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 iهومو فربر

 1«خواهم بروم. نباید که بروم. توانم بروم. نمی مسحور خود کرد. من نمیمنچستر برای همیشه مرا »

 

iماکس فربرهنرمندی منزوی به نام  از زبان مبهم را تجمالاین  i شخصیت چهارمین و آخرین که شنویم می 

i«مهاجران» کتاب ی پیچیده های از شخصیت i i د جورج سبالدوینفر ثراi v است و  1611 سال تابستان .است

تالش او . رود می به منچستر ،در دانشگاه به او پیشنهاد شده که تدریسی کرسیدلیل  به، یعنی سبالد، راوی

تاق هتل خود ا ابتذالاز  ،منچسترصنعتی پساگیر و  دل فضاهایهدف در  طوالنی و بی یها زدن پرسهکند با  می

ی ها کارخانه، گرفته و سیاههدودقدیمی های  سبالد در میان ساختمان. بگریزد یکشنبه نواختی روز و یک

 . دنز یپرسه م ی در انتظار بازسازی های خالی از سکنه های دلگیر مخروبه و گستره خیابان، و انبارها متروک

به  هانیز در یکی از این پرسه .زسا ویرانه ـ نیمه مملو از فضاهای نیمه است، شهری 1611 ی اواسط دهه منچسترِ

واقع  پارک ترافورد ینزدیک ،بالاستفاده در ساحلی، تروکهم یکه در ساختمانرسد  می استودیوی قدیمی فربر

 و یا درییا در استد فربر را هر هفته سبالد ،شوند و طی سه سال می با یکدیگر آشناها  آن. استشده 

 ـ شود می شناخته 2«لفاها دیاو یبا نام آشنا»که  یعجیبآفریقایی /انگلیسی غذاخوری ـ نزدیک استراحتگاهی

را  ی غلیظها رنگ ،دستهموبمقل او. شودمجذوب تکنیک هنری نامتعارف فربر میسبالد . کند می مالقات

 . زند می کند و دوباره از اول رنگ می را پاکها  آن، کند می نقاشی پخش بومسرعت روی  به

های از نوشته ییها الیه که یا زیرِ کند می ترسیم را ییها آمیز و چهره خطوط جنون ،زغال چوببا فربر 

تنها تعداد کمی از . ندگرد میو تار  بیش از پیش سیاه ،یا توسط انگشتان نقاش ، ودشونپنهان می سرآسیمه

، شود می پاک «زغال چوب آمیخته بهپشمی  ی پارچه»کشیده شده با  چه آن ی تا فردا صبح که همه این آثار

به  ؛ستها آن ناگهانی و محوآمیز های هیجانگرفته از تکرار حالتشکلفربر  وارِسیزیف کارِ 3.مانند می باقی

 آن اندک تصاویری هم   در نتیجه 4گویی مرزی میان آن فرایند خلق، و این فرایند نابودی نیست.که ای  گونه

 . شباهت دارندمحو مصور ی ها نوشته بیشتر به ،مانند می که باقی

                                                           
i
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که  هنگامی. پاک کند و دوباره بکشد، را ترسیم کندای  او ممکن است بیش از چهل بار چهره

بلکه بیشتر به  ،داند می آن را کاملکه است  نه به این دلیل کشد،از کار روی اثری دست می

برد که این تابلو محتوی  ای گمان می هر بیننده گونه است که و این ؛مفرط است خاطر خستگی

حالتی محو اکنون بر هم افتاده و است، که  پیشینیی یها چهرهی  رنگ و رو رفتهتصاویر 

  5گون دارند. شبح محو و چنان در آن بوم مشوش، حضوری اند، اما هم یافته

 ،بندد می نقاشی شکلبر روی کاغذ یا بوم  چه آن داند که میاو . ردندا چندانیاهمیت برای فربر  همهها  ایناما 

با آمیخته و  اند که کف زمین پخش شده های خیسی رنگ؛ کار او دارد اهمیت کمتری از محصوالت جانبی

 :دنشو می او خشک شمار بی یها طرح غبار زغال چوبِ

او یک بار . است وی گواه روشن ناکامیو  او، ین محصول حقیقی تالش مستمرا فربر گفت

چیز باید  همه .کندنچیز تغییر  در محیط کارش هیچبرایش بسیار مهم است که  اشاره کرد که

به  ؛ها افزوده شود چیز نباید به آن ـ و هیچ که وی خواسته طور همانـ  خود باقی بماند سرجای

ست که فربر بیش  چیزی  این آن. آید ، و غباری که مدام فرو میی نقاشیها وپاش غیر از ریخت

 1.دوست دارددیگری از هر چیز 

 7.همان تولید مداوم گرد و غبار استو که ا و محبوب حقیقی هدفبرای  ست ای بهانه نقاشی برای فربر تنها

اه کند اما یک سال بعد برای گرفتن پست تدریسی که در دانشگ می ترک 1616سبالد انگلستان را در سال 

در . ای محو بدل شده است اکنون فربر برای وی به خاطره. گردد می باز ،شرقی به او پیشنهاد شد یآنجلیا

 9.خورد می بروی  ی ای درباره نامه سپس به ویژهو  با امضای فربر اثریبه  سبالد در گالری تیت 1696 برمنوا

که لیان فربر میکسیافردریش م ـچاپ شده  نامه ویژهدر که فربر ک بیوگرافی ی این نقاشی و جزئیات پراکنده

از مونیخ به  سالگی در پانزدهو  1636ها کشته شدند، در سال  توسط نازی 1641در سال  بعدهااش  خانواده

 . واداشتقدیم خود  آشنای مالقات بابه او را  و کرد به خود جلبرا سبالد توجه  ـانگلستان فرستاده شد 

اند؛  انهدام ی ، اکنون در آستانههفتاد رخ دادند ی دهه ی هایی که در آستانه بازسازیهنگام بازگشت وی، 

 ـ اپساند و یک فضای شهری جدید و  ی تخریب اکنون در آستانه هولمای  دایره هایی از قبیل بنای نیم ساختمان

 :گیری است ف شکلرُاصنعتی در شُپس

ی  اکنون خود به ورطه ،ود اقتصادی بنا شده بودندکیی که زمانی به منظور کاهش رها ساختمان

 حیایهای اخیر به منظور ا یافته که در سال حتی مناطق به اصطالح توسعه. شدند می یدهنابودی کش

