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وحشت هیتلر ازکابوس 7زن!

یادداشت تاریخی

چگونه زنانی از اندونزی تا فرانسه ،عرصه را بر آلمان نازی و متحدانش در جنگ جهانی دوم تنگ کردند؟

آیانگاهتوراتیبهکورشرامیتوانپذیرفت؟

تاریخ ایران در معرض مصادره
صهیونیستها

جواد نوائیان رودسری – برخی معتقدند که نقش خانمها ،آنچنان که باید و شاید در تاریخ به چشم
نیامدهاست؛ این حرف اص ً
ال بیراه نیست .تاریخ را معمو ًال مردانی نوشتهاند که به احتمال زیاد ،میانه
خوبیبازنانمقتدرنداشتند!اماچهبخواهیموچهنخواهیم،زناندربسیاریازرویدادهایمهمتاریخی،
نقشیراهبردی،تأثیرگذاروالبته،اصلیدارند.بنابراین،دستکمگرفتنخانمهادرعرصهفعالیتهای
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و حتی نظامی ،کار درستی نیست .طی سالهای جنگ جهانی دوم
ِچنگبنهوا

نوائیان – منبع تاریخنگاری یهودیان ،چیزی جز
متون مقدس خودشان نیست .نشانهای دربــاره
بسیاری از ادعــاهــای آنهــا در آثــار تاریخی دیگر
اقــوام ،به چشم نمیآید .بدبختانه تالش یهودیان
برای تاریخسازی و حفظ آن و بیتوجهی دیگر اقوام
به این مقوله راهبردی ،راه را برای طرح ادعاهای
جدید باز گذاشته است .گویی در زنجیره طوالنی
تاریخ بشر ،باید سرنخ بسیاری از حوادث را به تاریخ
یهودیت گره زد! این مسئله ،البته به معنای نادیده
گرفتن و ب ـیارزش انگاشتن تاریخنگاری یهودی
نیست بلکه توجه به مقصود ایــن قــوم از نگارش
رویــدادهــا و ثبت وقایع محل تامل اســت؛ اینکه
به زعم تاریخنگاران یهودی ،قوم برگزیده باید در
همه حال ،کانون وقوع تمام وقایع مهم و تأثیرگذار
تاریخی باشد؛ حال فرقی ندارد که این داستان در
دورهکورشهخامنشیبگذردیادرزمانتکاپوهای
نژادپرستانه آلمان هیتلری! مثبت یا منفی ،فرقی
نمیکند؛آنهابایدهمیشهدرمرکزوقایعقرارداشته
باشند؛ وقایعی که البته نقل آنها توسط کاتبان
یهودی انجام شدهاست .با همین دیدگاه ،کورش
به عنوان یکی از شناختهشدهترین شخصیتهای
تاریخ و البته مورد احترام تمام اقوام ،هدف یکی از
بزرگترین دستبردهای تاریخی قرار گرفته است؛
بهویژهطیصدسالگذشتهوباتکاپوهایاستعماری
گوبوییسیاسیپیدا
صهیونیستها،اینمقولهرن 
و در تار و پود نگاههای تاریخنگارانه به کورش ،نفوذ
کردهاست .کورش به روایت صهیونیستها ،نه یک
ایرانی شایسته احترام به دلیل مماشات
فرمانروای
ِ
باتماماقوامواعتقاداتشان،بلکهناجیقومیهودودر
واقعزنندهمهرتأییدبرتجاوزگریصهیونیستهابه
سرزمینفلسطیندربیشاز 2500سالبعداست!
متأسفانه بیتوجهی ما به ثبت هنری تاریخ ایران،
اینمجالرابهکمپانیهایسینماییصهیونیستی
داد تا بتوانند خــوراک ذهنی مخاطبان خود را با
آموزههایی بپزند که زوایــای کام ً
ال یکسویهای را
درباره تاریخ ایران و شخصیتهای برجست ه آن ،به
دنیا عرضه میکند .شاید گفتن این جمله صحیح
نباشد ،اما در منطق صهیونیستها ،کورش همان
کاربردیراداردکههیتلر!کورشدر ُحکمیکناجی
در خدمت ماشین تبلیغاتی صهیونیستهاست و
هیتلردرکسوتیکقصاب!بهنظرمیرسدبایدبرای
حراست از تاریخ ایران که هویت ما و فرزندانمان را
شکلمیدهد،فکریکنیم.

