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مکث

دسترسی به فهرست در جریان تحقیقات
در ابتدا هیچ فهرستی نداشتیم. محله به محله و خیابان به خیابان می رفتیم و از خانم های 
مسن که جلوی دِر خانه ها نشسته بودند، پرس و جو می کردیم؛ مثال بعد از خوش و بش 
می  پرسیدیم در جنگ کار می کردی؟ همینطور در مساجد و پایگاه ها و جلسات قرآن 
سراغ این خانم ها می رفتیم و از آنها پرسش و تحقیق می کردیم. یک تیم تحقیقی 7،6 نفره 
بودیم که در محله ها می گشتیم و این خانم ها را پیدا می کردیم که بعدها تعدادی از آنها 
شدند راویان کتاب حوض خون. در جریان تحقیق به خیلی از اسامی برخوردیم که جزو 
نیروهای اصلی و پرتالِش و پای کار در زمان جنگ بودند، ولی متأسفانه در بین ما نیستند 
یا نتوانستیم آدرسی از آنها به دست بیاوریم. با اطالعاتی که به دست می آوردیم برخی از 
این افراد را در جاهای مختلف پیدا می کردیم و می رفتیم سراغ شان؛ به عنوان مثال، به 
شهرهای مختلف مثل تهران و ساوه هم رفتیم و با راویان مصاحبه کردیم؛ هر چند بیشتر 
راویان در همان اندیمشک بودند. بعضی از افراد اسم های مستعار داشتند که دسترسی 
تیم تحقیق ما به آنها را مشکل می کرد. مثال می گفتند ننه عباس یا ننه ابراهیم و ننه جمشید 
هم با ما در رختشویی بودند. اطالعات و مشخصات دیگری از این افراد نداشتیم و در محله 
قدیمی شان نبودند. احتماال به شهر یا محله دیگری رفته بودند که به خاطر گذشت زمان، 

دسترسی به این افراد عمال ممکن نبود.

فاطمه سادات میرعالی از اهالی اندیمشک است 
و از سال 1393به شکل جدی کار تاریخ شفاهی 
در بخش پشتیبانی جنگ را شروع کرده است. 
کتاب»حوض خون« کــه در صحبت های اخیر 
مقام معظم رهبری به آن اشــاره شده و مورد 
توجه مخاطبان قرار گرفته، نخستین خروجی 
فعالیت های میرعالی در حوزه تاریخ شــفاهی 
اســت و می گوید بیش از 500ساعت مصاحبه 
در حوزه تاریخ شفاهی انجام داده و هم اکنون، 
مشغول تحقیق و پژوهش درخصوص 2موضوع 
دیگر درباره استان های ایالم و خوزستان است. 
او همزمان مســئولیت آموزش و پشتیبانی در 
مجتمع فرهنگی پژوهشی شهیدجواد زیوداری 
اندیمشــک را بر عهده دارد و در حال پرورش 

نیروهای تازه در حوزه تاریخ شفاهی است.

 موضــوع کتاب »حــوض خون« 
که رختشــویی زنان اندیمشــک در دوران 
دفاع مقدس اســت، چه ویژگی هایی داشت 
که شما عالقه مند شــدید درباره آن تحقیق و 
پژوهش کرده و کتابی بــا این موضوع تالیف و 

منتشر کنید؟
این موضوع بکر اســت و جایش پیــش از این در 
ادبیات مقدس خالی بود. در اغلب شهرها و مناطق 
جنگی که مــردم درگیر جنگ بودنــد، از این نوع 
کارها انجام داده اند، اما متأســفانه در بخش ثبت 
خاطرات جنگ بــه آنها پرداخته نشــده و در این 
زمینه به شدت خأل احساس می شود. البته به شکل 
پراکنده در آثار مختلف به این موضوع و موضوعات 
مشابه پرداخته شــده، اما درباره اینکه یک جمع 
و گروهی از خانم ها در یــک منطقه خاص به طور 
اختصاصی به فعالیتی مانند رختشــویی و شستن 
لباس های رزمندگان بپردازند، به این شــکل ویژه 

کار نشده بود.
قبل از اینکه تصمیم بگیرید به شکل 
جدی در این باره تحقیق و کار کنید، آیا آشنایی 

با ابعاد این موضوع داشتید؟

بله، قبل از اینکه بخواهم روی این موضوع به شکل 
جدی کار کنم، به صورت پراکنده درباره آن شنیده 
بودم، اما از سال 1393که همکاری ام را با دفتر تاریخ 
شفاهی شــهید جواد زیوداری اندیمشک شروع 
کردم و درگیر جزئیات این کار شــدم، بیشــتر به 
اهمیت موضوع پی بردم و به شکل جدی کار کردم.