، ددنایجاد شده بو رانی کانال کشتیدر امتداد مرکز شهر و ی  در حاشیهگذاری،  سرمایهروح 

 6 .ندرسید می متروکه به نظر اکنون نیمه
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یعنی همان استودیوی قدیمی  شفربر را در محل کار، سبالد، اما وادی هالفا نیست ی دیگر خبری از کافه حاال

  11.«ماهبود جا آن همین دیروز که انگار ،شدم وارد استدیوکه به  ن محض آ به». کند میپیدا 

 ؛کند می بازگورا  ی سیدهه خود در آلمان کودکی و نوجوانیمبهم  خاطرات فربر ،در عرض سه روز آینده

فرودگاه انگیزی که  و روز غم 1636 می هفدهم، را مادرشسال تولد  به طرز غریبی خاطرات پنجاهمینو 

 یاده ب ،افتاده استگویی دیروز اتفاق که  ، چنانبا جزئیات دقیق، کند می را ترک Oberwiesenfeldنظامی 

ن را آبار  دهد که با این وجود که تنها دو می به سبالد نشان مادرش را نویس دستخاطرات فربر . آورد می

ی دوم  اصلی نیمه ی شاکلهخاطرات است که همین . اندوهی بسیار را بر وی عرضه کرده بود ،خوانده بود

بار مادر فربر ـ لوئیزا لنزبرگ ـ در  ای از سرگذشت رقت دهد، جایی که وی خالصه روایت سبالد را شکل می

موظف به بازگشت کند. اما این برای سبالد کافی نیست؛ وی خود را  اش را ارایه می دوران نوجوانی و جوانی

 ی فربر بیابد. ی درگذشته بلکه بتواند ردپایی از خانواده داند، به جنوب آلمان می

 تمامنت تحصیالت خود را در کِهنگامی که فربر چهل،  ی اواسط دههبرگردیم به سرنوشت ماکس فربر. 

برای این کار نیز دلیل . آید می به منچستر ،به نیویورک برود (لئو) با عموی خود که اینبه جای ، کند می

هیچ ، شناخت هیچ شناختی از آن نداشت، کسی را در آن شهر نمیفربر منچستر شهری بود که  :ردداای  ساده

ای بدون  زندگی ؛داد که زندگی جدیدی را آغاز کند به او اجازه می[ شهر]رابطه و پیوندی نداشت، و این 

همراه ه و همین امیدی تازه را برای وی ب ،منچستر برای او هیچ معنایی نداشت 11.گذشته، بدون خاطره

 . آورد می

 یزندگی جدید در منچستر توانم می کردم می فکر بود که گیتجرب بی از». خیلی زود متوجه اشتباه خود شداما 

  12.«آورد  یادمه ب ،کردم فراموش کنم می تالش که را چه آنمنچستر تمام  که آنغافل از  ،کنم آغاز را

یهودی بود در شهری  ـیک مهاجر آلمانی او . شهر کارگران مهاجر به یک کارگر مهاجر درفربر تبدیل شد 

 او تبعیدیِ. یهودی درآمیخته بود ـالخصوص آلمانی صنعتی آن با فرهنگ یهودی و علی ی که گذشته

 کاره همان اصطالحی که خودش بـ  ها مده بود تا زیر دودکشآبه منچستر . بود ها در شهر تبعیدیدیگری 

 شدن ن تنها صنعتیآی ها صنعتی دودکش دورنمایدر شهری کار کند که وقفه  بیکند و  خدمت ـ13برد می

ی ابتدایی تولید ناپدید ها منظره، اند از بین رفته ها حاال تمام دودکش. آورد می یاده را ب ها مرگ در اردوگاه

در این محیط شهری که  ؛ماند میهری سوت و کور )خالی از سکنه( ی شااما او در میان فض، اند شده

در منچستر وی پنجاه سال است که  به اکنون نزدیک. خوان است آن، با یاس و اندوه وی همفروسایش 

به  ؛14تبدیل شده استش او را برای همیشه در اختیار خود گرفته و به سرنوشت شهری که، کند می زندگی

 .این شهر را ترک گوید که خواهد نمی، ، نبایدتواند همین دلیل است که نمی
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 بسیاریدر نظر اول شباهت  که است تفکربرانگیز یامر، تولید و نابودی مستمر تصاویر، فعالیت هنری فربر

لوحِ چندالیه گونه است که شهر و از این ؛داردی بازسازی ها به فرایند ساختن و ویران کردن شهر در طرح

های پیشین همچون اشباحی  شکل، ی فربرها نقاشی همچون در شهر نیز های پیشینی و کنونی. شکل از ست یا

همان دود و  ،کف سالن را پوشاندهنیز که به خورد انگشتان فربر رفته و  یغبار زغال چوب مانند. باقی می محو

 هنرمند و شهر هر. النه کرده است ها آنو در گوشه و کنار  در بر گرفتهرا  ها غبار شهر است که ساختمان

 . همراه دارند به را با خود گذر سخت زمان آثار دو

کنش ، ی فربرخالف انتظارات و امیدها محیطی که بر :او با شهر است ی از رابطهای  فربر استعاره های کنش

، تصاویر برخاسته از تروما را که در پی محو آن است فربرآن چیزی را که  اًدقیق ؛انگیزد یادآوری را بر می

خاطره و در عین حال  آورد. منچستر برای فربر، شهری است بی به یاد وی می کشانده است،جا  وی را تا بدین

 ترکش کند، چرا که هویتش بدین مکان گره خورده است. تواند شهری که وی نمی ؛سرشار از خاطره

دوام دست  ای پیچیده و بی دهی منظومه راکتر فربر، سبالد به تجسم و شکلویژه در کاهدر کتاب مهاجران و ب

از ای  مجموعه ؛و جمعی های فردی ای برخاسته از خاطرات، فضای شهری، تبعید، فقدان منظومه ؛زده است

یهودی مانند والتر بنیامین  ـالخصوص نویسندگان مهاجر آلمانی  علیمضامین که برخی از نویسندگان برجسته 

 i .شهرها رانده است زیست در کالن ی تجربه یهرا به سمت مطالعو زیگفرید کراکوئر 

خاطره و ، میان زندگی شهری اتارتباط ،مشهور بنیامین در مورد شارل بودلر و مارسل پروست یهمطالع 

تر و به مثابه شرایط بدیهی  در معنایی گستردهبلکه  ،بار هحوادث فاجع ی تروما نه به معنای تجربه ؛ )البته(تروما

 کند. برجسته میرا ـ « شوک» ـ چونان یک زیستن در شهر

 ،شوک. بنیامین است و البته پیچیده در نظریات کلیدی یمفهوم [Schockerlebnis]شوک  ی تجربه 

برخاسته از  نامی، بیگانگی و فراموشیِ در شهر که برای وی، گم هدف ی بیزن پرسه؛ فالنور است  ویژگی

زمان لذت و رنج  هم ی دارنده پی، در شهر بشر در کالن، و تحریک مضاعف سیستم حسانی سرگردانجمعیت 

اصلی  ی چنین تجربه حافظه است. شوک هم تقلیلگی تجربه، و نیز  تکه شوک، تجلی بارز تکه ی تجربه است.

