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 دوماهنامه الكترونيكي 

ســــروا
›سروا« به معناي حديث، سخن، افسانه و شعر است.
چند دهی وعدۀ دروغ همی چند
 چند فروشی به من تو اين سرو سروا
 )اورمزدی: شاعران بی ديوان: ۲۷۵(.



گزارش ها و داستان های شهری بارها دست کم گرفته شده اند. شاید به این دلیل بوده است که در ایران، تصوری که از 
رسانه وجود داشته بیشتر کارکرد اطالع رسانی بوده و داستان هم غالباً به عنوان هنر برای گذران اوقات فراغت شناخته 
شده است. این در حالی است که کارکردهای رسانه ها همچون اقناع، فرهنگ سازی و... فراموش شد و در سیاستگذاری 
ها مورد توجه قرار نگرفت. نتیجه این شد که گوی سبقت رقابت رسانه ای به دست شبکه های اجتماعی افتاد تا با انتشار 
لحظه ای اخبار جای روزنامه و سایت و مجالت را بگیرد؛ بی تفاوتی نسبت به وقایع اتفاق بیفتد و واکنش ها نسبت به 
اتفاقات با واکنش های توده ای کاربران شبکه های اجتماعی رو به رو شود. از سوی دیگر، داستان نویسی به اتاق انزوا رفت 
و بررسی اکثر آثار دهه هشتاد و نود را می توان با این نتیجه دنبال کرد که به نوعی جدا افتاده از واقعیت از نظر رویدادی و 
زبانی مواجهیم. چیزی که »هاله مقدس« هنری بودن داستان ها را در پی دارد. داستان های ما یا آنقدر سعی در اجتماعی 
نشان دادن خود دارند که فریادهای نویسنده از تک تک کلمات پیدا می شود یا آنچنان در فضای ایزوله قرار دارند که هیچ 

از وضعیت بیرونی خبر نمی دهند.
در کتاب »شهر از نو« به کوشش ویل و کامپانال می بینیم که نقش روایت تا حدی است که تاب آوری شهری با روایت 
در هم آمیخته و مقوم آن دانسته شده است. در عنوان دوم این کتاب آمده است »شهرها با کدام روایت از پس فاجعه 
برمی آیند« و این دقیقا جمله ای است که باید برای روایت که شامل گزارش و داستان می شود در ایران توجه کرد. توجهی 

که نداشتیم و تاریخ ادبیاتی که خالی از روایت هایی هستند که فاجعه را از سر بگذرانند.
سروا در این شماره به دنبال داستان هایی رفت که حوادث شهرها را منعکس می کنند و مناسبت آن نیز سیل فروردین 
ماه بود. متاسفانه در تاریخ داستان نویسی معاصر ایران اثری در خور توجه که حادثه ای طبیعی را منعکس کند، وجود 
ندارد. اما در ادبیات جهان بارها این موارد را دیده ایم. در گزارش نویسی و خاطره نویسی و تاریخ نیز با این مشکل رو به 
روییم. با این وجود سعی داشتیم تا در این شماره به آثاری که در این زمینه منتشر شده اند، بپردازیم و سبک و سیاق 

آنها را بررسی کنیم.

مسئله ای به عنوان »تاب آوری«

ميالد مرتجي
عضو شوراي سردبيري
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سال ۹۸ شد و همین که به دلمان افتاد نخستین گاِم سروا را در این سال برداریم، زد و سیل آمد و وضعی شد که یادمان 
مانده و می ماند. چند جلسه بحث و اختالط گذشت تا حادثه در شهر به عنوان موضوع خوانده شد و افتاد مشکل ها! از 
ما گشتن در داستان های این چند دهه و قبل تر هاش و از حادثه رخ ننمودن. گفتیم عجبا که انگار هیچ سیل و سیالبی 
در این کشور نبوده تا داستان نویسی بنویسدش؛ یا خوب و شسته روفته بنویسدش. حمِد خدا گفتیم... بعد گفتیم اصال 
حادثه چیست؟ دیدیم کامو حادثه را وقوِع نابِجا و یا وقوِع بد زمان خوانده. اما زیباترش در کالِم دهخدا آمده بود، »چیزی 
نو که نبود سابق. سختی نو که پدید آید. کارنو.« در این دید حادثه نه بد است و نه خوب. و جالب تر وقتی شد که دیدیم 
حادثه مونث حادث است و در بطِن خود زایش و باروری دارد. نو در تعریف شاید از همین رو باشد در قلِم دهخدا. یک 
قدم فراتر رفتیم و دیدیم هر داستان به تعبیِر مک هیل، ِدَگر ِکیهانی می سازد و آدمی در این جهاِن نو، زیسِت ذهنی 
و بلکه زیسِت احساسی دارد. پس داستان هربار چیزی نو پدید می آورد که سابق نبوده و این است که هر داستان خود 

حادثه ای است در زبان و زیسِت بشر. در واقع نگاهِ ما در این شماره از این زاویه قابل بررسی است. 
اما در رابطه با داستان هاِی رسیده و منتشر شده در سروا باز یادآور می شوم، سروا فراخوان محور است و دوست تر 
می داریم تا با واقعیِت اوضاع و احواِل داستان، آن هم در کنج به کنج کشور مواجه شویم. در نتیجه سعی مان انتخاب 
بهترین داستان ها از میاِن داستان هایی است که به دستمان برسد. نه داستانی سفارش می دهیم و نه می گردیم تا گلی 

خوش آب و رنگ تر بجوییم.

حادثه در قامت داستان 

ميالد باقري
عضو شوراي سردبيري
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 بالیای طبیعی بارها در ایران رخ داده اند و مصیبت ناشی از آن ها بر زندگی مردمان این سرزمین تا مدت ها تأثیر داشته است. 
حوادث ناشی از عوامل طبیعی اغلب وضعی فاجعه بار ایجاد می کنند. می توان حدس زد که کشاورزان و طبقات فرودست 
جامعه، بیش از سایران در معرض آسیب های بالیای طبیعی بوده و در برخی موارد جبران خرابی ها و بازگشت به زندگی 
عادی برای آن ها ناممکن بوده است. در پاره ای از اوقات نیز، بیماری های واگیردار و قحطی های گسترده در اثر یک حادثه 
طبیعی فراگیر می شده و نتیجه آن کاهش چشمگیر جمعیت بوده است. زلزله، سیل، خشکسالی، برف و سرما و طوفان 
از مهم ترین این حوادث بودند. وضع طبیعی مناطق و فاصله شهرها ازجمله موانع کمک رسانی به مردم در زمان وقوع این 

حوادث به شمار می رفته است.
 در این میان، زلزله یکی از مخرب ترین بالیای طبیعی است که همواره در طول تاریخ، پاره ای از نقاط ایران در اثر وقوع 
آن، خسارت های زیادی را متحمل شده اند. سرزمین ایران به علت موقعیت جغرافیایی، قرار گرفتن در مسیر گسل ها و نوار 
زلزله خیز دنیا، همواره از ناآرام ترین مناطق جغرافیایی جهان بوده است. تخریب پل ها، جاده ها، مراکز آموزشی و بهداشتی، 
کاهش تولید در زمین های کشاورزی و... از آسیب های مستقیم زلزله هستند. کمبود مواد خوراکی، بیماری های واگیردار و 
ضعف حکومت ها در کمک رسانی، باعث افزایش شمار قربانیان چنین حوادثی بوده است. می توان گفت که گاهی خسارت 
زلزله خود را به شکل توّرم قیمت ها، افزایش توزیع نابرابر ثروت و شیوع بیماری ها، فلج شدن ناگهانی اقتصاد محلی و 
جابه جا شدن جمعیت نشان می دهد. وقوع زمین لرزه می تواند به افول رونق برخی مناطق نیز بیانجامد. )امبرسز و ملویل، 

.)2۸4 :1370

زلزله در تاریخ ایران؛ روایتی از چند منبع تاریخی

رضا بيطرفان
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 تاریخ نگاران اغلب زلزله های بزرگ و مصائب و 
کرده اند.  روایت  را  آن ها  از  ناشی  دشواری های 
باوجوداین، حجم مطالبی که در صفحات تاریخ 
طبیعی  بالیای  از  آسیب دیده  مردم  رنج  به 
اختصاص یافته، بسیار ناچیز بوده است. در محتوا 
تا  ایران  تاریخ نگاری  تاریخ نگاری ها،  مضامین  و 
دوره معاصر، معموالً بر احوال پادشاه و خاندان 
او و ثبت اسامی امیران و فرزندان، زنان و دیگر 
متعلقان شاه و نیز حوادث و رویدادهای مهمی 
سیاسی  حوادث  و  کشمکش ها  جنگ ها،  چون 
زندگی  شناخت  است.  داشته  تأکید  نظامی  و 
اجتماعی، رویدادها و وقایع اقتصادی، اجتماعی 
توجه  یا  نبوده  موردتوجه  اصاًل  یا  فرهنگی  و 
این  براون،  تعبیر  به  است.  شده  آن  به  اندکی 
خونریزی ها،  از  خستگی آوری  سالنامه های  آثار 
چپاول ها و ستم هایی است که به زحمت می توان 
یک موضوع اجتماعی و مردمی گران بها در آن 

یافت. )براون، بی تا: 315(.
 موضوع تاریخ در ذهن مورخ چیزی جز روایت 
امور سیاسی و نظامی حول محور پادشاهان نبود. 
و  نظری  زیرساخت های  نگاه،  این  اصلی  علت 
افق فکری مورخان بود که از اساس شأنی برای 
جامعه و مردم به عنوان موضوع تاریخ قائل نبودند. 

)حضرتی، 13۸1: ۹0 و ۹1(.
البته در میان، سفرنامه ها، تواریخ محلی و دیگر 
تاریخ نگاری  از  جدا  حدی  تا  راهی  که  منابعی 
رسمی پیموده اند، گره گشای بسیاری از مسائل 
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مبهم تاریخ اند. به این ترتیب می توان برای دستیابی به روایاتی هرچند مختصر درباره وقوع حوادث و 
بالیای طبیعی و نتایج و پیامدهای آن در برخی متون تاریخی امیدوار بود.

زلزله طالقان و نسا
 ابوعلی احمد مسکویه که از بزرگ ترین تاریخ نگاران ایران بود و در دستگاه آل بویه حضور داشت، 
به دنبال آن بود تا اثرش راهنمای رفتار و کردار درست و آینه عبرتی برای مردم باشد و سرمشقی 
اخالقی به نسل های بعد ارائه دهد. ابن مسکویه از زمین لرزه عظیمی که در 347 هجری قمری رخ 

داد، گزارش می دهد:
»شهر طالقان فرورفت، و جز پیرامون 30 تن از مردمانش کسی نرست. زمین 150 دیه از دیه های 
ری را فروخورد. این لرزش تا حلوان ادامه داشت و بیش تر آن ها را فروخورد. زمین استخوان مردگان 
را بیرون ریخت و چشمه های آب پدید آورد. در ری کوه ها پاره پاره شد. یک قریه با مردم آن، نیم 
روز، در میان زمین و آسمان بماند، سپس در زمین فروخورده شد. زمین شکاف های بزرگ برداشت 

و آب های بدبو همراه با دود بسیار بیرون آمد«. )ابن مسکویه، 1376: ج6: 214(.
پیش از آن نیز گردیزی از زلزله نسا خبر می دهد که در 331 هجری قمری به وقوع پیوست و »بسیار 

ده ها را ویران کرد و افزون از پنج هزار مردم زیر گل شدند«. )گردیزی، 1363: 340(.

زلزله تبريز در آثار ناصرخسرو و ابن اثير
ناصرخسرو نیز در سفرنامه اش از زلزله فاجعه بار تبریز می نویسد که قسمت هایی از شهر را ویران 

ساخته و چهل هزار نفر در این حادثه کشته شدند. )ناصرخسرو، 1373: 7(.
ابن اثیر این حادثه را این گونه روایت می کند:

 »زلزله بزرگی در شهر تبریز روی داد به نحوی که قلعه و باروی شهر و کوی و برزن و بازارها و اکثر 
ساختمان های دارالعماره را روی هم کوبید...تلفات اهالی شهر را شمارش نمودند. نزدیک 50 هزار نفر 
هالک شده بودند و به سبب بزرگی و عظمت آن مصیبت و بلیه، امیر شهر سیاه پوشید و اعالم ماتم 

عمومی شد«. )ابن اثیر، 1351، ج16: 22(.

لرزه بر نيشابور
 تاریخ نگاری های محلی نیز با توجه به ثبت و ضبط وقایع تاریخی در محدوده یک محل )شهر، 
ایالت، ناحیه( روایتی روشن از حوادث و بالیای طبیعی به دست می دهند. ابوعبداهلل حاکم نیشابوری 

 تاريخ نگاران 
اغلب زلزله های 
بزرگ و مصائب 
و دشواری های 
ناشی از آن ها را 
روايت کرده اند. 
باوجوداين، حجم 
مطالبی که در 
صفحات تاريخ 
به رنج مردم 
آسيب ديده از 
باليای طبيعی 
اختصاص يافته، 
بسيار ناچيز بوده 
است.
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نویسنده تاریخ نیشابور، روایتی از احوال جمعی از دانشمندان نیشابور در چهار قرن اول هجری به دست 
می دهد. »درین کتاب، ابوعبداهلل حاکم دو هزار و شش صد و هشتاد تن از بزرگان برخاسته از نیشابور 
را در هشت طبقه یا گروه دسته بندی کرده است که با جمع صحابه آغاز می شود و به دانشمندانی که 

معاصر مؤلف بوده اند ختم می شود«. )حاکم نیشابوری، 1375: 1۹(.
تاریخی و  نیشابور، اطالعات مهم  نام رجال سرشناس و دانشمندان  از ذکر  نیشابوری پس  حاکم 
جغرافیایی عرضه می کند که ارزش بسیار زیادی در شناخت ساختار شهر و پیشینه نیشابور دارد. او در 
کتاب خود، خوانده ها، شنیده ها و حتی دیده هایش را جمع آوری کرده است. دامنه کار حاکم در نگارش 
این کتاب بسیار گسترده بوده و در حقیقت دانشنامه ای از تاریخ و جغرافیا و رجال خراسان بزرگ را 
گردآورده است. مترجم کتاب که در قرن هشتم هجری می زیسته، اضافاتی بر مطالب کتاب آورده که از 
آن ها، اشاره به زلزله های نیشابور است. او که اطالعات خود دراین باره را از منابع دیگر گرفته به خرابی 
هجده باره نیشابور از زمان ساخت این شهر اشاره می کند. همچنین می نویسد که در 555 هجری 
قمری، شهر قدیم به طورکلی ویران شد و مردم به محله شادیاخ رفتند و شهری جدید بنا کردند. )حاکم 
نیشابوری، 1375: 221(. او به دو زلزله دیگر در سال های 666 و ۸0۸ هجری قمری هم اشاره می کند.

»بعد ما در شب جمعه سنه ست و ستین و ستمائه این شهر نیز به زلزله خراب شد. هفتاد کس به 
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صحراها ماندند. آن شهر سُیم بنا نهادند. آن نیز بچاشِت یکشنبه آخر 
جمادی االول سنه ثمان و ثمانمائه به زلزله خراب شد،

اندر سه زمان سه زلزله واقع گشت
بُد پانصد و اند آنک شد شهر چو دشت

شش سال فزون دوم ره از شش صد و شصت
از زلزله بار سُیم هشت صد و هشت«

)حاکم نیشابوری، 1375: 222(.
   

زلزله بيهق به روايت ابن فندق
یکی از تاریخ نگاری های محلی در عصر سلجوقی، تاریخ بیهق است. 
این کتاب توسط ظهیرالدین علی بن زید بیهقی معروف به ابن ُفنُدق 
نوشته شده است. نگارش این کتاب در 563 ه.ق به پایان رسیده 
است. ابن فندق را می توان از فضال و دانشمندان برجسته قرن ششم 
ق دانست. میثمی با اشاره به استفاده وسیع نویسنده از اشعار و اقوال 
و همچنین نثر مسجع و مصنوع در آغاز و پایان کتاب، نثر این فندق 
را درمجموع »باطراوت و سرراست« می داند. )میثمی، 13۹1: 264(. 
یکی از دالیل اصلی جایگاه ویژه کتاب ابن فندق در تاریخ نگاری های 
عصر سلجوقی، خودآگاهی تاریخی نویسنده است. ابن فندق به شکل 
بارزی تاریخ و جایگاه معرفتی آن را درک می کرده است. او با این 
نگرش به تاریخ، کتابش را گردآورده که موضوع اصلی آن، تاریخ 
بیهق و زندگینامه بزرگان آن است. کتاب او دارای اهمیت تاریخی 
فراوانی است زیرا حوادثی در آن ذکرشده که در منابع دیگر دیده 
نمی شوند. نثر او نیز نثری زیبا و ساده همراه با بهره گیری از اشعار 

فارسی و عربی بوده است.
ملک الشعرای بهار درباره تاریخ بیهق می نویسد: »تاریخ بیهق یکی از 
کتب بسیار مفید و سودمند فارسی است که نظیرش از دو الی سه 
تجاوز نمی کند، چه از حیث سبک و اسلوب و چه از حیث ثقه بودن 
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و چه از حیث پر بودن از مطالب تاریخی و ادبی بسیار مفید که در عالم خود بی نظیر است«. )بهار، 1373، 
ج2: ۸57(. 

ابن فندق از خرابی مناره مسجد جامع سبزوار در اثر زلزله 444 هجری قمری خبر می دهد. او می نویسد که 
در بیهق زلزله های زیادی اتفاق می افتد:

»چنانکه مردمان بچهل شبانروز در هیچ بنا نتوانستند بود و مساکن و مواطن بیشتر خراب شد... و من بسیار 
پیران را دیدم که این حادثه به مشاهده دریافته بودند و از این واقعه تاریخی ساخته و این سال را سال زلزله 

نام نهاده«. )ابن فندق، 134۸: 52(.
    

زلزله در همدان
از دیگر راویان زلزله در تاریخ میانه ایران، قاشانی است که او نیز از حوادث طبیعی روزگار خود و آسیب های 
ناشی از آن غافل نبوده است. تاریخ اولجایتو نوشته ابوالقاسم قاشانی از مهم ترین سرگذشت نامه های عهد 
ایلخانی به شمار می رود. نویسنده با محور قرار دادن زندگی سلطان محمد خدابنده به شرح رویدادهای دوران 
حکومت او می پردازد. او با ذکر مقدمه ای درباره زنان و فرزندان سلطان، رویدادها را به صورت سال شمار از 
704ق تا 717ق موردبررسی قرار می دهد. قاشانی در کتاب خود از زلزله 715 هجری قمری می نویسد. این 

زلزله در حدود همدان و والیت جرفادقان رخ داد و به گفته او پس از هفت شبانه روز باران متوالی
»روز هشتم بارقه برق و صاعقه رعد سخت ظاهر شد و زلزله عظیم نازل و حادث. چنانک بیست و اند پاره قریه 
معظم معتبر زیر باال گشتند و یکسر ویران و خراب... و از رعایا و برزیگران گروهی انبوه در زیر خاک جان بدادند 

و مخبوآت دفاین و مجلوبات ذخایر ایشان در زیر خاک پنهان و پوشیده ماندند«. )القاشانی، 13۸4: 17۹(.
جدی  آسیب  بر  ناظر  گفته اند،  طبیعی  حوادث  اجتماعی  و  اقتصادی  پیامدهای  از  تاریخ نگاران  آنچه 
باغ ها و  از کشاورزی و شبانی روزگار می گذرانیدند و مزارع،  بر زندگی و حیات مردمانی است که اغلب 
و  شهرها  ویرانی  و  خرابی  موجب  زلزله  چون  حوادثی  می گرفت.  قرار  نابودی  معرض  در  ایشان  دام های 
ترمیم  می شد.  بیمارستان ها  و  کتابخانه ها  پل ها،  کاروانسراها،  منازل،  قبیل  از  بناها  تخریب  و  روستاها 
و حکومت ها  بر دوش مردم  و هزینه های سنگینی  نمی گرفت  انجام  به آسانی  بالیا  این  از  ویرانی حاصل 
شاهد  تاریخ  می کرد.  محو  تاریخ  صحنه  از  همیشه  برای  را  شهری  موارد،  برخی  در  و  می گذاشت 
 شکل گیری شهرهای جدید در کنار ویرانه های شهرهای قدیم بوده است که در اثر حوادث طبیعی ازمیان 

رفته اند.

. ابن مسكويه از 
زمين لرزه عظيمی 
که در 34۷ هجری 
قمری رخ داد، 
گزارش می دهد:

»شهر طالقان 
فرورفت، و جز 
پيرامون 30 تن از 
مردمانش کسی 
نرست. زمين 1۵0 
ديه از ديه های ری 
را فروخورد. اين 
لرزش تا حلوان 
ادامه داشت و 
بيش تر آن ها را 
فروخورد. 
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روایات آدم ها از حوادث شهری به نسبت دور و نزدیکی شان به حادثه و محل آن ها متفاوت است. هرکدام از آن ها به شکلی 
و شیوه ای که رخداد بر آن ها حادث شده از آن پرده برمی دارند. در این میان نوع نگاه توصیفی ایشان به واقعه، جمله بندی ها، 
واژگان و تصاویری که منتقل می کنند، پاساژهایی را در اختیار شنونده می گذارد. در این جستار از روایات تعدادی شهروند 
اصفهانی  که بیشتر از شصت سال دارند هم استفاده شده است. روایت ها پیرامون سیل یا طغیان رودخانه در اصفهان است. 
بااینکه آن ها از خاطراتی سرچشمه می گیرند که تا حدودی گرد فراموشی بر آن ها نشسته، شنیدنی هستند. سعی شده است 

که تا حد ممکن متن به گفتار راویان نزدیک باشد.
روايت نخست؛ غريق سيالب فنا

 یکی از روزنامه های محلی اصفهان در خبری به تاریخ بیستم جمادی اآلخر 1301 ه. ق:
»در روز پنجشنبه بیسِت شهِر)ماه( جمادی اآلخر که جمعیت زیادی از رجال و نساء به تماشای سیالب در باالی پل های 
رودخانه ازدحام نموده بودند، یک زنی که طفل شیرخواره ای در بغل داشته، در یکی از غرفات باالی پل ها رفته و نشسته، 
طفل خود را در دامن خود گذاشته، در حین آنکه سرگرم تماشا بوده از محافظت طفل غفلت می کند. طفل مزبور از دامن او 

لغزیده به میان آب افتاده، غریق سیالب فنا و مفقوداالثر گردیده است.«
روايت دوم: برويم تماشای سيل

اسداهلل شكل آبادی، ناشر:
»سال 47 یا 4۸ یادم است که سیل خیلی بزرگی آمد و چشمه ها دیگر گنجایش سیالبه را نداشتند. عید بود انگار. سیل 
مهیبی خیابان های اطراف زاینده رود را گرفته بود. می خواستیم برویم صحرا روغن ]حسین آباد حکیم نظامی[ منزل یکی از 
هم قطاران پدرم که نامش استوار طالبی بود. او آنجا می نشست، اما پل مارنان به دلیل سیل سنگینی که آمده بود، بسته بود. 
آمدیم و از روی سی وسه پل با اتوبوس رفتیم طرف حکیم نظامی و وحید که آن موقع یک خیابان باریک با درختان سر به فلک 
کشیده بود. از روی سی وسه پل که رد می شدیم دریایی از آب پیدا بود. انداختیم از بلوار آینه خانه که تازه کشیده بودند آمدیم. 
داشتند هتل کوروش را تازه می ساختند. پارک و خیابان تازه ساز مملو از آب بود. رفتیم دروازه شیراز و دور زدیم و آمدیم 

طغيان رود مرده
چند روایت از سيل و طغيان در اصفهان

کامران پوده
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حکیم نظامی و چون از حبیب آباد آمده بودیم، شب آنجا ماندیم. صبح روز بعد طالبی گفت: بریم تماشای 
سیل. از سعادت آباد آمدیم سر پل خواجو. آب آمده بود تا وسط قسمتی که آدم ها روی سکوها می نشینند. 

تمام این سکوها مملو از آب بود و نمی شد نزدیکش رفت. حتی دوتا شیر سنگی رفته بودند زیرآب.«
روايت سوم: حّباد الی سيل

اسداله شكل آبادی، ناشر:
 سال 45 یا 46 حبیب آباد سیل سنگینی آمد. اطراف حّباد چند تا خشکه رود هست که دوتا از وسط و 
دوتا از کنارش می گذرد. به این ها می گویند »ال«. فصل زمستان و نزدیک اسفند بود. بعد از باران برف آمد 
و تگرگ خیلی شدید. آب توی این الها آمد باال و افتاد تو حبیب آباد و بخش اعظم خانه ها را گرفت. برای 
آنکه توی خانه ها نیاید، مردم خاک باغچه را گونی می کردند و می گذاشتند دم داالن های درازی که به 
حیاط خانه منتهی می شد تا سیل نیاید تو چون حیاط خانه ها بزرگ و گود بود و اگر آب توی آن می افتاد 
تبدیل می شد به دریاچه. تا دوهفته ای ارتباط روستاها با اصفهان قطع شد؛ یعنی همین اتفاقی که امسال 

توی خوزستان افتاد، در بخش بلخار هم آن سال اتفاق افتاد.
روايت چهارم: سيل و شاه شهيد

اسداله شكل آبادی، ناشر:
 پدرم خاله ای داشت به اسم شهربانو که روایت هایش اسطوره ای بود. او می گفت: »شش سالم بود که 
سیل ویرانگری حباد و روستاهای اطراف را گرفت به طوری که روستایی به نام »کیدبینیچه« را همان سال 
به طورکلی آب برد.« تعریف می کرد که: »پدر من داشت از باغچه خاک می برد و جلوی در می گذاشت. 
همسایه هم پیرمردی بود که همین کار می کرد. او به پدرم گفت: مش رمضون این چه مصیبتی بود خدا به 
سر ما آورد. من روی کول بابام بودم، روی گونی و همه چیز را می دیدم. کف کوچه ها را باالبرده بودند که آب 
نیاید اما می آمد. پدرم گفت کفران نعمت کردیم و ناصرالدین شاه را کشتیم.« خاله پدرم 115 سال عمر کرد.

روایت ششم: سیِل اللی
غالم غیبی، نانوای مهاجر ساکن اصفهان:

»من بیست و هشتم اسفند پارسال از اصفهان رفتم اهواز و گفتم کمی می مانم و بر می گردم. هیچی دیگه، 
سیالب شد و ما گیر کردیم تا 15 ام. سیل از پیش خانه پدرخانمم توی اللی شروع می شد تا می رسید به 
اهواز، در اللی خرابی به بار نیاورد چون آن ها روی بلندی اند اما ازآنجا شروع شد و رسید به اهواز و هرچی 
در و دهات جلویش بود، رفتند زیرآب. پل ها را که آب برد من هم ماندم دیگر، راهی نبود. هی گفتم یک 
روز دیگر، دو روز دیگر، سه روز دیگر، ده روز دیگر... دیدیم نه بابا! ماندیم. همه آنجا را تماشا می کردیم. ببین! 

درختی که به اندازه یک اتاق بود را آب می برد. بچه ها فیلم هم گرفتن.«

سيل مهيبی 
خيابان های 
اطراف 
زاينده رود را 
گرفته بود. 
می خواستيم 
برويم صحرا 
روغن 
]حسين آباد 
حكيم نظامی[ 
منزل يكی 
از هم قطاران 
پدرم که نامش 
استوار طالبی 
بود. 
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»آقای موسوی 
فريدنی از 

بارندگی ای تعريف 
می کند که سقف 
خانه ها می ريزد و 

مردم می روند توی 
مساجد می خوابند. 

اين روايت را 
به صورت جزوه 

چاپ کرد و به همه 
ما داد، خيلی سال 
پيش. محل حادثه 

چهارباغ خواجو 
بوده. عكسی هم 

داريم که در کتاب 
هنرفر است و آب 

آمده از زير پل 
مارنان رد می شود، 

به صورتی که 
هم تراز است و چارتا 

آدم هم آمده اند 
تماشا.

روايت پنجم: آب در انبار ارحام
علی خدايی، نويسنده:

»آقای موسوی فریدنی از بارندگی ای تعریف می کند که سقف خانه ها می ریزد و مردم می روند توی 
مساجد می خوابند. این روایت را به صورت جزوه چاپ کرد و به همه ما داد، خیلی سال پیش. محل 
حادثه چهارباغ خواجو بوده. عکسی هم داریم که در کتاب هنرفر است و آب آمده از زیر پل مارنان رد 
می شود، به صورتی که هم تراز است و چارتا آدم هم آمده اند تماشا. می گفتند اینجایی که بیمارستان 
بهشتی هست، تقاطع پل فلزی و شاپور آن قدر آب آمده بوده که از توی انبار خانه ها زده بود باال، 

من جمله از خانه ارحام صدر.«
خودم هم یادم است آب آمده بود باال. بابام داشت من را از روی پل فلزی می برد مدرسه. احساس 

می کردیم که آب باالست.
روايت ششم: وقتی سيل آمد

اکبر ميخک، نقاش:
»من دو خاطره از دارم. یکی وقتی کوچک بودم و یکی در 1۸ سالگی. سال های چهل بود که آب از 
آن باال می ریخت پایین. عکسی دارم ازش. من و یکی از دوستان رفته بودیم سیل ببینیم. یک عکس 
سفید و سیاه است. جذاب بود. یکی دیگرش این بود که وقتی سیل آمد دیگر همه نمی توانستند بروند 
دم چار درختی که محلی در آن اطراف بود، یا دم پل خواجو. آن هایی که جسارت داشتند می رفتند 
و وقتی سیل آمد دیگر هیچ کس نمی توانستند برود. باران فراوانی آمد به نحوی که توی خیابان ها و 
کوچه ها آب جاری بود. وحشتناک باران آمد. چند روز پشت سرهم. طوری که هر جا گود بود را 
آب گرفته بود و توی خانه های باغچه دار، تبدیل به حوض شده بود. ما آن موقع خانه پدربزرگ بودیم. 
خرابه بزرگی پشت آن بود. پر آب شده بود، طوری که قایق سواری می کردیم. خانه پدربزرگم محله 
هاتف بود، کوچه گلشن امامزاده اسماعیل. آره همان حدود 41 است که عکسش را دارم. رفتیم سر 

پل خواجو سیل ببینیم«
روايت هفتم: باالدست سيل آمده

اکبر خامين، کارگردان سينما:
»آن موقع ها برف زیاد می آمد و آب می شد و چون هنوز سد زاینده رود ساخته نشده بود، طغیان 
می کرد و تا پله های پل خواجو می آمد. دیگر آدم نمی توانست برود این طرف و آن طرف آب. آب گل آلود 
که می آمد ما می فهمیدیم باالدست سیل آمده. چیزهایی هم مثل حیوانات تلف شده، گهواره بچه، 
گاهی وقت ها خود بچه، تشک، لحاف، گوسفند و گاو تلف شده را با خود می آورد. این ها مال اوایل بهار و 

1۹ 

سال اول| شماره چهارم
مهر 98

 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



قبل از انقالب بود. بعد از انقالب هم یادم است که دقیقا آب زد توی این پارک هایی که هست. دوچرخه بازها می رفتند توی 
آب به بازی. زیرزمین ساحل و سینما قدس آنقدر آب زده بود باال که نگو. ما سال ها تفریحمان این بود که اول بهار طغیان 
رودخانه را از دهنه ها ببینیم. هولتسر هم از این قضیه عکس دارد، از پل خواجو. طبقه باال هم می گفتند آب آمده که من 
ندیده بودم. این ها مال 30 و 40 بود و بعد از انقالب هم دیدم که گفتم. خیلی جمعیت می آمد. اکثرا هم می آمدند پل 
خواجو. حتی از روستاها هم می آمدند تماشا. وقتی می خوابیدیم صدای آب می آمد. خانه ما احمدآباد بود. مادرم می گفت: 

بچه ها حاال دیگر بخوابید و به صدای آب گوش بدهید تا خوِد صبح ...«
روايت هشتم: سيل در علی آباد جمبزه

خاتون زمانی، خانه دار:
»سال 33 خرابی شد. از چل روز پیش از عید همچین بارون آمد که نمی فهمیدیم کی روز شد کی شب. تمام زندگی مان 
خراب شد رفت ال ُهوار. هی می رفتیم تو چادر زندگی می کردیم. سیل کنده بود همه جا را. همه جا آب بود. هیچ جا 
نمی شد وایسی. شب همه چیز به تکون تکون بود، هی گوپ و گوپ و تاپ و تاپ طاق ها خراب می شد می ریخت 
پایین. چقدر گوسفند رو آب رفت. آذوغه ها از بین می رفت. نه می شد به مال ها علف داد، نه چیزی گیر خودمان 
می آمد. عالم تاریک شده بود. ما تا یک ماه خورشید را نمی دیدیم. ده روز به عید مانده واهشت. هوا خوب شد. بهار 
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 همه جا آب 
بود. هيچ 

جا نمی شد 
وايسی. شب 

همه چيز 
به تكون 

تكون بود، 
هی گوپ و 
گوپ و تاپ 

و تاپ طاق ها 
خراب می شد 

می ريخت 
پايين.