درباره دفتر تاریخ شــفاهی 
شهید جواد زیوداری در اندیمشک 

بگویید کــه کتــاب حاضر از 
آن  فرهنگــی  محصــوالت 

محسوب می شود.
این دفتــر در ســال 1393 

راه اندازی شد و با همکاری 
واحد تاریخ شــفاهی 

دفتــر مطالعــات 
هنگـی  جبهه فر

انقاب اســامی اقــدام بــه تولیــد و انتشــار 
مجموعه هایی در قالب »پشتیبانی جنگ« و »زنان 
انقاب« کرد که کتاب حوض خون هم یکی از این 
آثار است. وقتی من در سال 1393 همکاری ام را با 
این دفتر شروع کردم، قرار بود برویم با این خانم ها 
درباره انقاب و جنگ مصاحبه کنیم. در آغاز کار 
من و همکارم خانم نیکدل عنوانی در ذهن 
داشــتیم به نام »نقش زنان در جنگ«.  
وقتی رفتیم ســراغ خانم ها، دیدیم 
می شــود در برخــی موضوعات 
دقیق تر شد و به جزئیات آن هم 
پرداخت. یکی از موضوعات، 
رختشــویی خانم هــا در 
زمــان جنگ بــود که به 
این وســیله بــه کمک 
رزمندگان آمده بودند.

شما به صورت اختصاصی به موضوع 
رختشویی خانم ها در مناطق جنگی پرداختید؟

نــه فقــط رختشــویی زنــان در آن دوران، بلکه 
پشتیبانی زنان اندیمشــک در زمان جنگ که در 
این کتاب با محوریت رختشویی مطرح شده است.

 برای تکمیل اطالعات خود ســراغ 
منابع مکتوب و تحقیقات کتابخانه ای هم رفتید؟

نه، چون اصا این کار پیشینه تحقیقی ندارد و اصا 
تحقیقاتی در این زمینه انجام نشده، برای ما امکان 
استفاده از منابع کتابخانه ای فراهم نبود، ولی برای 
افزایش اطاعات شخصی خودم و برای اینکه بدانم 
چه خبر بوده در آن زمان، درباره پشتیبانی جنگ 
در ادبیات دفاع مقدس تحقیقاتی در بخش فعالیت 
زنان در دوران دفاع مقدس انجام دادم. صحبت های 
حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری درخصوص 
اهمیت و نقش زنان در دوران دفاع مقدس را مطالعه 
کردم و در مجموع با ابعاد موضوع بیشتر آشنا شدم. 
البته این کتاب فقط به رختشویی زنان در مناطق 
جنگی نپرداخته و تقریبا همه فعالیت های آنها در 
آن دوران را به نوعی پوشش می دهد؛ هم از لحاظ 
اجتماعی که رختشــویی در مناطــق جنگی هم 
بخشی از آن است و هم در خانواده که نقش مادران 

در خانواده هم مهم و تأثیرگذار است.
 مقام معظم رهبــری هم در یکی از 
صحبت هایشان به این کتاب اشاره کرده اند. از 

حس و حال خودتان در این زمینه بگویید.
بله، مقام معظــم رهبری چندی پیــش در دیدار 
با دســت اندرکاران کنگره شــهدای استان زنجان 
فرموده انــد: »من اخیراً یک کتابــی خواندم به نام 
»حوض خون« - البتــه من در اهــواز دیده بودم؛ 
خودم مشــاهده کردم آنجایی را کــه لباس های 
خونی رزمندگان، ملحفه های خونی بیمارستان ها 
و رزمندگان را می شستند؛ ]اینها را[- که این کتاب 
تفصیل این چیزها را نوشته؛ انســان واقعاً حیرت 
می کند؛ انسان شرمنده می شود در مقابل این همه 
خدمتی که این بانوان انجــام دادند در طول چند 
سال و چه زحماتی را متحمل شدند؛ اینها چیزهایی 
است که قابل ذکر کردن اســت.« برای من افتخار 
بزرگی است که در تالیف این اثر نقش داشتم و کتاب 
»حوض خون« مورد توجه مقام معظم رهبری قرار 

گرفته است.

محلهبهمحلهدنبالزنانراویمیگشتیم
کتاب»حوض خون« به قلم فاطمه سادات میرعالی که مفتخر به تقریظ مقام معظم رهبری شده، به تازگی در دوساالنه انتخاب 
آثار برتر پژوهشی دفاع مقدس و جبهه مقاومت »جایزه سردار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی«  برگزیده شده است

کتابخانهفلسفه

ویترینرمان

تعطیلی شیفت شب کتابخانه ملی 

با توجه به فرارسیدن فصل سرما و لزوم مصرف بهینه انرژی، تاالر 
عمومی کتابخانه ملی تا ساعت ۲۴ دایر است. به گزارش همشهری، 
با شدت گرفتن موج سرما در کشور و لزوم مصرف بهینه انرژی 
برای کمک به شــبکه انتقال گاز و همچنین لزوم بهینه سازی  و 
تعمیر تأسیسات کتابخانه ملی از ۲۸ آذر 1۴۰1 تا اطاع ثانوی، 
ساعات فعالیت تاالر عمومی این کتابخانه از ۸ صبح تا ۲۴ است که 
برای اعضا، مطابق ضوابط و ثبت نام قبلی در نوبت های مربوطه 
قابل استفاده خواهد بود. شیفت شب کتابخانه ملی، برای محققان 
و پژوهشگران در شهریور 9۰ افتتاح شد و تا کنون حدود 1۲۰۰نفر 
پژوهشگر و محقق را به خود جذب کرده است. سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران، چهارمین کتابخانه جهان در ارائه خدمات 
شیفت شب است که از ساعت ۲۲ تا ۷ بامداد ارائه خدمات می کرد.