برد،  هاله را از بین میمبتنی بر  ی برخاسته از فاصلهای که تعمق  های جدید و مشخصن فیلم است؛ رسانه رسانه

 کند. و پویایی جدید مواجه می واسطگی بییک با بین را  و انسان فیلم

های  ها و اندیشه بندی ، دستهشناختی فرهنگی و زیبایی سنتیِ ی تجربه مدرنیستی پاشی هماز ،شوکی  تجربه 

در این دو که البته  ـ  شهری کالنه چه سینمایی چ، ی شوکها تجربه کند. را همراهی می« خویشتن»پیرامون 

منشا  گذارند که می به جای انسان گاهآدر ناخودزخمی عمیق ـ  اند آمیخته هم در رئراکوکبینامین و  نظر

                                                           
i
 Siegfried Kracauer 



6 
 

 :نویسد می گرافیک در رابطه با برلینواتوبی نیمهبنیامین در اثری . شود می خاطرات عمیق و ماندگاربسیاری از 

  15.«در شوک است درونی ما خودِ قربانی شدن ی بسیاری از تصاویر خود را مدیون تجربه ،خاطره»

شود، کسی که برای وی، فضاهای شهری چونان  یادآوردن می بهفیگوری از جا تبدیل به  زن در این پرسه

هایی که یک  نشانهو ها  عمارت، ها مکان. کند عمل می یادآورنده بهمحرکی برای حافظه، همچون دستگاهی 

زن  پرسه ی عابران پیاده )اکنون(از گذشته تا امروز تجربیات خود را انباشته کرده و  ،دهند می شهر را شکل

ات لحظبه است  واکنشیهمچنین ، بلکه فراموشی شهری نیست محرک فقطشوک . انگیزند برمیرا  امروزی

 . شود می بر ما عرضه خاطرهاست که از طریق  ای تکانه ؛ ناگهانی و غیرمنتظرهشناخت 

به  ،کند می را مطرح ی آنی چنین تکانه مفهوم ،"ون خاطرهخیابان بد"عنوان  باخود  مهم ی ر در مقالهئوکاکر

شهر  ی فراموشی و تغییر چهره، خاطره ی بررسی رابطه حولرا  ها اندیشهاز ای  که این مفهوم مجموعهای  گونه

سوار قطار  که اینپیش از  اکوئرکر. ؛ حول چیزی که شاید بتوان آن را دیالکتیک ناپیدایی نامیددهد می شکل

ـ باشد  iلفاها دیاو تفاوت ازم رود کمی گمان میکه  ـش ی محبوبها به یکی از کافه گیرد می تصمیم ،شود

iدر خیابان کوروفورستاندام i ،که شود  می برود اما با کمال تعجب متوجه نیترین خیابان خرید در برل اصلی

 زرق و برق زیادی پر که به نظر او رود می دیگری ی به کافه ناچارر ئوکاکر. ساختمان در جای خود نیست

پالکاردی روی  که درحالی ؛شود مینیز  همین کافهمتوجه ناپدید شدن  شاید اندی بعدتریک سال و . است

 .شود می این ملک اجاره داده :نصب شده کهساختمان 

 :برد می را به فکر فرو وی ،تغییرات شهری معمول و مکرر ی این تجربه 

نفوذ کرده و با  هی که در گذر زمان در آن مقیم بودجای مکان گذشته در جای ،در هر جای دیگری

 راثر چندانی از خود ب آنکه گذشته محو شده بی ،اما در کورفورستاندام ،تنگاتنگ دارد یآن پیوند

ی ها حرفه. هدر حال تغییر بود سرعت و به پیوسته ،ما هشناخت  را از وقتی آن این خیابان. جای بگذارد

  11.محو خواهند شد شوند و بعد از آن کامالً می دره جدید از میدان ب مشاغلقدیمی توسط 

به گذشته تعلق  چه آنامر جدید هر ـ ست  مد و سرگرمی، مرکز مصرفناگفته نماند که  ـدر کورفورستاندام 

برای . ماند که هیچ بقایایی از آن بر جای نمی ؛ چنانکند می کن ریشه ترین زمان ممکن در کم دارد را

چگونه تغییرات  که این" :دهد می مدرن را نشان فضاهای شهریما از  ی تجربه، ر سرنوشت کافهئوکاکر

ای تهی و عاری از  ، به زمانهپایان برای تازگی و امر نو چگونه تالش بی ؛17"دنزدای می خاطره را ،دائمی

تر از  شود و شاید مهم می به فراموشی سپردهزمان حال گذشته توسط چگونه  ؛انجامد هرگونه تعین و تفاوت می

                                                           
i
 Wadi Halfa 
ii
 Kurfurstendamm 
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سخت وارد ای  ضربه یامروز رهگذرو به  شود ظاهر میدوباره  ای ناگهانی همچون حملهچگونه  که اینهمه 

 است.لواح چندالیه ا این وضعیتِ هستی و نیستیِ توامانِ .کند می

بلکه  ،نیستو شهر به مثابه وجود بدیهی آن ی معماری ها ویژگی ،دمان می جاه امروز ببر گذشته از اثری که  

ست  فراموشی کنشآمیزی  کنایهاین به طرز . ر از این فضا باقی مانده استئوکاست که در ذهن کر ای خاطره

، حذف و نابودی. کند می در ذهن تداعی شکلی واضحچیز را به  که همه ـ های سابق از میان رفتن کافه ـ

. استیادآورنده خود به  بودگی تهیاین . ه همراه داردبا خود ب چه زمانی وجود داشته را آن درک ناگهانی

  .گونه نیست ر اینئوککرا اما قطعاً ،دام بدون خاطره باشدممکن است کورفورستان

ی شهر فضاهای تماشایرا به سمت  وی ،شهری یها که اودیسه استاین سبالد بلکه  ،زن نیست فربر پرسه

 یناپدیدی  در آستانه برخی دیگر، اند نابودشدنبرخی از این مناظر درحال . ندکن میهدایت منچستر  متروک

 ؛19کنند عرضه می زن پرسه ی به نگاه خیره "آخرین لحظات عمر خود را"برخی دیگر  و کامل قرار دارند

"نگاهواپسین " با اصطالح همان که والتر بنیامین از آن
iکند می یاد. 

