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چاپ و نشر این اثر انحصارًا برای نشر دیرمان محفوظ است. هرگونه استفادة تجاری از این همة حقوق 

 
ً
اثر یا تکثیر آن به هر صورت (چاپ، فتوکپی، کتاب صوتی و الکترونیک و نشر در فضای مجازی) کًال و جزأ

  ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.

   



  
  

  ادی در جهانترجمه این اثر را به تمام زنان مبارز راه آز «
  کنم".ه به زنان مبارز ایرانی تقدیم میو به ویژ 

  
  

  ایمما بارها ارزشمندترین چیز خود را از دست داده«
  ایم، اما شما نام ما را بر روی هیچو از درون مرده

  »کنیداثر تاریخی یا بنای یادبود جنگ مشاهده نمی
  بنگالدش ١٩٧١تجاوز در جنگ سال  هعایشه، بازماند
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  مترجم  یادداشت
  این اثر چنین است: عنوان انگلیسی

Our bodies, their battlefield: What war does to women 
" آورد : بالهایی کـه جنـگ بـر سـر زنـان مـیها آنمیدان نبرد  ،"بدن ما آن هترجمکه 

" آورد  بالهایی که جنگ بر سر زنـان مـی" کوتاه است عنوان ترجم ترجیح دادهماست، اما 
انتشارات کولینز منتشـر  توسط میالدی٢٠٢٠در سال  کتابرا به کار ببرد. متن انگلیسی 

منطقه جغرافیـایی  از  نظر دهد که در دوران جنگ، صرفکتاب نشان میاین شده است. 
 های واهی و بـا اسـتفاده از...، افراد صاحب قدرت و اسلحه به بهانه دین و و نژاد و قوم و

آور اسـت. جنایـات زننـد کـه شـرمتعصبات غیرعقالنی و کورکورانه دست به جنایـاتی مـی
قومی و نژادی دارد و  یوصف شده در این کتاب گاه ریشه دینی و مذهبی، گاه ملی، زمان

وان مالی و نظامی صورت گرفته اسـت، و هم صرفًا به دلیل برخورداری گروهی از تاغلب 
سـت چنان زیـاد اعمق فاجعه و گستره آن به نظر می رسد آسمان همه جا یک رنگ دارد.

ت برخـوردار اسـت، یعنـام انسـان کـه از چنـین خـوی سـبکه من در شگفتم موجودی بـه
چگونه "اشرف مخلوقات" نامیده شده است. بالهایی که بـر تعـدادی از افـراد خردسـال و 

آور است. در جوار این جنایات، به خطـر انـداختن زنان پیر و حتی نوزادان آمده است، جدًا شرم
امیـد بـه زنـدگی ایـن  هزیاد و فداکاری تعداد قلیلی از افراد تنهـا روزنـزندگی و پذیرفتن ریسک 
  آمیز است.نیز بسیار تحسین قربانی دارد. شجاعت زناننام موجودی است که انسان 

ــران ــتن انگلیســی و وضــعیت نشــر در ای ــاد م ــه حجــم زی ــه ب ــا توج ــین  ب و هــم چن
بـه ، مطالـب کتـابمختلف دنیـا در ایـن زمینـه رخ داده اسـتاتی که در نقاط اتفاق بهتشا
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شامل  ، "اروپا"شامل بنگالدش و عراق "و خاورمیانه آسیا سه قسمت "به  صورت گزینشی
ست و در آخر "پیوسـت" تقسیم شده انیجریه و کنگو  لشام و "افریقا" بوسنی و هرزه گوین

طالـب ترجمـه شـده وارد انسـجام متالش بسیار شده است تا هیچ آسیبی بـه آمده است. 
  مستقل از یکدیگرند. های مختلف این اثر کامالً  قسمت نشود، هر چند