نورعنایتخان

برای مردم چینِ ،چنگ
یک قهرمان ملی است.
هنگامی کــه ژاپنیها
بــخ ـشهــای بــزرگــی از
خاک چین را در اختیار
داشتند و سیاستمداران
به جــای اتحاد در برابر
دشمن،درپیکسبقدرتبودند،اوبهعنوانیک
دخترجوان،رهبرگروهمقاومتیرابرعهدهگرفت
کهدرمناطقاطرافنانجینگ،کابوسیهولناک
را برای ژاپنیها رقم زدِ .چنگ به عنوان فرمانده
گروه ،در بیش از  100عملیات حضور مستقیم
داشت و آنقدر ژاپنیها را عاصی کرد که وقتی
بازداشتشکردند،اورابهفجیعترینشکلممکن
کشتند .آخرین تصویر از ِچنگ ،لحظاتی پیش از
مرگ،درواقعتنهاتصویرباقیماندهازاوستکهدر
آنلبخندیمعناداربهلبدارد.امروزهمجسمهای
پنجمتریازویدرشهرنانجینگنصبشدهاست
تایادشهمیشهگرامیداشتهشود.

اندر

حتم ًاقدیمیترهاسریال
«شمشیر تیپوسلطان» را
بـــه یــــاد دارنــــــد؛ خــانــم
نــورعــنــایـتخــان ،نــواده
تیپوسلطان بــود .او در
جریانجنگجهانیدوم
بــه نــیــروهــای متفقین
پیوست و پس از طیکردن دورههای آموزشی ،با
چتر در فرانسه اشغالی فرود آمد تا به جمعآوری
اطالعاتبپردازد.اوموفقشدطیدوسال،هرنوع
اطالعاتی را که متفقین نیاز داشتند ،از داخل
آلمان تهیه و ارسال کند .قیافه آسیایی او ،برای
مأموران آلمانی کمتر تردید ایجاد میکرد .به
همین دلیل ،زیــاد به رفتارهای وی مشکوک
نمیشدند .او مدتی بعد به برلین رفت و فعالیت
جاسوسی را ادامه داد .سرانجام گشتاپو بعد از
ماهها تعقیب و گریز ،نورعنایت را گرفت .وی در
بازجوییهایش هیچ اطالعاتی بــروز نــداد و
یکسالبعددراردوگاهداخائوتیربارانشد.

کهبایدآنرابزرگتریننبردعالمگیرتاریخبشربدانیم،خانمهاییپیداشدندکهباکارهایشان،مسیر
جنگرادربسیاریازجبهههاتغییردادند.هرچندنامآنهادرتاریخمعاصرچندانجلوهنمیکندوحتی
اروپاییهایمدعیبرابریجنسیتیهمازدرجقهرمانیهایآنهادرکتابهایشانطفرهمیروند،اما
تأثیرات این خانمها ،انکارنشدنی است .در ادامه ،با هفت زنی که در جنگ جهانی دوم علیه متحدین،
یعنیآلماننازیوچندکشورهمراهشمبارزهمیکردند،آشنامیشویم.
لیودمیالپاولیچنکو