کشت و کار خوب شد و بنا کردن خرمن کردن و بافه کردن که دوباره بارون شدیدی امد و خرمن و 
بافه را ورداشت و رفت. سیل گندم و جوها را برد و همه صحراها سبز شد. آن سال همه خیلی صدمه 
خوردند. ما آفتاب را نمی دیدیم. هیزم می خواستیم و نبود. خیس بود. روشنا نمی شد. سرمامون بود. 
نه می شد نون ببندی به تندور نه می شد ده نار چیز بارکنی. هیچی نمی شد ریخت تو کرسی. چوق 
تو تندور نداشتیم. دیگه هیچ وسیله ای نبود. اینی که می گویم مال 64 سال پیش ازاین است. همان 
وقتی که اصفهان هم سیل آمد. من 15 سالم بود. تخته می هشتیم میون حیاط و روش چادر می زدیم 
بارون. نه چراغ بود نه گاز. ازبس که همه چیز را سیل برد و تلف و خراب کرد  و می رفتیم روش زیر 
 دیگه به سال به سی وسه می گفتیم سال خرابی. هر کی اون سال به دنیا آمد می گفتیم تو سال خرابی

 به دنیا آمده.«
روايت نهم: سيل در شعر

حسام الدين نبوی نژاد، مديرمسئول فصلنامه زنده رود:
»فکر کنم سال 35 بود. من هشت سالم بود. خانه ما در قسمت جنوبی خیابان اردیبهشت بود. آن موقع 
رودخانه این دیواره های محصورکننده را نداشت و طغیان که می کرد، با شیب مالیمی می آمد تا مطهرِی 
فعلی و آذر و اردیبهشت. خانه ما آن نزدیک بود، شاید در 500 متری رودخانه. شایع شده بود که اینجا سیل 
آمده و جای خوبی برای سکونت نیست. سدی هم نبود که کنترلش کند. می رفتیم به تماشا. آب رودخانه 
از توی شیب آمده و خیابان را گرفته و به خانه ها رسیده بود. جریان تندی هم داشت و ما نمی توانستیم در 
خیابان دنبال رودخانه برویم، انتهای اردیبهشت ایستاده بودیم و تماشا می کردیم. فصل هم جوری نبود که 
بزنی به آبی که شاخه های درخت و خود درخت را کنده و مقدار زیادی لوازم خانه های روستایی و گوسفند 
مرده و بادکرده با خودش می آورد. آن سال، سال سیل گیری بود احتماال در سراسر ایران. نمی دانم جسدی 
هم دیدم یا نه که اگر دیده بودم حتماً توی ذهنم می ماند. ولی لوازم خانه و این ها را می دیدم که روی آبی 
گل آلود می رفت به سوی سی وسه پل. آب می آمد و بیشه ها را می گرفت. سال 53 هم آمد اما شدتش مثل 

آن نبود. این خاطره مثل یک تک عکس در ذهن من مانده« شعری هم درباره اش دارم:
سال هاست

در ساحل زاینده رود قدم نزده ام
سال هاست

تن به این آب نسپرده ام
می دانم

سال هاست،
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رودخانه ها ازاینجا گذشته اند
بی آنکه در انتظارم مانده باشند

در دوردست های زمان
پسرکی با دوچرخه اش 

از پل چوبی گذشت
دست بر چهره رود کشید

به چرخه های گرداب خیره شد
ریگ های پهن را بر آب سراند

لختی شنا کرد 
و 

با گونه های خیس
شهر را ترک کرد

گونه هایم خیس است
موج های ریز

سرد و خاموش اند
رهگذری پرسید:

آقا
سیالب پنجاه سال پیش

یادتان هست؟ 
آبان ۸7 اصفهان
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اگر امروز طاعون به شما روی آورده است ازاین روست که لحظه اندیشیدن فرارسیده است: )آلبرکامو)13۹7(، 
طاعون، ترجمه رضا سیدحسینی، تهران: نیلوفر، ص 127(.

از وعِظ کشیش حادثه در شهر چگونه رخ می دهد؟ پیوندهای مرئی و نامرئی آن چیست و چنانچه روایت شود، از 
کدام سوراخ روایی نور را بر پرده می تاباند؟ شهر چگونه در ادبیات بستری برای خلق روایت و برساختگی حادثه 
می شود؟ این ها گوشه ای از سؤاالتی است که با بازخوانی رمان طاعون برای بررسی حادثه، روایت و شهر به آن ها 
پرداخته ایم؛ این یادداشتی است بر رمان طاعون به ترجمه رضا سید حسینی، به گستره وسیع اثر پرداخته  نشده 
است. کامو در نامه ای به روالن بارت نوشته است:»آقای عزیز، نظر شما درباره طاعون هرچند ممکن است جالب و 

گیرا بنماید، اما پذیرفتنش برای من دشوار است!«
 1

شهِر کامو؛ انديشه و زيبايی
تصاویر کامو از شهر، تصاویری دوگانه از مرگ، زندگی و حالتی انجمادی/برزخی میان این دو است. او با رویکرِد 
یک وقایع نگار، به روانشناسِی وجودی شهر و انسان در لحظه وقوع، پیش و پس از یک فاجعه نگریسته و تا آنجا 
نگاهِ خونسرد و کاونده و به نسبت بی طرف را تسری داده که گاه از اصِل زندگی در وضع موجود دور می افتد؛ او در 
شروع داستان اران را این گونه معرفی می کند:»در نظر اول اران شهری عادی است و فقط یک حاکم نشین فرانسوی 
است در ساحل الجزایر« استفاده از قید »فقط« و جداسازی شهر از ساختار کشوِر مستعمره، فاصله گذاری به جای 
او در تشخیص هویت شهر است، به ویژه که»وهران« را همه جا بانام فرانسوی اش»اران« می خواهند، توگویی خود 
نیز بر این استعمار صحه می گذارد تا بتواند آن را به نقد بکشد و از سوی دیگر هویت آن را با استفاده از این قید 
مختل کند: »....و فقط یک حاکم نشین فرانسوی است!« انگار که شهر هیچ هویت دیگری ندارد. »شهر ما حوصله 

لحظه اندیشيدن!
واکاوی روایت، شهر و حادثه در طاعوِن آلبر کامو

عادل اميری
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سربر است.« اما فراموش نکنیم دکتر ریو شخصیتی چندبعدی دارد، چنان که کامو در نامه اش 
به بارت می نویسد :»سعی کردم طاعون چندبعدی باشد.«

خوِد شهر زشت است
»باید اعتراف کرد که خوِد شهر زشت است: )همان: 37(« نویسنده، اینجا خود را مجبور به 
اعتراف می بیند، باوجودآنکه دلش نمی خواهد، باید معترف به زشتی این شهر 200 هزارنفری  
باشد زیرا: »اینجا کسی تخیل نمی کند«. نویسنده نشانه های جغرافیایی آمدورفت فصل ها 
را با توصیف لکه هایی از حضور آن ها در زمین و آسمان شهر توصیف می کند و شهری را 
می آفریند که هر فصلش متضمن تحمل نوعی از سختی است؛ از آتش سوزی تا گل و شل و از 
باران های سیل آسا تا گرمای طاقت فرسا و از بوی مشمئزکننده کوره های مرده سوزی تا رایحه 
گل های وحشی. کامو اما راه ساده آشنایی با یک شهر را این گونه توصیف می کند: »انسان 
بداند مردم آن چگونه کار می کنند؟ چگونه عشق می ورزند و چگونه می میرند؟ )همان: 3۸(« 
او با مرتبط ساختن این  هر سه و مقایسه آن با اران نتیجه می گیرد:»در شهر کوچک ما، گویا 
براثر آب وهواست که این هر سه باهم و به صورتی داغ و با گیجی انجام می گیرد. یعنی انسان، 
هم حوصله اش سر می رود و هم می کوشد خود را عادت دهد )همان: 3۸(« عادت؛ فعلی که 
اجبار به ماندگارِی در شهر را نمایان می کند. کامو این زشتی را در برابر پنداشت خود از شهر 
قرار داد می دهد و می نویسد:»چگونه می توان شهری بی کبوتر و بی درخت و بی باغ را تصور 
کرد که در آن نه صدای بالی هست، نه خش خش برگی؛ و خالصه نقطه ای است بی خاصیت«  
او همچنین می نویسد: »در شهر که بر روی فالت خود به شکل حلزونی بناشده بود و دریا 
را به زحمت می دید، سستی غم انگیزی فرمان می راند )همان: 65(« در این شهر گرمازده و 
پر گردوخاک، تنها نشانه های حیاِت شهری شاخه های فیکوس و خرما، درختان سقز در 
گورستان، درخت انجیر و باغ های خرما و انار است. تنها جانداران پرنده آن پرنده های ابابیل و 
دسته های سار و باسترک هستند و از روندگان نیز تنها به گربه ها و سگ هایی اشاره شده که 
به دستور شهرداری برای جلوگیری از انتقال طاعون کشته می شوند. حضور حیوانات در شهر 
چنان به نشانگاِن طاعونی بدل می شوند که باری از دوش نویسنده برداشته و اصاًل همین هایی 
که کشته می شوند پیام آوران پایان طاعون اند. موش هم که پای ثابت شهر است! صحنه های 
حال به هم زن استفراغ خون موش های خیس در حال مرگ روی راهروی آپارتمان دکتر 
ریو ..... باوجوداین:»بهار به بازارها می رسد و هزاران گل سرخ در طول پیاده روها در سبد 

گل فروشان می پژمرد« کامو نتیجه می دهد:»طاعون باشرافت می رود«.

حضور حيوانات 
در شهر چنان 

به نشانگاِن 
طاعونی بدل 
می شوند که 

باری از دوش 
نويسنده 

برداشته و اصاًل 
همين هايی که 

کشته می شوند 
پيام آوران پايان 

طاعون اند. 
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۲
کامو آدمیان را در منگنه طاعون می آزماید. گویی اثر برای او آزمایشگاهی جهت سنجش 
حاالت بشر است و شهر، مکانی برای گستردن روایتی آزمایشگاهی از ناتوانی بشر در 

مقابله با حادثه، طاعون یا هر آنچه چنین نام و حالی دارد. 
حادثه: خبر نمی کند، خبر می شود

کامو مدعی می شود که:»به عقیده عموم، این حوادث که تا حدی از جریان عادی به دور 
بود در آن شهر نابجا افتاده بود« او بالفاصله حادثه را به چیزی نسبت می دهد که جریان 
عادی امور را از ریل خارج کرده و در آن شهر »نابجا« افتاده است. یعنی اینکه می توانسته 
حادث نشود. حادثه در نزد او، ناگهانی و به اشتباه درجایی که نباید اتفاق افتاده است. آیا 
او از پیش می دانسته؟ شاید! چنانکه از زبان تارو مدعی می شود که:»همه چیز را درباره 
زندگی می داند« اما مشکل اصلی این است که:»آنچه در شهر ما تازگی دارد، اشکالی است 
که برای مردن پیدا می شود« و مردن، نفس حادثه است.  درنتیجه می توان خوانش کامو 
از امر حادثه را در طاعون چنین فهم کرد، حادثه درواقع رخداِد نابجاست و اینجا منظور 

از نابجایی، زماِن نامناسب نیز هست. 
درِک دور از حادثه؛ اثر پروانه ای

اتفاقاتی را  انتظار  اینجا به آسانی می توان گفت هیچ دلیل نبود که همشهریان ما  »تا 
داشته باشند که در بهار آن سال روی داد. بعدها پی بردیم که این اتفاقات نخستین 
عالئم یک رشته حوادث وخیم بود« پس حادثه امری است که در پِی یک رشته اتفاق 
پاگرد خانه اش،  با دیدن موش مرده در  ریو  بی ربط رخ می دهد. چنانکه دکتر  به ظاهر 
نخستین گمانه زنی های وقوع یک حادثه را مطرح می کند: نوعی پیش آگاهی که کامو 
آن را در دهان شخصیت ها می گذارد تا به این واسطه بتواند هیبت ماورایی دانای کلی 
و جایگاهِ راوی را به تصویر کشد. رعب انگیزی خوانش روایت برای منتقد و مخاطب هم 
ازاین روست. پیرمرد بیمار اسپانیایی دست هایش را به هم می مالد و می گوید:»بیرون 
می آیند. توی همه آشغالدانی ها از آن ها هست!« اینجاست که دکتر درمی یابد همه مردم 

محله از موش ها/حادثه بحث می کنند:)همان: 43(
رانسدوک خبر می دهد: چيزی نيست!

»تاکنون مردم از حادثه نفرت باری شکایت داشتند.« آن ها مثِل آدم حادثه دیده هنوز 
گیج اند چراکه رانسدوک با برجسته سازی آمار موش ها به ابعاد حادثه توسعه می بخشد. با 

 حادثه امری است 
که در پِی يک رشته 
اتفاق به ظاهر بی ربط 
رخ می دهد. چنانكه 
دکتر ريو با ديدن 
موش مرده در پاگرد 
خانه اش، نخستين 
گمانه زنی های وقوع 
يک حادثه را مطرح 
می کند: نوعی 
پيش آگاهی که 
کامو آن را در دهان 
شخصيت ها می گذارد 
تا به اين واسطه 
بتواند هيبت ماورايی 
دانای کلی و جايگاِه 
راوی را به تصوير 
کشد.
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باال گرفتن وحشت و اعتراض مردم به مقامات دولتی، رانسدوک خبر می دهد که:»مسئله 
ناگهان منتفی شده و دایره دفع موش فقط تعداد ناچیزی موش مرده جمع آوری کرده است« 
دکتر ریو اما چندان توجهی به شایعات محلی ندارد. )همان: 54(. قسمت مهمی از تولید 
محتوای هر حادثه که با رشته هایی ناپیدا مدام تولید می شود. فروشندگان روزنامه های 
عصر دوباره فریاد می زنند که:»حمله موش ها پایان یافته است« بازی های رسانه ای پایان 
ندارد، کامو به خوبی آن ها را می شناسد و در نقطه به نقطه روایت از آن ها برای پخش کردن 
اطالعات استفاده می کند. فراموش نکنیم در اینجا شایعات صرفاً کارکرد روایی و پیش 
برنده داستان ندارند، فرهنِگ مردم، تعامالت و نوِع شبکه های ارتباطی همه و همه جزئیاتی 

هستند از کلی به ناِم شهر که کامو آن را این طور غیرمستقیم تصویر می کند.   
زمزمه های فرار از دروازه های شهر

زمزمه های فرار از دروازه های شهر آغاز می شود:»بعضی از همشهریان ما که در میان گرما 
و طاعون گیج شده بودند ....... می کوشیدند که محافظین دیوارها را غافل کنند و به بیرون 
از شهر بگریزند )همان: 137(« پایان ماه ژوئن فرامی رسد. آغاز گرما با افزایش ناگهانی 
تعداد قربانیان و رسیدن آن به هفت صد نفر هم زمان می شود و نوعی یأس و ناتوانی شهر 
درگیری  دروازه ها  بود...دم  بسته  و همه کرکره ها  بود  درها مسدود  فرامی گیرد:»همه  را 
در حادثه  گویی  )همان: 144(«  استفاده می کنند  اسلحه  از  ژاندارم ها  و  ایجاد می شود 
بی نظمی های جدیدی ظهور پیدا می کند. از اتفاق همین بی نظمی ها روایت را طوری پیش 
می برد که عالوه بر حس تعلیق و کنش های تهییجی، خواننده در جهاِن اثر زیست کند 
و تقابل دیدگاه های حفظ و شکست نظم به جداِل ذهنی برای مخاطب تبدیل می شود.    

حادثه شهر را تغيير می دهد: نظام طاعون
ندارد  وجود  متخصصی  نیروی  دیگر  مرده اند.  طاعون  از  مرده شویان  و  پرستاران  اغلب 
از مردم  را فلج کرده و عده زیادی  اقتصادی  اندک است. طاعون همه زندگی  یا بسیار 
بیکار شده اند:»از این لحظه به بعد مشخص شد که فقر قوی تر از ترس است« تا پایان 
ماه اوت، اغلب شهروندان اران بانظم کافی راهی منازل آخرتشان می شوند زیرا:»مقامات 
مسئول معتقد بودند که وظیفه شان را انجام می-دهند )همان: 210(« اما از همین ماه 
است که شماره قربانیان از امکانات گورستان کوچک اران افزون می شود و به این ترتیب، 
تصرف  و  حائلش  دیوارهای  تخریب  با  را  آن ها:»گورستان  می شود.  اتخاذ  جدید  تدابیر 
زمین های بایر اطراف توسعه می دهند« و استانداری طبق بخشنامه از مالکین زمین ها 

 اينجا شايعات 
صرفاً کارکرد 

روايی و 
پيش برنده 

داستان ندارند، 
فرهنِگ مردم، 
تعامالت و نوِع 

شبكه های 
ارتباطی همه و 

همه جزئياتی 
هستند از 
کلی به ناِم 

شهر که کامو 
آن را اين طور 
غيرمستقيم 

تصوير می کند.   
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برای همیشه خلع ید می کند!. کار، به کوره های مرده سوزی می کشد:»در روزهای اول، هر شب نزدیک 
صبح دودی غلیظ و تهوع آور بر روی محله های شرقی شهر گسترده می شد و به عقیده پزشکان، این 
دود هرچند که نامطبوع بود به کسی صدمه نمی زد.....« اما با تهدید مردم حاشیه نشین مبنی بر کوچ، 
مسئولین امر مجبور می شوند با لوله کشیده پیچیده ای دود را به سمت دیگر هدایت کنند. درصورتی که 
عمومی،  میدان های  در  که،  دید  خواهد  خود  به  را  روزی  کنند:»شهر  کنترل  را  بیماری  نمی توانستند 
بیهوده گریبان محتضران را خواهند چسبید امیدی  از کینه ای مشروع و  بااحساس آمیخته   محتضران 

)همان: 212( بااین حال آن ها وارد مرحله دوم طاعون می شوند:»در آغاز طاعون، موجودی را که ازدست داده 
بودند خوب به خاطر می آوردند و بر او افسوس می خوردند......در دومین مرحله حافظه شان را هم ازدست داده 
بودند........جسم او را گم کرده بودند ... آنان در نظام طاعون قرارگرفته بودند و این نظام هرچه مبتذل تر بود، در 
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 آنان مؤثرتر بود« همشهریان راوی اما می گویند:»وقت آن رسیده که این وضع تمام شود 
رادیو  برنامه های  در  یا  و  روزنامه ها  در البه الی ستون های  مردم  )همان: 213( همه 
به دنبال دالیلی می گردند تا باور کنند پایان طاعون نزدیک است و.....یا به خواندن 
مالحظاتی که یک روزنامه نویس شاید به طور تصادفی و در حال خمیازه کشیدن از 
خستگی نوشته است، دچار ترس بی پایه ای می شوند. مهم اما این است که:» طاعون 

قضاوت درباره ارزش ها را از بین برده بود)همان: 217(
طاعون عادی می شود

»در طول ماه های سپتامبر و اکتبر طاعون شهر را که در هم پیچانده بود زیر سنگینی 
خود نگه داشت، حاال که درجا زدن در میان بود، صدها هزار انسان ، در طول هفته هایی 

که پایان نمی یافت، بازهم در جا زدند)همان: 221(
طاعون باالخره عادی می شود و مردمانی که تاکنون چنان عالقه شدیدی به تمام اخبار 
مربوط به طاعون نشان می دادند، دیگر به هیچ وجه به آن توجهی نداشتند. چنان چه 
در روایت وضعیت هایی چون فراِر مردم از شهر اگر در سراسر اثر وجود داشت تکراری 
می شد، حادثه نیز پس از مدتی عادی می شود. گو حادثه لحظه یا لحظاتی دارد که چون 

پاگرد ها روایت را باقدرتی بیشتر و از زاویه ای نو پیش خواهد راند.    
پس از طاعون چه خواهد شد؟

عنوان این بخش را بخوانید پس از حادثه چه خواهد؟ حادثه نظم موجود را بر هم 
می زند و نظم جدید یا همان نظم بعد از حادثه آیا همان نظم قبلی است یا به نظمی 
جدید رسیده ایم؟ حادثه آن هم با چنان عظمتی تمام ساختار ها را در هم می شکند 
اما در خفا  ندارند  امید آشکاری به دوران سالمت  چنان که می بینیم  هرچند مردم 
ته دل ولی  از  ما  بود که:»همشهریان  این  نشانه های آن  از  و یکی  بودند  منتظر آن 
درعین حال با بی اعتنایی شروع کردند به گفتگو درباره اینکه پس از طاعون چگونه 
روز  دو  یکی  در ظرف  است که طاعون  داد« طبیعی  زندگی سروسامان خواهند  به 
متوقف نشود اما:»ظاهرا سریع تر ازآنچه به طور منطقی امید می رفت، رو به ضعف نهاد.

) همان: 302( اولین روزهای ژانویه است و سرما ناگهان زیاد شده است. طاعون در 
ظرف سه هفته و با سقوط های پیاپی افول می کند:»شتاب کردنش نشان می داد که 
طاعون براثر خشم و خستگی از هم می پاشد و درعین حال که تسلط بر خویشتن را 

 چشم نپوشيم 
از تعاريف 

مارکو برای 
قوبالی خان، او 
کمتر شهری را 
با انسان هايش 
شرح می دهد 
و در روايتش 
بيشتر نگاهی 

نشانه شناختی 
به انسان را 
پيش گرفته 

است.
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از دست می دهد، تأثیر ریاضی و قاطع آن نیز که نماینده قدرتش بود از میان می رود«سرم 
کاستل موفقیت های گوناگون به دست می آورد و معالجات پزشکان مؤثر واقع می شود:» به نظر 

می رسید طاعون محاصره شده« بازرس نیز می میرد.
عفونت در همه جا عقب نشینی می کند و:» اعالمیه های استانداری که نخست امیدی مبهم 
و مخفی تلقین کرده بود، باالخره این ایمان را در دل های مردم ایجاد می کرد که پیروزی 
به دست آمده و بیماری مواضع خود را ترک می کند......در حقیقت دادن نام پیروزی به این 
وضع دشوار بود. فقط مجبور بودند تصدیق کنند که بیماری همان گونه که آمده بود، پی کار 
خود می رود«می توان گفت از لحظه ای که کوچک ترین امیدها برای مردم شهر امکان پذیر شد، 
حکومت مستقر طاعون پایان یافت:»سینماها و کافه ها پر و خالی می شد...مردم گاه و بی گاه 
لبخند می زدند و این فرصتی بود برای پی بردن به این نکته که تا آن وقت هیچ کس در کوچه ها 
دچار  گاه  کردند.  رفتار  متضاد  به صورت  ما  همشهریان  ژانویه،  ماه  سراسر  در  نمی خندید... 
هیجان خوشحالی بودند و گاه غرق در اندوه و افسردگی.....حتی درزمانی که آمارهای طاعون 
مناسب ترین وضع را نشان می داد بازهم عده ای دست به فرار می زدند این وضع مقامات دولتی 
و حتی خود نگهبانان را به حیرت می انداخت. زیرا اغلب این فرارها به نتیجه می رسید اما، در 
حقیقت، کسانی که در این لحظات فرار می کردند، از احساسات طبیعی خویش تبعیت می 
کردند....حتی وقتی که دوران طاعون پایان یافته بود، برحسب معیارهای خود زندگی می کردند....   

3
ساختار گرد طاعون

 ساختاری که نویسنده طاعون اختیار کرده گرد است. او می کوشد در سیِر این هندسه مدور 
دیدن  بازگرداند:  اول  نقطه  به  را  مخاطب  و هستی،  طبیعت  مظاهِر  دادن  نشان  با  به نوعی 
موش ها، سگ ها و گربه ها در ابتدا و انتهای طاعون که هویتی دوگانه به آن ها می دهد، انگار که 
توأمان پیام آوران مرگ و زندگی باشند. گو کامو اعتقاد دارد رخداِد نابجا تواِن تغییر مفاهیم را 
نیز دارد. او نمایشی به نمایش درآورده که برهمه چیز آن اشراف دارد، چون راوی داناِی کِل 
نامحدودی است که همانند خدا با چشم های بی شمار همه جا هست و آن قدر به خود غره 
است که مدعای همه چیزدانی دارد و می داند هم. او در این راه، از ریزترین و بی اهمیت ترین 
جزئیات نیز قطعات مهمی بیرون می کشد تا به جای خود از آن کار بکشد. مثال:»صدای اره 
مکانیکی از پنجره باز اتاق دکتر باال می آید«. توصیفی برنده از روح شرایط حاکم. و یا اینکه 
خبر مرگ سومین قربانی طاعون را از گفتگوی دو مأمور فروش بلیت تراموا بیرون می کشد.  

نويسنده طاعون 
اختيار کرده 
گرد است. او 
می کوشد در 
سيِر اين هندسه 
مدور به نوعی با 
نشان دادن مظاهِر 
طبيعت و هستی، 
مخاطب را به نقطه 
اول بازگرداند: 
ديدن موش ها، 
سگ ها و گربه ها 
در ابتدا و انتهای 
طاعون که هويتی 
دوگانه به آن ها 
می دهد، انگار که 
توأمان پيام آوران 
مرگ و زندگی 
باشند. گو کامو 
اعتقاد دارد رخداِد 
نابجا تواِن تغيير 
مفاهيم را نيز 
دارد. او نمايشی 
به نمايش درآورده 
که برهمه چيز 
آن اشراف دارد، 
چون راوی داناِی 
کِل نامحدودی 
است که همانند 
خدا با چشم های 
بی شمار همه جا 
هست و آن قدر 
به خود غره 
است که مدعای 
همه چيزدانی دارد 
و می داند هم.
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شخصيت های طاعون
شخصیت ها در این داستان، به اندازه دور و نزدیکی شان به طاعون و دکتر ریو که نقطه ثقل 
است، پرداخت شده اند. ازاین روست که کامو او را برای وقایع نگاری طاعون انتخاب کرده تا ضمن 
آنکه در مرکز روایت قرار می گیرد، ازلحاظ فنی و تخصصی نیز بر کِل داستان اشراف داشته 
باشد. ازاین رو اجبار به زیر سؤال بردن علم، فلسفه، جامعه، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و... موجب 
تولید تحلیل هایی می شود که او در دهان شخصیت های داستان می گذارد. کسانی که هرکدام 

پرچم دار طیفی از اندیشه در شهری هستند که اندیشه در آن وجود خارجی ندارد. 
روايت: تاريخ و طاعون

دکتر ریو مرغ باغ ملکوت است؛ یعنی همانی که کامو می خواهد و از آن پرده برمی دارد: انسانی 
که می تواند بی ارتباط با ماوراء، مقدس باشد. به همین خاطر، شخصیت ها و مضامین را در 
مقابل هم قرا می دهد. اران شهری مذهبی است که کشیشی متوازن به نام پِر پانلو دارد:»این 
کشیش در شهر ما، حتی در میان کسانی هم که به مسائل مذهبی اعتنایی نداشتند مورد 
بیان  مذهبی  روایات  با  پیوند  در  را  طاعون  تاریخی  اطالعات  اغلب  که  اوست  بود«  اعتماد 
می کند. کامو ذیل جمله ای این مستندات را: »کارناوال پزشکان نقاب دار در دوران طاعون 
تا قرن پیش، جلو  تا ده  را  اثر  تاریخی، گستره  ارجاعات متنوع  با  سیاه« می نامد و سپس 
می برد: از طاعون قسطنطنیه تا کانتون و از آتن و چین تا ایران و از پروانس تا فرانسه تاریخی. 
راوی همچنین برای اینکه به هیچ چیز خیانت نکند و به ویژه به خودش خیانت نکند:»جنبه 
تأثیر  نخواست که تحت  اختیار کرد. هرگز  را  بی طرفانه مشهودات خود  نقل  و  برون گرایی 
هنر چیزی را تغییر دهد. به استثنای آنچه ضرورت های اساسی مطالب مربوط به هم ایجاد 
می کرد«و همین برون گرایی است که به راوی حکم می کند اکنون بگوید که اگر عذاب عظیم 
این دوران، عمومی ترین و عمیق ترین عذاب آن جدایی بود:»معنویات آنان نیز مانند جسمشان 
نحیف شده بود.« بااین حال بالفاصله اعالم می کند که  قبل از ورود به جزئیات دوره ای که 
باید تشریح شود، وقایع نگار الزم می داند عقیده شاهد دیگری را ذکر کند. سپس با بسط آن به 
یادداشت های دکتر که در حال »نوعی وقایع نگاری از این دوره دشوار است اما نوع خاصی از 
وقایع نگاری است که گویی در آن تعمدی برای بی اهمیت جلوه دادن مسائل به کاررفته است« 
ندارد.... تاریخ  که  است  درآورده  مورخ چیزی  به صورت  را  عمومی:»خود  آشفتگی  نمایشان 

یک مشت جزئیات درجه دوم که درعین حال بی اهمیت نیستند.....5۸«
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به نفع طاعون زدگان شهادت دهد 
راوی پیش از نگاشتن آخرین حوادث طاعون می نویسد:»راوی دست کم می خواهد دخالت خود را در این کار توجیه 
کند و بگوید که اصرار داشته است لحن شاهد بی طرفی را داشته باشد. در سراسر مدت طاعون، حرفه او ایجاب 
می کرد که با اغلب همشهریان خویش تماس بگیرد و از احساسات آن ها باخبر شود. پس برای آنچه دیده و شنیده 
موقعیت خوبی داشت اما خواسته است که این کار را با خویشتن داری مطلوبی انجام دهد. به طورکلی کوشیده 
است چیزی بیش ازآنچه خود دیده است نقل نکند، به همدردان دوران طاعونش افکاری را که مجبور نبودند داشته 
باشند نسبت ندهد و فقط از متونی که تصادف یا بدبختی در اختیارش گذاشته بود استفاده کند.« بنابراین:»دکتر 
ریو تصمیم گرفت سرگذشتی را که در اینجا پایان می گیرد بنویسد، تا از آن کسانی نباشد که سکوت می کنند، 
تا به نفع طاعون زدگان شهادت دهد.....با وجود این می دانست که این سرگذشت نمی تواند سرگذشت پیروزی 
نهایی باشد. فقط می تواند نشان دهنده آن کاری باشد که او مجبور شده بود به رغم ازهم گسیختگی خویش، بر ضد 

وحشت و سالح خستگی ناپذیر آن انجام دهد«.
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پرندگان داستانی از دافنه دوموریه است که پس ازآن با شاهکاری از آلفرد هیچکاک به یکی از ماندگارترین فیلم های تاریخ 
سینما تبدیل شد. این در حالی است که اگر داستان و فیلم را با یکدیگر مقایسه کنید درمی یابید که تنها در یک چیز اشتراک 
دارند؛ آن هم نام »پرندگان«! به عبارتی هیچکاک تنها ایده ای از دافنه دوموریه را در نظر گرفته و روی آن اثری جاودانه 
ساخته است. برای بررسی پرندگان  بهتر است ابتدا داستان دوموریه را موردتوجه قرار دهیم و ببینیم چه ویژگی هایی دارد. 

نات می جنگد
داستان دوموریه به روایت خانواده ای می پردازد که با حمله بی امان پرندگان مواجه می شوند. این داستان کوتاه، روایت نزاع 
میان انسان و طبیعت است. آدمی در برابر هجوم بار پرندگان به خانه بیکار نمی نشیند. »نات«؛ شخصیت اصلی این داستان 
است و قصه روایت  تالش های او برای در امان ماندن خانه و خانواده اش از هجوم پرندگان، اما در پایان او مغلوب پرندگان 

می شود و عقاب ها از در و کالغ ها از پنجره آن ها را نابودی می کنند.

پسر، مادر، دختر
در فیلم پرندگان ساخته هیچکاک اما شاهد زوجی هستیم به نام های میچ و مالنی. آن دو رابطه ای عجیب را با یکدیگر 
آغاز کرده اند. میچ که در دادگاهی از مالنی شکست خورده او را در فروشگاهی سر کار می گذارد، مالنی به عنوان دختری که 
می خواهد جبران مافات کند به سراغ میچ می رود و پرنده ای را که او مدنظر دارد برایش تا خانه می برد. رابطه آن دو از این 

شهر در دست پرندگان

ميالد مرتجی
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لحظه وارد فاز دیگری می شود، مادر میچ به عنوان سدی محکم در برابر ارتباط آن ها می ایستد. 
سپس جریان حمله پرندگان رخ می دهد و در این میان میچ، مالنی و مادر با یکدیگر متحد 
می شوند و در برابر پرندگان مقابله می کنند. پایان داستان هیچکاک هم با داستان دوموریه 

تفاوت دارد، چراکه درنهایت شخصیت های هیچکاک زنده می مانند و شهر را ترک می کنند.

دوموريه چه می خواهد؟
شاید بتوان منظور دافنه دوموریه را با یک پاراگراف از دل داستانش بیان کرد:

 »نات به صدای خرد شدن چوب گوش داد و متحیر بود که خاطره چند میلیون سال چطور در 
آن مغزهای کوچولو و منقارهای کوبنده و چشمان نافذ ذخیره شده و حاال این توان را به آن ها 

داده است که بشر را با دقت استادانه ای نابود کنند.«
به عبارتی داستانی که دافنه دوموریه آورده به نوعی انتقام پرندگان و طبیعت از انسان است. بشر 
که همواره حیوانات را در قفس قرار می داده، این بار خانه خودش قفس نگه داری  او شده و برای 

زنده ماندن از دست پرندگان تالش می کند. 

هيچكاک فراتر می رود
ضمن باقی ماندن پیام انتقام طبیعت از آدمی در آثار هیچکاک اما می توان تفاسیر دیگری را 
نیز به این اثر مرتبط دانست. چراکه ورود سه شخصیت متفاوت در اثر پرندگان جلوه ای دیگر به 
آن بخشیده است. وجود ارتباط مثلثی میان کاراکترها در این فیلم، معانی و تفاسیر روانکاوی و 
اجتماعی ویژه خود را به همراه دارد. عشقی که با سدی بزرگ مواجه است بعد از حمله پرندگان 
به ثبات می رسد. افرادی که با یکدیگر درگیری پیدا می کنند به سمت زندگی جمعی می روند 
و دیالوگ هایی که هر بار بین افراد ردوبدل می شود درنهایت به سکوت منجر می شود. همه این 
موارد را می توان بررسی و تفسیر کرد؛ اما در این مقاله بیش از همه  بر بعد اجتماعی پرندگان و 

تأثیر آن بر حیات شهری، بحث می کنیم.

سه تفسير
شاید تفاسیر روانکاوانه در اینجا راهگشا باشد، به ویژه تفاسیر اسالوی ژیژک که عالقه خاصی به 

عشقی که با 
سدی بزرگ 

مواجه است بعد 
از حمله پرندگان 
به ثبات می رسد. 