 موقع کتاب بسیار سپاسگزارم. خاطر انتخاب و ارسال به از بهاره و مرتضی به

کـه چـاپ  ز سرکار خانم بیژن زاده مدیر محتـرم نشـر دیرمـاندانم ا در خاتمه الزم می
  .قدردانی کنماین اثر را متقبل شدند، 

  زاهد بیگدلی                                                                                                                      
  ١۴٠٠ بهار                                                                                                                    



 

  
  
  
  
  

  نویسنده  هدربار
طور فزاینـده هایی در مورد جنگ نوشته است و بهکریستینا َلم، بیش از سی سال گزارش

او بـه زنـان  حاضـر،از عدم بیان نیمی از داستان جنگ بـه خشـم آمـده اسـت. در کتـاب 
هـای مـدرن تجـاوز دهـد چگونـه در جنـگنشـان مـی و بخشد،گرفتار در جنگ صدا می

خوار کردن،  منظور بهعنوان اسلحه ان بهنظامی شبهها و ، تروریستنظامیان توسطجنسی 
  قرار گرفته است. مورد استفاده قومی سازی پاکترساندن و 

در چهـار قـاره، َلـم بـا رنـج و شـجاعت وگو با زنان بازمانده از تجـاوز و جنـگ گفتدر 
کـه "زنـان شـود. از آسـیای جنـوب شـرقی، جـاییانگیز زنان در جنگ مواجـه مـیشگفت
ها در طـول جنـگ جهـانی دوم بـه بردگـی ) توسط ژاپنیcomfort women" (آسایشگر

گرفته شدند تا تجاوزهای گروهی دهشتناک به زنان روهینگیایی بسـته شـده بـه درختـان 
  .، دراین کتاب آمده استتوسط سربازان برمه صورت گرفت ٢٠١٧ر سال موز که د
که هزاران زن توسط نظامیان پاکستانی مـورد تجـاوز بنگالدش، جایی ١٩٧٠ هاز ده

کـه توسـط داعـش بـه اسـارت گرفتـه از این قرار گرفتند تا زنان ایزدی و کودکانی که قبل
ای کـه توسـط ای نیجریهو دختران مدرسه های خود بودند، وادهعام خانشاهد قتل شوند

، گـزارش ) جنگجویان بوکوحرام شدندbush wivesبوکوحرام به اجبار "همسران جنگلی" (
کنـد؛ ازجملـه بـاورنکردنی زنـان را کشـف مـی ی، َلم، قهرمان. در فرایند این مطالعاتاند شده

جنایتکار جنگی را تعقیب و گرفتار کردند، زنبـوردار صد قهرمانی زنان بوسنی که بیش از یک
داد و پزشـک کنگـویی کـه زنـدگی خـود را بـرای اهل َحَلب که دختران ایزدی را نجات مـی

ــر  ــرکس دیگــری روی ک ــاوز بیشــتر از ه ــان تج ــان قربانی ــداخت. هدرم ــه خطــر ان ــین ب زم
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ت. وجود تجاوز ممکن است به قدمت جنگ باشد، اما این جنایتی قابل پیشگیری اس
ای را که دنیا صـرفًا تواند هر بهانهکند، اما این میشاهد، عدم تکرار تجاوز را تضمین نمی

  اطالع بود را نپذیرد.از موضوع بی
های ُپـر فـروش کریستینا َلم یکی از خبرنگاران خارجی مهم در بریتانیا و مؤلف کتاب

ظ کابـل، خانـه افریقـا، در های زیادی نوشته است؛ ازجمله: خـداحافسال است. او کتاب
های دوزندگی هرات و خانه سنگی. او نویسنده همکار کتـاب ُپـر فـروش انتظار الله، دایره

المللی "من مالله هستم" به همراه مالله یوسف زای و "دختـر اهـل َحَلـب" همـراه بـا بین
اسـت و در  University College Oxfordنوژین مصطفی است. َلم عضـو افتخـاری 

  به وی اعطاء شد.یا نشان امپراتوری بریتانیا  OBEیک  ٢٠١٣سال 


