای
بمبافکن از آسمان دمین می گذشتند و به سوی
آنکالم ،اِش ِتتین یا برلین ادامه پرواز میدادند .در
آلمان در حال
واقع دمین ،پناهگاه و نقطه امنی در
ِ
سقوط بود .اولین غرش انفجار در روز  ۳۰آوریل
 ۱۹۴۵دردمینبهگوشرسیدواینزمانیبودکه
سربازان ارتش آلمان نازی پس از عبور از پلهای
سه رودخانه حومه شهر ،آنها را منفجر کردند.
با انفجار این پلها که در واقــع تنها گذرگاه به
سوی غرب بود ،آخرین امید مردم دمین نیز برای
فرار ناامید شد .به این ترتیب ،مردم دمین تحت
محاصره قرار گرفتند و احساس میکردند که به
آنهاخیانتشدهاستودودستیتقدیمسربازان
شوروی شدهاند .به نوشته یکی از شاهدان عینی،
مردم احساس میکردند که «در تله افتادهاند».
آنهــا صــدای گــوشخــراش زنجیر تانکهای
نیروهای ارتش سرخ را هر لحظه واضحتر و نزدیک
تر میشنیدند و وحشت از «روسهـــا» بیش از
اندازه بود .هنگامی که سربازان جبهه دوم روسیه
سفید ،به دروازههــای دمین رسیدند ۲۱ ،مورد
خودکشی در دفتر اموات شهرداری دمین ثبت
شد اما کشتههای تقریبا اندک آن روز ،در واقع
آغازی بر آن تراژدی بود .آن دسته از مردم دمین
که هنوز در شهر بودند ،با ملحفههای سفید از
پنجره خانههایشان ،خود را حلقآویز کردند.
بسیاری از دیگر زنان و مردان هنوز باقی مانده
در شهر نیز که یا سالخورده یا مریض بودند ،با
دوده صورتهای خود را سیاه کردند و به امید
آن که دیده نشوند با همین وضعیت استتار شده،
به پناهگا هها خزیدند .درست در همین زمان
بود که در  ۲۰۰کیلومتر دورتر ،آدولف هیتلر به
زندگی خود خاتمه داد .اکنون مردم دمین یعنی
همان شهر مصون مانده از ویرانیهای جنگ
نیز ،سختی و شــدت خشونت جنگ را تجربه
میکردند .هنگامی که نیروهای ارتش سرخ به
داخل شهر وارد شدند چه بسیار خانهها که به
آتش کشیده شد و چه بسیار زنان که مورد تجاوز
قــرار گرفتند و ایــن وضعیت خشونتبار برای
روزها ادامه داشت.

نقشحمامدرتاریخ؛ ازتاالرپذیراییتا مقرجلساتحزبی!
در طول تاریخ ،بسیاری از تصمیمگیریهای سیاسی و ترورها در گرمابهها انجام میگرفت و در این مکان عمومی
جلسات شاهنامهخوانی و مجالس خانوادگی برگزار میشد

جواد نوائیان رودسری – مورخان
میگویند که نخستین حما مهای
عمومی دنیا ،در خاورمیانه ساخته
شد؛ یعنی اولین اقوامی که به فکر
ایجاد حما مهای عمومی افتادند،
در این منطقه زندگی میکردند .در
واقع ،فرهنگ ساخت حمام عمومی
از خاورمیانه به اروپا رفت و بعدها
در روم رایــج شــد .برخی باستان
شــنــاســان ،بــر اســاس بقایای آثــار
تاریخی موجود در تخت جمشید
و دیگر نواحی ایران ،اعتقاد دارند
کــه در ســرزمــیــن مــا ،از ســه هــزار
ســال قبل ،گرمابههای عمومی
فعال بوده و به مردم خدمات ارائه
میداده است؛ بنابراین ،اگر منصف
باشیم ،باید بگوییم که صنف شریف
حمامی که این روزهــا با گسترش
حما مهای خانگی ،به شدت رو به
افول است ،از قدیمیترین اصناف
خدماتی فعال در ایــران محسوب
میشود .تعداد حمامهای عمومی
در ایــــران ،بــه ویـــژه پــس از ورود
اســام و تأکید ایــن دیــن الهی بر
پاکیزگی ،به شدت افزایش یافت؛
طبق گزارش تاورنیه ،گوهرشناس
فرانسوی کــه در دوره صفویه به
اصفهان 400
ایران آمد ،فقط در
ِ
ســال قبل 157 ،حمام عمومی
فعال وجــود داشــت و ایــن ،بــرای
شهری بــا جمعیتی حــدود 500
هـــزار نــفــر ،یــک آمـــار فــوقالــعــاده
است و نشان میدهد که ایرانیها
چقدر به نظافت و پاکیزگی اهمیت
مـــیدادنـــد .بــا ای ــن حـــال ،حمام
رفتن ایرانیها فقط برای نظافت و
پاکیزگی شخصی نبود؛ به تدریج
و در طول تاریخ ،نه فقط در ایران،
بلکه در همه جای دنیا ،حمامهای
عمومی کاربردهای چندمنظوره
پیدا کــرد .کاربردهایی که اصو ًال
بــا ذات کـــاربـــری حــمــام ،یعنی
شستوشو ،ارتباطی نداشتند.