افرادی که با 
يكديگر درگيری 
پيدا می کنند به 

سمت زندگی 
جمعی می روند 
و ديالوگ هايی 
که هر بار بين 
افراد ردوبدل 

می شود درنهايت 
به سكوت منجر 

می شود. 
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آلفرد هیچکاک دارد. او بیش از همه چیز در مورد رابطه عاشقانه ای صحبت کرده که در این فیلم شکل 
می گیرد و »ابرمن مادرانه ای« که در برابر عشق میچ و مالنی می ایستد، اما حمله پرندگان سبب می شود 

که این ابرمن شکسته و رابطه ای عاشقانه شکل گیرد.
با توجه به پیشنهاد های رابین وود، ژیژک به سه تفسیر از پرندگان اشاره می کند. نخستین تفسیر، قرائت 
کیهان شناختی از حمله پرندگان است. این حمله را می تواند تجسم بینش هیچکاکی نسبت به جهان 

دانست که در آن هرلحظه ممکن است جهان منظم از بین رفته و امر تروماتیک، آن را در هم بریزد. 
تفسیر دوم، قرائت محیط زیستی است که در آن پرندگان جهان متحد شده اند تا با ستمی که بر آن ها 

رفته است، مقابله و مبارزه کنند و درنهایت نسل بشر را براندازند. 
در سومین قرائت که جنبه های روانکاوی دارد اما ژیژک به رابطه سه گانه ای که در فیلم شکل گرفته اشاره 
می کند و سپس به دنبال تفسیر پرندگان برمی آید. پرندگان مهاجم به عبارتی تجسم یک ناسازگاری 

بنیادین، آشفتگی و نوعی از خط خارج شدن مناسبات است.
بااین همه بحث را با ژیژک و تفاسیری که دارد پیش می بریم تا ترومایی که در پرندگان با آن مواجه 
هستیم را بررسی کنیم، ترومایی که سبب از هم پاشیدن نظم نمادین می شود. اما سؤال اینجاست که 
با توجه به پایان بندی که هیچکاک در نظر گرفته و آنچه متفاوت اجرا کرده است آیا او به سمت غریزه 

مرگ پیش می رود یا ژوئیسانس؟

لكه در شهر
یک حادثه شهری آرام را به هم می ریزد. ساختار معین در زندگی و نظم در کار هر یک از افراد جامعه 
از هم می پاشد.  شهر بیمار شده و زندگی عادی در آن دچار اختالل می شود. این همان »لکه» است. به 
عبارتی ایجاد لکه در نظم نمادین موجود، باعث درهم ریزی وضعیت می شود. لکه ای که در فضای منظم 
ایجاد شکاف می کند. اگرچه ممکن است در روز بارها برای هر یک از افراد جامعه شهری این لکه ایجاد 
شود، اما این پدیده برای یک شهر به عنوان کل به ندرت و به سختی اتفاق می افتد. در پرندگان اما این 
پدیده رخ می دهد. روایت هیچکاکی صحنه ای آرام را نشان می دهد که مستعد تخریب است و درنهایت 
هم فرومی ریزد. پس از حمله پرندگان فضا به سویی دیگر گام برمی دارد و قواعد بازی تغییر می کند، 

چراکه بی نظمی در آن حاکم شده است.

شهر جديد با حاکمی متفاوت
نکته مهم در پرندگان پدید آمدن شهری جدید است. شهری که پرندگان بر آن حاکم شده اند. پرندگان 
با خوی توحشی که از خود نشان می دهند، جای همیشگی خود را با انسان ها عوض می کنند. در 

پرندگان 
مهاجم به 

عبارتی 
تجسم يک 
ناسازگاری 

بنيادين، 
آشفتگی و 

نوعی از خط 
خارج شدن 

مناسبات 
است.
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شروع فیلم، مغازه پرنده فروشی نشان داده می شود که در آن پرندگان بسیاری داخل قفس ها 
قرارگرفته اند، این جایگاهی است که انسان برای پرندگان در نظر گرفته است اما در ادامه 
وضع تغییر می کند. پرندگان قدرت را در دست می گیرند و انسان ها در خانه های خود زندانی 
می شوند. حمله پرندگان شبیه حمله انسان هاست. این بار پرندگان به شکار انسان آمده اند و 

آن ها هستند که تعیین می کنند انسان چه کند.

بررسی با ادبيات لكانی
ژیژک می گوید: »پرندگان در فیلم هیچکاک دقیقا تجسمی از یک ژوئیسانس ناممکن است.« 
و در ادامه می افزاید: »پرندگان ابژگانی کردن تصویری و ناپذیرایی امر واقع تصویری هستند که 

به ژوئیسانس امر واقع تجسم می بخشد«.
ابتدا الزم است تا کمی در مورد اصطالحاتی که ژیژک استفاده کرد توضیح دهیم. ازنظر 

پرندگان ابژگانی 
کردن تصويری 
و ناپذيرايی امر 
واقع تصويری 
هستند که به 
ژوئيسانس امر 
واقع تجسم 
می بخشد
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لکان امر واقع مواجهه ای ناممکن است که به ساحت 
از  امر واقع در اصل چیزی بیرون  نمادین درنمی آید. 
زبان است که هر بار خود را نشان می دهد، اما هر بار 
بیرون می ایستد. سوژه برای آن که بتواند به درک امر 
واقع برسد، آن را دچار درک »فانتزی« می کند. فانتزی 
به عبارتی شبیه سازی امر واقع برای سوژه است. اما امر 
واقع هنگامی که از ادراک فانتزی گذر می کند ضربه ای 
بنابراین سوژه  می زند.  به سوژه  روانکاوانه  و  شناختی 
می شود.  واقع  امر  ضربه  روان  سوبژکتیوسازی  درگیر 
درنتیجه سوژه دچار مفهومی می شود که لکان آن را 
»ژوئیسانس« می نامد. ژوئیسانس نوعی لذت همراه با 

درد است که فروید آن را در فراسوی اصل لذت به 
»رانه مرگ« تعبیر کرده است. 

پايان داستان
آیا  می خورد؟  رقم  پرندگان چگونه  داستان  پایان 
در آن انسان پیروز می شود یا پرندگان؟ پرندگان 
حاکم می مانند یا شهر به شرایط عادی بازمی گردد؟ 
همه سؤال ها به قوا خود باقی می مانند چراکه پایان 

داستان در فیلم مشخص نیست. 
کیهان شناختی  تفسیر  با  دوموریه  داستان  پایان 
اما  است  قابل بررسی  کرده،  مطرح  وود  رابین  که 
فیلم خروج  پایان  می رود.  فراتر  این  از  هیچکاک 
افراد از شهر را نشان می دهد. او در یک مصاحبه، 
پایانی  را  گرفته  نظر  در  فیلمش  برای  که  پایانی 
تلخ خوانده است. هیچکاک گفته بود که پس از 
خروج شخصیت ها از خانه و عبور از پرندگان، آن ها 
درنهایت مقابل پلی که خارج از شهر است، متوقف 

می شوند. این پایانی شگفت آور است. 
بااینکه ژیژک معتقد است که این جمالت هیچکاک 
از شیطنت های او ناشی می شود اما شاید پایانی که 
هیچکاک مدنظر دارد، بهتر بتواند تفسیر لکانی را 
محقق کند. امر واقع که همواره بیرون می ایستد، 
فانتزی  و  از شهر منتظر است  بیرون  نیز  بار  این 
پرندگانی که میچ و مالنی از کنار آن ها رد می شوند، 
و  شهر  بین  شکاف  هم  پایان  در  می رود.  بین  از 
خارج از شهر مشخص می شود که نمایانگر همان 
ژوئیسانس است. رانه مرگی که منتظر است تا ضربه 
خود را باز به سوژه بزند و سوژه در برابر آن راهی 

جز توقف نمی یابد.
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ماجرا به 26 آوریل 1۹۸6  باز می گردد، به زمان حکومت حزب کمونیست شوروی در روسیه؛ برای انجام آزمایش هایی 
در نیروگاه اتمی »چرنوبیل«، سیستم ایمنی راکتور غیرفعال  شد و به همین دلیل دمای راکتور بیش ازحد افزایش یافت 
و کنترل آن از دست رفت. این روند سبب شد تا دو انفجار پیاپی رخ دهد، در پی انفجارها هسته راکتور باز شد و ذرات 
رادیواکتیو از آن بیرون آمدند. در ابتدا مقامات نیروگاه و حزب در شهر »پریپیات« و »چرنوبیل« حاضر به پذیرش این 
فاجعه نبودند و باوجود آمار تلفات باال، تنها زمانی دستور تخلیه مناطق محلی را دادند که سوئد اعالم کرد تشعشعات 

هسته ای در آسمان آن کشور مشاهده شده و منشأ آن را راکتورهای روسی می داند. 
چنانکه در کتاب نیز از زبان شاهدان روایت می شود؛ زمانی که پس از 36 ساعت از رخداد فاجعه دستور تخلیه رسید، به 
مردم اعالم می شد تنها به طور موقت و برای چند روز محدود آن ها را از محل زندگی شان دور خواهند کرد، اما بسیاری 
از این مناطق برای مدت دست کم صدسال غیرقابل سکونت و کشاورزی شد. پس از حوادث بی شماری که تا چند روز 
اول بعد از فاجعه رخ داد، برای جلوگیری از پخش شدن رادیواکتیو در هوا و زمین، که به زودی سرتاسر قاره اروپا را در 

برمی گرفت، تابوتی از جنس روی بر نیروگاه کشیدند.
سویتالنا الکسیویچ، متولد 1۹4۸ در ستانیسالو، نویسنده و روزنامه نگار بالروسی است. او در سال 2015 برای روایات 
چندصدایی اش موفق به کسب جایزه نوبل ادبیات شد.  الکسیویچ مستندنگار برجسته ای است که پیش ازاین نیز آثار و 

مستنداتی درباره وقایع گوناگون تاریخی دیگر گردآوری و منتشر کرده است.

چرنوبيل؛ روایت فاجعه ای بر کتيبه تاریخ
معرفی کتاب زمزمه های چرنوبيل ترجمه شهرام همت زاده

آرزو آشتی جو
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»زمزمه های چرنوبیل« کتابی نگاشته شده به شیوه مستند نگاری، مشتمل بر  شرح خاطرات و 
واگویه های افرادی است که به طور مستقیم با حادثه  چرنوبیل درگیر شدند.در میان این افراد، 
خانواده های  کارکنان نیروگاه اتمی یا کارکنان آتش نشانی و پرستاران و سربازان و حتی اساتید 
دانشگاه ها و دانشمندان و افراد عادی دیگری اند که به شکلی غم انگیز اتفاق های مربوط به انفجار 
راکتور اتمی شماره چهار در نیروگاه هسته ای تولید برق چرنوبیل را در تاریخ 26 آوریل 1۹۸6 روایت 
می کنند. برخی از روایات از زبان افراد است که حتی پس از گذشت یک دهه از فاجعه، در زمان 
نگارش کتاب، به تنهایی در چرنوبیل زندگی می کردند. برای بعضی دیگر اما ماجرا طور دیگری است؛ 
بنابر اظهار روس هایی که از جنگ داخلی تاجیکستان گریخته و در این گوشه دنیا ساکن شده اند، 
از سر گذراندن وقایع دیگری به مراتب سهمناک تر، در زندگی سبب شده تا چرنوبیل، چه در زمان 

رخداد حادثه و چه اکنون، برایشان آن قدرها هم عظیم جلوه نکند.
 مصاحبه ها به صورت مرسوم آن یعنی به شیوه پرسش و پاسخ پیش نمی رود و گونه ای گزارش نویسی 
فردی را از واقعه ارائه می دهد. گویی از دفترهای خاطرات افراد بی شماری، یادداشت های درباره آن 
واقعه را جدا کرده و کنار هم قرار داده اند. روایت های بی شمار از واقعه ای یگانه. هر فرد مواجهه خود 
را بنابر افکار خود و تأثیراتی که از فاجعه پذیرفته است، توصیف می کند اما چیزی که در بیشتر 
تک گویی ها روشن است را می توان در تغییر شکل کلی زندگی پس از وقوع فاجعه چرنوبیل دانست.
 نویسنده در شروع کار با خودش مصاحبه می کند. او آزادانه پرسش هایی را مطرح می کند که 

نويسنده کتاب 
زمزمه های چرنوبيل 
تالش دارد روايتی 
بی طرف از حادثه 
ارائه  دهد. البته فاصله 
گرفتن زمان خلق 
اثر از زمان فاجعه 
چرنوبيل می تواند 
يكی از داليل اصلی 
اين ويژگی باشد. 
در کنار خاطرات 
غم انگيز و فجيع از 
اتفاقاتی که هنگام 
حادثه و پس ازآن 
افتاده، مصاحبه با 
افرادی نيز وجود 
دارد که کامالً به 
زندگی اميد دارند، 
آن ها علمی صحبت 
می کنند و هنوز به 
علم باور دارند.
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ذهنش را درگیر کرده اند و برایشان پاسخی ندارد. الکسیویچ بر این باور است که فاجعه چرنوبیل 
انقطاعی در زمان ایجاد کرده و برای همیشه میان گذشته و آینده آدم ها فاصله ای درک ناشدنی به 

وجود آورد. 
باگذشت زمان کوتاهی از فاجعه چرنوبیل، آثار مستندنگاری و ادبی بسیاری پیرامون آن نگاشته 
شد. حتی در همان سال 1۹۸6، و حدود پنج ماه پس از حادثه، نمایشنامه ای به نام »تابوت آهکی« 
اثر گوباریف به رشته تحریر درآمد. کتابی نیز با عنوان »فانتوم« از آثار مستند و هنری پیرامون 
رویدادهای تراژیک در نیروگاه  اتمی چرنوبیل منتشر شد. در فانتوم، یادداشت های متخصص برجسته 

شوروی، والری لگاسوف نیز آمده است. او برای مهار آتش این نیروگاه فراخوانده شده بود.
 یوری شرباک نیز نویسنده دیگری است که پس از حادثه، در اثری داستانی و با شیوه ای مستندنگارانه 
با شاهدان عینی فاجعه نظیر پزشکان، آتش نشانان، وزرا و ساکنان مناطق آلوده مصاحبه کرده است. 
این داستان که »چرنوبیل« نام دارد، جریان پیشروی فاجعه را از زبان شاهدان و به روایت آن ها 

توصیف کرده است. 
بنابراین اثر سوتالنا الکسیویچ از منظر ژانر و موضوع، منحصربه فرد نبوده و به همین دلیل است که 
گاهی این نکته که چرا الزاماً این اثرـ  و نه آثار دیگرـ  شایسته  جایزه نوبل شد، بحث برانگیز می شود. 
به جز نویسندگان روسی و بالروسی، نویسندگان دیگر کشورها نیز به شرح ماجرا و خلق آثاری در 

این زمینه پرداختند. 
اندرو لزرباردو، نویسنده معاصر آمریکایی نیز کتابی با عنوان »چرنوبیل 1:23:40 « را نگاشته که 
شامل جزئیات و توصیفات دقیق از رویدادهای 26 آوریل 1۹۸6 است. او ده ها صفحه از  این اثر را به 

تصاویر و داستان سفرش به چرنوبیل اختصاص داده است. 
نویسنده کتاب زمزمه های چرنوبیل تالش دارد روایتی بی طرف از حادثه ارائه  دهد. البته فاصله 
گرفتن زمان خلق اثر از زمان فاجعه چرنوبیل می تواند یکی از دالیل اصلی این ویژگی باشد. در 
کنار خاطرات غم انگیز و فجیع از اتفاقاتی که هنگام حادثه و پس ازآن افتاده، مصاحبه با افرادی نیز 
وجود دارد که کامالً به زندگی امید دارند، آن ها علمی صحبت می کنند و هنوز به علم باور دارند. این 
حسن تعادل میان احساسات و علم در کتاب می تواند مثال زدنی باشد. برای مثال خانمی که دکتری 
کشاورزی دارد خیلی خوش بینانه و مقتدرانه از لزوم ایجاد تغییر در خاک و خوراک افراد سخن 

می گوید و امکان زندگی در مناطق آلوده را تأیید می کند. 
ازنظر شیوه روایتگری، وجود قهرمانان زنده واقعی که حادثه را با چشمان خود دیده و شرایط آن زمان 
را کاماًل باپوست و گوشت خود احساس کرده اند بسیار مؤثرتر و جذاب تر از رمان یا داستانی است که 
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شخصیت هایش هرچند قدرتمند، زاییده تخیل نویسنده باشند. به ویژه که هدف سوتالنا الکسیویچ 
نه فقط گردآوری آثار شاهدانی بود که ممکن بود تا چند سال بعد بمیرند، بلکه او هدف واالتری دارد 
و آن بیدار کردن مردم جهان بود. توصیف چیزی که جهانیان که تا آن زمان حتی شاید اسم کشور 
بالروس را هم نشنیده بودند، باید می دانستند. مخاطب او همه افرادی هستند که در آینده درباره 

چرنوبیل خواهند پرسید. 
نظمی در ترتیب درج تک گویی ها وجود ندارد. به تاریخ نگارش خاطرات اشاره ای نمی شود؛ گرچه 
بسیار بهتر بود اگر نظم زمانی در زمینه محتوای تک گویی ها یا الاقل در زمینه تاریخ انجام مصاحبه ها 
اعمال می شد. بسیار بهتر بود اگر می دانستیم افراد مصاحبه شونده، در چه تاریخی این روایت ها را 

بیان داشته اند و این امر بی شک می-توانست اثر را در زمینه های بیشتری کارآمد سازد.
کتاب از سه فصل اصلی تشکیل شده است، فصل نخست زمین مردگان، فصل دوم تاج خلقت و 
فصل سوم شعف غم و اندوه نام دارد. گرچه انتظار می رود این دسته بندی ها هدف و مقصودی داشته 
باشند اما این طور نیست و فصل بندی، هدف مشخصی ندارد. در هر سه فصل روایت های شاهدان 
به شکل تک گویی هایی پشت هم آمده اند. در هر سه فصل درباره قربانیان و خانواده های آن ها سخن 
گفته می شود. همین طور در هر فصل افرادی هستند که خوش بینانه باور دارند که این هم یک عمل 
قهرمانی بوده و نگران چیزی نیستند و معتقدند باید به زندگی در چرنوبیل ادامه داد. تنها نکته  
درباره دسته بندی فصل ها این است که با نگاهی تسامحی فصل های آخر اندکی بیشتر به روایت هایی 

اختصاص دارد که از حکومت انتقاد می کنند و نگاه ضد کمونیستی نویسنده بازتاب بیشتری دارد.
تک گویی اول و آخر کتاب نیز هم نام و دارای بن مایه مشترکی هستند. فرم بازگشتی به مفهوم 
ابتدایی کتاب، این مسئله را به ذهن متبادر می کند که ذهن مؤلف روندی روبه جلو را در ذهن خود 
متصور نبوده و اول و آخر فاجعه را  با غم فقدان و از دست دادن همراه می داند. مرگ عزیزان، تولد 
نوزادان ناقص الخلقه، انواع بیماری های عجیب و العالج و از دست دادن سرزمین، در تمام روایت ها 
تکرار می شود. در این میان  اما کسانی هستند که به سرزمین آلوده به رادیواکتیوشان بازمی گردند، 
از راه جنگل بازمی گردند. کسانی هستند که تا آخرین  وقتی آن ها را از جاده بیرون می کنند 
لحظه کنار بستر عزیزانشان می مانند، دانشمندانی هستند که همراه شهروندان شهرهای آلوده 

ساندویچ های رادیواکتیوی می خورند و هیچ نمی گویند تا مبادا کسی ناراحت شود. 
این ها همه نمایانگر تعبیری از عشق و مرگ هستند که در کنار یکدیگر معنا می یابند. به همین دلیل 
است که لودمیال راوی اولین داستان، می گوید از چه بگویم؟ از عشق یا مرگ؟ مبادا این هر دو یکی 
باشند! نویسنده با ساختاری که برای کتاب برگزیده است، تالش دارد این ازخودگذشتگی و قربانی 

 لودميال راوی 
اولين داستان، 
می گويد از چه 
بگويم؟ از عشق 
يا مرگ؟ مبادا 
اين هر دو يكی 
باشند! نويسنده 
با ساختاری 
که برای کتاب 
برگزيده است، 
تالش دارد اين 
ازخودگذشتگی 
و قربانی خود 
برای نجات 
ديگری و وطن 
را روشن سازد. 
او مرگ را 
می پذيرد و باز 
بااين همه عشق 
را باالتر از همه 
اين ها می داند. 
اين عمل 
يگانه نويسنده 
ادای دينی به 
داوطلبانی است 
که خالصانه و 
جان برکف برای 
نجات سرزمين و 
مردمشان حاضر 
می شدند.
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خود برای نجات دیگری و وطن را روشن سازد. او مرگ را می پذیرد و باز بااین همه عشق را باالتر از همه 
این ها می داند. این عمل یگانه نویسنده ادای دینی به داوطلبانی است که خالصانه و جان برکف برای نجات 

سرزمین و مردمشان حاضر می شدند.
»صداهای چرنوبیل« در سال 13۹5 برای نخستین بار با ترجمه صمیمی و خواندنی شهرام همت زاده عضو 
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی توسط نشر نیستان منتشر شد. در ژوئن 201۹، نیز سریالی پنج قسمتی 
به نام »چرنوبیل« در آمریکا ساخته شد که به ویژه در روسیه جنجال به پا کرد. شاید مرور قصه چرنوبیل 
در اشکال مختلف اسنادی، تاریخی و روایی ما را به درکی از این فاجعه بزرگ که در عصر ما و با فاصله ای 
اندک از ما رخ داده برساند تا درنهایت هراس ها و امیدهایی را دریابیم که هر لحظه ممکن است برای نقطه 

دیگری از زیستگاهمان رخ دهد.
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▲کوثر| استاد محمود فرشچيان

سوختن، از مياِن خانه ها تا مياِن آدم ها
بررسِی روایِت آتش سوزی در »سه  خواهر« از چخوف، برگرداِن کامراِن فانی و سعيِد حميدیان

نمایشنامه ی سه خواهر در کناِر ایوانف، دایی وانیا، باِغ آلبالو و مرِغ دریایی از نمایشنامه های بلند و برجسته ی 
چخوف است، که در چهار پرده نوشته شده. این نوشته سرگذشِت سه خواهر جوان به نام های الگا، ماشا و 
ایرینا است که در یکی از شهرستان های دورافتاده ی روسیه ی تزاری همراه برادر و زن برادرشان، زندگی 
می کنند. آن ها سرتاپا در آرزوی رفتن به مسکو هستند که کودکی شان را همراهِ پدر و مادر آنجا گذرانده اند، 
اما شیوه ی زندگیشان، گونه ای افتاده که نمی توانند به مسکو بروند. در روزهایی که این داستان رخ می دهد 
یک هنِگ ارتش در شهرشان جا گرفته و رفت و آمد و دوستِی سربازان با خانواده ی خواهران و دیگر 

خانواده های شهرستان، رنِگ تازه ای به زندگِی همه ی آنان داده است. 
در پرده ی سوِم نمایشنامه آتش سوزِی بزرگی در شهر رخ می دهد و بسیاری از سربازان و مردماِن شهر، 
جان و دارایی شان را از دست می دهند. در روایت از پنجره ی خانه ی خواهران می بینیم که خانه ی خودشان 

هیچ آسیب ندیده ولی با بسیاری ترفندهای داستان پردازی، به چگونگِی این رویداِد اندوهبار پی می بریم.
جالب آنکه چخوف خود به نخستین تمرین های نمایش به کارگردانِی استانیسالوسکی می رفت، خود برای 
پرده ی سوم، جلوه های صوتی را گردانندگی می کرد. او بیش ترین تأکید را بر این پرده می گذاشت و بر آن 
پا می فشرد که باید در خاموشی و مالل اجرا گردد. )از نامه به کنیپر، 17 و 20 ژانویه 1۹01(. هنگامی که 
استانیسالوسکی، پیشنهاد کرد که ناتاشا در آغاز پرده ی سوم از میان صحنه رد شود و زیِر مبل ها دنبال 
دزد بگردد، چخوف بی درنگ گفت که راه رفتِن خاموش او با شمعی از میاِن صحنه »مثل لیدی مکبث« 

کامران شکوری
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هولناک تر خواهد بود.)سنه لیک، ۹3( چخوف در دستوِر صحنه ی آغازیِن این پرده بسیار کوتاه و ناگهانی 
داستان را به میاِن حادثه پرتاب می کند: 

]اتاق خواِب مشترِک اولگا و ایرنا،  دو بعد از نصفه شب است. بیروِن صحنه ناقوِس خطِر آتش سوزی که تا 
مدتی ادامه داشته به گوش می رسد. افراِد خانه هنوز به رختخواب نرفته اند. دو دونفر، الگا)خواهر بزرگ( 

و آنفیسا)دایه ی پیر(، سراسیمه دْر خانه می آیند.[
آنفیسا حاال آنجا نشسته اند، پاییِن پله ها... هی بهشان می گویم بیایند باال، خوب نیست آن جا بنشینند. 
آن ها همین طور گریه می کنند. می گویند »نمی دانیم پاپامان کجاست، شاید توی آتش سوزی سوخته.« 
الگا )لباسی از اشکاف برمی دارد.( ننه، این باالپوِش خاکستری را بگیر... این یکی را هم... این هم یک 
بلوز... با این دامن. وای خدایا! چه حادثه ای! مثل اینکه همه ی اهالِی خیابان کیرسانوفسکی سوخته اند... 
این نمایشنامه با زاویه ی دیِد ویژه ای که به رویداد پیدا کرده در دستورصحنه ها با نشانه های دیداری 
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هوشمندانه  و  کمینه گرا  بسیار  شنیدارِی  و 
آتش سوزی را نشان می دهد:

در  میان  از  شعله ها  سرخ  نور  با  ]پنجره ای 
دیده می شود. صدای عبور ماشین آتش نشانی 

به گوش می رسد.[
مردِم حادثه دیده رویداِد آتش سوزِی هفتاد 
سال پیِش مسکو، آرمانشهِر خواهران را یاد 
به  نمی توانند  خود  خواهران  اگر  می کنند. 
را  خودشان  شهِر  استعاره ای  بروند  مسکو 
هماننِد مسکو می کند ولی از سویه ای بسیار 
تلخ و دردناک، فاجعه ی مسکو است که به 
آنجا می آید. و متِن چخوف شاید متِن »جنگ 
و صلح« تولستوی را به یاد می آورد، که در 
آن داستاِن آتش سوزِی مسکو در زمانی که 
اشغال  را  آنجا  ناپلئون  فرانسوِی  سربازان 
آنکه سربازاِن  با  بازنموده می شود.  کرده اند  
و  هستند  هم وطن  و  خودی  خواهر«  »سه 
نه بیگانه ولی باز پای آتش به میانه می آید، 
یاد  راه  از  روانکاوانه  شیوه ی  به  متن  شاید 
آوری نام ها، این رویداِد تاریخی را فراخوانی 
که  »سربازان«  و  »مسکو«  ناِم  دو  می کند، 
آرزوشهِر  مسکو  می آیند،  پُر  نوشته  این  در 
شهِر  امروز  واقعیِت  سربازان،  و  خواهران 
خودشان، فراپونت، نگهباِن پیِر انجمِن شهر، 
که  می کند  یادآوری  پرده  آغاز  همان  در 
آتش سوزی همانند آتشی است که در سال 
1۸12 هنگامی که سربازان فرانسوی به آنجا 
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دست اندازی کرده بودند، روی داد.
گویا در ناخودآگاهِ خواهران که قهرماناِن پایه ای این داستان هستند، این دو نام ارزش ویژه ای 
دارد، آن ها ناگزیرند میان این دو یکی را برگزینند: سرباز یا مسکو. اگر به ازدواج با سربازان تن 
دهند باید از آرزوی رفتن به مسکو چشم بپوشند و اگر به مسکو بروند از ازدواج با سربازان دست 

بشویند:
اولگا عزیزم... چرا با بارون ازدواج نمی کنی؟

ایرنا ]آرام می گرید.[
اولگا درست که خوش قیافه نیست، اما مرد خوش قلب و نجیبی است... گذشته از این آدم نه به 

خاطر عشق، بلکه به خاطر انجام وظیفه است که ازدواج می کند...
ایرنا توی این مدت همه اش منتظر بوده ام، خیال می کردم می رویم مسکو، و آنجا به مرد دلخواهم 

برمی خورم.... ولی همه ی این آرزوها پوچ شده... پوچ...
و توامانی میان این دو، سربازان و مسکو شدنی نیست مگر در آتش، که به شیوه ی روانکاوانه ی 

به رويداد 
پيدا کرده در 
دستورصحنه ها 
با نشانه های 
ديداری و 
شنيدارِی 
بسيار کمينه گرا 
و هوشمندانه 
آتش سوزی را 
نشان می دهد
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یادآورِی واژگانی هر دو مفهوم را در خود یگانه می کند. جایی که سربازان و مسکو به هم 
می رسند رویداِد تلِخ آتش است که همه را به یاد مسکو و زمینگیر شدن سربازان فرانسوی، 

به گونه ای که تولستوی در داستاِن خود آورده می اندازد.
پس از رساندِن پوشاک، قهرمانان به بخش دوم نجاِت آسیب دیدگان می رسند: سرپناه 
دادن به آن ها برای خوابیدن که چون شمارشان پرکم نیست، جانمایِی تک تک شان در 

جای های گوناگوِن خانه خود داستانی می شود:
پذیرایی  اتاِق  توی  می توانند  دختربچه ها  خانه شان.  برود  ورشینین  بگذاریم  نباید  اولگا 
بخوابند، و الکساندر ایگناتیویچ و بارون با هم اتاِق پایین بخوابند. فدوتیک هم می تواند 

پیِش بارون بخوابد، ....
و در دنباله ی این جانمایی ها پیرزِن از کار افتاده ی خانه به گونه ی شگفتی از ترس به خود 
می لرزد به گماِن آنکه پس از این همه جای به آتش زدگان دادن ها دیگر جایی برای او 
نمانده و می خواهند بیرونش کنند، و بیراه هم نمی پندارد چون، عروِس خانه، زِن برادِر 
خواهرها سِر بیرون کردن آنفیسا را دارد اینگونه داستاِن آتش سوزی به داستاِن خوِد اهِل 
خانه پیوستگی می یابد و گمان ها و اندیشه های آنان را بیرون می ریزد. ناتاشا، عروِس خانه 
پس از نکوهِش پیرزن، از قصِد مردِم شهر برای راه اندازِی ستاد کمک به آتش زدگان و 

گردآوردن پول برای آنها می گوید: راهکار انسانِی دیگری برای مهاِر طبیعِت سنگدل.
هر شخصیِت نمایشنامه که در خانه می آید، آگاهی   تازه ای از چگونگِی آتش می دهد، ماننِد 
کولیگین که آمده تا همسرش، خواهِر میانی را به خانه ی خودشان ببرد، و درباره ی آتش 
گزارش می دهد که سرانجام فرو کشیده و تنها یک رده از خانه ها سوخته است. و سولیونی 
کسی که پس از او در میانه ی پرده درون خانه می آید و اینگونه چخوف با پخش کردن 
بخش های روایِت خوِد آتش، در همه ی زماِن پرده، رویداد را هم به رشته ی روایتگری 

می کشد، داستاِن آتش، که در پس زمینه ی داستاِن شخصیت ها دنبال می شود.
پیش از آمدِن سولیونی چند تن ارتشی که در خانه می آیند، پزشِک ارتش، رهبِر گروه 
مارش و ... هر کدام اندیشه ای جدا از هم دارند و برداشت انسانی از حادثه را به سویی 
سوِد  به  کنسرتی  آنکه  برای  دیگران  درخواسِت  از  مارش  گروه  رهبر  توزنباخ،  می برند. 
گرفتارشدگاِن آتش بدهد می گوید: به همین زودی رویارویِی انسان مدارانه با آتش آغاز 
شده همه می خواهند به هر روش درِد بازماندگان را آرامش بخشند. ورشینین سرباِز دیگر 

چخوف با 
پخش کردن 

بخش های 
روايِت خوِد 

آتش، در همه ی 
زماِن پرده، 

رويداد را هم 
به رشته ی 
روايتگری 
می کشد، 

داستاِن 
آتش، که در 
پس زمينه ی 

داستاِن 
شخصيت ها 

دنبال می شود.
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اما رویکردی دیگرسان به فاجعه دارد و با پیوند دادِن آن به آتش سوزِی تاریخِی مسکو به شیوه ای فلسفی 
به ژرفای هستی شناسانه ی آن فرو می رود. آیا میاِن آنچه آن روز گذشت با امروز، پر دوری هست؟ آیا اگر 
از این فاجعه هم سالها بگذرد، 200 یا 300 سال، مردِم آینده همان گونه که ما اکنون حادثه ی مسکو 
و گرفتاراِن آن را خوار می پنداریم ما و مصیبتمان را به خواری نگاه نخواهند کرد؟ ورشینین گمان دارد 
آینده چیِز باشکوهی است که در آن مردم بسیار روشنفکرتر و خردمندتر از اکنون خواهند بود. آدمهایی 
که حتا از دانشمندترین آدم های امروزی هم بهترند و همزمانه های ما برایشان اشخاصی بیخود و از سکه 
افتاده می باشند. اندیشه های دراز و بی تِه ورشینین تنها می تواند از رویارویی با یک رویداِد بزرگ که انسان 
خود را در برابرش کوچک انگاشته و ناگزیر تنگناهای هستِی خویش را فراموش کند پدید آید. پندارهای 

مغز، او را به هر سو می برد به گونه ای که انگار پایانی نخواهد داشت:
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ورشینین .... مرا ببخشید، باز افکاِر فیلسوفانه به کله ام زد... خوب، اجازه می فرمایید ادامه بدهم؟ االن 
است که فلسفه بافیم گل کند. دل و دماغش را دارم. )مکث( مثِل اینکه همه خوابتان برده. همان طور 

که می گفتم در آینده زندگی چقدر باعظمت خواهد بود. تصورش را بکنید...
ولی فدوتیک کسی که همه ی زندگیش را در آتش باخته رویکردی دیگرسان دارد، او شوخی و خنده را 
چاشنِی کار می کند تا بتواند درد و اندوهِ جانکاه را فراموش کند و در این کار آن همه گزافه می رود که 

گویی چیزی خنده دار برایش روی داده، گفته و رفتارهایش همه، ناسازه)پارادوکس(وار است.
فدوتیک )دور اتاق می رقصد.( سوخت، سوخت! دار و ندارم سوخت!

)همه می خندند.(
ایرنا مشکل شوخی باشد. جدا همه چیز سوخته؟
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فدوتیک )می خندد( همه اش، بکلی. هیچ برام نمانده. گیتارم سوخته، عکسهام سوخته، نامه هام 
سوخته. حتی دفترچه ی کوچکی هم می خواستم به شما بدهم سوخته.

فرستاده ی  باستانی  تراژدی های  شیوه ی  به  گویی  که  پیکی  سولیونی،  پرده  میانه ی  در 
خدایان)آتش( است در خانه آمده و دنباله ی داستاِن آتش را باز می کند، کسی که به گونه ای 
نمادین، اشخاص او را نمی خواهند و پس می زنند،  هم از رفتار و شخصیتش بیزارند و هم از تِن 

دود گرفته اش:
]سولیونی وارد می شود.[

ایرنا نه، خواهش می کنم بروید بیرون، واسیلی واسیلیچ حق ندارید بیایید تو.
سولیونی حق ندارم؟ چطور بارون حق دارد بیاید اینجا و من حق ندارم؟

ورشینین جداً باید برویم، همه مان. از آتش سوزی چه خبر؟
سولیونی می گویند دارد فروکش می کند...

ورشینین بیایید برویم سالِن رقص. )خارج می شوند.(
ایرنا این سولیونی اتاق را پر از دود کرد...