کسی که صبورانه و  :شبیه است ی پیچیدهبه هنرمندبنیامین وجود دارد که اندیشه دیگری در  ی چهره

 یهای خود را با کار ماند و روزها و ساعت می ی سرگردان نهایی گمشدهوفادارانه منتظر بازگشت 

هایی را که در طول روز بافته  ریسمانها  که شبای  بافنده، همسر اودیسه، پنلوپه :کند می پر ناپذیر پایان

 . شکافد می

روایت را در ایرلند ای  خانهدیدار و کند  سبالد نیز به این تصویر رجوع می (1669)"زحل های حلقه" در اثر

iعجیب و غریب اشبری ی خانواده حل زندگیکه م کند می i  است ـ که این خود نیز نامِ تفکربرانگیزی است

زندگی خود را با  ـ کالریسا و کریستین، کاترینـ که چگونه سه دختر این خانواده  کند روایت میو  ـ

وزندگی ددرآمدی از دست آوردن هدر پی بست که  مدت زمانی گرچه ،گذرانند می (در خانه) دوختن لباس

در همان روز و یا  دوخته بودند،که  را چه آنهر"که ناراضی بودند ای  به اندازهاز تولیدات خود . نیستند

 ی به چهره ،(1622 شده در سال)نوشته پروست ی دربارهی  مقالهدر  بنیامین 16".بردند می از بینروزهای دیگر 

"غیرارادی ی خاطره"مفهوم بخشی از  ذیلپنلوپه 
i i i اتفاقی و سریعناگهانی یادآوری، کند می اشاره ، 

  :شود می برانگیخته های اتفاقی با موقعیت کنونی، بر اثر یک پیشامد، یا مشابهتشده که  فراموش ی گذشته

ای که مشغول یادآوری است مهم است، آنی نیست که تجربه  چه که برای نویسنده آن

باید بسا  چه که این یا ؛ وبافتن خاطره یعنی همان عمل یادآوری پنلوپه استبلکه  ،کرده

                                                           
i
 last sight 
ii
 Ashbury 

iii
 mémoire involontaire 
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 غیرارادییادآوری به یاد آوردن ناآگاهانه، همان ؟ آیا را عمل فراموشی پنلوپه بنامیم آن

؟ آیا این فراموشی نیستبه معنای  ،به خاطره نزدیک باشد که اینبیش از پروست، 

بیش از ؛ و فراموشی به معنای شکافتن ،یادآوری به معنای بافتن، یادآوری ناخودآگاهانه

ها  را که شب چه آن ،روزجا  این؟ که شبیه به عمل پنلوپه باشد، در تقابل با آن نیست آن

  21.شکافد می شود از هم می بافته

نه فقط شباهت زیادی به عمل فربر در کشیدن و پاک ، ها ریسمانمدام بافتن و شکافتن ، خاطره ناین ساخت

جمالت طوالنی . است در روایت داستان نیز نزدیکسبالد به تکنیک ادبی  بلکه ،ی خود داردها کردن نقاشی

با در تقابل است این  که ،کند می ایجاد پیوستگی و یکپارچگی عبارات متعدد در متون سبالدو سلیس و 

ویژگی چنین  هم دوگانگیاین . کند می شان که به هم وصلاش  تکه شده داستان و خاطرات پراکنده و تکه

سبالد  :است ظاهری یداما این تضا. او افکار زودگذر اب اند اش در تقابل پروست است که جمالت پیچیده

در  سبالد وی آمیخته شده است.نی قدرت بیاکند که با  بقایای یک ناکامی مدام تلقی میخود را  یها نوشته

  :کند گونه روایت می وضعیت فربر را ایننوشتن  1661-1زمستان 

حاصل  و اغلب رفت دستم به کار نمییا روزهای متوالی ها  در اغلب موارد ساعت ؛دشواری بود کار

شد و قدرت تفکرم را فلج  معذب از وسواس و شکی که هر لحظه بیشتر می بردم؛ کارم را از بین می

ویکردی که فارغ از هر ر کنم می که احساس ـ روایت من راموضوع  نه فقط شکاین  می کرد.

 تاثیر قرار نویسندگی مرا تحت مسیربلکه کل  ـ درست به آن بپردازمم ستتوان نمی ،اتخاذ کنم

ای ه بخشو محرز است که  ،ام قلمی کردهرا  ی مبهم و مغشوش هزاران صفحهتاکنون . ددا می

دست  آننهایی بر  ی نسخهعنوان  چه که به آن در نهایت و اند نابود شدهن حذف یا آاز ای  عمده

 21 آید. مینبه نظر  بیشای  پینه وصلهام،  گذاشته

 گی است که پینه وصله همیندر ؛ ماند می وفادار شا ست که متن سبالد به موضوعها پینه با همین وصله

 روند. بهای آثار فربر به شمار می همتای متنیِ گرد و غبارهای گران ویی ها نوشته

 

 از دنیای جدید 

گی ثباتی و شکنند بی ،هم به مثابه یادآوری و هم از یاد بردنقدم زدن در شهر  ،وقوع خاطرهاحتمال و شانس 

ی ها روایت ایی که بها و حساسیت ها نوشتن و پیچیدگی ؛گمنامی و انزوا خواست ،فقدانفاجعه و در یشتن خو

"پل استر" راثر آداست که های سبالد  مشغولیتهمان  ها این ؛شود می بیانتروماتیک 
i ی نیویورکیانعکاس 

                                                           
i Paul Auster 
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بر این امر  دهد، ای از شوک را تشکیل می خود گستره ،چگونه شهر که آنبیش از  هر دو نویسنده. یابد می