نانسیویک

لـــیـــودمـــیـــا یـــکـــی از
مخوفترین زنان تاریخ
است! به او لقب «بانوی
مــرگ» دادهانـــد .امــا در
واقــع باید او را یکی از
بهترینتکتیراندازهای
تاریخجهانبدانیم.ناماو
بــرای مدتی طــوالنــی ،لــرزه بــر پیکر نازیها
میانداختوهیچگاهنتوانستندلیودمیالراازپا
درآورند.اوبهاسطورهسربازانشورویدرجنگ
جهانیدوممبدلشد؛بانوییکهدرکارنامهخود
 309افسرآلمانیمقتولداشتوبیشترآنهارا
از فاصله چند صد متری هدف قرار دادهبود .او
فقط در سواستوپل و طی یک عملیات ویژه ،دو
ژنرالآلمانیراازپادرآورد.عاقبتنازیهامجبور
شدندمحلاحتمالیحضورویرابمبارانکنند!
امااوبازهمازخطرجانبهدربردوبازخمهاییکه
داش ــت بــه پشت جبهه آمــد و در کسوت یک
تبلیغاتچیتوانمند،بهشکستهیتلرکمککرد.

نانسی را بــایــد یکی از
خشنترین زنــان تاریخ
بــدانــیــم؛ الــبــتــه او حق
داشت!نازیهاشوهرش
را مــقــابــل او قصابی
ک ــردهب ــودن ــد .وی ــک به
جنبش مقاومت فرانسه
پیوستومبدلبهیکنیرویعملیاتیبسیارخبره
شد.آلمانهابهدلیلتوانمندیاودرتروروسپس
فرارازصحنه،نام«موشسفید»رابرایشبرگزیده
بودند .نانسی در میان نیروهای مقاومت فرانسه
چنان اعتباری پیدا کرد که بردن نام او ،توام با
احترام و غرور بود .نانسی در همانحال که به
کارهایخرابکاریواطالعاتیاشتغالداشت،در
قتلنازیهاباشیوههایبسیارخشننیز،توانمند
بود.خودشگفتهاست«:درسازمانعملیاتویژه
بریتانیا،حرکتضربهباتیزیدستبهگردنرایاد
میدادندومنهمآنراخیلیتمرینکردهبودمو
ازآناستفادهمیکردم».

میامی

ِجینویال

راسوناسعید

میا می دختری اهل برمه بود که مبارزه را
از دوران استعمارگری فرانسویها آغاز
کرد .با ورود ژاپنیها به سرزمین میا ،او
واردمرحلهجدیدیازمبارزهشدکهبعدها
مبارزان برمهای آن را به یک الگوی ویژه
تبدیل کــردنــد .میا از ســاح گــرم برای
کشتن ژاپنیها استفاده نمیکرد؛ او در
همه عملیاتهایی که رهبری آنها را برعهده داشت ،شمشیر
بهدستظاهرمیشدوکارسربازانمتجاوزراتماممیکرد.افزون
بر این ،میا همیشه یک بطری کوچک حاوی زهر را همراه خود
داشت تا از آن برای کشتن دشمن یا در صورت اسارت ،برای از
بینبردنخودشاستفادهکند.برمهایهااورابانام«بانویشمشیر
وزهر»میشناسند.

در میان جاسوسانی کــه کمر هیتلر را
شکستند،جِ یندرردیفاصلیهاقراردارد.
روزنامهنگاریبیپرواوالبتهبسیارزرنگکه
با دوچرخه ،کیلومترها سفر کرد و توانست
اطالعات مورد نیاز متفقین را جمعآوری
کند.درواقعبایدگفتهنگامیکهچرچیل
روی ورود متفقین در نورماندی حساب باز
کردهبود،بهاطالعاتیکهازطریقجِ ینبهدستویمیرسید،امید
داشت.آلمانیهایکباراورابازداشتکردند؛اماویالآنقدرطبیعی
عمل کرد که نازیها پس از ساعتها بازجویی ،نتوانستند چیزی از
ویبیرونبکشند.بههمیندلیل،اوراآزادکردندوویالهم،برگشت
س ِر کار جاسوسی خودش! او در میان فرانسویها به شدت محبوب
بود.جینویالبعدهاعضومجلسسنایفرانسهشد.