»تختی، یک زندگی« منتشر شد

کتاب »تختی، یک زندگی« نوشته فرید مرادی از سوی انتشارات 
دوستان به چاپ رسید. در این کتاب براساس منابع و اسناد موجود 
زندگی تختی از تولد تا مرگ بررسی شده است. در پایان کتاب، 
منبع شناسی مربوط به تختی و اشعاری که در سوگ  وی سروده 
شده، آورده شده است. فصل های این کتاب عبارتند از: »تهران 
عصر رضاخانی«، »خانی آباد، زادگاه تختی«، »خاندان تختی«، 
»باشگاه پوالد«، »در جاده افتخار«، »تختی و کشتی پهلوانی«، 
»تختی و جبهه ملی«، »زلزله بوئین زهرا«، »نظر حریفان خارجی 
تختی در مورد او«، »زندگــی اجتماعی تختی«، »تختی از نگاه 
ورزشکاران«، »تختی و خبرنگاران ورزشی«، »تختی و دوستان«، 
»تختی و باورهای دینی«،  »تختی و ســاواک«، »آخرین پرده؛ 

مرگ تختی«، »منبع شناسی زندگی تختی«.

قدرت اندیشه
کتاب »قدرت اندیشــه« نوشته 
آیزایا برلین را عــزت اهلل فوالدوند 
به فارســی برگردانده و به  تازگی 
چاپ چهارم آن از سوی نشر ماهی 

منتشر شــده اســت. قدرت اندیشه، شــامل برخی مقاالت و 
نوشتارهای مشهور آیزایا برلین، فیلسوف، جستارنویس و یکی از 

مهم ترین راویان تاریخ اندیشه ها در قرن بیستم است.
این کتاب شانزده فصل دارد که هرکدام از این فصل ها، در واقع 
یک مقاله بلند است که آیزایا برلین در موضوعات  فلسفی مورد 
عاقه خود، طی سال های متمادی نگاشته است. به دلیل تبار 
روس برلین، تفکر و نوشتن درباره فلسفه، ادبیات و هنر روسیه، 
یکی از اشتغاالت دائمی او به شمار می رفت. بر همین اساس در 
کتاب مقاله هایی درباره اندیشمندان روسی از جمله آلکساندر 
ایوانوویچ هرتسن نویســنده، اندیشــمند و انقابی برجسته 
قرن 19، ویســاریون گریگوریویچ بلینسکی نویسنده، شاعر و 
متفکر مشهور قرن 19و گئورگی والنتینوویچ پلخانف، نظریه 
پرداز و بنیانگذار جنبش مارکسیســتی در روسیه، درج شده 
است. نشر ماهی این کتاب ۲۸۸صفحه ای را به بهای ۸۰هزار 

تومان منتشر کرده است.

1984
کتـــــاب »19۸۴« کــــه در 
سال19۴۸میادی به رشته تحریر 
درآمد، یکی از آثــار پرفروش در 
تاریخ ادبیات داستانی جهان است. 

این اثر، به نوعی پیشگویی جورج اورول درباره آینده کشورهای 
کمونیستی است؛ تصویر پادآرمان شهری او از حکومتی که برای 
کنترل شهروندانش دست به هر کاری می زند. وینستون اسمیت، 
مجبور به اطاعت از قوانین حزب می شــود و به منظور برآورده 
ساختن دســتورات وزارت حقیقت، تاریخ را بازنویسی می کند. 
وینستون با هر دروغی که می نویســد، بیشتر و بیشتر از حزب 
متنفر می شود؛ حزبی که تنها هدفش کسب قدرت بیشتر است و 
آنها که جرأت ارتکاب جرائم فکری را به  خود داده اند، تحت  تعقیب 
قرار می دهد. صالح حسینی و کاوه میرعباسی از دیگر مترجمان 
شناخته شده این کتاب هستند که ترجمه شان از این اثر به  ترتیب، 
از سوی نشر نیلوفر)چاپ ۲۲( و نشر چشمه)چاپ 3۰( منتشر شده 
است. احمد کسایی پور نیز ترجمه ای روان و خواندنی از این اثر را 
توسط نشر ماهی روانه بازار کتاب کرده که به تازگی چاپ دوم آن 
منتشر شده است. نشر ماهی هفته پیش چاپ دوم این اثر را در 
356صفحه، به بهای 1۴5هزار تومان، راهی بازار نشر کرده است.

علی اهلل سلیمیگفت وگو
روزنامه نگار