بداقبالی به چگونه  ؛دشون می ی تروماتیک در فضای شهری زیستها که چگونه این تجربه شوند متمرکز می

ارواح و اشباح  ی ، در سیطرهخارج از قلمرو خویشای  یشتن، به زندگیاز مکان و زمان خو ای خارج زندگی

 . شود بدل می

 “خلق انزوا“اتوبیوگرافیک در  تفکرات نیمه. گیرد می خوده ب کو اتوبیوگرافیداستانی  یشکل ،سترااین امر در 

های  های رمان برای شخصیتچنین  هم. یابد تجلی می آستن هم خوردن ازدواجه با مرگ پدر و پس از آن ب

ناش بعد از  i«شانس سیقیمو»در  :کند می عملعنوان اصل اساسی عزیمت  به ،و فقدان شخصی اندوهاستر، 

هدف در خیابان  بیبه قصد فراموشی آالمش، ، گوید می را ترک ویکند و همسرش  می پدرش فوت که این

 ی دلیل مرگ همسر و دو پسرش در سانحه به که شود می با دیوید زیمر آغاز "ماوها"کتاب  .زند چرخ می

اش  شده برادر گمدنبال به "اه آخرینکشور "آنا بلوم در . کند می سقوط هواپیما خود را با اعتیاد به الکل نابود

و اولین بخش از کتاب  "ای شهر شیشه"در اولین صفحه از . رود می پساآخرالزمانیه نیویورک بـ  ویلیامـ 

 .اند ن مردهیکه زن و پسر دانیل کوی شود می عیانما  بر "نیویورک ی گانه سه"

شود که او  می لو نسیان بد نیویورک به مکان فراموشی ـ مبتذل های پلیسی داستان ی نویسندهـ برای کویین  

تواند  می کویین تنها در صورتیشود. ی و ماشینی نوشتن کلمات بر کاغذ سازد وارد فرایند مکانیک می را قادر

و بزداید خود را  ی که خاطره و برای این ؛"خارج از خود غرق کندبیرون، در خود را در دنیای "بنویسد که 

 آورد: شهر روی می کالنزنی در  خود را خالص کند، به پرسه

اندازه با  یا چه دبرو راهدر آن چقدر  مهم نیستهزارتویی که  ؛ست ناپذیری نیویورک فضای پایان

نه فقط در  ...ستا که گم شده دهمیشه این احساس را دار در نهایت .دآشنا باشها  ها و خیابان محله

کرد  می احساس ،کرد می زدن قدمهر موقع شروع به . شد می گم بلکه حتی در وجود خودش ،شهر

تقلیل خویشتن به چشمی و  ها و با تسلیم شدن به حرکت خیابان ،گذارد میخود را جا که دارد 

ی آمیخته با و همین بیش از هر چیز به او آرامش ؛گریخت میفکر کردن الزام از  تماشاکنان،

دیگر  ،دیگر برایش فرقی نداشتند ها رفت و مکان می هدف راه بی داد .... می خودخواستهبودگی  تهی

کجا نیست و در نهایت این آخرین چیزی  د که هیچکر احساس می ؛اهمیتی نداشت که کجاست

خود ساخته بود  ه دورو بکجایی بود که اهیچنیویورک . کجا نباشد هیچ :بود که آرزویش را داشت

  22.ترک کند راجا  آن خواهد دریافت هرگز نمیبود که گاه  آنو 

 بهدرست تواند نیویورک را وداع گوید،  کویین نیز نمی ،تواند منچستر را ترک کند نمی که فربر گونه همان

 .بگریزد وار نیویورک کابوس شهریِ ی منظرهتوانست از  نمی نیز که آنا بلوم سان همان

                                                           
i
 The Music of Chance 
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 بلوم نشانروایت ، خاطرات دردناک گذشته را فراموش کند ی کند همه می که که کویین تالش حالی در 

گونه که آنا بلوم  همان .آید بر می خاطراتپی ویرانی  دروار  آمیز و مصیبت ای وهم آیندهدهد که چگونه  می

 نابودی و محو شدن در گرد و خاک ادامه بارش پیرامون فضای دیستوپیاییِ شهری روبه آرام به مسیر رنج آرام

 23 شود. چیزها بدل می آخریندهد، به شاهد معقول  می

برای او  نیز کسی که گذاشت و بلوم تنهایشاش و کسی که  شده از برادر گم ـافکار و خاطرات بلوم 

او را در  سرعتِ هاست که ها بگریزد، گرچه همین خواهد از آن میست که  آن چیزی ی همه ـنویسد می

در . کند می همین امر در مورد نوشتن نیز صدق. دهد می کاهش ،آن است عنصر اساسی «سرعت»شهری که 

 فروای از غبار  در توده ای که زمانی در آن معنایی داشتند، با فضای شهریکلمات  ،آخرین چیزها کشور

 :روند می

چیز  در چنین مکانی که همهو  .شرایط ترین مطلوبحتی در  ،ست هرکسی مستعد ابتال به فراموشی

 و البته. شود فراموش چیز چگونه همهتوان تصور کرد که  مینیز  ،دشو می ناپدیداز جهان فیزیکی 

در مورد فراموشی  کهاست   اینبلکه بیشتر  ،کنند می مشکل تنها این نیست که مردم فراموش

ماند برای دیگری  می یاده عنوان خاطره ب برای یکی به چه آن .افتد چیزی مشترک اتفاق نمی

. دشو می متقابل فهمدر برابر  ناشدنی باعث بروز مشکالت و موانعی حلو همین  ؛شود می فراموش

که طرف مقابل شما  در حالی ،توانید برای کسی از هواپیما صحبت کنید می برای مثال چگونه شما

کلمات کمی از اشیا . است محو شدنناگزیر  آرام اما داند هواپیما چیست؟ این فرایند نمی اصالً

 بازند. می رنگ ،دنا ردهک می در ذهن ایجادا تصویری که همراه بنیز ها  اما در نهایت آن ،پایدارترند

24 

 بدلها  آننگار  به تاریخ ،که او شاهد آخرین چیزهاست جا آناز . کند می زبان کهنه روایت بلوم همواره به 

 .اند آخرین کلماتکلمات او، . شود می

نوشت  نامه زندگیخودنه و  عنوان تاریخ فردی را به ی خاطره و ،در شرایط تروماتیک« گواهی دادن» مفهوم 

