ﮐﺎﺑﻮس ﻣﺎدری در ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﺷﺮح ﻋﮑﺲ :اردوﮔﺎه ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﺑﻮر ،ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ
” UNICEFﻋﮑﺲ ﻫﺎ:
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ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺳﺎم زﻧﺪی
ﯾﮏ ﻋﺼﺮ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎه آورﯾﻞ در اردوﮔﺎه ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﺑﻮر ،در اﺳﺘﺎن ﺟﻮﻧﮕﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻟﯿﺲ ،ﻣﺎدر  25ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻪ ﮐﻮدک ،ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ درﮔﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﮕﺮان ﺑﻮد.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﻨﺶ و ﺗﺮس را ﺣﺲ ﮐﻨﻢ .ﻫﻤﺎن روز ،ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ای در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ“ آﻟﯿﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
داﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ .درﺳﺖ وﻗﺘﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﭽﻪ ام را ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪم ،ﺻﺪای ﺗﯿﺮاﻧﺪازی در ﻫﻮا ﭘﺮ ﺷﺪ.
”دو ﺑﭽﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮم ،ﺗﺮﺳﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ دوﯾﺪﻧﺪ.
آﻟﯿﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎدران ﺟﻮان در ﺳﻮدان ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻫﻢ رﻧﺠﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ،وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ
ودﺧﺘﺮ ﺑﻮر رﺳﯿﺪ ،او و ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺎﺟﻌﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده او ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ رﺳﺎﻧﺪ
ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ اش ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺧﻮرد.
”ﯾﺎدم اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪم روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد .در ﺟﺎ ﻣﺮد “.آﻟﯿﺲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن اﺷﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد:
ﮐﺮدم ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه آﺑﺮوﻣﻨﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﭽﻪ ﺑﯽ ﺟﺎﻧﻢ را آﻧﺠﺎ رﻫﺎ – ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ام ﺑﻮد“
”وﻟﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮم در اﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ– .
ﺑﻪ ﻣﻘﺮ ﺟﺪا اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺎ دو ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﮑﺎن اﻣﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﻮکِ از دﺳﺖ دادن ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺘﺮش ،آﻟﯿﺲ ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮ و اﻗﻮاﻣﺶ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ رﻓﺖ.

ﺷﺮح ﻋﮑﺲ :ﻣﺎوﯾﺶ و ﻣﺎدرش آﻟﯿﺲ
وﻟﯽ روز  17آورﯾﻞ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اوﺿﺎع ﻋﻮض ﺷﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و  46ﻧﻔﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ 15
ﮐﻮدک ،را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺣﺪود  200ﻧﻔﺮ را زﺧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺻﺪای ﺟﯿﻎ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪم ،و ﻣﺮدﻫﺎی ﺟﻮان در ﺣﺎل ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ داﺧﻞ اردوﮔﺎه ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﻠﺤﻪ و“ آﻟﯿﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
“ﻗﻤﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺸﻢ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮد .ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﺸﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
آﻟﯿﺲ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن اﻣﻨﯽ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﺳﺮاﺳﯿﻤﮕﯽِ آن ﻟﺤﻈﻪ ،آﻟﯿﺲ دﺳﺖ ِ ﭘﺴﺮ دو ﺳﺎﻟﻪ اش ﻣﺎوﯾﺶ را رﻫﺎ ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را“ ﺟﺴﺘﺠﻮی او رﻓﺖ ،زن دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ را دﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪن ﺧﻮن آﻟﻮد روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .آﻟﯿﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﻨﯿﺪم ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺟﯿﻎ ﮐﺸﯿﺪن .درﻣﺎﻧﺪه و ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺑﻮدم .ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﯾﮏ ﺑﭽﻪ دﯾﮕﺮم را در ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ از آن ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ از
”دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ؟
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺻﻠﺢ ﺑﺎﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﻪ دراردوﮔﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ِ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ
را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮوح وﻟﯽ زﻧﺪه ،ﻻﺑﻼی اﺟﺴﺎد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .او را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ در ﯾﮏ اردوﮔﺎه رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﻟﯿﺰاﺑﺖ
ﻣﻮﺗﻬﺎﻣﺎ ،ﻣﺎﻣﻮر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ.
ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ را ﺑﯿﻦ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ او را ﮐﺠﺎ ﺑﺒﺮم ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ“ اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد:
”ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ.
ﭘﺎی راﺳﺖ ﺑﭽﻪ ،زﺧﻢ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ“ اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت زﺧﻤﯽ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺣﺲ ﮐﺮد ﭘﻮﺳﺖ اش ﺧﯿﺲ اﺳﺖ.
ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ رﺳﺎﻧﺪم .دﮐﺘﺮ ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻮن ﻫﻨﻮز دﭼﺎر ﺷﻮک ﺑﻮد .ﺳﺮﯾﻊ او را
”ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﻪ ﺟﻮﺑﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.

”ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻨﮓ زده“ ﺷﺮح ﻋﮑﺲ :ﻣﺎوﯾﺶ در ﻫﻨﮕﺎم اﻗﺎم در
اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ را ﺳﻮار ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻮﺑﺎ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،زﺧﻢ ﻗﻤﻪ روی ﭘﺎی راﺳﺖ او ،ﺳﻮء
ﮐﻪ ﻣﻮرد ”ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻨﮓ زده“ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ اش را درﻣﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ واﻟﺪﯾﻦ او زﻧﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،او را ﺑﻪ
”ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ اﺳﺖ ﺑﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر او اداﻣﻪ داﺷﺖ.
 ،در اردوﮔﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺎﻧﻮاده او ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ آﻟﯿﺲ ﮔﻢ ﺷﺪن”ﻧﯿﺮوی ﺻﻠﺢ ﻏﯿﺮﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ“ ﻫﻢ زﻣﺎن ،ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎرش
در ﺟﻮﺑﺎ ،ﻣﺎوﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﭽﻪ اش را ﮔﺰارش ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن
وﻗﺘﯽ ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎوﯾﺶ در ﺟﻮﺑﺎ ،زﻧﺪه و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن اﺳﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ ذوق ﮐﺮدم .دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ“ آﻟﯿﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
”او راﺑﺒﯿﻨﻢ.
اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ ﻣﺎوﯾﺶ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،و آﻟﯿﺲ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﺒﯿﻨﺪ .آﻟﯿﺲ ﻟﺒﺨﻨﺪ زﻧﺎن ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎوﯾﺶ را ﺗﮑﺎن ﻣﯽ
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﻪ ﻣﺪت ،ﭘﺴﺮم را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ .ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻣﺮده ،و ﻫﻤﻪ دارﻧﺪ ﻓﺮﯾﺒﻢ“ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺒﺮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
”ﺑﻮد .ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .آن روز ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ
از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ و ﺟﺪا اﻓﺘﺎده را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ژاﭘﻦ ،ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن رﻫﺎ ﺷﺪه
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ دارد .ﺑﯿﺶ از  6800ﮐﻮدک ﺟﺪااﻓﺘﺎده از ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوازده ﻣﺎه اﺳﺖ ﺳﻮدان
ﺟﻨﻮﺑﯽ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺗﺎ اﻣﺮوز 583 ،ﺗﻦ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.

ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﻣﻨﺒﻊ:

