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س
عک

بر  تنها،  اغلب  می شود،  گفته  دوم  جهانی  جنگ   
ِ

تاریخ وقتی 
کید می شود اما از قتل  جنایت های آلماِن نازی به سرکردگِی هیتلر تأ
و کشتارهای طرِف مقابِل جنگ، بخصوص انگلستان و آمریکا، کمتر 

چیزی می شنویم. 
در روزهای 13 تا 15 فوریه ی سال 1945، بیش از 1200 بمب افکِن 
شهِر  بمباراِن  به  آمریکا،  متحده ی  ایاالت  و  انگلستان  هوایِی  نیروی 
ن بمب و مواد آتش زا 

ُ
»ِدِرسِدن« در آلمان پرداختند و بیش از 3900 ت

را بر سر زنان، کودکان و مردِم غیرنظامِی شهر فروریختند.
 امن شمرده می شد. از 

ً
درسدن، اهمیت نظامی نداشت و شهری نسبتا

این رو، مردمان شهرهای شرقِی آلمان، برای فرار از جنگ و بمباران، 
به درسدن پناه برده بودند. به همین دلیل، در آن زمان، جمعیت شهر، 
 دو برابر )نزدیک به 600 هزار نفر( شده بود. نیروهای مهاجم 

ً
تقریبا

گاه بودند. کامال از این قضیه آ
فشار  تحت  برای  بمباران  این  شاید  بمباران...  این  چرایِی  درباره ی 
صورت  وحشت،  ایجاد  طریق  از  آلمان،  مردم  و  حکومت  گذاشتِن 
شهری  کردِن  نابود  و  بی مصرف  برای  حمله  این  شاید  و  بود  گرفته 
بود که انگلستان و آمریکا می دانستند در آینده، تحت نفوذ و سیطره 

شوروی خواهد بود.1
در این بمباران، بیش از 90 درصِد شهر، به طور کامل تخریب و نابود 
آتشین شکل  توفانی  بمب ها،  و گسترده ی  انفجار شدید  اثِر  در  شد. 
گرفت که 39 کیلومترمربع از مرکز شهر را سوزاند و منجر به تلفات 
جانی وحشتناکی شد. بیش از نیمی از کشته ها، به علت سوختن در 
به  شهر،  در  آتش سوزی  بودند.  شناسایی  غیرقابل  آتش،  توفاِن  این 

جنگ جهانی دوم
یکی از مهم ترین اتفاقاِت قرن بیستم، جنگ جهانی دوم بود. این جنگ، از سال  1939 تا 1945 طول کشید. در این جنگ آلمان، ایتالیا و ژاپن 
در یک سو قرار داشتند و انگلستان، فرانسه، آمریکا و شوروی )روسیه( در سوی دیگر. جنگ در ابتدا از اروپا شروع شد اما کم کم به بسیاری 
از نقاِط جهان کشیده شد. اروپا، آفریقا، خاورمیانه، اقیانوس اطلس، کشورهای شرق آسیا و بسیاری دیگر از سرزمین ها، به صحنه ی جنگ 

و خون ریزی تبدیل شدند.
آغازگِر جنگ، رژیم نازِی آلمان بود. نازی ها گروهی خشن و تندرو )به رهبرِی »آدولف هیتلر«( بودند که در آن زمان، قدرت را در آلمان در 

دست داشتند. 
سرانجام پس از شش سال جنگ، در ابتدا آلمان شکست خورد و تسلیم شد. چند ماه بعد، ژاپن توسط آمریکا بمباراِن اتمی شد و این کشور 

نیز تسلیم گشت. به این ترتیب، جنگ جهان دوم به پایان رسید.

مدت دو شبانه روز ادامه پیدا کرد و در مرکِز شهر، حتی آسفالت ها 
در حال سوختن بود.

وسعت و مدِت بمباراِن شهر باعِث کشته شدِن حدود 250 هزار نفر 
از مردم شد. تعداد کشته های این بمباران، از تعداد کشته های بمباراِن 
اتمی ژاپن نیز بیش تر است. با این وجود، بسیاری از مردم و اغلِب 
 چنین فاجعه ای بی خبر اند و اغلب تنها 

ِ
روایت های تاریخی، از وقوع

به بمباراِن اتمِی ژاپن اشاره می کنند.
البته، بعد از جنگ، طرِف پیروِز جنگ، اعالم کرد که بر طبق تحقیقاِت 
این  قربانی شده اند.  بمباران  این  در  نفر  تا 25 هزار  فقط 22  آن ها، 
از  پس  است.  شده  رد  محققان  و  تاریخ نویس ها  توسط  بارها  آمار، 
جنگ، هیچ یک از افرادی که مسئوِل بمباراِن شهر درسدن بودند، به 
خاطِر انجاِم »جنایت جنگی« و کشتاِر غیرنظامی ها محکوم نشدند.

شگفتی  با  پیتر«2،  »ریشارد  عکس  در  این چنین،  که  مجسمه ای  اما 
پانزده  کنار  در  که  است  »نیکی«  تندیس  ایستاده،  و عبرت  به سوگ 
تندیس دیگر )که هر یک فضیلتی اخالقی را نمایندگی می کردند( در 
سال 1907 بر سر شهرداری درسدن ساخته شده بود و از قضا در این 
بمباران جان سالم به در برده است. این تندیس که از روبرو آغوشی 
گشوده و پذیرا دارد و به مهربانی می خواند، در این نما گویی بیننده 
را به مشاهده ی شدت فاجعه و قساوت آدمی دعوت می کند؛ بی شک 
گاه، مهرورز و متعهد هستند که  با امید به این که هنوز مخاطبانی آ
جهانی  ساختن  برای  متفاوت،  تصمیم هایی  و  »ببینند«  می توانند 

دیگرگون بگیرند. 

»نیکی« بر فراز شهر سوخته

تی 
َّ
یکا و شوروی، هر دو، بر علیِه آلمان متحد شده و در کناِر یکدیگر می جنگیدند. اما آن ها از قبل، با هم اختالف های شدیدی داشتند و رقیِب سیاسی و نظامِی یکدیگر نیز بودند. اتحاِد آن ها ُمَوق 1( در آن زمان آمر

یکا به هیچ وجه نمی خواستند که بعد از جنگ، کارخانه ها و امکاناِت آلمان به دسِت نیروهای شوروی بیفتد. درسدن، در شرِق آلمان بود و به  بود و فقط تا زمانی ادامه داشت که آلمان تسلیم شود. انگلستان و آمر
یکا به درسدن، برای این بود که این شهر نابود شده و بالاستفاده گردد تا در آینده، نیروهای شوروی نتوانند از آن، بهره ببرند. یاد، بعد از جنگ در اختیاِر شوروی قرار می گرفت. شاید حمله ی انگلستان و آمر احتماِل ز
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