ای  گونه به جا ایندر . است "اختراع انزوا"کتاب بخش دوم از ، کتاب خاطرهاساس ، روایت کردن

   :شود حقیقی بدل می  یادآورییک شرط  پیش ، بهفراموشیی خاصی از  پارادوکسیکال، گونه

انسانی بناست اگر . بلکه گواه زندگی امروز ماست ،درون ما نیستمحصور در ای  گذشته ،خاطره

 که چه آنبه  ،به خود فکر کند که اینباید به جای  ،در دنیای خارج از خود حضور داشته باشد واقعاً

این  ی واسطه به. باشد باید خود را فراموش کنداضر حجا  آن که اینبرای . بیند بیاندیشد می

گونه که هیچ چیز از  است؛ بدان زیستن ستِ در این راهِ. ردگی می قدرت ،که خاطره ست فراموشی

  25 .میان نرود
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سبالد و مشترک ویژگی  دیگران، سخنو توجه به  به دنیای بیرون حساسیت ، به سمتگرایی گذر از درون

 :شود انکار می نامتمرکز و ،ثبات بیهایی مشابه  به روش «نویسنده»، «خود»ها  آنبرای . ستر استا

گذشتن از مرزهای میان تخیل ، گرافیکوبی های شرححکایات تاریخی و ، اتوبیوگرافیکپیچیدگی افکار  درهم

 کند می روههمواره با این مسئله روبرا  که مخاطبای  گونه به انو راوی ها روایت آمیز تغییر ابهام، و واقعیت

 21کیست؟ ]اکنون[« من»مقصود از  ؟گوید کیست که سخن میکه اکنون 

را نسبت به مضاعفی و حساسیت ، کشد مقید و خودگرا را به چالش میژگی سو "زن پرسه"کنش ،سترا در نظر

بلکه در  ،محبوبش در نیویورک فقط نه را ستر این امرا. کند ایجاد می خاطراتشهر و جریان  ی مساله

  :یابد در مینیز آمستردام 

)شماری از وار است  شهر دایره پالن. گم شده بود ،طی سه روزی که در آمستردام گذراند

طور  های کوچک بسیار که همین شوند؛ پل هایی قطع می های متحدالمرکز که توسط کانال دایره

برای  توان یک خیابان را مانند شهرهای دیگر دنبال کرد. و نمی شوند.( مکرر به هم وصل می

در شهر الف که  ییجا آنالبته از . روی می دانستی که به کجا می باید از پیش ،به جایی برسی که این

سه روز زیر باران و در . فتاداین اتفاق نی ،نقشه را دوست نداشتغریبه بود و استفاده کردن از 

گذاشت که شهر قدم زد و  مدور مسیرهایوار شهر پرسه زد .....پرسه زد و در  های دایره خیابان

 که اینو  ،زند می سهجهنم پر فضاهای مدور.....به ذهنش خطور کرد که شاید در  آنجا گم شود

. شود کالسیک نیز دیده میهای  بازنماییکه در  ، چناناستطراحی شده  پسین دنیای شهر مطابق با

عنوان  ی متنوع از جهنم توسط برخی نویسندگان قرن شانزدهم بهها یاد آورد که طرحه ین بابنابر

او متوجه شد  ،خاطره بود ،و اگر جهنم ،مستردام جهنم بودآ و اگر شده.... برده کاره نظام خاطره ب

یش ها متوجه شد قدم برایش آشنا بود چه آن ی بریدن از همه با. شاید هدفی در این گم شدن باشد

او در درون خود . کرد رهنمون میدرون خود او  به، او را ردبُ مینکجا  هیچدر عین حال که او را به 

را با پوست و  بخشید که آن می نشاطیشدگی به او سعادت و  این گم. و گم شده بودزد  می پرسه

شدگی را با تمام  این گم ،ی آگاهی پیشینی پنهان انگار در آستانه. کرد می استخوان خود احساس

 27.ام من گم شده :گفت می کرد و پیروزمندانه می وجود استنشاق

فروگذاری با  رسیدن به این آگاهی است که از ، بلکهافراطی نیست خودگرایی برخاسته ازآستر توفیق 

  :یابیم را در می حضور دیگرانبا این امر و  شویم نائل می به درک دنیای بیرون ،خویش

، از کرد می هنگامی که حتی از تنهایی شروع به صحبت بلکه. او تنها نبود حتی در عمق تنهایی ...

 ،دیگران است ی رد نیست بلکه ورود به گذشتهف ی احیای گذشته ،خاطره. رفت خویشتن فراتر می

هم جزئی ، و هم شاهد آن باشد کسی هم در آن شرکت داشته باشد که چنان ،تاریخ :که باید گفت

  29.از آن و هم جدای از آن باشد
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و هم  مشارکت داشته باشدکه فرد هم در آن ای  به گونه ،این تاریخ، و در شهرهای اروپای بعد از جنگ

 ازستر اروست که  از همین ست و جهان بعد از هولوکاست است.هولوکا ی فاجعهمتعلق به ، شاهد آن باشد

 .و البته نه برای ما ،کننده است ؛ چیزی که برای وی متجبآورد سر در می iفرانک (Anne) آنه ی خانه

  :نویسد میشخص  صورت سومروایت خویشتن به  با جاست که این 

خالی با  اًاتاقی تقریب. نوشته بوددر آن اش را  خاطرات روزانهآنه اتاقی که  ؛ایستاد آن زن در اتاقِ

هنوز به و اکنون کرده بود  شان جمع ینمازآنه بازیگران هالیوود که ی  ورو رفته رنگی ها عکس

طور که هنگام احساس غم عمیق  نه آن ،کند می ناگهان متوجه شد که دارد گریه. نددیوار بود

، انگار که بود یش جاریها سیل اشک از گونه کرد و می بلکه بدون صدا گریه ،کرد می هق هق

 26 .که کتاب خاطره آغاز شد بعدها فهمید که در همین زمان بود. واکنشی باشد به دنیا

ی وی با آنه  بسا ممکن بود مواجهه چه .شود شدت با خاطرات آنه فرانک درگیر می بهستر ادر این زمان 

طراتی که این مواجهه به همراه صرف بود، و خاکنجکاوی فرانک که برخاسته از چیزی فراتر از یک 

جوی تفتد و مسیر وی جدای از جسا استر را به یک توریست تاریخ بدل کند؛ اما این اتفاق نمیآورد،  می