آدمهای  که  کسی  همان  می آید.  در   خانه،  دارنده ی  و  خواهرها  بزرِگ  برادِر  آندری  سرانجام 
که  کسی  نمی بیند،  را  خانه اش  گرداگرِد  آتِش  هم  و  خودش  زندگِی  چگونگِی  پیرامونش، 
می خواست استاِد دانشگاه شود ولی امروز تنها به عضویِت انجمِن شهر دلخوش است. برای 
باخت در قمار، خانه را گرو بانک گذاشته، پولش را از خواهرها دریغ کرده و به زنش سپرده، هیچ 
از کردارهای نادرست زنش آگاه نیست، او به پنداِر خود رشته ی پیوستگی اش را با خانه و آتش 

بریده ولی هیچیک از آنها پیوستگی خود را با او نبریده اند:
آندری )با ترشرویی( چی می خواهی؟  نمی فهمم چی می گویی.

فراپونت  -نگهبان پیر انجمن شهر- ده دفعه است که ازتان پرسیده ام آندری سرگیویچ. مامورین 
آتش نشانی از حضرتعالی خواهش می کنند اجازه بدهید از باغ شما عبور کنند و بروند رودخانه. 

تماِم این مدت راه درازی رفته اند،کار سختی است!
آندری باشد بهشان بگو مانعی ندارد.

 آتِش بیرون بیش از پیش با این خانه نزدیکی یافته راهِ اصلِی خاموش کردِن آن از این خانه می گذرد، 
بی آنکه دارنده اش این را بداند یا بخواهد که بشنود. آتش به خانه نزدیک و نزدیک تر شده، بیش 
از پیش سویه ای نمادین می یابد. جالب آنکه در جانمایی اجرای این پرده نیز دیوانگِی همگانی و 
حرکِت گروهی است که همه ی افراد پرده از جاهای گوناگون خانه به فضای فشرده ی زیر لبه  ی 

 آيا اگر از 
اين فاجعه 
هم سالها 
بگذرد، ۲00 
يا 300 سال، 
مردِم آينده 
همان گونه 
که ما اکنون 
حادثه ی مسكو 
و گرفتاراِن 
آن را خوار 
می پنداريم ما 
و مصيبتمان را 
به خواری نگاه 
نخواهند کرد؟ 
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بام کشیده می شوند. گرچه آتش خانه ی خواهران را نمی سوزاند ولی آدم ها را گرم و پرتحرک 
می کند)سنه لیک، ۹3(، به جز دارنده ی خانه که گویی هیچ از آنچه می گذرد آگاه نیست و 
آتشی بزرگ را که در زندگی اشخاص خانه و روابطشان انداخته، و روز به روز بیشتر، به سوی 
ویرانی می بردشان، هیچ نمی بیند، این گونه  است که آتش سوزی و حادثه در دستکارِ نویسنده ای 

زبردست دیگر می شود و تفسیری سراسر انسانی از آتش، پایان بخِش این پرده می گردد:
آندری  چه آتش سوزِی وحشتناکی! گرچه حاال فروکش کرده...)مکث( اولیا چرا چیزی نمی گویی؟ 
)مکث( وقتش است که دست از این اداها بردارید... یک دفعه برای همیشه صاف و پوست کنده 

حرفش را بزنیم.
اولگا ولش کن آندریوشا. فردا حرفش را می زنیم. )متأثر( چه شِب مرگباری! 

ناتاشا  زنم  با  شما  اینکه  اولش  می روم،...  بعدش  بگویم،  چیزی  یک  می خواهم  فقط  آندری:  
خرده حسابی پیدا کرده اید. از همان روزِ اول ازدواجم متوجِه این موضوع بودم ناتاشا زِن خوبی 
است، راست و درست و خیلی مبادِی آداب است... شما می دانید که من بهش احترام می گذارم 
و انتظار دارم که دیگران هم حرمتش را داشته باشند. )مکث( دوم اینکه،  مثِل اینکه از دسِت من 
ناراحتید که استاِد دانشگاه نشده ام، و هیچ کارِ دانشگاهی نکرده ام. ولی من توی شورای شهر کار 
می کنم، عضِو شورای شهرم، و باید بدانید که بهش افتخار هم می کنم! )مکث( سومش اینکه... 
می دانم که بدوِن اجازه ی شما خانه را گرو گذاشتم... و ازتان خواهش می کنم مرا ببخشید... قرض 
و قوله هام به این کار وادارم کرد... حدوِد سی و پنج هزار روبل مقروضم. دیگر ورق بازی نمی کنم، 
خیلی وقت است گذاشته امش کنار... تنها چیزی که برای تبرئه خودم می توانم بگویم این است 

که شما دخترید بابت پدرمان حق بازنشستگی می گیرید، در حالی که من هیچی نمی گیرم... 
و سرانجام خودآگاهِی او در این شِب بی پایاِن پرمرگ، که اگر این آتش هم او را به خود نیاورد 

چه چیزی می  آورد؟
آندری  پس گوش نمی دهید؟ بهتان گفتم ناتاشا زِن خوب و درستی است. وقتی گرفتمش، فکر 
می کردم خوشبخت می شویم، فکر می کردم همه مان خوشبخت می شویم... ولی... وای، خدای 
من! ... )می گرید( خواهرهای عزیزم، خواهرهای عزیز و نازنینم، حرفهام را باور نکنید، باور نکنید. 

)خارج می شود.(

گرچه آتش 
خانه ی 

خواهران را 
نمی سوزاند 

ولی آدم ها را 
گرم و پرتحرک 

می کند)سنه 
ليک، 93(، به 
جز دارنده ی 

خانه که گويی 
هيچ از آنچه 

می گذرد آگاه 
نيست و آتشی 

بزرگ را که 
در زندگی 

اشخاص خانه 
و روابطشان 

انداخته، و روز 
به روز بيشتر، 

به سوی ويرانی 
می بردشان، 

هيچ نمی بيند
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نوالیس از پیشوایاِن بزرگ مکتب رمانتیک در آلمان، معتقد بود که افسانه نخستین و ارجمندترین آفریده بشری است، با آن 
جلوه های جادویی و رازگونگی اش، همه  عمر، از نوباوگی تا کهن سالی، آدمی زادگان را به سوی خود می کشاند.)اوئنز ۸3: 11(

شاید راز آمیز بودن افسانه هاست که ما را جذبشان می کند. اینکه دلیل بسیاری از اتفاقات، یا کنش هایی که قهرمانان افسانه 
انجام می دهند برای ما معلوم نیست بیشتر مسحورمان می کند. شاید به همین دلیل است که به گفته  نووالیس انسان ها، فارغ 
از سن و سالمان در هر مقطعی از زندگی جذب افسانه می شویم. جادوی  افسانه ها که گویی افسونمان می کند. روایات افسانه ای 
اگرچه در ظاهر ساده اند اما آثار ارزشمندی هستند که در همه زمان ها جذابیتشان را حفظ می کنند. به همین دلیل بود که دو 
برادر آلمانی، یاکوب و ویلهلم گریم که در اواخر قرن هیجدهم به دنیا آمدند همه  زندگی شان را صرف جمع آوری افسانه ها از 
جای جای اروپا کردند. »آن ها پای صحبت های آدم های ساده و عامِی مزارع و روستاها می نشستند و با دقت و حوصله به ضبط 

و جمع آوری قصه ها می پرداختند.« )همان: 13(
هیچ چیز حتی جنگ و حمله ناپلئون به شهر کوچک گریم ها و به خاک و خون کشیدن آنجا باعث نشد که دو برادر کار سترگ 

خود را رها کنند. آن ها اثر را به هر رنج، به سرانجام رساندند، مجموعه به سرعت به بیشتر زبان های اروپایی ترجمه شد.
برخی از افسانه های گردآوری شده توسط برادران گریم مربوط به شهرهای اروپاست، شهرت فراگیر بعضی از آن ها از جذابیت های 
گردشگری شهرها شده است. برای مثال داستان هایی مانند آوازه خوان شهر برمه و نی نواز هاملن تبدیل به نماد این شهرها 

شده اند و هرکس پا به آنجا بگذارد نشانه هایی از آن ها را می بیند.
متأسفانه در هیچ یک از ترجمه های فارسی چاپ شده از افسانه های برادران گریم قصه نی نواز شهر هاملن نیامده است. پس از 
برادران گریم، براونینگ روایتی از این افسانه ارائه داده است. روایت یادشده چند بار در ایران به چاپ رسیده و مالک ارزیابی 
فارسی زبانان در این افسانه نسخه براونینگ است. به همین دلیل برای پرداخت به آن از ترجمه  انگلیسی این متن در سایت 

مهر و خشم طبيعت در افسانه  نی نواز شهر هاملن

شهين نبویانپور
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دانشگاه پیتسبورگ  استفاده شده است. در افسانه نی نواز هاملن، به روایت برادران گریم، حادثه ای راز آمیز و عجیب در شهر 
رخ می دهد:

در سال 12۸4، موش های مزاحم در شهر کوچک اما ثروتمند آلمانی »هاملن« آن قدر زیاد می شوند که زندگی در آن شهر 
را مختل می کنند. موش های صحرایی خوراک سوپ را از توی مالقه لیس می زدند، بچه ها در گهواره از دستشان در امان 
نبودند، آن ها با سگ ها می جنگیدند و گربه ها را می کشتند. مردم شهر از دستشان خالصی نداشتند و از نابودی آن ها عاجز 
بودند. در این زمان مردی نی نواز بالباس های رنگارنگ به شهر می آید و به مردم می  گوید که می تواند آن ها را از شر موش ها 

راحت کند و مردم قبول می کنند.
مرد شروع به نواختن نی می کند، آهنگ سحرآمیز نی فضای شهر را می گیرد و موش ها گروه گروه جذب نی زن می شوند و به 
دنبال او حرکت می کنند. نی نواز به رودخانه شهر می رود، همه  موش ها را در آب غرق می کند. او سپس به شهر بازمی گردد و 
از مردم می خواهد تا دستمزدش را پرداخت کنند. شهردار که پیش ازاین قول 50 هزار سکه درازای آزادی شهر از شر موش ها 
به نی زن داده بود با خود فکر می کند که او کار زیادی انجام نداده است و دلیلی ندارد که به عهدش وفا کند. همچنین مردمی 
که حادثه را تمام شده می بینند با شهردار همدست شده و از پرداخت دستمزد به مرد نی زن اجتناب می کنند. نی نواز ناراحت 
می شود و برای انتقام باز شروع به نواختن می کند. این بار آهنگ سحرآمیز نی تمام کودکان شهر را جذب نی زن می کند 
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و همه بچه های شهر به دنبال او حرکت می کنند و از شهر بیرون می روند و برای همیشه در کوهستانی ناپدید 
می شوند. پدر و مادرها که از ماجرا باخبر می شوند بیرون می ریزند و همه جا را دنبالشان می گردند، مأمورانی را 
به اطراف شهر می فرستند تا رودخانه، دشت ها و کوه ها را بگردند، اما جست وجو هیچ نتیجه ای ندارد. از 130 
کودک تنها دو بچه که از قافله جامانده اند بازمی گردند، یکی از آن ها کور است و دیگری کروالل. آنکه کور است 
می تواند بگوید چه ها بر سرشان گذشته اما نمی تواند جایی که رفته اند را نشان دهد. آن که کروالل است می تواند 

تنها راه را نشان دهد...
این افسانه که شاید بازتاب حادثه ای دردناک و واقعی از کشته شدن کودکان به دلیلی که نمی دانیم باشد، آن قدر 
برای این شهر مهم است و آن قدر واقعیت یافته که امروزه، در هر یک مترمربع از همه  سنگ فرش های شهر هاملن 
لوگویی فلزی از تصویر موش کارشده که اشاره به افسانه مشهور این شهر دارد. هرسال جشنواره ای با موضوع 
افسانه نی نواز هاملن در این شهر برگزار می شود و کودکان و بزرگ ترها با پوشیدن لباس هایی رنگارنگ یا به شکل 

موش، در میدان مرکزی شهر گردهم آمده و یاد این افسانه را زنده نگه می دارند.
شگفت آور اما شیوه  عجیِب برخورِد این افسانه با وضعیت است که شاید به هیچ عنوان با معیارهای اخالقی یا 
قالب های مرسوم داستان گویی برای کودکان، که امروزه برای همه  ما آشناست همخوانی نداشته باشد. این افسانه 
به آموزه های اخالقی به کلی بی اعتناست و مانند خود طبیعت در کنار چهره زیبا و بخشنده اش، رویه  نیرومند 
و بسیار ترسناکی هم دارد. دو حادثه شگفت آور و عظیم در این افسانه وجود دارد، نخست حادثه اشغال شهر 
ثروتمند توسط موش های مزاحم است و دوم رفتن، مردن و یا ناپدید شدن تمام کودکان شهر. شروع داستان 
بالفاصله با حادثه اول آغاز می شود: »موش های مزاحم شهر را اشغال کرده اند.« و راه چاره  در دست مردی نی 
نواز است، نوازنده ای که دو ویژگی عجیب دارد، اول لباس رنگارنگش که شبیه هیچ کدام از لباس هایی که مردم 

شهر می پوشند نیست و دوم آهنگ سحرآمیز نی او که هر وقت اراده کند می تواند مخاطبانش را افسون کند.
روایت دیگر از این افسانه که در این مقاله از آن استفاده می شود، روایت رابرت براونینگ )1۸۸۹-1۸12( است، 
این شاعر انگلیسی به عادت دیگر آثارش، این افسانه را هم به شعر درآورده، شعری زیبا که روایتی طوالنی تر و 
پرجزئیات تر از افسانه را نسبت به برادارن گریم ارائه می دهد. متأسفانه، این شعر نیز به فارسی ترجمه نشده و 
کتاب هایی که به اسم نی نواز هاملین از رابرت براونینگ ترجمه و چاپ شده درواقع نسخه های مصور و کودکانه ای 
است. در متن آن هم بر اساس ضرورت مخاطب کودک تغییرات بسیاری داده شده و ازاین رو در بررسی آن هم از 

نسخه انگلیسی کمک  گرفته شد.
در روایت براونینگ، نی نواز، شخصیت پردازی و جزئیات بسیار زیادی دارد، ظاهر او بسیار عجیب است. کت بسیار 
بلندی از پاشنه  پا تا سرپوشیده که نیمی از آن زرد و نیمی قرمز است، بلندقامت و الغر است. چشمانی آبی و نافذ 
مثل سوزن دارد. رنگ موهای لختش روشن ولی پوست صورتش سبزه است و ریشی بر صورتش دیده نمی شود. 

 در هر يک 
مترمربع از همه  
سنگ فرش های 
شهر هاملن 
لوگويی فلزی 
از تصوير 
موش کارشده 
که اشاره به 
افسانه مشهور 
اين شهر 
دارد. هرسال 
جشنواره ای با 
موضوع افسانه 
نی نواز هاملن 
در اين شهر 
برگزار می شود 
و کودکان و 
بزرگ ترها 
با پوشيدن 
لباس هايی 
رنگارنگ يا به 
شكل موش، در 
ميدان مرکزی 
شهر گردهم 
آمده و ياد اين 
افسانه را زنده 
نگه می دارند.
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▲ همنشينی خودخواسته| رنه مارگاريت  

لب هایش مدام لبخند می زند و نه نژادش معلوم است و نه ملیتش. شکل عجیب او آن قدر روی بینندگان تأثیر 
می گذارد که یکی از حاضران ناخودآگاه می گوید که او شبیه جد بزرگ من است که در گروه نوازندگان طبل 

می نواخت، گویا از قبر رنگارنگش خارج شده و تا اینجا راه آمده است.
تنها همین مرد با این ویژگی های خاص که گویی متعلق به هیچ کجا نیست اما درعین حال برای مردم آشناست، 
می تواند شهری را که در آستانه  تخریب و ویرانی قرارگرفته با حضور رنگ ها و موسیقی دوباره جان دهد. رنگارنگ 
بودن لباس مرد اشاره   افسانه ای به زیبایی های طبیعت دارد. شهری که پر از موش های خاکستری شده، درواقع 
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پر از اندوه است و با حضور مرد نی نواز و که لباس های رنگارنگ پوشیده می تواند تغییر  کند؛ به این شیوه که مرد نی زن با رویه  
متفاوت خود مردم و شهرشان را که از شادی و طبیعت دور شده اند تغییر داده با رنگارنگ کردن شهرشان آن ها را دوباره به 
طبیعت که همه از آن نشات گرفته اند بازمی گرداند. از سوی دیگر افسانه می گوید که موسیقی و به طور عام هنر، سحرآمیز و 
نجات بخش است. نوازنده  هاملن برای موش ها تله یا دام نمی گذارد، او فقط نی می زند. آهنگ  های نی او آن چنان سحر  می کند 
که موش ها دست از شهِر اندوه گرفته، برداشته فوج فوج به سمت او می آیند. گویی هنگامی که بشر به طبیعت رو کرده و با آن 

همدلی و همراهی کند، طبیعت با مهربانی و استقبال مشکالتش را حل می کند.
اما در حادثه  دوم همین آهنگ سحرآمیز و همین طبیعت رنگارنگ، این بار کودکان را سحر می کند و آن ها را به دنبال خود 
می کشاند تا نابودشان کند. طبیعت و  موسیقی که در قسمت اول داستان نجات بخش بودند در قسمت دوم ویرانگر و هولناک 

می شود.
شهری که از نابودی نجات یافته و به آرامش بازگشته بود دوباره گرفتار می شود؛ زیرا مردم عهد خود را می شکنند، دستمزد ناجی 
خود را نمی دهند و دیگر با طبیعت همدلی نمی کنند. این ها مردمی هستند که به محض پشت سر گذاشتن بحران، گذشته  را 
فراموش می کنند و ازآنچه باید تجربه  تاریخی شان شود، چشم می پوشند. آن ها شهری را ارائه می دهند که اخالق مردم آن به 
سمت نابودی رفته و فضیلت ها و صفات پسندیده روبه افول گذاشته و رذیلت ها و صفات نکوهیده همه گیر شده است. شهری 
که نه پذیرش و نه لیاقت شادی، لذت و آرامش را ندارد و می خواهد به کلی از طبیعت دور باشد و آن را پس می زند. شهر ی 
که به ناامیدی عادت می کند و غم و اندوه را کنار نمی گذارد؛ شاید به خاطر دالیلی که نمی دانیم، دالیل مذهبی، سیاسی یا 
فرهنگی، تنها در اندوه و سوگواری می تواند احساس امنیت و آرامش کند و با هر چه این تعادل را برهم زند به مقابله برمی خیزد. 
این شهر مردمی را می پروراند که در پایمال کردن حق افراد هم صدا و در نادیده گرفتن ارزش های اخالقی به خاطر حفاظت 
از منافع فردی و در نابود کردن طبیعت، با یکدیگر متحد می شوند. در این افسانه ما با مشکل بزرگی که تهدیدی برای شهر 
است روبه رو می شویم زیرا مسئله برای یک فرد اتفاق نیفتاده بلکه کل شهر درگیر مشکل شده و همه  مردم در پرداخت نکردن 

دستمزد مقصرند.
در قسمت دوم افسانه نی نواز هاملن یا طبیعت، چهره  هولناک و خشمگین خود را نشان می دهد و برای انتقام، با نواختن نی و 
آهنگ سحرآمیز، کودکان را از شهر خارج می کند و با آن ها در غار نامعلومی داخل کوهستان ناپدید می شود. در حادثه  دوم، 
کودکان که نماد آینده  یک شهر یا جامعه  هستند از بین می روند. افسانه در ساده ترین شکل ممکن به ما می گوید: شهری که در 
آن صفات پسندیده نابود و ویژگی های زشت همه گیر و دوری از طبیعت عادت شده است، هیچ آینده  درخشانی نخواهد داشت؛ 
زیرا در چنین شهری، نه رنگ می ماند که باعث شادی است و نه کودک که امید و آینده  جامعه را نمایندگی می کند. این جامعه 

محکوم به فناست و نابودی در جامعه ای که این دو را ندارد قطعی است.
روایت دیگری از این افسانه را هم گوته در شعری کوتاه آورده که متأسفانه این شعر هم هنوز به فارسی ترجمه نشده است. در روایت 
برادران گریم خطوط کلی قصه با تأکید بر شکل غریب و غیرقابل فهم آن گفته شده و در روایت براونینگ داستان با جزئیات بسیار 
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و باشخصیت پردازی خاص مرد نی نواز، شهردار و بعضی کودکان همراهع است و ایده  آن که شگفتی و جذابیت است عمیق بیشتر 
یافته است. در روایت گوته بیشتر متن از زبان راوی اول شخص یعنی خود نی نواز بیان می شود. گوته در ابتدای شعر خود روایت قصه  
معروف را به طور فشرده در دو بند می آورد و سپس بدون اینکه نتیجه گیری خاصی داشته باشد دربند سوم و پایانی نیروی عجیب 
نی نواز را افسون گری زنان و زیبارویان می داند. هم ظاهر و هم موسیقی نی نواز به گونه ای است که هیچ زنی چه جوان و چه پیر یارای 
 مقاومت در برابر جذابیت آن را ندارد. گوته بر نقش جاذبه و وجهی از جهان که ارواح را تسخیر می کند تأکید دارد اما به تبعات آن کاماًل 

بی توجه است.
منابع

اوئنز، لیلی. )13۸3(. قصه ها و افسانه های برادران گریم. ت: حسین اکبریان طبری. تهران: هرمس.
https://www.pitt.edu/~dash/hameln.html

ترجمه انگلیسی افسانه ی نی نواز هاملن به روایت برادران گریم
/https://www.hameln.de/en/thepiedpiper/thepiedpiper/pied-piper-by-goethe

ترجمه انگلیسی شعر نی نواز رنگارنگ از گوته

63 

سال اول| شماره چهارم
مهر 98

 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



خاطره مفهومی انتزاعی است مبتنی بر تجربه  زیسته. خاطرات »اموری هستند که بر شخص گذشته و آثاری در ذهن او باقی 
گذاشته، وقایع گذشته که شخص آن ها را دیده یا شنیده است«. خاطره زنجیره ای از رویدادهاست که برآیند کنش ذهنی 
صاحب خود با رخدادها و تحوالت دنیای پیرامون است. هالبواکس )فیلسوف فرانسوی، بنیان گذار مطالعات خاطره( ماهیت 
خاطره را اجتماعی می داند، یعنی به واسطه  عضویت افراد در گروه ها شکل گرفته و در همین بستر یادآوری می شود. او از عبارت 
»خاطره جمعی« استفاده می کند، نوعی از تجارب که در بین اعضای گروه به اشتراک گذاشته شده و الیه هایی به الیه های 

گذشته ی جمعِی موجوِد گروه می افزاید.
بستر شکل گیری خاطره جمعی فضاهای اجتماعی است که نمونه  بارز آن فضاهای شهری هستند. خاطره پس از شکل گیری 
نیز در همین مکان ها به واسطه  رویدادها )22 بهمن، عاشورا و تاسوعا و...( و نمودهای عینی )یادمان هایی چون مجسمه ها، 

ساختمان های ویژه( حفاظت می شود. نمونه های بسیاری از این نوع نگهداری خاطرات )عینی( وجود دارند.
نمونه  جالب این نوع حفاظت در محله  »برسی پاریس« یافت می شود. این محله  یکی از نمونه های موفق توسعه است که 
در آن یک منطقه فرسوده و متروک با حفظ ساختار اصلی و المان های گذشته آن تبدیل به مکانی جذاب و تفریحی شده 
است. این مکان که تا قبل از برنامه  تجدید حیات شهری، ساکنانی از طبقات فرودست جامعه با کمترین امکانات و خدمات 
شهری را در خود جای داده بود، امروز اما با تبدیل انبارهای قدیمی به کافه ها و نمایشگاه هایی هماهنگ با عملکرد ِگذشته  
مکان، همچنین تبدیل باغ به پارکی عمومی با سینما و ورزشگاه، یکی از نقاط گردشگری- هنری پاریس محسوب می شود.

نمونه  دیگر این امر خیابان »استیت شیکاگو« است. پروژه  بازسازی خیابان استیت، با واردکردن مجدد حمل ونقل موتوری و 
برقراری ارتباط با محدوده های پیرامون، شهرت خیابان را به آن بازگرداند. همچنین با ایجاد باغچه های پهن درختکاری شده 
و بهسازی پیاده راه ها به عنوان عناصر مطلوب عابران و با طراحی عناصر تاریخی همچون چراغ ها و ایستگاه های ورودی مترو و 

ترکیب آن ها با عناصر نوآورانه شأن تاریخی- تجاری خیابان را حفظ کرد.

خاطره، شهر و داستان

مهسا باقری
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. گاهی در نگارش 
خاطرات الزم 
است رويدادها 
دقيق و بدون 
کم وکاست 
ثبت شوند تا با 
اين شيوه برای 
نسل های آينده 
منبعی تاريخی 
فراهم آيد. اين 
حالت مربوط 
به »خاطرات 
فرهنگی« است

عالوه بر این روش های »عینی«، روش های »ذهنی« هم برای حفاظت از خاطرات وجود دارد و یکی از 
مهم ترین آن ها »نوشتن« و خاطره پردازی است. گاهی در نگارش خاطرات الزم است رویدادها دقیق و 
بدون کم وکاست ثبت شوند تا با این شیوه برای نسل های آینده منبعی تاریخی فراهم آید. این حالت 
مربوط به »خاطرات فرهنگی« است، یعنی آن هایی که گذشته  بسیار دور را قابل لمس می کنند، شامل 
داستان روزگارانی که شخص با چشمان خود ندیده ولی به واسطه  این نوع از نوشتن آن ها را تجربه 
می کند. با در نظر گرفتن این موضوع و سخن ویرجینیا وولف که »آدم حس می کند یا باید واقعیت 
بنویسد یا داستان. قوه  خیال نمی تواند هم زمان در خدمت دو ارباب باشد« و اشاره به ناداستان دارد؛ 
خاطره، ناداستانی است که می تواند حافظ سنت ها و آداب ورسوم جوامع باشد. تمامی متون تاریخی 

مثال هایی از این نمونه خاطره نگاری )ناداستان( هستند.
اما با نگاهی دقیق تر متوجه ویژگی »سیالیت و روانی« خاطرات خواهیم شد، یعنی ویژگی ای که امکان 
کاستن یا افزودن وقایعی به زنجیره  اصلی روایِت خاطره را فراهم می کند. این حالت در مورد »خاطرات 
ارتباطی« قابل مشاهده است، نوعی از خاطره که شامل تعامالت اجتماعی و تجربه  زیسته  زندگی روزمره 
است. اینجا شخِص ثبت کننده  روایت در باال و پایین کردن رویدادها آزاد است. پس داستانی شکل 
می گیرد که بیش از واقعیت، احواالت نویسنده را نشان می دهد. برای مثال، صادق هدایت در داستان 
»سگ ولگرد« عالوه بر توصیف فضای شهر، تجربه و خاطره ای که از مکان داشته یا با دست کاری ساخته 

را ثبت می کند.
»تنها بنایی که جلب نظر می کرد، برج معروف ورامین بود که نصف تنه  استوانه ای ترک ترک خورده  آن 
با سر مخروطی پیدا بود. گنجشک هایی که الی درز آجرهای ریخته  آن النه کرده بودند نیز از شدت 
گرما خاموش بودند و چرت می زدند. فقط صدای ناله  سگی فاصله به فاصله سکوت را می شکست... این 
یک سگ اسکاتلندی بود که جلو دکان نانوایی پادو او را کتک می زد، جلو قصابی شاگردش به او سنگ 
می پراند، اگر زیر سایه  اتومبیل پناه می برد، لگد سنگین کفش میخ دار شوفر از او پذیرایی می کرد و 
زمانی که همه از آزار به او خسته می شدند، بچه شیربرنج فروش لذت مخصوصی از شکنجه  او می برد...«

در این گونه متون، »شهر و خاطراِت پنهان در آن« سوژه  نویسنده و شخصیت اصلی داستان هستند.
به این ترتیب با توجه به نوع رویدادها )خاطره(، هدفی که از نگارش داریم و میزان مداخله  نویسنده، 

خاطره روایتی داستانی و یا ناداستانی است.
در اینجا می توان به سراغ والتر بنیامین رفت، متفکری با آرایی نبوغ آمیز در مورد »ادبیات«. کسی که 
یکی از دغدغه های اصلی اش تحلیل و ترسیم پیشاتاریخ است و ما را به سوی مفهوم »خاطره« هدایت 
می کند. از سویی در جستجوی روابط میان محیط کالنشهری، خاطرات فردی و جمعی بوده. بهره گیری 
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از عقاید او خوانشی یکپارچه از هماهنگی و ارتباط سه کلیدواژه ی »خاطره«، »ادبیات« و »شهر« 
را امکان پذیر می کند.

ازنظر بنیامین »خاطره ابزار تفحص گذشته نیست، بلکه صحنه ای است برای به حال آمدن 
گذشته«. او در توصیف این نکته از مفهوم »منظومه « بهره می گیرد و به رابطه  دیالکتیکی گذشته 

و حال اشاره می کند:
»چنین نیست که آنچه گذشته است نورش را بر آنچه حاضر است و آنچه حاضر است نورش را 
بر آنچه گذشته است می افکند، بلکه تصویر، چیزی است که در آن، آنچه بوده است چون برق 
با لحظه ی حال در قالب یک منظومه گرد می آید. به بیان دیگر، تصویر، یک دیالکتیک در حالت 

سکون است«
این همان موضوعی است که هالبواکس با عنوان »حالگرایی« در مورد خاطره بیان می کند. از نظر 
او گروه ها برای حفظ تداوم و انسجام خود، خاطرات گذشته را در زمان حال بر اساس نیازها، باورها 
و قدرت های حاکم دست کاری می کنند و آن ها را با الزامات و شرایط زمان حال تطبیق می دهند. 

ازنظر بنيامين 
»خاطره ابزار تفحص 

گذشته نيست، 
بلكه صحنه ای است 
برای به حال آمدن 

گذشته«. او در 
توصيف اين نكته از 

مفهوم »منظومه « 
بهره می گيرد و به 
رابطه  ديالكتيكی 

گذشته و حال اشاره 
می کند
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این یک فرایند پویا از بازسازی گذشته و ساخت حال است. در این تئوری نه گذشته و نه حال بر دیگری برتری 
ندارند. این حالت زمانی در شهر رخ می دهد که: 

»شهر و فضای شهری به صحنه نمایشی تبدیل گردند و شهروند در هرلحظه ای نقش دوگانه بازیگر و تماشاگر 
را بازی کند. این اندیشه موجب شکل گیری »خاطرات غیرارادی« می شود که در ذهن جمعی شهر جای 
خواهند گرفت. در این حالت شهر و شهروند در حال »تنیدن خاطرات« خواهند بود و به »تجربه  زنده یا 
لحظه های زیست شده« می پردازند. تجربه ای که در آنی فراموش می شود ولی در الیه های زیرین خاطره 

جمعی شهر و شهروند باقی می ماند تا روزگاری دیگر دوباره تجربه شود«. 
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همچنین بنیامین مفهوم »تخلخل« )porosity( را در مورد مکان های خاطره  شهری به کار می برد 
که بیانگر هم زیستی و هم آمیزی مفاهیم دیالکتیکی گذشته و حال، مدرن و سنتی، مادی و معنوی و... 
در کنار یکدیگر است. این مفهوم نخستین بار توسط پیر نورا مطرح شد و برای اطالق به مکان هایی با 
اصالت همراه با مؤلفه های نمادین، مملو از خاطرات جمعی و راز آمیز به کار رفت. اتفاقا این دیالکتیک 
در )نا(داستان هم وجود دارد. در خوانش خاطره نگاری ها اعم از داستان یا ناداستان، گذشته ای که توسط 
نویسنده نگارش شده در زمان حال بر اساس حال و هوای خواننده باززنده )حالگرایی( می شود و در 
لحظه ای مخاطب گذشته و حال را در منظومه ای حس می کند و تصویری دیالکتیک حاصل می شود 

)اشاره به مرگ نویسنده  روالن بارت(.
»شهر« و »متون«ِ  خاطره پردازی  در داستان یا ناداستان، ماهیتی دارند که امکان بروز منظومه  موردنظر 
بنیامین و تصویر دیالکتیکی را فراهم می کنند. بسترهایی که قادر به محقق کردن ویژگی حال گرایی 
خاطره اند. شهر و متون عالوه بر اینکه محمل های مناسبی را برای حفاظت خاطرات فراهم می کنند، 

حامل خاطرات نیز هستند و می توانند روایتگر قصه  شهر باشند.
بحث بنیامین و هالبواکس، عقاید ژاک دریدا در زمینه  پارادوکس حضور- غیاب و گذشته- حال را یادآور 
می شود که به حضور شبح وار گذشته و حیات آن در زمان حال می پردازد. این جهت گیری موجب توجه 
به استعاره  »پالیمسست رومی« فروید می شود. فروید این استعاره را در اشاره به شباهت میان ساخت 
الیه ای شهر و روان بشر به کاربرد و مقصود او از این واژه ادامه  حیات تمامی مراحل اولیه توسعه )گذشته( 
در کنار آخرین آن ها )حال( است. در هر سه مفهوم ذکرشده وجود الیه هایی از این جنس وجود دارد که 

منظومه ای از حال و گذشته را حاصل می کنند.
»خاطرات« الیه به الیه در شهر و ذهن انباشت می شوند و دو مدیای مهم در تجلی آن ها، »داستان ها« 

و »شهرها« هستند.
منابع:

- سواد روايت، اچ. پورتر ابوت. ترجمه رويا پورآذر/ نيما م. اشرفی.
- قصه  شهر )تهران نماد شهر نوپرداز ايرانی(. سيد محسن حبيبی.

- مرمت شهری. سيد محسن حبيبی/ مليحه مقصودی.
- درباره  زبان و تاريخ. والتر بنيامين. گزينش و ترجمه مراد فرهادپور/ اميد مهرگان

»شهر و 
فضای شهری 

به صحنه 
نمايشی 

تبديل گردند 
و شهروند در 

هرلحظه ای 
نقش دوگانه 

بازيگر و 
تماشاگر را 
بازی کند. 