ایلخان مغول ،در حمام ترور شدند
و به قتل رسیدند .البته به افرادی
مانند سلطان محمود غزنوی هم
در حمام سوءقصد شد ولی خب ،از
این مهلکه جان به در بردند! در دوره
مشروطه و پس از شکلگیری احزاب
در ایران ،اعضای اصلی هر حزب ،از
حما مها به عنوان مقر گفتوگوها
و چــانـهزنـیهــای حزبی استفاده
میکردند؛ البته به صورت محرمانه
و گاهی با قرق کــردن حمام! نقل
است که اعضای انجمن باغ میکده
که برخی از آن ها روابــط و سوابق
مشکوکی داشتند هم ،گاه در حمام
به بحث و مناظره میپرداختند.
▪مرکز تفریحات سالم

نمایی از حمام وکیل در شیراز

▪انحصار حمامسازی

شاید جالب باشد که بدانید درآمد
هنگفت ناشی از گرمابهداری در
قـــرون اولــیــه اســامــی ،چــنــان که
«بالذری» در «فتوحالبلدان» آورده
است،باعثمیشدکهامتیازساخت
آن هم در اختیار هر کسی قرار نگیرد
و حاکمان ،معمو ًال آن را به افــراد
معتمد خود میسپردند؛ البته این
مشی و روش ،بــا مسائل امنیتی
آن دوران هم ارتباط داشــت؛ همه
قصرهای حکومتی حمام نداشتند و
به عالوه ،گاهی حاکم هوس میکرد
که در حمام شهر ،جایی که به مراتب
گرم تر از حمام قصر بود ،استحمام
کند .با این حــال ،این رســم ،یعنی
سخت گیری در واگـــذاری امتیاز
ساخت حمام عمومی ،به تدریج
از رونــق افتاد و در دورههــای بعد،
هــــزاران حــمــام در ســراســر ایــران
ساخته شد که بخش مهمی از آن ها،
موقوفه بودند .معمو ًال در هر محله
چند حمام وجود داشت که از نظر
ان
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▪جایگاه میتینگهای سیاسی

گفتیم که استفاده از حمام در تاریخ
ایــران و البته بیشتر نقاط جهان،
فراتر از شستوشو و پاکیزگی بود.
تاسیتوس ،مــورخ و سناتور رومی
در کــتــاب تــاریــخ خــود از جلسات
محرمانهای سخن به میان میآورد
که با دیگر سیاستمداران رومی،
در حــدود سال  100میالدی ،در
حمامهای مجلل ُرم برگزار میکرده
است .در ایران نیز ،معمو ًال فضای
نــخــســت حــمــام عــمــومــی ،یعنی
رختکن ،چنان ساخته میشد که
در چهار ایــوان روبــهروی یکدیگر،
امکان نشستن و گپ زدن فراهم
بود .نمونهای از این سبک معماری

دربارهمخوفترینقاتلزنجیرهایقرن 16میالدی
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سهشنبه 10 ،صفر  - * 1306امروز صبح خیلی حال
مان خوب بود .دیشب خیلی راحت خوابیدیم .صبح سه
ساعت از دسته گذشته برخاستیم و یکسر رفتیم به حمام
بزرگ .برای دست و پا درد ما گفتهاند از آن نمک دریایی
حوض درست نمایند که صبحها برویم توی آن آب قدری
بنشینیم .حاجی حیدر حوض را درست کرده و برایش
پله چوبی گذاشته است .رفتیم قدری توی آب نشستیم.
به نظرمان نمکش کم بود .بلند شدیم و رخت پوشیدیم،
آمدیم بیرون .ناهار خواستیم .آوردند و با اشتها خوردیم.
گفتیم برویم کمی تفریح که یک دفعه امینالملک آمد.
یک با ِر خر کاغذ آوردهبود .اوقاتمان تلخ شد .به امین
خلوت گفتیم بیاید و بخواند .دوباره گرسنه شدیم ،غذا
خواستیم و خوردیم .هنگام غذا خــوردن ،امین خلوت
متصل کاغذ میخواند .حوصلهمان سر
رفت آن قدر جواب دادیــم .امینالملک
پدرسوخته با این بار خ ِر کاغذش ،روزمان
را خراب کرد .بعد از تمام شدن کاغذها،
خبر دادند عزیزالسلطان تعزیه دارد؛
گفتیم برویم تماشا ،شاید بهتر
شویم.
* 25مهر 1267

ساخت،موقعیتوخدماتبایکدیگر
فرق داشتند و هزینه استفاده از آن
ها ،بر همین اساس تغییر میکرد؛
به همین دلیل ،ما در ادوار مختلف
تاریخی ،حمامهای اعیانی و عامیانه
داریم.