که  ؛نوشتن کودکی، انزوا، تاریخ تروماتیک، کنش شاهد بودن و پراکسیسِ :اش نیست؛ جستجوی اصلی

  شوند. می وضعیتی ظاهرهمگی در چنین 

 ( آلبر کامو دیده1651در کتاب سقوط )ها  آناز شهر آمستردام وجود دارد که یکی از  نیز دیگری تصاویر 

 کند که می از جهنم ترسیم تمثیلیعنوان  آمستردام را به های متحدالمرکز کانال ،راوی ،در این داستان. شود می

 .حکایت دارد نیز افراد در اروپای بعد از هولوکاست تاریخی موقعیتجستجوی  ی مسئله از البته

 جهنمیک یادآوری چنین  همبلکه  ،از جهنم یادآوری نیست تمثیلیباید گفت که مجراهای آمستردام تنها  

که در دوران جنگ به  جایی ی پیش از جنگ یهودیان قرار دارند، ها دور محله چرا که این کانال؛ ست ا

 .نابود شدیافته  سازمانای  گونه

iبرای شوشانا فلمن  i میان جهان سیاسی و اخالقی  پیدا کردن مسیر خود در ،و سایر پژوهشگران هولوکاست

از این منظر . ایستد می تاریخی که در مرکز آمستردام و اروپا ؛ست «تاریخ واقعی»معاصر مستلزم مواجهه با 

به حذف تاریخی مردم یهود  ،جهنم در دانتهاستعاری به مدور بودن ادبی/  /جغرافیایی /هندسیی  اشاره

 (زمین)روی یادآوری جهنم  امراین ارجاع به ، کند می گونه که فلمن نیز اشاره همان. آمستردام ارجاع دارد

در  هم آن، شود میای مطرح  ای حاشیه گونه به را کهچ ،گیرد میمورد غفلت قرار « سقوط» ی توسط خواننده

                                                           
i
 های نوجوانی وی در هلند تحت اشغال آلمان، دختر یهودی آلمانی که خاطرات سال  

  گذشته است. ویکه بر امثال  استاز مصائبی  بسیاری گر روایت
ii Shoshana Felman 
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راه که کند  می پیشنهاد میکدهدر  صحبت خود به هم ،هنگامی که راوی در اولین دیدار آغاز کتاب و

  بازگشت به هتلش را به او نشان دهد:

، جا آناز . ترین کار این است که تو را تا لنگرگاه همراهی کنم راه بازگشت ...... خب ...... راحت

بینی .....  می لباشکوه ترامواهای پر از گُ ی منظرههای زیبایی با  خیابان، ها یهودی ی و بر محله دور

ی  جا محله ، البته آنمنک می زندگی ها یهودی ی من در محله .ستها  خیابان یکی از هماندر هتل تو 

هفتاد و ای بود!  عجب تصفیه. مستقر شدند جا آن برادران هیتلری که اینتا  شد ها نامیده می یهودی

چنین صبر البته که . ..سازی واقعی بود پاک این یک .شدند تبعیدیا  وعام  قتل یا ،پنج هزار یهودی

ی ها است روش ناچار ،محروم است هوقتی کسی از صفات ممتاز. کنم می کاری را تحسین و پشت

  31 .کار گیرده منظم خود را ب

 سانآرا  مدور پیرامون فضاهایزدن  مجراهای آمستردام پرسه، شده از پیش طراحیای  اتفاقی یا به گونه

 که در حالی ؛ستر به جان خریداالبته ریسکی که . شد می (تاریخ اروپاکرد و مانع از رسیدن به مرکز ) می

کامو و راوی کتاب  در نظرکند که  می ن ادعافلم. غافل بماندفرانک  آنه ی توانست به راحتی از خانه می

 :سقوط

.... اما  از مسیر اصلی خود بیرون بگذاریمهای خاصی را  ممکن است ما بخواهیم مقاطع و مکان

مان  تمام سعیکه   همان جایی ؛از همان جهنم ،گذرد می چنان راه بازگشت به خانه از همان منطقه هم

ساکن شدن در در نهایت سوال این است که  ها. یهودی ی: محلهدوری کنیم جااز آنکنیم  را می

 31 .تواند داشته باشد می چه معنایی )اروپا( ی آمستردامها یهودی ی شده ی ویران منطقه

 

 ی انتظارها اتاق

 

سبالد در که  ست ای اروپای بعد از جنگ چه معنایی دارد؟ این مسئله ی پیدا کردن راه خود در جامعه

پیدا کردن راه بازگشت  آخرین رمان او داستان این است که برای. دست به گریبان استبا آن  «آسترلیتز»

آسترلیتز  ژاک. بر جای گذاشت هولوکاستکه  ی ا جهنم تبعید و فاجعه، باید از جهنم گذشت ،به خانه

 . بازشناسداش را  زندگی گذشتهکند  می که تالش ست مالیخولیایی یشخصیت

به ای  آسترلیتز نیز یک مهاجر یهود است که عالقه :آسترلیتز است اصلی ی نمونهاز بسیاری جهات فربر 

نیست  یاو هنرمند .و برای فراموش کردن آن خود را در کار غرق کرده است شتهخود ندا ی گذشتهدانستن 

تاریخ جزییات ین است که ا اش وظیفه ، وست نگار معماری تاریخ ویبلکه  ،ی خود را پاک کندها که نقاشی
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کار او بایگانی  ؛ وکه با گذشته سروکار دارد ست ای آسترلیتز نویسنده از این رو. کند را از نابودی محافظت

های واقعی و چه  ؛ چه موقعیتی دقیق شهر استها ویژگی مستند کردن و ، ثبتشهری ی کردن منظره

 . های یادبودی موقعیت

نگاهی با  ؛مدام در حال سفر به دور اروپاست آسترلیتز ،تواند منچستر را ترک کند برخالف فربر که نمی

 چه آنجزئیات  ؛دیجو می ذره آن را ذره ی تاریخ و زوایای پنهان و ناگفته و حساس به جزییات گذشته، دقیق

مبهم و ی اما به طرز ،ماند چیز از نگاه او دور نمی هیچ. گیرد چیز عکس می و از همه کند ثبت می بیند می را

 :ماند غافل میتاریخ زندگی خود  البتهتاریخ هولوکاست و تاثیر آن بر تاریخ اروپا و شناخت از  تلخ،