اين انديشه 
موجب 

شكل گيری 
»خاطرات 

غيرارادی« 
می شود که 

در ذهن 
جمعی شهر 

جای خواهند 
گرفت.
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از خواب که بیدار شدم دو مورچه در لیوان آبم مرده بودند.
پدربزرگ از زمان ماموت ها زنده بود. صدای قدم هایش روی سقف اتاق من از پشت بام یعنی؛ ساعت ۹ را رد کرده است و 
»آرسینه«، همسر ارمنی همسایه به حیاط آمده تا گل هایش را آب بدهد. انواع و اقسام گل ها را داشت، اما من نامه ای شان را 
نمی دانستم و تنها از رنگ و طرحشان متوجه تفاوت آن ها می شدم؛ زرد، آبی فیروزه ای، نیلی و شیری. او هم از آن گل های 
آبی فیروزه ای برایم می آورد، البته قبل از اینکه آن اتفاق بیافتد و نتیجه اش بشود کابوسی که دست از سرم برنمی داشت؛ 

پدربزرگ داشت جان می داد.
بدنم را کش دادم و با فشردن پلک هایم به هم، کوفتگی را از تنم بیرون کردم. خورشید با باالترین حرارت و درخشانی اش 
می تابید و نمی گذاشت که به راحتی به بیرون نگاه کنی، اما تا جایی که چشم سو داشت همه اش خرابی و آتش و دود بود. 
شهر تکه تکه شده و بوی خون می داد. شاید تنها جایی که اثری از زندگی در آن می یافتی همان باغچه بود. اتاق من رو به 
حیاط بود و حیاط رو به آن ها. هر بار که مست می کردند و به سرشان می زد؛ پشت تیربار می نشستند و اتاق من به گلوله 
بسته می شد. بیست روز گذشته را در پذیرایی خوابیدم، اما دیشب دلم پنجره ای بازمی خواست که فراموش نکنم هوا هنوز 
هم هست و من می توانم از خنکی نسیم شبش لذت ببرم. سوراخ های سقف و دیوار اتاق نصف کیسه هم گچ نمی خواست؛ 
یک روزه هم اینجا را بتونه می کردم هم آشپزخانه را. در فکر این تعمیر و ترمیم ها بودم که صدای تیر جیغ و فریاد آمد، بار 
دیگر شیشه ها را خرد کردند. خودم را جمع کرده و با دستانم دور سرم را پوشانده بودم و منتظر، برای پایان این تیرباران 
نفس نفس می زدم. به قول »دارون« تیرهای به امان خدا. می گفت: »نمی دونم چرا تیرهایی که به امون خدا می سپری بیشتر 
آدم می کشن تا تیرهایی که با دقت شلیک می کنی.« با شنیدن صدای افتادن جسم سنگینی به خودم آمدم؛ پدربزرگ بود. 
درحالی که کمرم خم بود دوان دوان به پشت بام رفتم در را که باز کردم پدربزرگ فریاد زد: »بخواب رو زمین، پدرسگ!« 

نفس می کشید. باید خوشحال می شدم یا ناراحت! ترس اینکه نکند خوابم به واقعیت بدل شود به تنم رعشه انداخت.

در ليوان آب که افتادم کسی ماشه را کشيد

عليرضا کشاورز معتمدی
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بار دیگر ماموت هایی با عاج های شکسته در ذهنم شروع به دویدن کردند. من هم بینشان سردرگم سعی 
می کردم، فاصله ام را حفظ کنم تا عاج هایم سالم بمانند.

هرچند گاهی تکه ای از لبه بتونی دیوارک پشت بام کنده می شد. صدای شکستن شیشه ها و درهای آهنی 
و جیغ پی درپی مادرها و خواهرها دلهره و ترس آدم را دوچندان می کرد. مادر هم با »وحید« به خرید رفته 

بود، این از همه چیز بدتر بود.
چندثانیه ای گذشت، آرام گرفته بودند و صدایی شنیده نمی شد اما سوتی مداوم در مغزم جوالن می داد. 
پدربزرگ آرام و مراقب سرش را از لبه دیوار باال آورد، اول نگاهی به خانه کناری انداخت و سپس با دقت به 
روبه رویش خیره شد؛ مطمئن که شد دیگر خبری نیست، زانوهایش را راست کرد و سیگاری بین لبانش 
گذاشت. درحالی که نگاه گذرایی به من می انداخت زیر لب گفت: »حرومزاده ها.« بلند شدم و خاک ریزه های 
چسبیده به تنم را تکاندم. پشت سر پدربزرگ نمایی از شهری بود که حاال به خرابه تبدیل شده بود. خانه هایی 
که به جای ریشه دادن درخت در باغچه هایشان اکنون جنازه صاحبانشان زیرخاک متالشی می شد، هرکس 
را در حیاط خانه خودش دفن می کردیم. بعضی جاها هم به قول وحید به هوا رفته بودند و اکنون دودی 

خاکستری محل آن انفجارها را نشان می داد و همه را آگاه می کرد که در اینجا خبری از زندگی نیست.
یک بار که همین جمله را به پدربزرگ گفتم با لبخندی تمسخرآمیز جواب داد: »فکر می کنی جاهای دیگه 
هست؟« باهم به آشپزخانه رفتیم تا صبحانه بخوریم. هر بار مقدار زیادی پنیر را الی نان می گذاشت و وارد 
دهانش می کرد، ولی من میلی نداشتم. تکه ای نان در دستم گرفته و جلوی پنجره ایستاده بودم و هرچند 
ثانیه مانند گنجشک ها گوشه ای از آن را می خوردم. در یک حالت خلسه به نقطه ای خیره شده بودم و نه 
می دانستم که چه می کنم، نه اینکه به کجا نگاه می کنم. می ترسیدم دیگر هیچ وقت در حیاط باز نشود، در 

حیاط باز شد و مادر با سرووضعی خاکی بعد از وحید وارد شد.
پرسید: »خودشونن؟« سرم را به عالمت مثبت تکان دادم. بلند شد پنجره را باز کرد و داد زد: »تا خیابون 

مدرسه رسیدن، همه رو خبر کن تا دیر نشده. باید پسش بگیریم.«
خیابان مدرسه نیمی از زندگی من بود؛ شاخه گل های آبی فیروزه ای، لباس فرم سرمه ای، کوچه عشقی و 
بوته های انگورش، کتانی های سفید کثیف، شمشادهای زرشکی رنگ که به جای لواشک می خوردیمشان و او. 
می ترسیدم امروز آن قدر حواسم پرت این خاطرات شود که جسم بی جانم به خانه بازگردد، آن وقت پدربزرگ 

زحمت خاک کردنم را می کشید.
سلمان می گفت: »من جای تو بودم تُفم رو صورتش نمی انداختم!« تف هم  روی صورتش نینداختم، اما 
بعدازآن اتفاق دیگر چیزی مهم نبود. میلی به انتقام نداشتم. البته بعضی از شب ها که چهره اش را البه الی آن 
موهای حنایی رنگش درحالی که دستش را مقابل دهانش گذاشته است و می خندد تصور می کردم؛ صدای 
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پای ماموت ها در قسمت خالی جمجمه ام می پیچید. گاهی هم 
به سرم می زد که بروم سراغ پدربزرگ و خودم را برای همیشه 
از شر آن خواب سمج خالص کنم، اما هر بار به بهانه ای پشیمان 
می شدم. وحید رفت بقیه را خبر کند اما مادر وارد خانه شد و با 

آن نگاه دنباله دارش پدربزرگ را راهی اتاقش کرد.
-»همین االن نزدیک بود بمیریم باز این پیرمرد می گه فالن جارو 
پس بگیریم، وحید هم که جرئت نمی کنه چیزی بگه فقط بلده 

صبح تا شب شعار بده. اه.«
اتاق رفتم. صدای  به  و  در جمع کردن صبحانه کمکش کردم 
می کرد،  التماس  دارون  به  درحالی که  را  آرسینه  گریه های 
نگاه  صورتم  کبودی های  به  آیینه  از  هم زمان  و  می شنیدم 

می کردم که از دیروز کم رنگ تر شده بودند و به زردی می زدند.
مرا روی صندلی مطالعه ام نشانده بود، نور خورشید مستقیم به 
چشمانم می خورد. اولی را با مشت کوبید روی گونه ام و گفت: 
»باید بجنگی.« بار دیگر زد همان جا، این بار محکم تر: »با توام...
می فهمی؟ باید بجنگی.« گفتم: »من از جنگ بدم می آد، نمی 
تونم کسی رو بکشم.« از جنگ بدم می آمد، نمی توانستم کسی را 
بکشم. به عالوه اینکه رفتار زشت و زننده پدربزرگ با او باعث شده 
بود، لجم بگیرد. این بار خواباند سمت چپ صورتم: »مجبوری 
بجنگی ابله! فکر کردی اگر همین جوری اینجا بشینی زنده ات 

می ذارن؟«
- »چه فرقی می کنه اگر قراره در هر صورت بمیرم؟!«

- »اینجوری ممکنه کسایی که دوسشون داری زنده بمونن.«
برایم فرقی نمی کرد، اتفاق روز قبلش همه چیز را خراب کرده 

بود. گفتم: »می خوام نمونن.«
آخری را چنان محکم کوبید به دماغم که دیگر چیزی یادم 
گریه  مادربزرگ  شبیه  چقدر  مادر.  گریه های  به جز  نمی آید 
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می کرد. قبل از اینکه پایش برود روی مین و هزار تکه شود، شب های تابستان به خواست او در 
حیاط شام می خوردیم. او بعد از تمام شدن غذا رو به همسرش می گفت: »کمبوجیه جان یکی از 
خاطرات زمان ماموت ها رو برامون تعریف کن.« او هم یکی از قدیمی هایش را باکمی تغییر برایمان 
بازگو می کرد، مثاًل می گفت برای شناختن قدرتمندترین ماموت ها در گله باید به عاج هایشان نگاه 
می کردی، باید می دیدی کدام عاج هایشان شکسته بود و بر سر قدرت جنگیده بودند. هر بار هم بعد 
از تعریف کردن خاطره اش با سیگاری بین دو انگشت به آسمان خیره می شد. پانزده هزار سال بود که 
زندگی می کرد، اگر جای او بودم حداقل یک بار خودکشی را امتحان می کردم، اما خودش می گفت 

فقط یک ماموت می تواند او را بکشد.
همه در کوچه جمع شده بودند. دوازده نفر بودیم. امروز دارون هم آمده بود، با همان چهره مصمم 

خودش. دقیقاً برعکس وحید که همیشه قبل از درگیری هایمان وحشت زده بود.
قبل از این جنگ مدام روزنامه ها را دنبال می کرد، قانونی که تصویب می شد؛ لبخندي می زد و 
می گفت: »به این می گن تمدن!« با کسی اگر بحثش می شد یا به دادگاه می کشاندش یا می گفت: 
»اگر مشکلی داری برو شکایت کن.« آن روز هم که اخبار تصاویری از جنگ های مرزی نشان می داد 
گفت: »این جارو بدن به من یک قوانین سرسختی براشون می ذارم که یک روزه این حیوون بازیاشون 
رو بذارن کنار. هرکسی رو که اسلحه داره با اسلحه خودش می کشم!« در تمام مسیر به کارهای وحید 
فکر می کردم که از استرسم کم شود، اما نزدیکی های خیابان مدرسه کوله باری از خاطرات ذهنم را 

به گذشته پرت کرد. دقیقا به نیمی از زندگی ام که در مدت کمی نابود شد.
دست او را گرفته بودم و به سمت کوچه عشقی می رفتیم، البته بن بست بود، اما به کوچه عشقی 
معروف شده بود. باریکه ای که جوبی آن را به دو قسمت تقسیم می کرد، برگ درختان انگور که از 
حیاط خانه ها بیرون آمده بودند دو طرف آن را می پوشاند، در انتهایش هم تیر برقی قرار داشت 
که روزها روشن بود و شب ها خاموش. او آن سمت جوب قدم برمی داشت و من سمت دیگرش، با 
یکدست ساعد مرا گرفته بود و انگشتان آن یکی دستش برگ درختان انگور را درست باالی سرش 

لمس می کرد.
می گفت: »اون دختر مغزت رو خورده، نمی ذاره حواست رو بدی به جنگ! بدبخت من برای خودت 

می گم.«
صفی تشکیل داده بودیم و بیخ دیوار حرکت می کردیم، بیست متر دیگر که دیوار تمام می شد باید 
می جنگیدیم. پدربزرگ یکی شان را که زد پخش وپال شدند، ما هم هرکداممان در حال تیراندازی 
جایی سنگر گرفتیم. من و پدربزرگ روی زانوهایمان، پشت نیمکتی چوبی نشسته بودیم و آن سمت، 

 پانزده هزار 
سال بود که 
زندگی می کرد، 
اگر جای او بودم 
حداقل يک بار 
خودکشی 
را امتحان 
می کردم، 
اما خودش 
می گفت فقط 
يک ماموت 
می تواند او را 
بكشد.
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دارون و وحید پشت میزی تکیه داده بودند. نگاهم به شکلی که با تیغ یا چیزی شبیه به آن روی نیمکت 
کشیده شده بود افتاد.

سلمان گفت: »سعید نکن! بفهمن کار ما بوده تنبیه می شیم. من حوصله جارو زدن مدرسه رو ندارماا! گفته 
باشم.«

گفتم: »کار بدی نمی کنم که.«
- »حاال چی داری می کشی؟«

- »مثلث زندگی!«
- »چی هست؟«

- »عصا.«
- »یعنی چی؟ من نمی فهمم!«
- »یعنی عشق، صلح، آرامش.«

هیچ صدایی شنیده نمی شد، انگار که آتش بس شده باشد، اما سرت را که از سنگرت بیرون می آوردی مغزت 
روی زمین پخش می شد. هفته پیش که یاسر را زدند، وحید گفت: »پدرسگ ها خیلی دقیقا!« چقدر آن شب 

سلمان در آغوشم گریه کرد.
چند دقیقه همان طور بی حرکت مانده بودیم و منتظر عکس العملی از آن ها بودیم. ساختمان های تکه تکه شده 

75 

سال اول| شماره چهارم
مهر 98

 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



و دروازه های رنگ پریده تمامی نداشتند. خورشید درست در رأس ۹0 درجه زمین قرارگرفته بود و گرمایش 
بوی الشه حیوانات و خون و زباله های بی صاحب را دوچندان می کرد. چند کبوتر هم آمدند و روی سیم 
تیر چراغ برق ایستادند و مدام سمت راست و چپشان را نگاه می کردند، منتظر اولین ماشه بودند که چکانده 
شود تا بازهم ما را تنها بگذراند. همه حیوانات از جنگ و تیر و خطر فرار می کنند اال انسان، این را مادربزرگ 

می گفت.
دیوید چند متر جلوتر از ما سنگر گرفته بود، رویش به من بود، چشمانم را که از بین شکاف نیمکت دید 
لبخندی زد. ناگهان یکی از آن ها را دیدم که روی زانوهایش نشسته و آرام آرام از پشت، در حال نزدیک شدن 
به سنگر اوست. با چشم عالمتی برای دیوید فرستادم او هم دریغ نکرد؛ آماده نشست و همین که رسید از 
گردنش گرفت و کشید سمت خودش و با دستانش خفه اش کرد، دقیقا همان طور که من دیشب پدربزرگ 
را در خواب خفه کرده بودم. چهره پدربزرگ باریشه ای موج دار و خاکستری اش مقابلم بود و جای دیوید 
من نشسته بودم گلویش را که فشار می دادم، لبان تیره و خشکیده اش از هم جدا می شد و بوی توتون 10 
هزارساله بیرون می زد. پلک هایم را محکم به هم فشردم، ماموتی روی دو پایش ایستاد. به خودم که آمدم، 

دیوید داشت جنازه او را زیرورو می کرد بلکه چیزی گیرش بیاید.
دارون به پهلو روی زانوهایش نشست، کالشینکف را روی حالت تک تیر گذاشت و سپس تکانی به خودش 
داد و آرام سرش را باال آورد. صدای تیر کبوترها را پراند، مغزش که روی آسفالت زمخت خیابان پهن 
شد، پدربزرگ لبخند زد. البد در ذهنش به بچه های دورگه اش فکر می کرد؛ اما من دلم برای گل هایشان 

می سوخت. شک داشتم که بدون دارون، آرسینه رمق نگهداری از آن ها را داشته باشد.
روی فرش قرمزی که در حیاط انداخته بود، نشسته بودیم. گفت: »این گل ها بچه هامونن، دارون می کاره، 
من آب می دم.« تمام مدتی که حرف می زد مادربزرگ با نگاهی بی ذوق و از روی نفرت به او خیره شده 
بود. عالقه ای به شام و نهار خوردن با آن ها نداشت، اما زورش هم به کمبوجیه جانش نمی رسید. آن روزها 
هرکسی متوجه نگاه سنگین پدربزرگ روی آرسینه می شد، حتی دارون! اما هیچ گاه به رویش نمی آورد، 

درستش هم همین بود، آرسینه جای دختر پدربزرگ بود. یاد هامبرت هامبرت افتادم.
آن روز هم با جروبحث وحید و پدربزرگ تمام شد، با اوقات تلخی. بهترین بهانه شد برای مادربزرگ که بدون 
خداحافظی آنجا را ترک کند. در آن جروبحث ها هم باز دارون آرام بود. با لبخند همیشگی اش، مانند امروز. 

آیا بعد از کشته شدنش بغض کردم؟
دوازده نفر بودیم و هفت نفر برگشتیم. جسد دارون را روی تخت چوبی نازکی می کشاندم، سرش نبود.

گفت: »د جون بکن جوون، هفتاد کیلو هم نمی شه، من همسن تو بودم ماموت جابه جا می کردم!«
وقتی حرف می زد حس تنفرم دوچندان می شد، آن لبخندش هم اوضاع را بدتر کرده بود. عصبی بودم، 
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پرسیدم: »واقعا چرا کمبوجیه نکشتت پدربزرگ؟!«
خنده کوتاه و مضحکی کرد و گفت: »از این نظر بدشانسی آوردین، من نباید زنده می موندم!«

- »چرا؟«
- »کسی که همه تاریخ رو دیده باشه دیگه برای صلح نمی جنگه، می جنگه برای جنگ بعدی.«

گفتم: »این جنگ که تموم بشه دیگه حاال حاالها رنگ بدبختی رو نمی بینیم، تو هم برو یه جا دیگه جنگ 
راه بنداز.«

بلندبلند خندید. پرسیدم: »به چی می خندی؟« آمد نزدیک و دستش را انداخت دور شانه ام و گفت: »می دونی 
بزرگترین دروغی که به سربازا یاد می دن چیه؟«

مکث کوتاهی کرد و ادامه داد: »جنگیدن برای صلح، هیچ جنگی آخرش صلح نبوده، اینم یکی از اونا.«
شاید حق با او بود، آن روز هم قبل از اینکه مشت آخر را به دماغم بزند گفت: »در این جهان فقط با شمشیر 

آخته می توان به پیش رفت و آدمی سرانجام با سالحی در دست می میرد.«
خبر کشته شدن دارون را پدربزرگ به آرسینه داد. او هم در آغوش چند هزارساله اش گریه کرد.

چندمین نفری بود که در آغوش او گریه می کرد؟ من چندمین نسلی هستم که از او به یادگار می ماند؟ این 
چندمین جنگ اوست؟ چرا از پا نمی افتد!

با هیجان وسایلش را برای درگیری روز بعدش آماده می کرد. من مشغول تماشای اخبار بودم، از اعتراضات 
مردمی یکی از کشورهای دنیا می گفت؛ رهبرانشان را دستگیر کرده بودند و بالفاصله بدون حکم دادگاه بعد از 
24 ساعت در میدان اصلی شهردارشان زدند. وحید آمد کنارم نشست و با اشاره به پدربزرگ گفت: »نگاه چه 

بالیی سرمون آوردن! آخه کجای دنیا برای کشتن و مردن این همه عجله می کنن؟«
مجری تلویزیون حرفش را تصحیح کرد و گفت: »بعد از 4 ساعت.«

از من خواستند تا از انبار بیل و کلنگ را بیاورم. وارد خانه که می شدی روبه رویت پله هایی بود که به داخل 
می رفت و کنار همان پله ها در زیرزمین قرار داشت که به انبار منتهی می شد. تاریک و خاک گرفته، به هر 
چیزی که دست می زدی سقف لثه ات پر می شد از گردوغبار. نیمی از انبار را کتاب های پدربزرگ قرق کرده 
بودند، می گفت همه آن ها را خوانده. بیل و کلنگ را از البه الی خرت وپرت های کنج انبار برداشتم و به حیاط 

یتیم همسایمان برگشتم.
همه با ناراحتی و بهت زدگی به تقالی پدربزرگ برای کندن قبر نگاه می کردند. گل هایی که سال ها در آن 
باغچه جا خوش کرده بودند اکنون دانه دانه از ریشه و ساقه نحیف خود کنده می شدند که تا چند روز دیگر 
خشک و پالسیده، نمایی زشت و شاید هم غمگین به آن فضا دهند. چقدر از گلخانه های متروکه وحشت دارم.
مادربزرگ می گفت: »باالخره یه روز همه شون رو آتیش می زنم که دیگه اون زنیکه نیاد جلوی کمبوجیه 
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علف هاش رو آب بده.«
دست آخر، یک روز قبل از مرگش رفت سراغ آرسینه و یکی خواباند بیخ گوشش. پدربزرگ گفت: »زنیکه 

بی حیا مگه نمی فهمی من مردنی نیستم؟ باالخره بعد از تو باید یکی رو بگیرم یا نه؟!«
گویا از همان روز می دانست که آن زن خوش بر و روی ارمنی قرار است بیوه شود. بچه که بودم از مادربزرگ 

پرسیدم: »مردها هم بیوه می شن مادربزرگ؟«
گفت: »نه.«

اگر حال و روز مرا می دید شاید نظرش عوض می شد!
او آن سمت جوب بود و من سمت دیگرش، اما فصل انگور نبود و کوچه سبزی اش را به خاکستر جنگ داده 
بود. انگشتانم را فشار داد و منتظر ماند تا نگاهش کنم. به سمتش برگشتم، اما نمی توانستم تمرکز کنم، 
مدام چشمانم می پرید و حواسم پرت می شد. ایستاد، رو به من شد و آن یکی دستم را هم خواست. هر دو را 
فشار داد و گفت: »تنهات نمی ذارم سعید.« بعد از داخل کیفش شاخه ای گل به رنگ آبی فیروزه ای درآورد 

و گفت: »برای تو خشکش کردم.«
گفتم: »می آی از این شهر فرار کنیم؟« چشمانش برق زد، چهره اش باز شد، حال و هوایش فریاد می زد که 
سال هاست منتظر کسی مانده که او را از شر عمو و بچه های ناخواسته خودش رها کند. من هم اگر جای او 
بودم به هر خانه و کاشانه ای به جز آن خانه بهشت می گفتم، خانه ای که در آن بچه های نفرت انگیزات چشم 

و ابرویشان به پدر ناخواسته شان کشیده.
گفت: »راست می گی سعید؟ من آماده ام، یعنی آماده می شم. فردا صبح خوبه؟ نه نه همین امشب، باشه 

سعید؟«
همین طور با ذوق حرف می زد و روبه رویش کسی را می دید که می تواند او را از این مهلکه نجات دهد، کسی 

که بعد از چندین سال بتواند تکیه گاهی مانند پدر و مادرش برای او باشد.
مسیری که قرار بود شب آن را طی کنیم و از این شهر و به قول خودش مردم بی عشقش خالص شویم، 
قدم به قدم توصیف می کرد؛ بعد از کوه سبز صخره زیر درخت گردو می نشستیم تا چیزی بخوریم. می گفت 
مهم نیست که سایه ندارد، شب که نیازی به سایه نیست. می گفت اما باید خوب استراحت کنیم. از باجو 
پرسیدم از کدام راه رفت؟ گره چادرش را که دور کمرش بسته بود باز کرد و دوباره بست و گفت: »سنه 
قوربان از کوه سبز صخره رفت.« از همان راهی که با دل وجان برایم ازش می گفت رفته بود اما زیر درخت 

گردو معطل نشده.
- »صورتشم کبود بود سعید باال، هاسو اهلل دان بی خبر اونو ووروب.«

همين طور با ذوق 
حرف می زد و 
روبه رويش کسی 
را می ديد که 
می تواند او را از اين 
مهلكه نجات دهد، 
کسی که بعد از 
چندين سال بتواند 
تكيه گاهی مانند 
پدر و مادرش برای 
او باشد.
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 باجو برایش از شیر تازه گاوش برده اما قبول نکرده. می گفت تنها از او خواسته که به من بگوید که مرا 
بخشیده است. مادربزرگ اصرار داشت که مردها بیوه نمی شوند.

کنار وحید روی لبه سنگی نشستم، شروع به صحبت کردن کرد اما حواسم جای دیگری بود، روسری 
مشکی آرسینه روی شانه هایش افتاده و بازوی او را پوشانده بود، اما باز هوش از سر من می برد، شاید 
هم از سر پدربزرگ و پدر و مادر. کسی گریه نمی کرد، همه منتظر بودند تا خاک آن گودی را کاماًل پر 
کند. چند کبوتر روی سیم تیر چراغ برق ایستاده بودند و مدام سمت راست و چپشان را نگاه می کردند.
خاک روی دارون را پوشانده و آماده بود که سال ها همسرش از آشپزخانه هنگام غذا پختن یا ظرف 
شستن؛ او را نگاه کند، بعضی اوقات اشک بریزد و گاهی شاید لبخندی دردناک تر از آن گریه ها گوشه 

لبانش را به سمت باال خم کند.
آخرین گلی که سر جایش باقی مانده بود را کندروی سینه پوشیده از خاک شوهرش گذاشت. از جایش 
که بلند شد بغض فرصت راست کردن کمرش را نداد، همان طور که در رکوع بود نعره زد و به چنان 

هق و هقی افتاد که هرلحظه حس می کردم اآلن است که دارون زنده شود.
پدربزرگ طاقت نیاورد و او را به سینه اش فشرد و بوسه ای به جایی که موهایش به دونیم تقسیم 

خاک روی دارون 
را پوشانده و 
آماده بود که 

سال ها همسرش 
از آشپزخانه 

هنگام غذا پختن 
يا ظرف شستن؛ 

او را نگاه کند، 
بعضی اوقات 
اشک بريزد 

و گاهی شايد 
لبخندی 

دردناک تر از آن 
گريه ها گوشه 

لبانش را به 
سمت باال خم 

کند.
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می شدند زد، دقیقاً همان طور که من او را بوسیدم. خوشحال بود و آن حرکات سریع بدنش باعث شده بود 
که خنده ام بگیرد. نان را او برمی داشت و چای و پنیر را من. همه چیز خوب بود تا اینکه پدربزرگ و وحید 
از راه سررسیدند. خیلی زود اتفاق افتاد؛ با سیلی محکمی سمت راست صورتم سر شد و به سینه دیوار 
چسبیدم. وحید با تمام زورش به دیوار فشارم می داد و سعی می کرد که جلوی دادوفریادهایم را بگیرد. اشک 
مانند شیشه ای کدر جلوی دیدم را گرفته بود. تا انتهای کوچه پدربزرگ بی رحمانه تر از همیشه کتکش زد. 
گریه می کرد و کسی را نداشت که به او پناه ببرد. به زمین افتاد تمام تنش می لرزید، انگار که وسط زمستان 
او را در قطب جنوب بدون لباس رها کرده باشی، همان قدر تنها بود و می ترسید. نگاه کوتاهی به من انداخت 
و دوان دوان ازآنجا دور شد. وحید را به عقب هل دادم و همان جا نشستم. بعدازآن دیگر پدر صدایش نکردم.
چنددقیقه ای گذشت. شانه های آرسینه هنوز در آغوش همسایه پیرش به باال و پایین پرت می شدند. وحید 
و به خصوص مادر با آن تعصب زنانه و احساس مسئولیتش در قبال مادربزرگ آن صحنه را نپسندیدند و با 

آن نگاه دنباله دار و سر تکان دادنشان به خانه برگشتند.
اتاقی که رو به حیاط بود پرده نداشت و از وسایلش می شد فهمید که اتاق شخصی شان است. یک عکس از 
عروسی شان هم باالی تخت به دیوار میخ شده بود. دارون پشت آرسینه ایستاده بود. انگشتان ظریف آرسینه 
هم ساعد دست او را در سال ها قبل گرفته بود، همان طور که پدربزرگ ساعد دست مرا گرفته بود و سعی 

می کرد خودش را نجات دهد.
راستی امروز سه شنبه است و او حتماً صبح زود بالباس سرمه ای به حیاط آمده بود تا گل هایش را آب بدهد. 
اگر آن دو مورچه که در لیوان آبم افتاده بودند، حواسم را پرت نمی کردند و می توانستم او را ببینم؛روزی 
هم که پدربزرگ سرم را شکاند سه شنبه بود، تا کمر از پنجره بیرون رفته بودم و او را می پاییدم که گلدانی 

با فریاد: »به چی نگاه می کنی، پدرسگ؟« به سرم خورد.
گریه های آرسینه بی صدا شده بود. منتظر ماندم تا پدربزرگ تا تختش همراهی اش کند.

چند ماموت بین شیارهای مغزم می دویدند.
در را که باز کردم وحید با نفس هایی تند و چهره ای عصبی به سمتمان آمد و درحالی که نگاهش به پشت 
سر من بود گفت: »15 هزارساله داری زندگی می کنی پیرمرد، هنوز احترام حالیت نشده؟ احترام ما رو نگه 

نمی داری حداقل احترام مادر بیچارم رو نگه دار.«
به آرامی از کنار وحید رد شد و سیگارش را با آخرین چوب کبریت روشن کرد، بعد از پک اول مکث کوتاهی 
کرد و گفت: »احترام به زنده ها رو یاد گرفتم.« بعد بدون اینکه پوتین هایش را دربیاورد به سمت آشپزخانه 
رفت و رو به پنجره ایستاد. خبری از مادر نبود. وحید در ورودی را محکم بست و به سمت آشپزخانه رفت، 

من هم دنبالش.
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- »مادر رو کشتی، شوهر اون بدبخت رو کشتی، هرروز یکی از ما داره به خاطر تو می میره. جنگ تموم شده رو 
دوباره شروع کردی، االنم ما باید کشته شیم تو که مرگ نداری.«

چند هفته پیش با توافق سران دو جناح قرار بر این شد که آتش بس شود اما پدربزرگ شبانه رفت و یکی از 
پایگاه هایشان را فرستاد هوا، اگر این کارهایش نبود باور نمی کردم که از چند هزار سال پیش زنده است.

- »حاال هی اون کوفتی رو بکش، اصال چی کارمون داشتی؟ مگه قبل از جنگ بد بود؟ ما قانون داشتیم، با 
قانون ...«

پدربزرگ سیگارش را به زمین کوبید و با فریاد گفت: »چی می گی هی قانون، قانون، قانون؟ قانون هم باشه 
باز آدم می کشن، حاال یه جور دیگه؛ اعدام می کنن، سالخی می کنن، سرطان رو می ندازن جون مردم یا هزارتا 

گه کاری دیگه که من و تو ازش سر در نمی آریم.«
- »سرطان و بیماری که همیشه هست، بعدش هم جنگ بیشتر می کشه یا مریضی؟«

- »سنگ چی رو به سینه می زنی؟ مشکلت با منه یا رفتارم با آرسینه؟«
- »مشکل من جنگه پدر، جنگ«

- »اون که همیشه هست، اینجا هم تموم بشه یه جا دیگه شروع می شه.«
- »یه جا دیگه به ما ربطی نداره پدر.«

بعد از این جواب سعید، دیگر کسی حرف نزد تا چند لحظه بعد که پدربزرگ سیگاری دیگر روشن کرد و گفت: 
»در این جهان فقط با شمشیر آخته می توان به پیش رفت و آدمی سرانجام با سالحی در دست می میرد.« 

چوب کبریت هایش هنوز تمام نشده بود.
به چهره بی خیالش نگاه می کردم. از تمام کتاب هایی که داشت همین یک جمله از »شوپنهاور« را به خاطرش 

سپرده بود. بعید می دانم حتی نگاهی به جلد بقیه شان هم انداخته باشد.
در اتاق خواب باز شد و مادر با دو چمدان و چشمانی خون افتاده در چهارچوب قرار گرفت. نگاهی به پاهای 

پدربزرگ انداخت و گفت: »وحید بیا بریم، من دیگه تو این خونه نمی مونم، سعید تو هم لباساتو جمع کن.«
به سمت در خروجی رفت، اما قبل از اینکه به در برسد پدربزرگ جلویش را گفت.

- »برو کنار آقاجون! نمی خوام گله ای بینمون بمونه.«
- »هیچ کس هیچ جا نمی ره، هنوز جنگ تموم نشده.«

بعد با لبخندی زننده به مادر نگاه کرد و گفت: »تازه قراره این خونه بمبارون بشه و باید منتظر بمونیم.« 
چشمانش درشت شده بود، بار دیگر سنگینی دو عاج را روی صورتم حس کردم.

مادر از کوره دررفت و فریاد زد: »برو کنار پیرمرد خرفت.«
عقربه ثانیه شمار مجال حرکت کردن نگرفت که صورت مادر، صورت ظریف مادر زیر سنگینی پنج انگشت 
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پدرشوهرش له شد و به زمین افتاد. هنوز مردد بودم که باید به سمتش حمله کنم یا 
نه! اما همان یک کلمه کافی بود که تصمیم را بگیرم؛ همین که گفت »هرزه« به سمتش 
دویدم و با مشت گذاشتم زیر چشمش دقیقاً، همان جایی که او زده بود. گردنش را گرفتم 
و به زمین انداختمش، از پشت ساعد دستم را زیر گلویش حلقه کردم و شروع کردم 
به فشار دادن. پدربزرگ اکنون بین پاهای من و زیر فشار دستانم جان می داد. هرچه 
تقال می کرد رهایش نمی کردم. وحید آمد سمتمان، اول سعی کرد دستم را جدا کند 
اما نمی توانست چندتایی هم به سروصورتم زد اما فایده نداشت، پایم را روی سینه اش 
گذاشتم و محکم به عقب هلش دادم. مادر فریاد زد: »ولش کن سعیییییید« و من بیشتر 
زور زدم. وحید از جایش بلند شد و به سرعت به سمت اتاق رفت. تمام نیروی بدنم را به 
دستانم منتقل کردم، دندان هایم را روی یکدیگر فشردم و با هرچه که زور داشتم گلویش 
را فشار دادم. چشمانم را که بستم در میان تعداد زیادی لیوان آب بودم، هر یک به بزرگی 
یک ساختمان دوطبقه ارتفاع داشتند. تشنه ام بود، آن قدر تشنه که می توانستم تمام آن ها 
را تا آخرین قطره سر بکشم، اما راهی نبود. از هیچ کدامشان نمی توانستم باال بروم. ناگهان 
نگاهم به دختری با گلی به رنگ آبی فیروزه ای در دستش افتاد که از بین دو لیوان 
رد می شد. به سمتش دویدم، نبود. جایی دیگر دیدمش، بازهم دویدم، اما نبود. هر بار 
به جایی که او را دیده بودم می رسیدم غیبش می زد. آن قدر دویده بودم که دیگر پاهایم 
را حس نمی کردم. خم شده بودم روی زانوهایم و نفس نفس می زدم که نگاهم به لیوانی 
سرامیکی و آشنا با مربع های سیاه توخالی که مانند زنجیر به هم گره خورده بودند، افتاد. 
نردبانی هم کنارش بود، باال رفتم؛ دو مورچه در لیوان آبم مرده بودند، چهره ام را در آب 
می دیدم که مدام تغییر می کرد، یک بار پدر، یک بار پدربزرگ، یک بار مادر و آخر ماموتی 
که عاج هایش شکسته بود. تشنه ام بود، آمدم با دستانم کمی آب بردارم که او را دیدم؛ 
به من نگاه می کرد و با گونه هایی کبود از من می خواست تا نجاتش دهم. همین طور در 
آب فرومی رفت و با چشمانش التماس می کرد. دستش را به سمت باال دراز کرد، آمدم 
بگیرمش که تعادلم را از دست دادم و داخل لیوان آب افتادم. هرچه دست وپا می زدم 
فایده ای نداشت. نمی توانستم از لیوان بیرون بیایم. دیگر خبری از او هم نبود. نفسم باال 
نمی آمد، توان نداشتم و چشمانم سیاهی می رفت. به درون آب که فرومی رفتم صدای 

جیغ مادر به گوشم خورد.
 کسی ماشه را کشید.
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ماه گل چانه  کوچک و استخوانی اش را که بین دست های الغرش  گذاشت، فکر کرد چند وقت گذشته از 
اولین روز بی عقلی؟ یادش نمی آمد، حسابش از دست رفته بود. شاید هفته ها و ماه ها. شاید هم سال ها! اما نه 
به سال نمی رسید، یکی از همین سه شنبه های بهاری بود. از همان سه شنبه هایی که ننه جان رفته بود زیارت. 
اگر امروز هم بیاید و بگذرد و هنوز همان دیوانه  باشد چه؟ اگر این روزهای پرتکرار مثل سردردهای شبانه  
ننه جان رهایش نکند؟ بارها تصمیم گرفته بود دیوانگی را کنار بگذارد و مثل بچه  آدم زندگی کند، اما قولی 
که داده بود و باید عمل می کرد چه؟ به خودش و به آن آدم ها. پوست نازک گوشه  لب را به دندان گرفت. 
تمام شود یا نشود او که تمام تالشش را کرده. شاید فردا برود پیش همان آدم ها و بگوید: اصاًل نخواستم، از 

خیرش گذشتم. 
عقربه  ثانیه شمار یک دور زد و دقیقه شمار روی 12 ایستاد.