را میشود در حمام مهدیقلیبیگ
مشهد که قدمت اش به دوره صفویه
مــیرســد ،دیـــد .ســیــاســتــمــداران
ایرانی ،حمام را مکان خوبی برای
مذاکرهونقشهکشیدنمیدانستند.
با ایــن حــال ،کــاربــری حمام برای
سیاستمداران ،وسیعتر از گپ و
گفت بود و گاهی میشد با استفاده
از فضای پر از بخار و تاریک آن ها ،به
زندگی رقیبان سیاسی یا افرادی که
مانعی بر سر راه محسوب میشدند،
خاتمه داد؛ فضل بن سهل ،وزیر
مأمون عباسی در حمام عمومی
ســرخــس کشته شــد و چــنــا ن که
معروف است و میدانید ،امیرکبیر
هم در حمام فین کاشان به شهادت
رسید .البته اینها تنها نمونههای
قابل ارائه نیستند؛ مرداویج بن زیار
(در سال 323ق) ،خلفای عباسی
«مــعــتــز» (255ق)« ،مستنجد»
( )566و «الــظــاهــر» ،داوود بن
محمود بن ملک شــاه سلجوقی و
حتی بغداد خاتون همسر ابوسعید،

الم

کنتسالیزابت؛خانمدراکوال!
دربـــاره کنت والد ،اهــل رومــانــی کــه به
دراکــوال مشهور بــود ،احتما ًال مطالبی
شنیدهاید ،اما امکان دارد درباره خانمی
کــه در نقش والد ،حـــدود  100سال
بعد از مــرگ وی ظاهر شــد ،اطالعات
زیــادی نداشتهباشید .بدون هیچ شک
و شــبــهـهای مــقــام دراکــوالیــی بــرازنــده
خانم کنتس الیزابت باتوری بود! او بین
ســا لهــای  1560تــا  1614میالدی
زنــدگــی کــرد و در ایــن مــدت  650زن
را بعد از شکنجههای مرگبار به دیار
نیستی فرستاد؛ یعنی سالیانه حدود
 12نفر و ماهیانه یک نفر را! مورخان او
را پرکارترین زن قاتل سریالی در تاریخ
م ـیدانــنــد .افــســان ـهای وج ــود دارد که
الیزابت ،در خون مقتوالن جوان خود،
حماممیکردتاهمیشهجوانبماند! البته
اطالعات دقیقی از جریان قتلهای وی،
در دست نیست .او متعلق به یک خانواده
اشرافی در مجارستان بود؛ خانواد های
به نــام «بــاتــوری» .طبق آنچــه در تاریخ
محلی مجارها باقی مانده است ،الیزابت
قربانیان خود را از میان زنان بختبرگشته
دهــقــان انــتــخــاب م ـیکــرد؛ آن هــا را با

وعــده شغل و درآمــد خــوب به قصر خود
در بیرون از شهر «نیرباتور» میکشاند؛
سپس به کارهایی وادار میکرد که از توان
شــان بیرون بــود و وقتی نمیتوانستند
دســتــورهــای ملکه خــو نآشــام را انجام
دهند ،گرفتار داغ و درفش میشدند و
الیزابت ،آن ها را با روشهای وحشیانه
و سادیسمی خ ــودش از بین مـیبــرد.
گزارشهای مربوط به این جنایات ،هنوز
هم در بایگانیهای کشور مجارستان
موجود است .الیزابت قربانیان خود را
زندهزنده جراحی میکرد ،گاه آن ها را
میسوزاند و زمانی آ نقــدر گرسنه نگه
میداشت تا بمیرند .در سال 1610م،
باالخره راز جنایات وی برمال شــد ،اما
ماتیاش دوم ،پادشاه مجارستان ،به دلیل
بدهی به خاندان باتوری و قدرت مالی
الیزابت ،تنها به کشتن چهار خدمتکار
همدست او بسنده کرد .ماتیاش ،ملکه
خونآشام را به قلعهای در جنوب اسلواکی
امروزی به نام «چیته» فرستاد و الیزابت تا
پایان عمرش در 1614م ،در همین قلعه
ماند .او در  54سالگی به طرز مشکوکی
فوت کرد و شاید کشته شد.