راسوناسعید،زنیمسلمانازاهالیاندونزی
بود که به دلیل سخنرانیهای آتشینش،
شهرت فــراوانــی داش ــت .هموطنانش به
خطابههایوی«رعدوبرق»میگفتند.راسونا
پس از ورود ژاپنیها به اندونزی ،حزبی را
تاسیس کرد که ظاهر ًا طرفدار ژاپنیها بود،
امادراصل،اطالعاتنظامیرابرایمتفقین
جابهجامیکرد.درنهایت،پایداریراسوناودوستانشباعثشکست
ژاپــن در انــدونــزی شــد؛ امــا آنهــا در پی ایــن پــیــروزی ،به جنگ با
استعمارگرانهلندیپرداختندودراینعرصهنیز،ضرباتیخردکننده
بر پیکر استعمار وارد کردند .راسونا سعید در میان مردم خود بسیار
محبوب شد .امــروزه یکی از خیابانهای مهم جاکارتا به نام وی
نامگذاریشدهاست.
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پدرسوختهمثلگاونعرهمیکشد!

شنبه 4،ربیعالثانی-* 1306صبحبرخاستیم.هواصافوآفتاببود.رختپوشیده،
سوارشدیم.عزیزالسلطانهمتهیهسواریمیدیدکهسواربشود!سوارشدیم
راندیمبرایدهنه[دره].اکبرییکقوشطرالنی دارد؛کهنهطرالناست.
مالعبدالحسینخان،برادرزنشاست.دیروزانداخت،یککبکرویهوا
خوب گرفت .امروز هم یک کبک روی هوا گرفت .خوب میپرد .وقتی
اکبری قوش را میاندازد ،پدرسوخته یک نعره میکشد مثل گاو
* 18آذر1267
کهآدمازخندهمیمیرد !

7
ایران باستان

عروسکهایباران

میراثیازایرانباستان
سارا پوراحمدی  -ساختن عروسکهای باران
از جمله آیینهای سنتی ایرانیان است که حتی
امــروز نیز ،برای بارانخواهی ،در نقاط مختلف
ایرانانجاممیشود.اینآیین،ریشهدرباوریکهن
دارد که در آن ایزدبانو آناهیتا ،موکل آبهای روان
برزمینبودهاست .مکانهاینیایشاینایزدبانو،
در کنار آبها و رودخانهها ساخته میشد و زنان
نقش اصلی در انجام آیینهای مربوط به آناهیتا
را عهدهدار بودند .عروسکهای باران در نقاط
مختلف ایران با توجه به آداب و رسوم هر منطقه به
شکلهایمختلفیساختهمیشودامابنمایههای
یکسانی دارد .عروسکهای باران در خراسان،
«چ ْولی ِقزک»نامداردودرمناطق
«تالو»«،ماتالو»و ُ
مختلفایناستانبااندکیتفاوتساختهمیشود.
این عروسکها بدنۀ چوبی صلیب مانندی دارند
که لباسی بر تن آن میپوشانند و بزک میکنند.
زنان و کودکان مسئول ساخت آنهــا و اجرای
مراسم هستند .در بعضی مناطق ،به نشانۀ طلب
باران ،روی این عروسکها آب میپاشند یا گاو و
گوسفند ذبح میکنند و آش مخصوصی میپزند.
انجام این قبیل کارها ،ریشه در رسوم کهن نیایش
ایزدبانوآناهیتادرایرانزمیندارد.دراینمراسم،
اشعاری نیز در طلب باران ،توسط زنان و کودکان
خوانده میشود .در برخی مناطق ،کودکان در
حالیکه اشعار بارانخواهی را میخوانند ،به
در خانههای اهالی میروند و صاحبخانه روی
عروسک آب میپاشد و به کــودکــان شیرینی
وآجیل و آرد میدهد .زنان با آن آرد ،نان میپزند
و سپس نان را از باالی تپهای رها میکنند و تفأل
میزنند .اگر نان به سمت رو افتاد ،باران میبارد
و اگر به پشت افتاد،
باران نخواهد بارید.
تمام ایــن مراسم که
امروز نیز در خراسان
و برخی نقاط دیگر
ایرانبرگزارمیشود،
ریشه در تاریخ ایران
باستان و بــاورهــای
نیاکانی این سرزمین
دارد.