به  می زد  روزانه  عادت  برحسب  و  می رفت  باید  برگرداند.  دیوار  روی  مستطیلی  ساعت  از  را  نگاهش 
کوچه پس کوچه ها. 

***
صدای زنانه ای چرخید داخل کوچه و حسن کربالیی از پشت شیشه  باران خورده  امالکی اش خندید.

ررن... رررن... رررررن...
ماه گل صدایش را بیش تر کشید و لبخند زد، طوری که دندان های جلویی اش بیرون زدند. سرش را بی هوا 
باال و پایین کرد و به آدم های داخل مغازه دست تکان داد. مرد کاله نمدی، یک دور دانه های تسبیح یاقوتی 

را از بین انگشتان استخوانی اش گذراند و صدایش را در گلو انداخت: باز این دختر دیوانه شد؟
دو سه مردی که روی صندلی های قهوه ای نشسته بودند، در هم تپیدند و صدای جیرجیر صندلی های چوبی 

با همهمه  مردها در هم پیچید. 
یکی شان آه بلندی کشید.

- اگر می گذاشتند این کم بخت موتور سوار شود، دیگر این حال وروز را نداشت.

آخرین سه شنبه  دیوانگی
الهه حسينی
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آن یکی از باالی روزنامه نگاهی به کوچه انداخت و سر تکان داد.
مرد غریبه ای که آن طرف روی یک صندلی چرخان مشکی، کنار میز حسن کربالیی نشسته بود، دو انگشتش 

را روی شیشه  بخار گرفته کشید.
دود سیگار را در هوا فوت کرد و لب هایش از پشت سبیل های جوگندمی لرزید و خندید:

- کربالیی یک خانه بهتر سراغ نداری؟
بوی نم باران از کوچه داخل دکان آمد و در میان حلقه های دود سیگار یکی شد. از زیر بینی تک تک مردها 
گذشت و به حسن کربالیی رسید. مغازه دار دود را یک نفس داخل ریه ها کشید و با صدای اَخی از ته حلقش، 

ِخلط گلویش را داخل دستمال گلدوزی شده ای انداخت که میان دستانش انتظار می کشید.
- فعال که همین هاست، شماره ات را بنویس که باز زنگ بزنم.

صدای نچ نچ مردی که روزنامه به دست داشت، بلند شد؛ خدا بخیر کند! گوش کنید بخوانم، گوش کنید! 
بعد گلویش را صاف کرد:

- ردپای مرگ در گلشهر! سه روز پیش، آیدا و نگار دو خواهر معلول ذهنی از محله های یعقوبی ناپدید شدند. 
این در حالی است که نرگس، دختر نوجوان کم توان ذهنی حدود هشت ماه است از روستای کریم آباد گلشهر 
و چهار ماه قبل هم پریسا دختر جوانی که اختالل حواس و فراموشی داشت، از روستای حلوایی همین شهر، 
گم شدند و دیگر خبری از آن ها نیست. حتی سرنخی بر جای نمانده. این سؤال پیش می آید که چرا پلیس 

رد آن ها را نمی گیرد؟ آیا پای یک قاتل زنجیره ای در میان است؟ 
صدای همهمه  مردها بیش تر شد. یکی از ته دل آهی کشید. 

- آره بابا این کم بخت ها سر شام از حویلی شان بیرون رفته بودند و بین خودشان بازی می کردند که دیگر 
برنگشتند خانه. 

دیگری دنباله حرف او را گرفت:
 - خوب می فهمند که این طفلک ها هوش و گوش سرجا ندارند، الاله اال...

یکی استغفراللهی گفت و ادامه داد: 
- چه دوره  خرابی شده، چقد این شهر نا امن شده!

غریبه نیز نچ نچی کرد و زیرچشمی دورتادور مغازه و نگاه های درهم گره خورده ی مردها را برانداز کرد.
مردی صدا زد: 

- مال کدام وقت است؟ 
روزنامه دار، نگاه تندش را اطراف روزنامه گرداند. مرد تسبیح به دست که لب هایش تند و تند به هم می خورد 

مکث کرد و پاسخ داد:
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- روزنامه مال امروز صبح است.
حسن کربالیی خودکار را بین انگشتانش چرخاند و نیشخند زد:

- حتماً همه  این طفلکا افغانی هستند که پلیس کاری نمی کند! بعد زیرچشمی به مرد غریبه چشم دوخت.
پاسخ شنید: 

- نه، اتفاقاً همه شان ایرانی هستند. 
مرد تسبیح  به دست، انگشت اشاره اش را به بیرون مغازه گرفت: 

- اجل این دختر هم پیش آمده ها! مادر پدرش که هیچ به غصه اش نیستند.
مرد روزنامه  به دست باز نچ نچ کرد و سر تکان داد: 

- ها واال!
زمزمه  خداحافظی مرد غریبه در دیگر صداها پیچید و همراه با صدای موتورِ هیوندای آبی در کوچه پس کوچه ها گم شد.

دانه های درشت و بلوری باران مستقیم روی صورت ماه گل می زد. چشمان خمارش را که کوچک کرد، چین های اطراف 
چشمانش هم بیش تر شد.
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گل بته های سرخ و مشکی روسری نخی، زیر بارش قطره های باران قامت خم کرده و به پیشانی و موهای کم جانش 
چسبیده بودند. 

تقصیر پدر بود که برای او شرط گذاشت. آخر مگر نمی شود بدون گواهینامه موتور سوار شد؟ اصاًل پدر عمداً شرط 
گواهینامه برایش گذاشته بود که او موتورسواری را کنار بگذارد. فکر می کرد با این حرفش تیر خالص را زده.

پسر حاج غالم سوار بر دوچرخه کوچک قرمزی، از کنارش گذشت و فریاد زد: ماهی ررن ررن! ررنن رررررنننن...
صدای خنده های پسربچه در میان آهنگ باران و ررن رررن صدای او چرخید و دور شد.

ماه گل دست ها را مستقیم گرفته بود و مچ های مشت  شده را باال و پایین می کرد: رررن... رررن...
دمپایی های سیاه را که گل آهنی یکی شان افتاده بود، بافاصله برمی داشت و دوباره روی آب های جمع شده  زمین می کوبید. 

شلپ شلپ آب در میان دیگر آواها گم و صدای او بلندتر می شد.
پیرمردهای دستفروش زیر سایه بان  پارچه ای اول شلوغ بازار نشسته بودند و بی توجه به ماه گل، انگشترهای عقیق و 

فیروزه شان را به هم نشان می دادند و در سرمای باران، بازار کاسبی شان گرم بود.
ماه گل پلک های خیس شده از قطرات بارانش را تکان داد و به مرد آن سوی خیابان نگاه کرد که کت وشلوار پوشیده بود و 

او را زیر نظر داشت.
همان پلیس دستور داده بود. همانی که همیشه پشت میز می نشست و ازآنجا به سماجت ها و اصرارهای ماه گل لبخند 

می زد. اوایل عصبانی می شد و فریاد می زد: برو بیرون دخترجان! 
اما بعدها وقتی او را می دید، می خندید. آخرین بار هم که این پیشنهاد را داد. خودش می گفت خیلی برایشان مهم است 

آن خدانشناس را بگیرند.
ماه گل از نگاه های دنباله دار مردمان گوشه و کنار خیابان مغرور و سرخوش شد و باقدرت بیش تر کالچ موتور خیالی اش را 

گرفت: رن...ررنن...رررننن... 
پشت هم بوق می زد و لبخند از روی لب  های بی رنگش جمع نمی شد. پیراهن نازک و بلند روی بدنش چسبیده بود. 

قطره های باران روی گردن و گلویش می چکیدند.
بخار نان های تازه پیچ وتاب می خورد و در میان قطرات باران گم می شد. زنی که زیر سایه بان ایستاده بود گوشه  چادر 
گل دارش را با دندان های جلویی محکم گرفت و نامفهوم زمزمه کرد: خدا این دختر را شفا  دهد! آبروی هرچه زن را برده!

یک پایش داخل گودی وسط خیابان ُسر خورد و هیکل استخوانی اش به شانه های مردی که از کنارش می گذشت خورد. 
مرد جوان چشمانش را به باال گرداند و با تمام وزنش او را به یک طرف هل داد. ماه گل روی دو پای باریکش تاب خورد و 

ایستاد.
مشت ها را پیش رو گرفت و سرش را به سمت مرد چرخاند. میان ابروهای مشکی اش گره انداخت و چشمان قهوه ای اش 
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بُراق شد؛ 
- هووی! مگه کوری؟ جلوی موتور من بیفتی و بمیری خونت رو کی می ده هان؟

مشت ها را چرخاند و بینی استخوانی اش را با پشت آستین نم دار پاک کرد؛ 
- من که ندارم!

مرد اوفی کشید و سرش را پایین انداخت. ماه گل پاهایش را روی زمین کوبید و هوار کرد: 
- ررن... ررررننننن... .

بی اعتنا به ماشین ها، دوچرخه ها و آدم هایی که به زحمت از خیابان با پهنای کوچک شلوغ بازار می گذشتند، داخل کوچه 
سیب زمینی ها دوید.

وقتی به پدر گفته بود می خواهد گواهینامه بگیرد، او از ته دل خندیده بود و یک ُکپ ناس پشت زبانش انداخته بود:
- آخر دخترجان، کجای ایران به یک زن گواهینامه موتور داده اند که تو دومی اش باشی؟ آن هم به یک افغانی!

ماه گل چشمانش را گرد کرده و خندیده بود:
- من که می گیرم، حاال ببین پدر.

پسر جوان از پشت تل سیب زمینی ها سرش را باال آورد و فریاد زد:
- آهای، چه موتور قشنگی داری، می دی یک دور باهاش بزنم؟ 

دستش را باال برد و به نشانه توجه به سمت او تکان داد. ماه گل با صدای بلند خندید و تمام دندان هایش بیرون زد؛
- اآلن نه! می خواهم بچرخم، بعداً می دمت.

صدای قهقهه  مردها داخل مغازه پیچید و پسر جوان یک سیب زمینی دیگر میان نایلون سفید روی ترازو انداخت؛ - - 
دوتای دیگر هم بیندازم سرراست شود؟

دختر جوانی که کنار تل سیب زمینی ها ایستاده بود، نگاه متعجبش را از ماه گل گرفت و با ته لبخندی مصنوعی سرش را 
به طرف صدا گرداند؛

- ها... باشه، بریز!
قطره های درشت باران در هوا چرخ می زدند، با صدای بوق ماشین ها در هم می شکستند و آرام تر از قبل روی خط های 

پیشانی ماه گل می کوبیدند.
چند پسربچه  قدونیم قد دنبالش دویدند. یکی دوتای آن ها فریاد زدند؛

- آهای موتوری! آهای ماهی موتوری!
دو سه پسربچه  دیگر همان طور که دست می زدند، خندیدند. هم زمان باهم باال و پایین پریدند و فریاد زدند:

- آهای آهای موتوری...
ماه گل با سرعت بیش تری دوید، مشت هایش را بیش تر چرخاند و پاهایش را پشت سر هم بافاصله بیش تری برداشت و 
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صدایش را بلند کرد و آواها را کشید؛ ررن رررن ررررننن...
صدای دختر از فریاد بچه ها دور شد و میان صداهای اگزوز موتوری که کنارش بی حرکت ایستاده بود، چرخید. دود اگزوِز 

هیونداِی آبی، بوی نم باران و دود سیگار در هم پیچید و زیر بینی او دوید.
ماه گل به پسر جوانی که پشت فرمان نشسته بود و از زیر سبیل های خاکستری اش سیگار دود می کرد تا پهنای صورتش 

لبخندی زد.
مرد جوان رد نگاهش را از صورت ماه گل گذراند و بر تمام او چرخاند.

موتورسوار به موتورش اشاره کرد و بعد کالچ را با سریع تر گرفت و رها کرد و آرام میان کوچه پس کوچه های خلوت ظهر 
راه افتاد.

لبخندزنان هرازگاهی پشت سرش را دید می زد، دود سیگارش از پشت روی سرش به هوا بلند می شد. 
ماه گل خندید و دوید.

صدای موتور در میان صدای ررن رررنن ماه گل گم می شد.
هیوندای آبی، کوچه ها و خیابان های آرام و خفته  گلشهر را می گذشت و دور می شد. حتماً می رفت به بیابان شهرک های 

اطراف...
مرد جوان تصویر کوچک ماه گل را در آیینه  موتورش دنبال می کرد و با چشمان کوچک شده می خندید.

ماه گل بوی نم باران و دود سیگار را قورت می داد و می دوید و به این فکر می کرد؛ اگر امروز آخرین روز دیوانگی باشد، 
همان پلیس کت وشلواری، گواهینامه اش را خواهد داد...

۸۹ 

سال اول| شماره چهارم
مهر 98

 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



این مهم بود که آپارتمان لوته جادار بود. لوته دوست داشت این را به رخ بکشد که وقتی در تختخوابش دراز می کشد، دو 
تا از نزدیک ترین مخزن های آب و چیزهای عجیب وغریب و احمقانه ای را که دیگران کمتر روی بام های منهتن می بینند، 
ببیند. منظره  او ساختمان امپایر استیت بود. از کاناپه  مخملی هال لوته که ترافیک هادسون ریور و پل جرج واشنگتن معلوم 

بود، پرستار  نشسته بود و تلویزیون تماشا می کرد.
لوته گفت: »از دستش خالص شو.«

سامسون صدایش را پایین آورد و همین باعث شد مادرش هم صدایش را پایین بیاورد. »به محض این که برات یه جایگزین 
پیدا کنیم.«

لوته گفت: »و من از دستش خالص می شم.«
سم گفت: »بازم با آدما مصاحبه می کنیم تا یه درستشو برات پیدا کنیم.«

»کی به من اجازه می ده که نون و کره مو بخورم.«
سم گفت: »مادر! نون تبدیل به قند می شه. خودت که خیلی خوب می دونی.«

لوته گفت: »بی خیال.«
»اگه بذاره واسه صبحانه و ناهار و شامت، نون بخوری، اخراج می شه.«

لوته گفت: »خوبه.«
*

سم به پرستار گفت: »سارا، اگه مامانو ساعت سه و سی دیقه بیاری، می برمش ناهار خانم ها.«

ناهار خانم ها

لوره سگال
مجله نيویورکر-27 فوریه 2017

ترجمه حسن جنت مکان
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سارا گفت: »باشه.« بعد از لوته پرسید: »همراه شما؟«
لوته گفت: »نه.«

*
»ناهار خانم ها« همراه با عالمت نقل قول می آید. پنج زن که باهم پیر می شوند، سی سال است حدوداً یک ماه 
یک بار، دور یک میز جمع می شوند. روث، بریجت، فرح، لوته و بسی، مدت زیادی است که ساکن نیویورک 
هستند؛ آنها اهل کالیفرنیا، کانتی مایو، تهران، وین و برانکس هستند و این روزها جایی در آن شهرها ندارند.
روث وکیل بازنشسته بود. او می گفت، البته که فراموش کرده ام اونی رو که می گفت فقط چهار پنج نفر تو 
دنیا هستن که باهاشون حرف می زنیم و ما این هستیم. یه چیزی اتفاق می افته و من فکر می کنم تو جلسه  

بعدی ناهار خانم ها می گمش.« 
لوته گفت: »درسته، درسته. وقتی که یهو تو پیاده روی کنار در خونه م نشستم، دلم می خواست براتون تعریفش 

کنم.«
مشخص شده بود که لوته نیاز به تعویض لگن دارد. دکتر گودمن که مردی پشمالو، شبیه به شخصیتی در 

کارتون اد کورن بود، مرد شوخ طبعی بود. او به لوته قول داد: »از االن به بعد، همه چی خوب می شه.«
لوته گفته بود: »من هشتادودو سالمه.«

گودمن به او گفته بود: »من همین روزا جشن نود سالگی یکی از مریضامو می گیرم که یازده سال پیش 
زانوهاشو تعویض کردم.«

بسی گفت: »بذار بهت بگم، من از تجربه ای که از کالین بیچاره م دارم میگم که مرحله ی درمان اونقدری هم 
مثل حرف های شاد گودمن نیست.« این روزها رفتن به ایستگاه قطار در اولد راکینگهام برای بسی بستگی 

به سالمت و حال کالین داشت.
*

ناهار امروز در خانه  بریجت بود، بنابراین او بود که موضوع بحث را تعیین می کرد: »چطوره جلوی امر ناگزیر 
رو بگیریم. منظورم هر سناریوییه که ترجیح می دیم توش بمیریم تا اینکه زندگی کنیم.« بریجت نویسنده بود 

و هنوز صبح هایش را پشت کامپیوترش می گذراند.
فرح که دکتر بازنشسته بود، گفت: »مشکل قدیمی تکون دادن این مهره ی مرگ.«

لوته گفت: »تکون دادن.«
فرح به لوته یادآوری کرد: »و این تو بودی که می خواستی همه شو ببینی، می خواستی ببینی تهش چه اتفاقی 

می افته.«
لوته گفت: »من نمی خواستم یه پرستار بیست وچهار ساعته مراقبم باشه، یا همه اش رژیم سالمت قلب داشته 
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باشم. شما دکترا باید یه مطالعه ای درباره ی رابطه ی بین غذای بی نمک و افسردگی انجام بدین.«
روث گفت: »به نظر می رسه این ساراتون خیلی خوب باشه. مشکلش چیه؟«

لوته گفت: »مشکلش اینه که همه ش تو هال خونه  منه و داره تلویزیون می بینه. این که تو آشپزخونه  من 
ناهارشو می خوره، اونم ایستاده. این که تواتاق خالی من می خوابه، موقعی هم که می خوام برم حموم، اون 

اونجاست.«
روث از لوته پرسید که سارا برایش چه کار می کند. »تو نیاز داری کسی موقع لباس پوشیدن بهت کمک 

کنه؟«
لوته گفت: »نه.«

»نیاز داری یه پرستار موقع حموم کردن کمکت کنه؟«
لوته گفت: »نه.«

»بهت غذا می ده؟«
»خدایا، نه.«

»خب پس برای چه کاری نیاز به کمک داری؟«
لوته گفت: »پرستاری.«

به سارا گفت: »گم شو.« سارایی که آمده بود خانه  او را بگیرد. دهان چهار دوست بازمانده بود که دست لوته 
روی پرستار خیالی بلند شد و کشیده ای به هوا زد.

*
آن ها هم سن وسال بودند و وقتی یکی شان تلفنش را جواب نمی داد، باقی نگران می شدند.

بسی که قدیمی ترین دوست لوته بود، سم را از بچگی می شناخت. از کانکتیکات با سم تماس گرفت. »چرا 
پرستار تلفن لوته رو جواب نمی ده؟«

»رفته. حرف اذیته.«
»شوخی می کنی. چی؟ اون سارای خوب؟ داری از اذیت کردن پیرزن حرف می زنی؟«

سم گفت: »بیشتر شبیه این بود که پرستار داشت اذیت می شد.«
»مثاًل چی؟«

»مثاًل این که وقتی سارا داشت تلویزیون تماشا می کرد، مامان می رفت کانالو عوض می کرد. یا مامان می رفت 
غذایی رو که سارا برای ناهارش درست کرده بود، می ریخت دور. یا وقتی سارا خواب بود، چراغو روشن می کرد. 

اوضاع داشت عجیب وغریب می شد. من اآلن اومدم اینجا کنارش که پرستار جدید بیاد.«
*

آن ها 
هم سن وسال 
بودند و وقتی 
يكی شان 
تلفنش را 
جواب نمی داد، 
باقی نگران 
می شدند.
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بسی به دوست هایش در نیویورک ایمیل زد تا بروند به لوته سر بزنند.
بریجت سراغ لوته رفت. بریجت و لوته و شارین که پرستار جدید بود نشسته بودند و ریورساید درایو را نگاه 
می کردند. لوته گفت: »شارین از نیوجرسی اومده. شارین یه بچه  پنج ساله داره که خودش دندوناشو مسواک 

می زنه. شارین بهش گفته اگه دندوناشو مسواک نزنه، یه سوسک تو دهنش به وجود می آد.«
بسی به لوته زنگ زد: »پرستار جدید چطوره؟«

لوته گفت: »فضوله.«
فرح که به لوته زنگ زد، سم گوشی را برداشت. »شارین رفته. مادر زندانی اش کرده بود. نمی دونم تو یا بیرون 
حموم بود؛ اما فقط این نیست. شارین نمی خواست باهاش بدرفتاری بشه. مامان نمی ذاشت اون با قاشق شکر 

بریزه برای خودش.«
فرح گفت: »لوته عصبانیه. بعدازاینکه تو تمام زندگیت خودت برای خودت تصمیم گرفتی، جهنم می شه برات 

که یکی دیگه بهت بگه چی می تونی بخوری، کی می تونی بری حمام یا چی باید بپوشی.«
سم گفت: »برای اینکه نمی شه به تصمیماش اعتماد کرد. گرگ داره از شیکاگو می آد.« گرگور پسر کوچکتر 
لوته بود. »ما داریم می بینیم اون خانه سالمندان خوشگل چجوریه. خیلی قشنگ به نظر می آد. فوق العاده 

است.«
»سم؟ شما دارین لوته رو از خونه  خودش می برین؟«
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»می بریمش به یه خونه خوشگل تو روستا.«
»یه خونه تو روستا. اینو با لوته در میون گذاشتین؟«

»بله.«
»و اونم موافقه؟«

»خب، آره، موافقه. یه جورایی. شاید سال قبل گفته بود. گوش کن! مامان نمی تونه با پرستارای ساعتی کنار 
بیاد؛ و باور کن که اون نمی خواد، نمی خواد که بیاد پیش من و دیانا.«

*
بریجت به سم تلفن کرد. »خب، اینجایی که می خواین لوته رو ببرین، چیه؟«

»بهش میگن سه درخت. تو هادسون ولی ئه. برادرم بهم کمک می کنه مامان رو ببریم و چیزهایی که دوست 
داره رو هم می بره. اون کاناپه مخملی مشهور رو هم می بره.«

»و اون واسه خودش یه آپارتمان جدا داره؟«
»یه تختخواب، تمیز و راحت. با حموم خودش و یه کنج دنج برای صبحانه.«

»یه کنج دنج. بیرون پنجره چی می بینه؟«
»منظره  رودخونه  هادسون، متأسفانه اون طور ساختمونه. درخت ها. یه جای کوچیکی برای پارکینگ هست 
و کلی سبزی. گوش کن! ما می دونیم مامان منهتن رو ترجیج میده و من و دیانا هم می تونیم راحت تر بریم 

ببینیمش، اما کیه که از پس مخارج یه جای خوب تو شهر بربیاد؟«
بریجت گفت: »هیچ کدوم ما نیستیم که این روزا رو پیش می بریم. ما چطور می تونیم بریم ببینیمش؟«

»یکی از خوبی های اونجا اینه که همیشه اونجا پر آدمه.«
»فکر می کنی لوته هم فکر می کنه این جزو خوبی های اونجاست؟«

سم گفت: »من هیچ وقت تو موقعیتی نبودم که هی کس دور و برم نباشه که باهاش حرف بزنم.«
بریجت گفت: »من بودم.«

»و این رو هم می دونم که سه وعده  خوب غذایی داره اونجا.«
بریجت فکر کرد، خدایا، بیچاره لوته.

و بیچاره سم. بریجت به او گفت: »تو هم کسی نیستی که واسه خوشگذرونی بری بیرون شهر.« این را گفت 
و به این فکر کرد که این جمله از کجا به ذهنش رسیده است.

*
روث که فعالی قدیمی بود، فکری داشت. گفت: »من با سم حرف می زنم.«

از سم پرسید: »شما با اون جا تو هادسون ولی حرفاتونو زدین؟«
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»من و گرگ پنجشنبه می ریم اونجا.«
روث گفت: »می تونی دو روز به ما فرصت بدی که یه چیزایی رو ردیف کنیم؟«

»باور کنین، هیچی نیست که... آره. حتماً. باشه. باشه؛ اما من باید قبل اینکه گرگ برگرده شیکاگو مامان و 
وسایلش رو جابه جا کنم.«

روث گفت: »لوته می تونه تنها زندگی کنه اگه...«
»قطعاً نه.« 

»سم، صبر کن. لوته می تونه تنها زندگی کنه، اگه ما چهارتا، نه، ما سه تا اگه بسی نتونه بیاد، نوبتی بیایم پیش 
لوته و ببینی چی نیاز داره و چی سر جاش نیست؟« 
»مامان اون وقت روی نون و کره اش شکر می ریزه.« 

روث گفت: »خوشمزه می شه اینجوری.«
»اون وقت هیچ وقت لباساشو عوض نمی کنه.«

»شاید هم نه.«
»یه بار در هفته دوش می گیره. اصلن نمی گیره.«

»سم! خب که چی!«
سم گفت: »من اجازه نمیدم. همه چی باید درست انجام شه.«

»نه نمی شه. چرا نیاز باشه که درست انجام شه؟«
»وقتی مامان داروهاشو قاطی پاتی بخوره، من و گرگ باید بیایم ببریمش اورژانس. ممکنه بمیره.«

»آره. ممکنه. مامان تون ممکنه بمیره، تو تخت خودش، جلوی منظره ی امپایر استیت و پل جرج واشنگتن. نه 
سم. ما می آیم و چک اش می کنیم. بذار امتحان کنیم. یکی دو روز.«

»اگه یه بار دیگه بیفته چی؟«
»افتاده دیگه، سم. من امشب اونجا می خوابم.«

روث شب آنجا خوابید، کنار لوته. لوته در حال رفتن به حمام افتاد. روث به سم زنگ زد و سم و گرگور آمدند 
و او را به اورژانس بردند.

*
سمسون و گرگور، مادرشان، مبل و هرچیز دیگری که می توانستند از آپارتمان پهناور مادرشان بردارند را به 

هادسون ولی و آن کنج دنج منتقل کردند. گرگ به شیکاگو پرواز کرد.
*

در جلسه ناهار خانم ها در خانه  فرح، دستور جلسه نجات لوته بود. فرح نقشه ای داشت.
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آنها یکدیگر را به روز کردند.
لوته از سه درخت به روث زنگ زد. روث گفت: »صداش رو نشناختم. منظورم اینه که می دونستم لوته 

است، اما صداش یه جوری دیگه بود، یه صدای خفه. یه صدای جدید و عجیب.«
بسی گفت: »لوته ترسیده.«

بریجت گفت: »آره. من اون صدا رو می شناسم. لوته بهم زنگ زد. یادش بود که با خودش و شارین 
پیشش بودم. ازم خواست شماره  شارین رو گیر بیارم. شارین با ماشین می آد. لوته از شارین می خواد 

که بیاد و اونو از سه درخت برداره و ببره به آپارتمانش. ولی این اتفاق نمی افته.«
فرح گزارش داد: »لوته به من زنگ زد. ازم خواست که یه ماشین کرایه کنیم. بهش گفتم من تصدیقمو 
تمدید نکردم. شک دارم بتونم تو معاینه چشم قبول شم. لوته گفت، مشکلی نیست. خودش رانندگی 

می کنه.«
»مگه خودش گواهی نامه داره؟«

بسی گفت: »لوته ده ساله که پشت فرمون ننشسته. سم به من زنگ زد و می شد که نرمش کرد. 
می خواست بدونه که آیا من برای خریدن ماشین واسه لوته کاری کردم یا نه؟ ماشین خریدن؟ من؟ 
من هیچ وقت تو زندگیم ماشین نروندم. لوته مطمئن بود که یه ماشین با خودش آورده و از اون دالل 

می خواد که سوییچ رو براش بفرسته.«
بسی به لوته زنگ زده بود و ازش پرسیده بود: »ماجرای این ماشینه چیه؟« لوته گفت: »اونجا تو 
پارکینگه.« بسی از او سؤال کرده بود: »چجور ماشینی؟« لوته گفته بود: »من منتظرم تا اون سوییچ 

مجازی رو برام بفرستن.«
*

نقشه  فرح: فرح یک نوه  هجده ساله داشت به نام حامی. او به زودی با قبول شدن در آزمون رانندگی، 
گواهی-نامه اش را می گرفت. »اون ما رو می بره اونجا، سه درخت؛ و ما لوته رو برمی گردونیم.«

بسی گفت: »هرچه زودتر بهتر. سم آپارتمان لوته رو برای فروش گذاشته.«
»امتحانش همین دوشنبه است.«

اما حامی در امتحان رد شد.
*

بریجت به لوته در سه درخت زنگ زد. »اوضاع چطوره؟«
»خوب نیست.«
»غذا چطوره؟«
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»بی نمک.«
»از صدات معلومه یه کم به اونجا خو گرفتی. آره؟«
»می تونی بیای و منو برداری و ببری به آپارتمانم؟«

»لوته. ما نمی دونیم چطور باید این کار رو بکنیم. االن، تنها فکر خوب اینه که خودتو وفق بدی 
با اونجا.«

»آره؛ اما من نیاز دارم برم خونه.«
»کسی رو پیدا کردی که باهاش حرف بزنی؟«

»آره. آلنا. اون کنارم تو اتاق ناهارخوری می شینه. سه تا بچه داره و پنج تا نوه که بزرگترین شون 
نوزده سالشه، یه دوقلو که سیزده سالشونه، یه دونه نه ساله و یکی هم پنج ساله. دوست داری بگم 

اسماشون چیه؟«
»نه واقعاً.«

»می خوای بهت بگم کجا می رن مدرسه؟«
»لوته...«

»مینی مانسفیلد یه نوه  داره که پسره. اسمش جوئله. جوئل هم یه دوست داره که اسمش سم ئه. 
مثل سِم من. می خوای بهت بگم سم و جوئل دوست دارن برن کدوم کالج؟«

»لوته...«
»نوه  خواهر مینی به این فکر می کنه که یه یک سالی رو قبل رفتن اش به ویلیامز فاصله بندازه.« 

»لوته...« 
»من به آلنا و مینی نگفتم که ُمرد م. یه ذره قبل این که به سم بگم فکر کردم. اما اون حالش خوب 

بود. خیلی باهاش خوب برخورد کرد. سم بیچاره  من.« 
»منظورت اینه که احساس می کنی انگار که...« 

بریجت مردد شد که میان دو جمله  »انگار که ُمردی« و »انگار که مرده ای« کدام را بگوید. 
لوته گفت: »نه، من مرده ام. دکتر گودمن رو دیدم. یا هر دکتری رو. یه نگاهی به گلوم انداخت و 
چهار نقطه ای رو که مرده ها دارن رو دید. وقتی داری یه داستان می نویسی، سؤال اینه که حاال که 
من مرده ام، می تونم دوباره بمیرم، برای بار دوم، یا این که این چیزیه که از اینجا به بعد هست.« 

»لوته، می خوای داستانتو بنویسم؟« 
»تو همین االن نوشتی که من چطور از شر سارا و شارین خالص شدم. یا همون سوسک توی دهن 

بچه  پنج-ساله  شارین رو، یا درباره  س و گرگ که من و اینجا تو ناکجا گذاشتن.« 

بسی به لوته 
زنگ زده بود و 

ازش پرسيده 
بود: »ماجرای 

اين ماشينه 
چيه؟« لوته 

گفت: »اونجا 
تو پارکينگه.« 

بسی از او 
سؤال کرده 
بود: »چجور 
ماشينی؟« 

لوته گفته بود: 
»من منتظرم 

تا اون سوييچ 
مجازی رو برام 

بفرستن.«
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بریجت گفت: »لوته، ما داریم خودمون رو تجهیز می کنیم. داریم تالش می کنیم راهی پیدا کنیم و بیایم 
تو رو ببینیم.« 

»خوبه، اوه، اوه، خوبه. خوبه.« لوته از آنها خواست تا وقت کافی به او بدهند که بتواند مراسم ناهار خانم ها را 
در سه درخت ردیف کند. »بعد بهتون می گم که چطور همین جمعه روی کاناپه دراز کشیدم که یه چرتی 

بزنم، بعد که بیدار شدم فهمیدم دارم می میرم و مردم.« 
*

سم دو بار در ماه وقت می گذاشت و به دیدن مادرش می رفت. احساس کرد که او دارد در آنجا جا می افتد. 
»وقتی می گه که مرده است، منظورش اینه که زندگی نیویورکِی قدیم مرده تا بتونه وارد زندگی جدید تو 

سه درخت بشه.« 
بسی از او پرسید: »تو فکر می کنی منظورش اینه؟« 

»چه منظور دیگه ای می تونه داشته باشه؟« 
بسی در این لحظه ساکت می شود. می گوید: »لوته دیگه به من زنگ نمی زنه.« 

سم می گوید: »می دونم. به من هم زنگ نمی زنه. به زنگ های دیانا هم جواب نمی ده.« 
»تلفن اش رو جواب نمی ده.« 

سم می گوید: »می دونم.« 
*

بسی در اولد راکینگهام گیر افتاده است. به نظر می رسد وضع کالین روز به روز بدتر می شود. بریجت بیچاره 
نتوانست خود را به ناهار خانم ها برساند. آن سردردهای سخت سراغش آمده بود. اما می خواست همراه 

روث و فرح به دیدار لوته بروند. البته اگر آنها راه رفتن به آنجا را پیدا می کردند. 
ایده ی رفتن به همراه سم به سه درخت در هم ریخته بود، چرا که لوته تلفن های فرح را جواب نمی داد. 
روث می گوید: »و فکر می کنم من هم فراموش کردم بهش زنگ بزنم. به هرحال، واقعاً وقتشو نداشتم وقت 

دکترمو عوض کنم.« 
*

حامی گواهی نامه اش را گرفت و ماشین جدید دست دومش را همراه خودش برای ترم اول به پرچس برد. 
*

فرح و بریجت همچنان می خواهند راهی پیدا کنند که بروند و لوته را ببینند، شاید همین بهار که هوا 
بهتر می شود. 
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اما کسی نیامد و مدتی همان طور خیره رو به دیوار نشست. از آن شنبه هایی بود که حال و هوای یکشنبه را 
داشتند. نمی دانست چطور توضیحش بدهد. بیشتر در ماه های گرم پیش می آمد و شاید طبیعی بود؛ اگرچه 

تابه حال با هیچ کس حرفش را نزده بود.
پس از طالق کرختی غریبی حس کرد؛ روحی و جسمی. آینه را نگاه می کرد و چهره مردی را می کاوید 
که نگاهش می کرد. شب در تخت خواب دونفره در نیمه خود، پشت به نیمه دیگر می خوابید. پس از مدتی 
جان تازه ای گرفت. با آدم ها حرف زد، پیاده روی های طوالنی کرد. یک جفت کفش را پس از بررسی های 
دقیق خرید. چهار بار با سرعت های متفاوت سرتاسر کفش فروشی را رفت وبرگشت. بعد نشست و کفش ها 
را توی پایش نگاه کرد. یکی را بیرون آورد و در دست گرفت. کفی کفش را فشار داد، دستش را توی کفش 

برد، سر تکان داد؛ با انگشت های دست دیگر، روی کفش و تخت کفش زد.
فروشنده در نزدیکی اش به تماشا ایستاده بود و انتظار می کشید، هرکه بود و هرچه کرد و هرچه گفت، 

فکرش جای دیگری بود.
در دفتر محل کار، پشت میزش که هم طول پنجره بود وقتش را به تماشای ساختمان آن طرف خیابان 

می گذراند، جایی که پشت پنجره هایش، چیزی پیدا نبود. گاهی نمی توانست نگاهش نکند.
او نگاه می کند و مخفیانه خود را می خاراند. روزهای مشخصی مچ چپ. بازوها هنگام غروب در خانه. شب ها 

ران ها و ساق ها بیشتر می خارند. هنگام پیاده روی گهگاه پیش می آید، بیشتر ساعدها.
 گیر افتاده در جسم خود، چهل وچهارساله بود. بازوها، پاها، نیم تنه. صورت نمی خارید، جمجمه دچار 
مسئله ای شد که یکی از دکترها اسمی برایش داشت؛ اما به ندرت می خارید و بعد دیگر هیچ؛ اسم دیگر 
اهمیت نداشت. چشم هایش پنجره ها را افقی می کاوید، هرگز عمودی نمی شد. سعی نداشت زندگی پشت 

خارش

دان دليلو احمدرضا تقوی فر
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پنجره ها را تصور کند.
*

خارش را داده ای بیرونی و حسی در نظر گرفت که تحلیل ناپذیر بود و دلیلش ماده ناشناخته ای بود بیرون 
از خانه، هوای اتاق کار یا خیابان یا حتی جو، فساد زیست محیطی زمین.