اما برای مردم عادی ،کاربری حمام،
صرف نظر از شستوشو و پاکیزگی،
بیشتر معطوف به سرگرمی و وقت
گذرانی بود .تا همین  80 ،70سال
قبل ،مراسمی مانند «حنابندان»
که پیش از عروسی برگزار میشد،
خیلیها را به حمام میکشاند و
منبع درآمد حمامی و ّ
دلک بود؛ در
واقع از حمام به عنوان تاالر پذیرایی
استفاده میکردند .برخالف امروزه
که معمو ًال استحمام ما کمتر از یک
ساعت طول میکشد و برخی سر و
ته آن را در یک ربع جمع میکنند و
اسمش را دوش گرفتن میگذارند،
رفتن به حمام عمومی ،دست کم سه
چهار ساعتی وقت میگرفت و افراد،
بیشتروقتخودرابهصحبتکردنو
خوردن میوه و تنقالت میگذراندند
تا به اصطالح ،چرک تن شان خیس
بــخــورد و آمـــاده استحمام شوند!
افــــزون بــر ایــنهــا ،بــســاط نقالی
و شاهنامهخوانی هم در رختکن
حمام پهن بود و مردم ،اوقاتی را قبل
یا بعد از استحمام به صرف چای یا
میوه و گوش دادن به اشعار فردوسی
یگذراندند.
م 
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پتر کبیر
دزدی با  2متر و  4سانتیمتر قد!

پتر یکم ،مشهور به پتر کبیر ،یکی از مشهورترین
تزارهای روسیه است که این کشور را به امپراتوری
تبدیل کــرد .او فرهنگ اروپــایــی را در روسیه
گسترش داد و موفق شد این کشور را در شمار
دولتهای قدرتمند اروپایی قرار دهد .با این
حــال ،پتر هم مانند بسیاری از شخصیتهای
مشهور تاریخ ،رفتارها و عــاد تهــای عجیب و
غریبی داشت که شنیدن آنها از زبان آلبر ماله،
مورخ مشهور فرانسوی ،خالی از لطف نیست:
«پتر مردی عظیمالجثه بود قامتش به دو متر و
چهار سانتیمتر میرسید .حرکاتی ُچست و
چاالک و پشتی مختصر خمیده داشت  ...کار و
کوشش برای او همانقدر لزوم داشت که تنفس
برای دیگران الزم است و غالب ًا اعمال او مثل عمل
تنفس انجام میگرفت؛ یعنی بیتفکر و تأمل،
لحظهای نمیتوانست بیکار بنشیند ،دایم در
حرکت بود و از این سرحد به سرحد دیگر مملکت
سیر مینمود یا فرمان صادر میکرد یا لشکر را
سان میدید یا کشتیرانی میکرد یا نقشه شهر
میکشید یا در کارخانههای ساحلی تیشه و رنده
برداشته ،نجاری میکرد .در کار بنایی عمارت
مداخله داشت با پزشکان به تشریح اجساد ،با
سلمانیها به اصالح سر و صورت ،با خیاطان به
بریدن لباس اشتغال میورزید  ...هنگام لزوم
در میرغضبخانه به شکنجه محبوسین و بریدن
سر مقصرین به وسیله آالت مختلف شکنجه،
مشغول بود  ...قریحه و رفتار وحشیان داشت،
ناگهان چنان به خشم میآمد که هر کس را حتی
سفرای خارجه که در مقابل خود میدید ،میزد.
یک روز سفیر هلند را به باد مشت گرفت و مالزمی
را که به سرعت کالهش را برنداشته بود ،به ضرب
عصا هالک کرد .از مسخرگیهای بسیار پست و
بازیهای مضحک عامیانه که گاهی به جاهای
ناپسند و زشت میرسید ،خوشش میآمد ،در
سفر اروپا عماراتی را که میزبانان منزل او قرار
میدادند ،به باد غارت م ـیداد ،مبل و اثاثیه را
میشکست ،پنجره را خراب میکرد ،تابلوهای
نقاشی را میدرید و اشیایی را که میپسندید ،بر
میداشت و اگر کسی مانع میشد آنها را ضایع
و خــراب میکرد .این کار چنان باال گرفت که
پادشاهان اروپا که اموال خود را دوست داشتند،
مثل فردریک گیوم اول پروس ،چون از مسافرت
پتر در سنه  1718خبردار شدند ،عماراتی را که
برای پذیرایی او مهیا کردند ،قب ً
ال امر دادند که
آنچهازاشیایتجملیدرآناستبهمحلدیگری
انتقال داده شود که از دستبرد پتر مصون باشد».