این ها به ذهنش می رسید اما باور نمی کرد. داستان هایی نیمه تخیلی بودند؛ اما تسالیش می دادند، در دوران 
طوالنی ناراحتی؛ خودش را می کشید و بعد جمع می کرد و یا به روی شکم می خوابید، جسم برهنه ای در 

پیژامه پنبه ای، غرق در مرطوب کننده و کرم که از خاراندن و ساییدن پرهیز می کند.
*

ماجرای شنبه های شبیه به یکشنبه را با دوستش جوئل در میان گذاشت و منتظر جواب ماند. جوئل دو 
بچه داشت و زنی به نام ساندرا.

»شنبه، یکشنبه که چی؟ باحال تر نبود اگه پنجشنبه مثل چهارشنبه بود؟ یا بهتر از این اگه سه شنبه این 
هفته، حال چهارشنبه هفته بعد رو داشت«. جوئل از همکارهای اداره بود. اگر وقت می کرد شعر می گفت و 
به تازگی دست از تالش برای چاپ کارهایش کشیده بود. »خارش چطوره؟ خارش رو در تاریخ جهان تصور 

می کنم اما ذهنم قد نمی کشه.«
دوست، زن سابق، دکترها و پرستارها در روپوش ها. همین ها خبر داشتند نه کس دیگری.

»یه امپراتور، یکی از خاندان سلطنتی؛ باید توی یه بافتار قرارش بدی تا بتونی روش کارکنی؛ مثال یه 
سیاستمدار که در خفا خودش رو می خارونه. یه چیزی که بشه درباره اش تحقیق کرد. یه رضایت خاطری 

جور کن«
»که اینطور«

»یا انجیلی باشه، دقیقا. ممکنه به اینجا برسی که جزئی از یه کالن روایتی، هزاران ساله. سرزمین مقدس، 
خارش«

»یه کلمه، تک هجایی«
»چهار حرف. کتاب مقدس می خونی؟ تا حاال خوندی؟ طاعون در زمان نزول کتاب مقدس. جدی می گم.«

»منم همین طور«
»تحقیق کن. اگه من بودم می کردم. می تونم تصور کنم چقدر وحشتناکه. نصف شب«

»نصف روز«
»دیگه بدتر«

*
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با زنی آشنا شده بود. آشنایی سطحی. هر دو متواضع بودند و حرفی از خارش نزده بود. اگر زمانی هم 
صمیمیتی شکل می گرفت، دلش نمی خواست ناگهانی باشد. به هرحال زن احتماال متوجه رد پماد و کرم ها 

شده بود؛ تماس دست ها، بازوها، پاها، پمادها و کرم های ضد آلرژی، کورتیکو استروئیدهای فوق قوی.
در  که  می کردند  معمولی حرکت  روال  روی  ناخودآگاه  می رفتند.  سینما  می خوردند،  شام  باهم  گهگاه 

ناشناختگی دوطرفه ای دفنش نمی کرد.
نام زن آنا بود با یک N و همین سر ذوقش می آورد. وجود مسلم N ازدست رفته. دوست داشت نام را تندتند 
بنویسد، مداد را روی دفترچه می گذاشت A,n,a. در دفتر کار اسم را توی کامپیوتر به خط های مختلف 

نوشت؛ یا تماما با حروف بزرگ یا وارونه، منحنی، درشت یا به حروف غریب غیرالتین.
هنگام شام زن از فیلمی که تازه دیده بودند حرف زد. تقریبا صحنه به صحنه، تهدیدی پیش بینی ناپذیر را 
فراموش کرده بود. سالن تقریبا خالی سینما برایش از فیلم جذاب تر بود. به طرز مضحکی روی میز لم داد 
و درباره نامش پرسید. ادامه سنتی خانوادگی؟ نام شخصیتی در رمان های اروپایی؟ زن گفت که ادامه هیچ 
سنتی نیست. از بیرون تأثیر نگرفته است. فقط نامی است که امالی خاص خودش را دارد. گیر افتاده در 

جسم خموده اش و شگفت زده از ناامیدی، آرام سر تکان داد. سرانجام نشست. 
زن گفت که نام مادرش فلورنس بود.

اما جسمش اینجا، در صندلی کنار میز، آن بشر، آن شخص، توده گوشت و خون غالب بر صدها هزار سال یا 
بیشتر، میلیون ها سال، بنیاد یک جسم در جسم بودگی محضش فرقی نمی کرد با فرم های گوژپشت و نیمه 

خزنده ای که ماقبلش بودند.
به خودش گفت دست بردارد. از غذا و رستوران حرف زدند. از زن نام پدرش را پرسید.

*
صبح آن روز قدم زنان در سالن ساختمان محل کارش، مراقب بود به آدم هایی که سمت دفترهایشان 
می رفتند نگاه نکند. چهار یا پنج نفر، کت ها و کراوات ها، بلوزها و دامن ها. دوست داشت بپندارد که به ناکجا 
می روند، درحالی که بر جای خود میخ می شوند و پاها باال و پایین می رود و دست ها آرام عقب و جلو می شوند.

*
زن سابقش از آن جور لبخندهای خاصی داشت که دلش نمی خواست فراموش کند؛ زن نگاهش نمی کند. به 
فضای پوک لبخند می زند. آن چهار سال باهم بودن، پیش از خروش هفته های نزاع، زن پشت میز شام از دور 

بوسه می فرستد تا خارش را دفع کند، آن عصر تابستانی کنار رودخانه قدم دو رفتند.
خارش متقارن، هر دو ران، قوز هر دو آرنج، قوزک چپ بعد راست. خشتک نمی خارید، باسن چرا؛ هنگامی که 

شلوارش را درمی آورد پیش از آنکه به تختخواب برود، دیگر نمی خارید.
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 نمی توانست لبخند زن را فراموش کند. لحظه زیبایی بود، در یاد می ماند، سرش به سوی آن گذشته باشکوه 
چرخید، آن مادربزرگ بااستعداد خدادادی قصه گویی و بعد در قدیم، می خواست لبخند را در زندگی زن 

دنبال کند، به جادوی حافظه اش وصل شود، دقیقه یا ساعتی، در روزگار آرمانی.
*

آن دو، صبحانه شاهانه صرف می کردند و تلویزیون بی صدای گوشه بار در انتهای اتاق فوتبال پخش می کرد. 
نمی توانست نمایشگر را نگاه نکند. کنش های مختصر، تکرار صحنه های آهسته، سه یا چهار بار تکرار دویدن، 
یا دریبل، ضربه ای عادی، زوایای مختلف دوربین و پشت میز به گفتگو ملحق شد و همچنان تماشا می کرد. 

آگهی ها را تماشا می کرد.
اصطالح صبحانه شاهانه جهانی سعادتمند را داللت می کرد.

اما جوئل داشت درباره شرایط کنونی حرف می زد، آشوب های پایان ناپذیر، به کشورها و اوضاع و احواالتی 
اشاره می کند، چنگالش را روی میز می گذارد تا بتواند دستش را بلند کند، حرکتی دورانی، آرنج به میز 
سنجاق می شود. بعد جوئل ساکت شد و مکثی کرد، سرانجام انگار آنچه را که می خواست بگوید یاد آورد. 
دست هنوز هم باالبود اما بی حرکت، دیگران تقاضای سکوت کردند. بازمان و مکان آغاز کرد و سرانجام گفت 

که همه حروف آنا در نام ساندرا هم موجود است.
ساندرا گفت: حاال ما با این آگاهی چی کار کنیم؟

هر دو یا سه دقیقه، سه یا چهار آگهی بازرگانی. فوج آگهی ها. نرم نرمک فهمید در همه جا و هیچ کجا 
تنها شخصی است که دارد آگهی ها را تماشا می کند، جز خودش هیچ کس نبود. در این میان کلمات توی 

نمایشگر که تصاویر همراهی هایشان می کرد، به سختی خوانا بودند.
آنا گفت: من دارم به غذای توی بشقابم نگاه می کنم

همگی درنگ کردند، اما همه چیزی که آنا بر زبان آورد، همین بود.
 چنگال را بی حرکت نگه داشته بود. نیمه نخست پایان یافت و پس از درنگی طوالنی قادر بود از تماشا 

دست بردارد.
*

»پیرهنم رو که می کنم خارش شروع می شه«
در اتاق معاینه بود، وضعیتش را به متخصص پوست شرح می داد، هم زمان که با شورت گرده پای به پشت 
لمیده بود. زن قوزک، ساق و ران ها را وارسی کرد . گیج و منگ از پاتولوژی پوست حرف زد. از این اصطالح 
خوشش آمد. دال بر نیتی مجرمانه یا شرارتی آسمانی بود که بر شخصی نازل می شود و حرف های جوئل را 

یاد آورد، ماهیت نفرینی خارش، چیزی نیمه انجیلی.
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 در آستانه سومین دیدار با این دکتر بود. از خود می پرسید آیا از او می خواهد اصال هفته بعد یا شش 
ماه بعد یا بازگردد. زن مارک تجاری صابون و شامپو را از بر می خواند. شرایطی را شرح می داد که 
ممکن بود سرچشمه خارش باشد و سعی کرد همه این ها را به ذهن بسپارد که کار سختی بود. زن 

خطرات پنهان مواد سازنده مسکن های پوستی را دسته بندی کرد.
و مرد اندیشید که آیا انسان باید برای عملکرد بهتر حافظه اش، به طور کامل باحجاب باشد؟

»واسه بعضی از مریضام یه قرصی، چسب پوستی، آمپولی نسخه می کنم؛ اما چیزی که در مورد تو 
می بینم اینه که باید به خارشت مثل یه گرفتاری بلندمدت فکر کنی.«

دکتر صورتش را معاینه کرد، انگشت هایش را در دستکش روی استخوان گونه، پیشانی و پازلفی 
گذاشت. هانا دستیارش در گوشه اتاق ظاهرشده بود و گیج و منگ یکدیگر را نگاه کردند و بعد هانا 

رفت.
 *

جوئل هنگامی که می خواست از مسئله ای شخصی حرف بزند، فریاد می کشید و تند پلک می زد.
این بود همه آن چیزی که جوئل گفت.

وقت هایی در خانه اش که روبه روی کاسه توالت می ایستاد، چیزی شبیه به صدای تکلم کلمات 
می شنید.

»چند وقته که اتفاق می افته؟«
جوئل گفت که به طور متوسط هر دو هفته. کلمات را می شنید، چیزی شبیه به زمزمه ای که کلمه ای 
می گفت و بعد شاید کلمه دیگری و جوئل تقال می کرد آن کلمه را شرح دهد. پاهایش را باز کرد و 

دست ها رو کشاله های ران، کاسه شدند.
»خرده کلماتی«

»نمی تونم تصورش کنم«
»یا یه صدایی که یه چیزی می گه«
»فقط وقتی که جریانش سبک باشه«

»مثل چیزی که به زبون می آد. یه پاره گفتار«
»تک هجایی«

 در رختکن بدنسازی محله بودند، هنگام تعویض لباس، در حال آماده شدن برای تردمیل و پرش های 
چمباتمه ای.

»تو یه شاعری. کلمات یعنی همه چی«

جوئل گفت 
که به طور 

متوسط هر دو 
هفته. کلمات 
را می شنيد، 
چيزی شبيه 
به زمزمه ای 
که کلمه ای 

می گفت و بعد 
شايد کلمه 

ديگری و جوئل 
تقال می کرد 
آن کلمه را 
شرح دهد. 

پاهايش را باز 
کرد و دست ها 
رو کشاله های 

ران، کاسه 
شدند.
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»زائوم. شعر ِخرد گریز. صدسال پیش. کلماتی که شکل و صدا داشتن«
»خرده پژواکی در کاسه مستراح«

»زائوم«
»ِخردگریز«

»آزادی کلمات و حروف. ماورای منطق و سنت. اون قضیه که زبان می تونست به درستی واقعیت رو شرح 
بده مربوط به چه زمانیه؟«

*
یکدیگر را نگاه می کنند. گهگاه پیش می آید. همیشه این زن است که نگاه را آغاز می کند، صورتش تهی از 
تکلف است. به خودش اجازه خواهد داد که در هر کاری که زن انجام می دهد، شریک شود. هرگز از نگاه 

سخن نمی گویند. پیش می آید و سپس پایان می یابد.
هنگامی که چشم باز می کند و بازدمش را بیرون می دهد، آنا آنجاست، چشم هایش بر صورتش چفت 
می شود و می خواهد درونش یا پشتش را ببیند و می خواهد تمام ویژگی هایش را محو کند تا چیز دیگری 
بیابد. مهم نیست که آن چیز چه باشد. صورت زن سرد و کاویده است. آیا معنایش خودکاوی متقابل است؟ 
آیا فقط فرجه ساده ای است در کالف بی پایان مشاجرات انسانی؟ سعی در تحلیل مسئله ندارد. بخش 

بازیگوش زن، خاطره تلخ و شیرین آرزویی.
آیا هرکدامشان داشتند تصور می کردند که صورت و چشم های کدامشان یخی است؟ تندیس بی زبان 

هویتی یا فقط نگاهی پوک و تهی؟
شاید زن فقط می خواهد ببیند و دیده شود.

 *
سپس آن خوشنودی عریان گنگ، نیاز مخلوقانه ای. دست راست بر ساعد چپ است و نخست انگشتان 
را برای التیام خارش به کار می گیرد، اما گاهی این دست است که می جنبد، ناخن ها مثل ماشین های 
جاده روبی، نقب می زنند. برجایش می نشیند و چشم ها بسته می شوند و پرواز انتقام را حس می کند. با خود 

گفت مهم نیست که ابلهانه است.
جوئل گفت: از جسمت انتقام بگیر

»شاید، نمی دونم«
»نمی تونم این خارش رو به عنوان یه نماد نبینم. ببین که باهاش به چی می رسی، شخصا درباره خودت«

»تو به شعرت بچسب«
»دارم درباره عنوانش تصمیم می گیرم«
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»با ساندرا حرف زدی؟«
»یه وقتایی آره، اونم عقاید خودش رو داشت«

»با ساندرا درباره خارش حرف زدی؟«
»البته که نزدم«

»معلومه که نزدی. می دونم. ممنونم.«
 *

گوشه خیابان در انتظار ایستاده بود تا چراغ ها رنگ ببازند. سگ ها در قالده، یکدیگر را تعقیب می کردند. 
دست چپ را بر مچ راست می مالد، سپس این دست راست است که مچ چپ را می ساید. در ترافیک 
درنگی بود و دو نفر از خیابان گذشتند، اما تصمیم گرفت که بماند، می دانست که چراغ ظرف سه ثانیه 

رنگ می بازد. دوست داشت شمارش معکوس را تماشا کند.
کرم اگزمای اوتمیل کولویدال 2 درصد.

کرم چندمنظوره حاوی اسید سالیسیلیک 3 درصد.
فرمول تسکین بخشی که رطوبتی بیست وچهارساعته ایجاد می کند.

 *
هیکل دیالق و دندان های نیش بزرگش، به او ظاهری دوستانه می بخشید. همکارها گاه و بی گاه با 
درمیان گذاشتن رازهای زننده، به او اعتماد می کردند. خطری نداشت، نه کاری می کرد، نه چیزی 

می گفت و نه بامتانت مسلمش از باورشان سوءاستفاده می کرد.
او و جوئل متخصصان دسترسی بودند، حمل ونقل خدمات درمانی خانگی را تسهیل می کردند تا 

ساقیان داروهای غیرمجاز را علیل کنند.
به ندرت درباره کاری که انجام می دادند حرف می زدند. از چیزهایی می گفتند که می آمدند و می رفتند، 

اخبار محلی و آب وهوا، مردانی که در سرتاسر کشور شلیک می کردند.
گاهی جوئل در اتاق، آگهی ترحیمی برای دیگران می خواند، برای شش مرد و زنی که جلوی مانیتور 
بودند. برخی آگهی های فوت را با تخیلی محض بدیهه گویی می کرد و لبخندهایی تحویل می گرفت و 

گهگاه فوران هلهله ای.
 *

ایچ مایستر لقب دکتر جدیدی بود که در اینترنت تکریمش می کردند. کوتاه بود و فراخ با شمایل 
مردی که تنها برای یک دل مشغولی بنیادین زیست می کند. آن بیمار را کاوید که با شورت گرده 
پایش در اتاق معاینه ایستاده بود. سپس دکتر دستش را چرخاند و بیمار چرخید. دکتر بر اساس آنچه 

هيكل ديالق 
و دندان های 

نيش بزرگش، 
به او ظاهری 

دوستانه 
می بخشيد. 

همكارها 
گاه و بی گاه 

با درميان 
گذاشتن 

رازهای زننده، 
به او اعتماد 

می کردند. 
خطری 

نداشت، نه 
کاری می کرد، 

نه چيزی 
می گفت و 
نه بامتانت 
مسلمش 

از باورشان 
سوءاستفاده 

می کرد.
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از گزارش ها فهمیده بود و آنچه بر بدن بیمار دیده بود، پرطمطراق از سابقه بیمار گفت.
اکنون بیمار به پشت روی میز دراز کشیده بود.

»پیرهن یا شلوارم رو که می کنم، خارش شروع می شه، خارش درست اینجاست، می آد و می ره، 
شب و روز«

 درباره لباس حرف زدند، لباس های زیر، بالشت، ملحفه ها. جمالت کوتاه ایچ مایستر اعتماد به نفس 
را القا می کرد، اگرچه به نظر نمی رسید که یکراست یا دوپهلو به نشانه های بیماری اشاره می کند.

»با اون چیزی که من دیدم، تو مبتالبه ضایعه چرکی یا عفونت پوستی نیستی«
سپس کرم های مختلفی را برای خارش های مختلف تجویز کرد و نسبت به استفاده استروئیدی 
هشدار داد که اگر به کرات استفاده می شد، پوست را نازک می کرد. لباس جراحی ایچ مایستر آن قدر 

دراز بود که کفش هایش را پنهان می کرد.
»این کهیر تصادفی، اینجا نزدیک زیر بغل. بهش دست نزن. ارزش خاروندن نداره«

نسخه هایش در هیئت زبانی خاص قرار می گرفتند. کلمات و اصطالحات مه آلود، بی هجا و به نحو 
غریبی توتالیتر.

به بیمار گفت که روی شکم بخوابد.
»این تقارن حیرت انگیزه! نیمه راست نیمه چپ، این طور فکر نمی کنی؟ آدمایی که در سرتاسر جهان 

می خارند. ساعد، ساعد. خشتک، خشتک. به طور هم زمان و متقارن.«
دکتر با جسم روی میز حرف نمی زد اما با اتاق، با دیوارها، شاید با دستگاه ضبطی حرف می زد که 
جایی پنهان بود. بیمار حس کرد این دیدار فقط به خاطر منفعت دکتر از همکاری در انجمنی 
تحقیقاتی در حومه شهری بی جنایت باشد. وقتی دیدار به سرانجام رسید، ایچ مایستر فقط اتاق را 

ترک نکرد، به نظر می رسید که از اتاق گریخته بود.
*

در آن روزهای آغازین، هنگامی که داشت کنار رودخانه با زنش می دوید، حس کرد دارد خارش را 
پشت سر می گذارد. تندتر می دوید. گاهی تسلیم نیروی نیک اندیش زندگی می شد و دست هایش را 

باال می برد.
*

جوئل درباره مصرع ها بحث نمی کرد، آنها فقط مصرع بودند. فاصله گذاری تنها مسئله ای بود که از آن 
حرف می زد. فضای تهی می شکند، کلمه می شکند، آن کلمه شکسته.

»من می خوام تا مغز استخون شاعر باشم اما توی کاری که می خوام ازش حرف بزنم هیچ چیزی 

در آن روزهای 
آغازين، 
هنگامی که 
داشت کنار 
رودخانه با 
زنش می دويد، 
حس کرد دارد 
خارش را پشت 
سر می گذارد. 
تندتر می دويد. 
گاهی تسليم 
نيروی 
نيک انديش 
زندگی می شد 
و دست هايش 
را باال می برد.
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نیست«
»می خوای درباره خارش حرف بزنی«

»دوباره بهم بگو دکتر چی بهت گفت«
»ضایعه چرکی. همش فراموش می کنم تو فرهنگ واژه ها دنبالش بگردم«
»گور بابای علم، خود این اصطالح، جنبه زیبایی شناسانه هولناکی داره«

»عفونت پوستی«
»غیر انسانیه، فراموشش کن«

جوئل اصطالح ضایعه چرکی را تکرار می کرد، درباره اش می اندیشید، سعی می کرد چیز بامزه ای بگوید.
 *

آنها کنار دیوار ساختمان ایستاده بودند، استراحت هنگام ناهار، دو زن، همکار، سیگار و لبه جدول به 

 ويژگی ديگر، 
کارب؟؟؟گر خود 

تماشاگر نيز هست.
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تماشا ایستاده بود.
گفت: »تو زندگیم فقط دو بار سیگار کشیدم«

نخستین زن پرسید: »چند سالت بود؟«
»هفده، بعد بیست وهفت«

زن گفت: »تو این اعداد رو به یاد می آری؟«
»به یادشون می آرم. درباره شون فکر می کنم«

 دوست داشت سیگار کشیدنشان را تماشا کند. زیبایی پیش بینی ناپذیری در ژست هایشان بود، از آن 
جنبش های خودمختارانه دست که نرم روی صورت می گذرد، لب ها گشوده می شوند، شیوه ای که سر به 
عقب می سرد، غایب ازنظر، هنگامی که زن پک می زند، یک پک و بعد پک دیگری و سر آرام می لرزد، وقتی 

زن دود را از دهانش بیرون می دمد، چشم ها بسته می شوند، یک زن و بعد زن دیگری.
 ناچار بود به خود یادآوری کند که داشت کنش را از واکنش جدا می کرد.

نخستین زن پرسید: »چه مدت سیگار می کشیدی؟«
»اولین بار شاید یه هفته و نیم«

»دومین بار؟«
»دومین بار دو هفته«

»و حاال امیدواری که تا ابد زندگی کنی؟«
»نه تا وقتی که تو این اداره باشم«

»پس به چی امیدواری؟«
»امیدوارم از پنجره کنار میزم بیرون بپرم«
دومین زن گفت: »ما رو هم با خودت ببر.«

*
در خانه از اتاقی به اتاق دیگر می رفت و بعد فراموش می کرد آنجا چه می کند. گوشی زنگ خورد، به اتاق رفت 

و برش داشت، تقریباً امیدوار بود پیامکی را ببیند که می گفتش چرا به اتاق دیگر رفته بود .
دو ساعت بعد پشت میز معاینه بود، در گوشه نشست، خانم دکتری شصت ساله، ساعد چپ را بررسی کرد، 

بلندش کرد، آثار خراش جفت ساعدها، منفذها حتی خود بافت را نگاه کرد.
»نذار بقیه بخاروننت. خودت باید خودت رو بخارونی.«

اتاق کوچک و تقریبا خالی از سکنه به نظر می رسید هوای مانده، اسناد درهم ریخته متصل به تخته سیاه، 
چیزهایی که همه جا پراکنده بودند.
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دکتر پرسش هایی را پرسید و سپس همه پاسخ های او را تکرار کرد. سعی کرد لهجه خانم دکتر را مکان یابی 
کند، شاید اروپای میانه و این مسئله توانایی های دکتر را تقویت می کرد.

»وقتی هرازچندگاهی نمی خاری، پنج دقیقه، شش دقیقه، یه خرده مأیوس می شی. تو چی فکر می کنی؟«
 به دنبال لبخندی می گشت اما چیزی آنجا نبود.

»مدت زمان کمتری رو توی حموم بمون«
»اینو قبال هم شنیدم«

»اینو قبال هم شنیدی ولی نه از زبون من«
حاال خانم دکتر توی چشم هایش زل زده بود. نگاه می کرد و حرف می زد. حتم داشت که خانم دکتر چهار 

یا پنج زبان می داند.
»باقی مریضام بدترند«

»منم بدترم«
»تو هیچ جایی توی این رقابت نداری«

»خودم رو فریب می دم. سعی می کنم به خاطر بدتر بودنم با خودم حرف بزنم«
»تو می خوری. تو می خوابی«

»من می خورم اما چطور خوابیدن رو دیگه فراموش کردم«
»هرچه پیرتر بشی، گوش کن، کمتر راه می ری، کمتر حرف می زنی و بیشتر می خاری«

خانم دکتر خیره به سطوح ژرف عزلتش، همچنان نگاه می کرد.
»ببین که کجاییم، توی آخرین اتاق انتهای سالن طوالنی. روزی چهار بار از اونجا تا اینجا راه می رم و بعد 
ازاینجا تا اونجا، دوباره و دوباره، به خودم می گم اینجا یه آسایشگاه قرن سیزدهمی واسه بینواها و آدمای 

محتضر نیست.«
 دوست داشت به حرف هایش گوش بدهد اما خانم دکتر با فضای آزاد حرف می زد.

»وقتی با آدمایی که نمی خارند درباره خارش حرف می زنم، یهو می خارند.«
»واقعاً؟«

خانم دکتر گفت: »واقعا. واسه یه گروهی توی ورشو حرف می زدم. پروفسور و دانشجو بودن. هرچه بیشتر 
درباره اعصاب خاص خارش توی نورون های حسی موش حرف می زدم، بیشتر خودشون رو می خاروندن«

»سؤالی هم درباره اش پرسیدن؟«
»سوال ممنوعه. وقت سخنرانی هیچ سؤالی رو قبول نمی کنم«

وقتی ور رفتن با دست کشیده اش را به سرانجام رساند، دست را سرجایش نگذاشت، فقط رهایش کرد، 
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بی درنگ رهایش کرد و سپس مسیر طوالنی دور میز را پیش گرفت و دست دیگر را بلند کرد.
 پرسید: »تا حاال هیچ وقت خاریدی؟«

خانم دکتر نگاهش کرد، ابعاد تازه بیمارش را کشف کرد و بعد آن پرسش را با صدای بیمار تکرار کرد.
خانم دکتر گفت: »تنها خارش من، چیزیه که دور و برمه و اینکه چرا اینجام؟«

وقتی دیدار به پایان رسید، بیمار شلوار، پیراهن و کفشش را پوشید و دکتر نسخه نوشت.
»وقتی می خوابی داروهات رو استفاده کنی، دستورالعمل های روشون رو بخون ولی انجامشون نده. 
ابلهانه و گمراه کننده اند. داروهات رو روزی دو، سه یا چهار بار استفاده نکن. می شنوی که چی می گم. 

روزی یه بار.«
 حس کرد که ناچار است تکرار کند.

»تو خودت رو می خارونی و می خارونی؛ اما فراموش نکن که دارم چی بهت می گم«
»شما دارید چی بهم می گید؟«

»بدون خارش، تو هیچ کس نیستی.«
سرسرای طویل را پیمود درحالی که به خانم دکتر در مطب تک افتاده اش می اندیشید. آسانسور، 

آمدنش را تا ابدیت به تأخیر انداخت.
 *

 هنگامی که گهگاه در مسیرهایی ناهموار با آنا پیاده روی می کرد، زیاد باهم حرف نمی زدند، اندیشید 
خود بودن همه آن کاری بود که انجام می دادند. در وجودشان معصومیتی ساکن بود که گاهی فراتر 

از مسئولیت پذیری بود.
اما رابطه به تدریج از سیالیت به جمود رسید.

زن گفت »اگه عاشق هم بشیم، معنیش چیه؟ فکر می کنم این همه توجه از طرف کسی که واقعاً 
نمی شناسمش، عجیبه.«

 سر در گریبان راه می رفت درحالی که متمرکز شد بر چیزی که زن می گفت.
زن گفت: »من واقعا نمی شناسمت. مسئله هم فقط این نیست.« بعد مفلوکانه خنده ای جعل کرد.

*
آدم ها در راهرو صف کشیده بودند و انتظار می کشیدند. یکی از آسانسورها در حال تعمیر بود و دیگری 

از طبقه پنجم چشمک زنان، هبوطش را به تأخیر انداخت.
 تصمیم گرفت برای رفتن به اداره از پله ها باال برود تا طبقه یازده، آن هایی که دردی مشترک داشتند 
به او پیوستند. در نیمه راه طبقه اول، ناگهان پله ها را شمرد و سپس به این نتیجه رسید که نیاز دارد 

 هنگامی که 
گهگاه در 

مسيرهايی 
ناهموار با آنا 

پياده روی 
می کرد، زياد 

باهم حرف 
نمی زدند، 

انديشيد خود 
بودن همه آن 
کاری بود که 

انجام می دادند. 
در وجودشان 

معصوميتی 
ساکن بود که 
گاهی فراتر از 

سئوليت پذيری 
بود.

اما رابطه 
به تدريج از 
سياليت به 

جمود رسيد.
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به طبقه هم کف بازگردد و پله ها را به درستی از اول بشمارد.
 این کار را انجام داد. گاه و بی گاه پایین را نگاه می کرد، پله ها را می شمرد و می دانست که لب هایش 
می جنبیدند. مرد کت پوش کراوات بسته ای که کاله بیس بال سرش بود از کنارش گذشت، یک باره دو پله 
را با یک قدم می رفت. یک طبقه و نیم باال رفته بود پیش از آنکه نرم نرمک کفش هایش نگاهش را بقاپند. 
نگاه می کرد و می شمرد، به خودش یادآوری می کرد این حقیقت را که کفش هایش را دوست نداشت و سعی 

می کرد دریابد که اصال چرا آنها را خریده بود.
آهسته و پیوسته باال می رفت، خود را می دید که در کفش فروشی می رود و می آید. سعی کرد مسیرش 
به سوی کفش ها را حس کند. نه اینکه واقعاً خودش را می دید، اما تصویر مه آلودی می دید، جایی در هوا 
که دست به آن می رسید. آدم ها از کنارش می گذشتند و همچنان پایین را نگاه می کرد، پله ها را می شمرد 

و کفش ها را نگاه می کرد.
چند بار رفت وآمد و سپس مدتی نشست، او که تنها مشتری فروشگاه بود، یکی از کفش ها را وارسی کرد، 

با دست و چشم، با وسواس.
آیا دردسرش زیاد بود یا خیلی ناجور بود به فروشنده بگوید که کفش ها را نمی خواهد؟ آیا می اندیشید 

فروشنده ناامید یا روزش خراب می شد؟
هیچ پاسخی نداشت اما نرم نرمک و دیر حس کرد که فروشنده، فروشگاه و کفش ها قربانی اش کرده اند و 

یک طبقه مانده به اداره اش دیگر نشمرد.
در دفتر پشت میزش نشست، مچ چپ در عنفوان خارش صبحگاهی بود و پنجره را کاوید، چشم هایش بر 
چهره ساختمان های دور لغزیدند و با الگوی افقی پنجره ها دیداری تازه کردند. از چپ به راست می نگریست 

و پنجره ها را مثل کتاب خط به خط می خواند.
*

سرانجام، نگفتنش، خیانت به نظر می رسید.
کنج کافه ای تقریبا تهی پشت میز نشسته بودند. برنامه اش این بود که از جزئیات پرهیز کند و یکراست 

بگوید که خارش شرطی قابل معاشرت است اما احتماال به همین زودی تسکین نمی یابد.
در این میان به آذرخشی گوش می کردند که در آسمان می جهید و زن از صاعقه در روستای کودکی اش 

گفت، طوفانی پیش رونده، صدای طبل و دندانه های برق.
قاطعیتش، چهره اش، گیس و دست های کوچکش، عادت داشت سه انگشت میانه یک دست، آرام روی 

دست دیگر جارو شوند، ژستی در یادماندنی، عصبی یا آرامش بخش- مرد مطمئن نبود.
می گفت بیماری واگیرداری نیست یا باری اجدادی است که خاندانی را تا نسل بعد رها نمی کند؛ و شاید 
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حرف هایش را با مزاح بی مزه ای به سرانجام می رساند.
اگه تو هم می خاری فکرش را بکن چقدر می توانیم درباره اش حرف بزنیم.

خانه اش نزدیک بود و پیشنهاد کرد به آنجا بروند: زن هرگز به آپارتمانش نیامده بود و به نشانه موافقت 
شانه باال انداخت. وقتی زن به دستشویی رفت، مکثی کرد، سریع به دستشویی مردانه رفت، خودش 
را در مستراح محبوس کرد، پای چپش را باال برد و سراسیمه خاراند. پیش از آنکه زن بازگردد سریع 

سمت میز رفت.
نم نم باران به تدریج می بارید و در امتداد دیوار ساختمان ها پشت سر هم راه می رفتند درحالی که زیر 
لب غرولند می کردند. در آپارتمان، زن پیرامون اتاق نشیمن سالنه سالنه می رفت و مرد تماشایش 
می کرد. زن متوجه عکس ها و کتاب ها شده بود و نگاه مختصری به آشپزخانه کوچک و تمیز و باریک 

انداخت.
زن روی مبل نشست و مرد روی صندلی، سمت دیگر میز قهوه خوری. به زن از مکان هایی گفت که 

در آنجا زندگی کرده بود.
 به دلیلی داشت زمزمه می کرد.

 از خارش هیچ نگفت.
جسم های بی کالم در تختخواب می جنبیدند و هنگامی که تنها شد، مخفیانه خود را خاراند و به خود 
یادآوری کرد که همه ی کرم ها و داروها را توی جعبه ی کمک های اولیه و انبار کوچک زیر سینک جا 

داده است، جایی که از نگاه زن پنهان است.
 اندیشید که این طور هم نیست که هرکدامشان بدون دیگری هیچ کس نباشد اما نمی دانست رابطه 

را به کجا برساند.
نام زن را بلند صدا کرد هنگامی که زن به اتاق برگشت.

سپس تا خانه بدرقه اش کرد، دو هیئت خموده پشت چتری معوج، رو به باد گام  برمی داشتند.
 *

جوئل در کنج اداره با او آرام حرف می زد. دوباره پیش آمده بود. لحظه تکلم کلمات هنگامی که ادرارش 
به نرمی توی کاسه توالت پاشیده می شود.

»کجا؟ اینجا؟«
»خونه، حتما باید تو خونه باشم. اینجا از مستراح سرپایی استفاده می کنم. خونه، فقط تو همون کاسه 

توالت«
»نه فقط یه صدایی که شبیه به یه کلمه ای باشه«
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»اون یه چیزی می گه«
»شاشم را نگاه می کنم. نگاه می کنم و می شنوم. سعی می کنم.«

»تو فکر می کنی که یه چیزی می گه؟«
»شیوه بیان خاصی داره. افاده می کنه. انتقال می ده«

»باشه، یه کلمه ست ولی از کجا می دونی یه کلمه انگلیسیه«
»آخه انگلیسی زبون منه«

»داره گنگ و گنگ تر می شه، می دونی که«
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»چون بهت اطمینان دارم اینا رو بهت می گم«
»ساندرا درباره اش می دونه؟«

»نمی تونم خودم رو قانع کنم که بهش بگم«
»بهش بگو. دلم می خواد نظرش رو بدونم«

جوئل گفت: »صحنه رو مجسم کن. اون منو تا مستراح تعقیب می کنه، می ایسته و 
منتظر می مونه تا زیپم رو پایین بکشم«

»می تونی بدون نشون دادن، بهش بگی«
»اون بهم می خنده! می ره به بچه هامون می گه«

»به اینجاش فکر نکرده بودم«
»هشت ساله و شش ساله اند. تصور کن چه واکنشی نشون می دن«

»زائوم«
»یادته، خوش به حالت«

»شعر خردگریز«
»شکل ها و صداها. فوتوریست ها. زائوم. یادته. یه شکل، یه صدا«

»به بچه هات بگو. زائوم. بذار کلمه رو به زبون بیارن«
 پشت میزهایشان بازگشتند و سر در گوشی ها، پیامک هایشان را مرور کردند.

*
آگاهی یک شخص در آستانه خواب این گونه التیام می یابد. همه چیزهای دیگر به 
سرانجام رسیده اند. او به درون خویش هدایت می شود، نه به گذشته و نه به آینده ای، 
آن خارِش زنده، در هیئت انسانی، یک جسم در ملحفه ای، رابرت. ت. والدرون، در 

اندیشه ای نامفهوم است.

آگاهی يک 
شخص در آستانه 

خواب اين گونه 
التيام می يابد. 
همه چيزهای 

ديگر به سرانجام 
رسيده اند. او به 

درون خويش 
هدايت می شود، 

نه به گذشته و نه 
به آينده ای، آن 
خارِش زنده، در 

هيئت انسانی، يک 
جسم در ملحفه ای، 
رابرت. ت. والدرون، 

در انديشه ای 
نامفهوم است.
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همه چیز اینجا بد و بدتر می شود. هفته گذشته عمه جکینتا مرد. شنبه، بعد از خاکسپاری هم وقتی غم از دست دادنش داشت تازه 
فروکش می کرد، باران سیل آسایی گرفت. این موضوع پدرم را آشفته کرد، چون کل محصول جو که داشت در خرمنگاه خشک 
می شد به بادرفت. رگبار یکباره با  امواج بزرگ آب شروع شد، حتی فرصت نکردیم یک مشت از محصول را به جای مطمئنی ببریم. 
تنها کاری که می شد کرد این بود که زیر آلونک زانو بغل کنیم و نگاه کنیم چطور بارانی که از آسمان نازل می شود، ُجوی زردرنگی 

که تازه برداشت کرده بودیم را با خود می برد.
درست همین دیروز در تولد دوازده سالگی خواهرم تاچا هم فهمیدیم گاوی که پدرم برای جشن قدیسش* به او هدیه کرده بود 

را سیالب با خودش برده.
از سه شب پیش، آب رودخانه شروع کرد به باال آمدن. نیمه شب بود و بااینکه در خواب عمیقی بودم، از صدای بلند رعد بیدار 
شدم. رو انداز به دست از تخت بیرون پریدم. انگار سقف داشت فرومی ریخت. بعد که فهمیدم صدای رودخانه است دوباره خوابم 

گرفت و با همان صدا خوابم برد.
صبح که بلند شدم، تمام آسمان را ابر گرفته بود و همه چیز نشان می داد که دیشب بی وقفه باران باریده است. صدای رودخانه 

بلندتر از همیشه می آمد، می توانستی مثل بوی دود وقتی همه جا را می گیرد، به وضوح بوی گند رود خروشان را حس کنی.
از خانه که بیرون زدم رودخانه از حریمش سرریز کرده بود و داشت کم کم به خیابان اصلی نزدیک می شد. سیل به سرعت داشت 
راهش را  به سمت خانه زنی که مردم تامبورا صدایش می زنند، باز می کرد. می توانستی صدای خروش آب را درحالی که داشت 
از دروازه بزرگ به مادی های عریض می رفت و محصور می شد بشنوی. تامبورا داشت در خانه اش که حاال قسمتی از رودخانه 
شده بود، به این طرف و آن می پرید و تقال می کرد. او مرغ هایش را به جایی در خیابان که هنوز خشک بود می انداخت تا بتوانند 

خودشان را به جایی دور از جریان آب برسانند.

از بس که فقيریم

ترجمه: پویا نظری خوان رولفو
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آن طرف تر، نزدیک پیچ رودخانه دیگر اثری از درخت تمر هندی که در خرمنگاه عمه جاکینتا بود دیده 
نمی شد. سیل آن را برده بود.کسی نمی داند دقیقا کی این اتفاق افتاده است. آن درخت تنها درخت تمر 
هندی در شهر بود، برای همین است که مردم فکر می کنند این سیل بی سابقه بوده و رودخانه تا امروز در 

این حد طغیان  نکرده است.
من و خواهرم شب، دوباره رفتیم تا رودخانه که خروشان تر شده بود را تماشا کنیم. ارتفاع آب آن قدر باالآمده 
بود که پل دیده نمی شد. ما بدون آنکه حوصله مان سر برود ساعت ها آنجا ماندیم. بعد از تپه باال رفتیم تا 
ببینیم مردمی که آن باال جمع شده اند چه می گویند . از آن پایین، کنار رود که ایستاده بودیم سروصدای 
آب آن قدر بود که چیزی نمی شنیدیم. تنها دهان ها را می دیدیم که باز و بسته می شدند؛ انگار می خواستند 
چیزی به ما بگویند. همه ازآنجا رودخانه خروشان را نگاه می کردند و خسارات سیل را تخمین می زدند. 
همان وقت بود که فهمیدیم رودخانه »سربینتینا« را با خودش برده است. سربینتینا گوساله خواهرم تاچا 
بود که پدرم روز تولدش به او هدیه کرد. زیبا بود . یک گوشش سفید بود و دیگری قهوه ای. چشم های 
بی نظیری هم داشت. نمی فهمیدم برای چه سربینتینا که می دیده رودخانه همان رودخانه نیست که هرروز 
از آن می گذشته باز می خواسته از آن عبور کند. شاید خواب بوده و اگرنه نمی خواسته خودش را این طور به 
کشتن دهد. صبح ها بعد از باز کردن در طویله، معموالً از خواب بیدارش می کردم . اگر می گذاشتم خودش 
بیدار شود تمام روز را با چشم های بسته سر جایش می ماند و مثل گاوهایی که خوابند خرناس می کشید .

حتماً خواب بوده که آن اتفاق افتاده، شاید وقتی که آب به پهلوهایش می خورده تازه سنگینی آب را حس 
کرده و بیدار شده. احتماالً آب  او را ترسانده و تالش کرده که به عقب برگردد، اما هنگامی که سعی کرده 
است برگردد گیر افتاده و دیگر نتوانسته در آن آب پرفشار و سیاه  و کثیف حرکت کند. شاید کمک خواسته 

و بلند ماغ کشیده. خدا می داند با چه صدایی ماغ کشیده.
از مردی که دیده بود رودخانه داشته گاوی با خودش می برده پرسیدم گوساله ای را همراه آن دیده یا نه؟ 
مرد گفت که مطمئن نیست گوساله ای را دیده باشد. او گفت که بافاصله بسیار کم گاو خالداری دیده که 
رودخانه داشته آن را می برده، گاو لنگ هایش در هوا بوده و بعد که برگشته دیگر نه پاهایش را دیده و نه 

شاخ هایش را، هیچ اثری از آثارش دیده نمی شده. 
سیالب درختان بسیاری را از ریشه درآورده و با خود می برده و مرد سخت تالش می کرده از آن هیزم جمع 
کند، به همین دلیل نمی توانسته حیوانی که آب با خود می برده را دقیق ببیند. نتوانستیم مطمئن شویم که 
گوساله هنوز زنده است یا نه، یا اینکه اصالً وقتی مادرش را آب می برده او همراه آن بوده یا نه، اگر این طور 

بوده که خدا به هردوشان رحم کند.
معضلی که خانواده ام حاال دچارش شده مربوط به خواهرم تاچاست، با از دست دادن گاو، خواهرم دیگر 

من و خواهرم 
شب، دوباره رفتيم 
تا رودخانه که 
خروشان تر شده 
بود را تماشا کنيم. 
ارتفاع آب آن قدر 
باالآمده بود که 
پل ديده نمی شد. 
ما بدون آنكه 
حوصله مان سر 
برود ساعت ها آنجا 
مانديم. بعد از تپه 
باال رفتيم تا ببينيم 
مردمی که آن باال 
جمع شده اند چه 
می گويند
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هیچ چیزی ندارد. معلوم نیست سرنوشتش چه خواهد شد. پدرم با جان کندن و هزار زحمت توانست 
سربینتینا را از همان موقع که گوساله بود به دست بیاورد تا خواهرم دارایی ای داشته باشد و مثل آن دو 

خواهر بزرگترم فرار نکند و بدکاره نشود.
آن طور که پدر می گوید فقر و ناامیدی از وضعیت مالی در خانواده ما باعث شده خواهرهای بزرگترم به تباهی 
کشیده شوند. آن ها از بچگی به پدرم بی احترامی می کردند، بزرگتر هم که شدند در معاشرت با مردان فاسد 
همه کارهای بد را یاد گرفتند. خیلی زود با معانی سوت های مردان، در شب آشنا شدند و وقتی آن عالمت ها 
را می شنیدند می رفتند و تا صبح به خانه  بر نمی گشتند. گاهی که قرار بود بیرون بروند و از رودخانه آب 

بیاورند، [از اسطبل و در وضعیتی بد سر درمی آوردند.]2*
پدر تا جایی که می توانست تحملشان کرد. اما وقتی کارد به استخوانش رسید در را نشانشان داد و از خانه 
بیرونشان انداخت. آن ها هم  خانه را به سمت آیوتال یا چه می دانم، جای دیگری ترک کردند و حاال رسماً 

بدکاره اند.
برای همین است که پدر می ترسد. او می ترسد که آخر و عاقبت تاچا هم مثل آن دو شود. 

این که ممکن است تاچا فقدان گاوش را حس کند و بفهمد دیگر هیچ چیز ندارد و پشتش خالی است، آن هم 
در این سن که دارد بزرگ می شود و هنوز می تواند با مردی خوب و محجوب ازدواج کند و تا ابد دوستش 
بدارد، اوضاع را سخت تر از قبل کرده است. وقتی که خواهرم گاو را داشت شرایط فرق می کرد، اما حیف شد. 
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اگر آن گاو زیبا را داشت مطمئنا مردی به بهانه داشتن گاو هم که شده بود با او ازدواج 
می کرد.

تنها امید ما این است که گوساله هنوز زنده باشد. شاید او پشت سر مادرش از رودخانه 
عبور نمی کرده که اگر این طور باشد؛ خواهرم تاچا تا بدکارگی همین قدر فاصله دارد. مادر 
هم این را نمی خواهد، بعد از مادربزرگ مادرم، در فامیلشان هیچ آدم بدی نبوده، همه 
مطیع و خداترس بوده اند و محترم. مادر نمی تواند بفهمد چه شد که دخترانش آن طور 
شدند، دائم فکر می کند و نمی فهمد کجای راه را اشتباه رفته و چه خطایی مرتکب 
شده که یکی یکی دختران بد زاییده. هر بار به خواهرانم فکر می کند اشک هایش سرازیر 

می شوند و می گوید: »خدا به دادشون برسه«
پدر می گوید دیگر برای آن دو خواهرم کاری از دست کسی برنمی آید، اما آنکه حاال 
درخطر نابودی است تاچاست؛ دختری که هنوز اینجا نزد ماست و دارد بزرگ می شود. 
پدر می گوید: تاچا هر جا می رود عده ای بر بدنش خیره می شوند2، از حاال می بینم که آخر 

این قصه بد تمام می شود. برای همین او به شدت از آینده می ترسد.    
تاچا وقتی فکر می کند رودخانه گاوش را برده و او دیگر برنمی گردد، می زند زیر گریه. او 
در لباس دخترانه سرهم و صورتی اش، درست کنار من ایستاده و از باالی دره درحالی که 
نمی تواند جلوی گریه اش را بگیرد به مسیل چشم دوخته است. نگاهش می کنم، شره های 

آب کثیف از صورتش سرازیر شده، انگار رودخانه درونش سرریز کرده است.
دست هایم را دورش حلقه می زنم و سعی می کنم آرامش کنم. اصال متوجه من نیست 
و گریه اش بیشتر می شود. صدایی شبیه به طغیان آب از دهانش بیرون می آید و همه 
وجودش را به لرزه درمی آورد. آب سیل باال و باالتر می آید، موجی، چرک و سیاهی را 
به صورت خیس تاچا می پاشد. گویی اندام هایش به یک باره شروع کرده اند به بالغ شدن، 
آن ها بزرگ و بزرگ تر می شوند تا او را به تباهی نزدیک و نزدیک تر کنند و نابودی اش 

آغاز شود.
*1روزهایی که به اسم قدیسان مسیحیت نام گذاری شده و در آن روز طی جشنی به 

کسانی که نام آن قدیس بر آن ها نهاده شده هدیه می دهند.
*2 متن داخل کروشه ها با تغییر و متفاوت از ترجمه دقیق آورده است.
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در بررسی تاریخ ادبیات داستانی معاصر جهان به کمتر کسی چون خوان رولفو برمی خوریم که با حجم بسیار کمی از آثار به 
نشر سپرده، تا این حد در آن حوزه تأثیرگذار باشد. از او با عنوان پیشگام و پایه گذار رئالیسم جادویی در ادبیات یاد می شود. 
برای بررسی آثار رولفو، تحلیل با استفاده از نوعی »نوتاریخی گری« ضرورت دارد. نزدیک شدن به سیر زندگانی رولفو با 
دقت بر تاریخ پویای )دینامیک( او، هرچند مختصر و چکیده می تواند در فهم آثارش کمک شایانی کند. از این رومی بایست 

ساختارهای قدرت و بسترهای اقتصادی  در جغرافیای زیستی او و رابطه متقابل آن ها با داستان هایش را در نظر داشت.
خوان رولفو متولد 1۹17 در خالیسکوی مکزیک است. خالیسکو ازنظر جمعیت چهارمین ایالت مکزیک به شمار می رود و 
ازلحاظ فرهنگی و اقتصادی وضعیتی مطلوب در مکزیک دارد. خانواده خوان تا پیش از تولد او مرفه بودند، اما زمین هایشان 
در انقالب  مصادره شد. در حقیقت تولد او مصادف شد با انجام انقالب مکزیک پس از هفت سال درگیری و جنگ داخلی.

در سال 1۹10 شعله انقالب توسط قیام روستاییان فاقد زمین علیه حکومت دیکتاتوری پورفیریو دیاس همه جا را فراگرفت. 
اگرچه در دوره رهبری دیاس در شرایطی که به طور مداوم از سال 1۸76 تا سال 1۹11 بر صندلی ریاست جمهوری 
مکزیک نشسته بود، کشورش از ثبات داخلی، نوسازی و رشد اقتصادی قابل توجهی بهره مند شد اما، رژیم او به دلیل 
سرکوب و تداوم سیاسی محبوبیتی نداشت. این روند تا آنجا پیش رفت که او رقیب انتخاباتی اش؛ »فرانسیسکو مادرو« 
را زندانی و خود را برنده دوره هشتم انتخابات رئیس جمهوری اعالم کرد. درنهایت اما درگیری و آشوب ها سبب شد تا با 

استعفای خود از قدرت کند. 
مادورو که با گردهم آوری مخالفان دولت، از جنبش های سوسیال، لیبرال و آنارش گرفته تا پوپولیست ها؛ نقش تعیین کننده ای 
در پیروزی انقالب داشت پس از اجبار بر استعفای دیاس و سرنگونی دولت او ثابت کرد که توان کنترل دولت را ندارد. 
قیام های روستاییان، مداخله نظامی آمریکا و جنگ گروه های محلی با یکدیگر سبب شد تا هرج ومرج کشور را فراگیرد. 
در حقیقت انقالب در مکزیک به سرعت از دستان مادورو که خود آغازگر آن بود خارج شد. او با نادیده گرفتن طرفداران 
باقی مانده دیاس، و جایگزینی این افراد با طرفداران انقالبی، به دست ارتش پورفیریستا برکنار و به دستور ویکتوریانو اوارتا 

تحشيه ای بر دشت سوزان
رضا معين
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اعدام شد. اعدام او را پس از کودتای اوارتا خشن ترین دوره انقالب در مکزیک )1۹13–1۹17( می دانند. 
از  به زعم بسیاری  اما  از مشکالت روستاییان حل شد،  اساسی سال 1۹17 گوشه ای  قانون  با  درنهایت 

تاریخدانان شرایط تغییرات اساسی نکرد:
»مالکان اراضی شهری و به ویژه مالکان اراضی روستایی جای خود را به مالکان جدید دادند، با رکود و فساد 
بیشتری اقتصادی. از مجموع 50 بانک کشور فقط دو بانک توانستند موجودیت خود را در رژیم جدید حفظ 

کنند«. )انقالب مکزیک، خاطره ای دور- سعید صفرپور/ مجله ایرانی روابط بین الملل(
پس از انقالب، مکزیک تا بیش از یک دهه شاهد خشونت آمیزترین جنگ های داخلی بود، رولفو کودکی 
خود را در اوج مخالفت کاتولیک های واپس گرا برابر اصالح کلیسا گذراند. پدرش در شورش کریسترو که 
خونین ترین جنگ داخلی کاتولیکی پس از انقالب بود و از 1۹24 تا 1۹2۹به درازا کشید، کشته شد. 
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عمویش نیز در همان سال به قتل رسید. خوان دو سال بعد با فوت مادرش یتیمی را به تمام معنا تجربه 
کرد و پس از مدت کوتاهی زندگی همراه مادربزرگش در 10 سالگی به پرورشگاه مدرسه سوئیز سیلوا 

سپرده شد. 
»در اصل انقالب مکزیک به دست کشیش هایی انجام شد که با دولتی می جنگیدند که اعتقاد داشت 
دین باید از سیاست جدا باشد. پدر رولفو که از خانواده ای ثروتمند بود،  در جنگ کریسترا که 
آثار جنگ و  پارامو  آثار خوان رولفو به خصوص پدرو  حدود سه سال طول کشید کشته شد. در 
زندگی پرماجرایش انعکاس داده شده است«.)کارلوس تیرا دو ساواال- سفیر مکزیک در ایران/ سلسله 

نشسته ای »درهای باز بین فرهنگی«-  آذر ۹0(
در دوره کوتاه اقامت او همراه مادربزرگش کشیش منطقه به سبب نزاع های منطقه ای کتابخانه خود را 
نزد مادربزرگ خوان به امانت گذاشت تا به این ترتیب از آن ها محافظت کند. مطالعه کتاب های کتابخانه 

کشیش در آن سن و مفاهیم مرگ و دین زمینه ساز فضای آثارش در بزرگ سالی شد. 
»یتیم ماندگی از تجربه  فردی رولفو فرا تر می رود و بدل به یتیم ماندگی اجتماع می شود، اجتماعی که 
انزوایش به معنای بی اهمیت بودن نفس زندگی است و به همین قیاس مرگ نیز بی اهمیت می شود. 
شاید بتوان گفت که نوعی بی اعتنایی به مرگ در فرهنگ مکزیک ریشه دارد که زاییده  زیست بوم 
خشک وبی شفقت آن است. باری، رولفو از ژرفای تجربه  یتیم ماندگی و خشونت می نویسد. بدین سان 
او از یک سو می کوشد تا محیط جغرافیایی مکزیک را که سبب پراکندگی مردم بومی در شهر ها شده، 
با آن »موسیقی مهربان گذشته« که به دنیای گم شده ای تعلق دارد که سرگذشتش را در پدروپارامو 
می خوانیم، تلطیف کند و از سوی دیگر گویی می خواهد به ما بگوید آن دنیای »گمشده« چیزی 
ارتجاعی و هولناک بوده و الیق آن  است که بدل به شهر ارواح شود«.) رولفو از ژرفای تجربه  یتیم 

ماندگی و خشونت می نویسد./ جیسن ویلسونـ   ترجمه  عبداهلل کوثری.( 
 خوان در 16 سالگی قصد ثبت نام در دانشگاه »گواداالخا« را داشت که به دلیل اعتصاب طوالنی 
دانشجویان، موفق به ثبت نام نشد. به مکزیکوسیتی رفت و در همان جا ماندگار شد. برای ادامه تحصیل 
در رشته حقوق از عهده امتحان ورودی دانشگاه برنیامد و در 1۸ سالگی در اداره مهاجرت وزارت کشور 
مشغول به کار شد. به مرور فعالیتش در همان شغل به تمام کشور گسترش پیدا کرد.  او از 1۹40 
نویسندگی را آغاز کرد اما نخستین رمانش را احتماالً به دلیل نارضایتی کیفی از بین برد. خدمت در 
اداره مهاجرت تا 1۹45 و مسافرت های کاری اش به جای جای مکزیک او را با گویش ها، فرهنگ و 

آداب ورسوم محلی آشنا کرد. 
این مجموعه  را منتشر کرد. داستان های  در 1۹53 مجموعه داستان کوتاهش؛ »دشت سوزان« 
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تحسین همگان برانگیخت. به ویژه داستان »به آن ها بگو مرا نکشند« در فضای ادبی جهان تحسین شد. 
او »پدروپارامو« را در سال 1۹55 منتشر کرد، نوگرایی در سبک نوشتار و روایت آن شاید دلیل عدم 
استقبال از آن بود، اگرچه رمان بعدها شناخته شد و تأثیری عمیق بر نویسندگان آمریکای التین و 
آمریکای جنوبی گذاشت. این رمان جسورانه ساختار جدیدی را بدعت گذاشت و پیشگام »رئالیسم 
نام »کوماال« روایت  جادویی« شد. در پدرو پارامو داستان را ساکنان مرده دهکده ای افسانه ای به 

می کنند.
رولفو در سال های 1۹52 تا 1۹62 به عنوان تولیدکننده تلویزیون و فیلمنامه نویس  به فعالیت پرداخت. 
 El« او با همکاری کارلوس فوئنتس و گابریل گارسیا مارکز یکی از بهترین فیلمنامه هایش به نام
Gallodoro« را نوشت. خوان از 1۹62 تا کمی  قبل از مرگ، در انستیتوی زبان های بومی مشغول به 
کار بود. در سال های پایانی زندگی اش به سرطان ریه مبتال شد و در 1۹۸6 براثر حمله قلبی درگذشت.

»مرگ، گناه و هویت مفاهیم اصلی آثار رولفو را تشکیل می دهند، گناه با مرگ مرتبط است و هویت 
وابسته به گذشته. مرگ در آثار رولفو،  زاده  مناسبات اجتماعی، تحوالت تاریخی و مناسبات و ابزار تولید 
است. می دانیم که انقالب مرگ زاست، انقالب مکزیک نیز از این قاعده مستثنا نیست، از دیگر سو 
مناسبات اجتماعی هم مرگ زا هستند، »پارامو« یک فئودال است، مرگ ومیر آدم ها در دست اوست، 
سیل و خشک سالی و عوامل طبیعی هم تولید مرگ می کنند، درمجموع می توان تمام مناسباتی را که 
در آثار رولفو وجود دارند، مرگ زا دانست.«) بلقیس سلیمانی-/ سلسله نشست های »درهای باز بین 

فرهنگی«-  آذر ۹0 (
مجموعه »دشت سوزان« برای نخستین بار در ایران طی سال 136۹ به ترجمه فرشته مولوی از 
برگردان انگلیسی آن بانام »دشت مشوش« و توسط نشر گردون انتشار یافت. مترجم در یک سطر بر 
مطلع کتاب توضیح داد که آن عنوان را برایش »زیبنده تر« یافته است. انتخابی که در سال ۹6 و برای 
 The( »چاپ دوم آن توسط انتشارات ققنوس، تغییر کرد و اثر با همان نام اصلی اش »دشت سوزان

Burning Plain( منتشر شد.  
» از بس که فقیریم« چهارمین داستان از مجموعه 15 داستان کوتاه »دشت سوزان«  است. بیشتر 
داستان ها چشم اندازی سیاه از زندگانی به غایت دشوار دنیای رولفوست، شرایط اقتصادی نابسامان در 
پی وضعیت جانفرسای آب و هوایی و فقر زمین، پس زمینه بیشتر داستان های این مجموعه را تشکیل 
می دهند. الوهیت، رستگاری و گناه، مرگ و تالش مذبوحانه برای ادامه زندگی از مفاهیم اساسی 
آن هاست. در ادامه به این داستان به ترجمه پویا نظری و با عنوان »از بس که فقیریم« نگاهی شده است.

روایت در برخورد نخست به غایت سرراست می نماید، باشخصیت هایی عریان و دور از توصیف های 

رولفو در 
سال های 19۵۲ 

تا 19۶۲ به عنوان 
توليدکننده 
تلويزيون و 

فيلمنامه نويس  
به فعاليت 

پرداخت. او با 
همكاری کارلوس 
فوئنتس و گابريل 

گارسيا مارکز 
يكی از بهترين 
فيلمنامه هايش 

 El« به نام
Gallodoro« را 

نوشت. 
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مستقیم. سیل آمده و دارایی خانواده فقیری را با خود برده است. اما سرراستی دلیلی بر ساده بودن آن 
نیست. درواقع ویژگی درخور این اثر را هم، مثل دیگر داستان های مجموعه می توان تعدد الیه های معنایی 
و تفسیرپذیری دانست. روایت که تک گویی بلند پسری است از خانواده ای روستایی، با جمله ای ساده، اما 
کوبنده و استرس زا آغاز می شود؛ »اینجا همه چیز روزبه روز بدتر می شود«. سپس راوی به سرعت و صریح 
به سراغ مفهوم مرگ می رود و خبر می دهد که  فوت عمه خاسینتا هفته پیش اتفاق افتاده است و ادامه 
می دهد هنگامی که راوی خواسته تا بعد از خاکسپاری کمی غم فقدان او از یاد ببرد؛ روستایشان دچار 

مصیبت سیل شده است. 
سیالب یکباره و شدید واقع شده، تمامی محصول ُجو آن ها را که در خرمنگاه آفتاب می خورده تا خشک 
شود با خود برده و آن ها فرصت نکرده اند حتی مشتی از آن را سالم به درببرند. راوی و خانواده اش درنهایت 
استیصال تنها از خانه تماشا کرده بودند که بیرون چطور سیل محصولشان را با خود می برد. فضای تراژیک 
متن اما وقتی به اوج می رسد که درمی یابیم سیالب گاو خواهر دوازده ساله راوی را هم با خود برده است. گاو 

همه داروندار »تاچا«؛ کوچک ترین عضو خانواده بوده. 
اسم دختر به تبرک از قدیسی به نام تاچا گرفته شده است. »قدیس«، لقبی مقدس در کلیسای کاتولیک 
مسیحی است که بر مبنای آن پیشوند نام فرد تقدیس شده، می شود. به باور کلیسای کاتولیک برای قدیس 
شدن ، می بایست معجزه ای از فرد اثبات شود. این روند البته شرایط دیگری هم مثل دستکم پنج سال فاصله 
زمانی از مرگ فرد تا درخواست برای تقدیس او دارد. پس از تقدیس روزی از سال به اسم قدیس نام گذاری 
می شود، در آن روز مردم به کسانی که همنام او هستند هدیه می دهند. گاو هم در عید قدیس تاچا از طرف 
پدر خانواده به دختر کوچک هبه شده است. علت این اهدا هم آن بوده که تاچا؛ دختر کوچک خانواده در 
آینده دارایی هرچند اندکی داشته باشد و بتواند ازدواج کند. این تنها راهی که می تواند تاچا را در آن شرایط 

فقر از فاحشه شدن دورنگه دارد. 
در اطالعاتی که پسر از گذشته و با بهانه روایت درباره گاو برده شده به وسیله سیل می دهد، متوجه می شویم 
که دو خواهر بزرگ تر پیش ازاین، خانه را ترک کرده و به روسپیگری روی آورده اند، پدر دلیل انحراف آن ها 

را فقر مفرط می داند. 
پدر سال ها پیش به هر زحمتی بوده گاو تاچا را که آن زمان گوساله بوده می خرد تا آینده او شبیه روزگار 

دو دختر بزرگ ترش نشود.  
او که مدتی پس از انحراف دخترهای بزرگ »غیریتش« به جوش آمده و آن ها را از خانه اش بیرون کرده، 
پس از مفقودش شدن گاو فاحشگی را تقدیر محتوم تاچا می داند. چراکه تاچا به دلیل نزدیک شدن به سن 
بلوغ هرجا می رود توجه مردها را به خود جلب می کند. امروز شاید بتواند سویه هایی از وضعیت مردساالر 
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آن جامعه را از خالل توصیفات داستانی رولفو بررسی کرد. اینکه با مجاورت زنان جوان و مردان منحرف 
به خودی خود، کار را برای فساد آن ها تمام شده بداند. این موضوع را صریح تر می توان در رویای برادر و فلسفه 
ازدواج مردی با تاچا به بهانه شریک شدن در داشتن گاو دید. مرد در آن بستر اجتماعی برای شریک شدن 
در سود جستن از گاوی که در تملک زن است؛ تن به ازدواج با زن می دهد تا از هر دو بهره مند شود. توصیف 
چشمان زیبای گاو و رنگ و روی جذابش این تعبیر را در معشوقگی آن قوت می بخشد. گوی در ازدواج هدف 

غایی مرد در آن جامعه وصال به گاو باشد تاچا. 
در داستان آنچه از آسمان باریده؛ به ناگاه همه رشته ها را پنبه کرده است. سیل هم تمام محصول کشاورزی را 
را با خود برده و هم تنها دام بزرگ خانواده، هم امروزشان را به فنا داده و هم آینده تاچا و خانواده را نابود کرده 
است. در این میان اما باز با گریزی به مادر خانواده علت در گناه خود آن ها جستجو می شود. به نقل از پسر؛ مادر 
دائم در زیر رو کردن گذشته است تا دریابد چه گناهی مرتکب شده که در جواب دخترانش فاحشه شده اند و 
روزگار آن ها عقوبت کدام رفتار اوست و هر بار هم بدون سر درآوردن از ماجرا باز از به پروردگار برای به خیر 

کردن عاقبت آن ها پناه می برد.
در پایان تاچا در استیصال تمام و غرق شده در اندوه فقدان گاو، برای آینده ازدست رفته اش می گرید. او تنها به 
رود طغیانگر نگاه می کند، آن قدر به آن خیره می شود که حضور برادر را کنارش از یاد می برد و گویی رفته رفته  
با رود یکی می شود، بوی بد آب رودخانه از صورتش به مشام و صدای خروش آب از دهانش به گوش می رسد. 

انگار نابودی اش از همان لحظه شروع شده باشد.
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