ت حکوم ،مورد فتح اروپا توسط آلمان چیز در من هیچ اکنون باورش برایم سخت است که

 جا آنتا . دانستم نمی ها در امان مانده بودم، ی که از آنیها که ایجاد کردند و شکنجه ای خودکامه

نداشتم جلوتر ت دیگر جرئ. ه بوددنیا در اواخر قرن نوزدهم به پایان رسید ،شد می که به من مربوط

ع موضو که بورژوا ی که در حقیقت تمام تاریخ معماری و تمدن دوره با وجودی ،از این بروم

 32.نمود شان محتمل می پیش از این وقوعکه شد  ختم میباری  به حوادث فاجعه بود،تحقیقات من 

گوشم را به روی آن  انی چشم وآس من قادر بودم به ـکرد  می عبوراین بخش از تاریخ از  آسترلیتز عمداً

عمل  "جایگزین یا جبرانی ی خاطره" چون همداد که  میاجازه جزئیات قرن نوزدهم  ی و به توده -مببند

  33.ندنک

آستر  گی است.هشد فربر که در پی گم کنشوضوح متمایز است از هاسترلیتز در موقعیتی از نادانستن، ب کنش

اما آسترلیتز خود  ،ریزد می اشک ها آن مواجهه باخورد و از  برمیبار گذشته  های فاجعه به مکان ناخواسته

جایی  iمادرش در کیندرترانزپورتزمانی که  ؛شود می او در چهارسالگی از پراگ تبعید. حامل فاجعه است

در . هولوکاست نداردهیچ شناختی از از کودکی خود و ای  هیچ خاطره آسترلیتز. بیند برای وی تدارک می

iباالگیر  و دل متروک ی نطقهدر مو با نام دافید الیاس عنوان کودکی یتیم  بهکه  حالی i در ولزi i i بزرگ 

 اش.  تاریخ شخصی نامطلع ازاش، و  از دستیابی به گذشته است ناتوانچنان  اما هم ،شود می

 :گوید اش چنین می آسترلیتز درباره کودکی و جوانی

که تا پانزده سالگی ام که چه کسی هستم. اکنون تنها از نام خود باخبرم  وضوح ندانستههگاه ب هیچ

 کرد. رهنمون می خود ی ی گذشتهها ریشهجستجوی باید مرا به  البته این. خبر بودم بیهم از آن 

تر از من، و یا تواناتر از من در اندیشیدن، مدبرانه سازوکارهای  معاملی مه چرا فهمیدم کهاما بعدها 

                                                           
i
 Kindertransport ًجنبش نجات کودکان یهودی، که عموم

 
با قطارهای انتقال کودکان، تداعی می شود/ ا  

ii
 Bala 

iii
 Wales 



15 
 

مند از  ای روش گونه خود در امان دارد، و بهدایت کرده است که مرا از رازهای ای ه گونه به ذهنم را

 .دهد میمن قرار  پیشِ رویباز دارد، و مرا به مسائلی هدایت کند که خود  رسیدن به سرانجامی

توانم  حاال هم به آسانی نمی ه، وراحت نبود ها تحدودیی خارج از مبرای من پیدا کردن راه

 34خود را نظم دهم.سرگذشت 

چنان دهد، اما نه  تاریخ معماری اروپا سوق می ی به شکلی پارادوکسیکال وی را به مطالعهفراموشی آسترلیتز 

عجیب  فروگذاریاین نسبت آن با گسترش نازیسم و تاثیر آن بر کودکی وی منجر شود. فهم که به  شناختی

 توان میرا  آهن راه که و البته رد؛آهن دا ی راهها خاصی به معماری ایستگاه ی عالقه ویژه که اوهنماید، ب می

تر را  کلی ی گستره تواند اما او نمی. در پی داشترا  جمعی نابودیو  تبعیدکه ، دانستنمادی از هولوکاست 

به سوی تبعید و  راه ،آهن های راه انتظار ایستگاه های سالننخواهد فهمید که این تواند و  بیند، نمی نمیو  بنگرد

مرتبط  مرگ و جنون باآهن را  ی راهها ایستگاه فنیبه لحاظ  و این در حالی است که ؛اند هبرد می مرگ

جایی قرار دارد  نیز روی قبرستان بنا شده و ایستگاه خیابان لیوپولبرود خیابان   ایستگاه که یابد میدر :داند می

 .بوده است پیش از این دارالمجانینکه 

 کهجایی   ؛پنهان شده دست یابد ها به معنایی که پشت این نشانه تواند خود نمی ی او بدون اطالع از گذشته 

خود  ی گویی او از گذشته. زندگی بنا شده استی  یافته سازماندنیای مدرن و مفهوم پیشرفت بر نابودی بنای 

ی که خود از سر هولوکاست و تبعید ی تجربهاسترلیتز از . آسیب روحی گذشته استبدون هیچ خاطره و 

اش و  خانواده، بایست خودش می ،خود بپردازد ی بتواند به پروژه که اینبرای  ، وگذرانده غافل است

 .را از یاد ببردکیشانش  هم

فراموشی ناشی اند و م یاز این امر غافل نماما فروید  ،آهن مدرن را متوجه نشد معنای اصلی راهاسترلیتز  چهاگر

 :کند ارزیابی میآهن  راه را مرتبط بااز تروما 

وحشتناک مثل تصادف با قطار جان سالم به در  ی از یک حادثه انسانافتد که  می گاهی اتفاق

، که شوند سختی ظاهر میفیزیکی و حرکتی  هایهنشانبیماری ـ ی آینده ها اما در هفته ،برد می

دچار  اکنون وی. و یا هر چیزی مرتبط به آن حادثه نسبت دادتوان به شوک  را تنها می ها آن

، و از همین رو آید می وجوده ناآگاهانه ب این اختالل کامالً. شده است "تروماتیک رنجوری روان"

ه خواند "دوران نهفتگی" ،زمانی بین وقوع حادثه و ظهور اولین عالئم ی فاصله. امری جدید است

توان  می که ست این ویژگی افتد... های عفونی اتفاق می چه در بیماری که شبیه است به آن ؛شود می

  35 آن با عنوان زمان نهفتگی یاد کرد. از

ی  استفاده، کند میمدرن تروما  عنایم ی مواجهه با آمادهدر قرن نوزدهم ما را  )قطار( آهن راه ی حادثهاگر  

ناشی از  امر این ،در اسناد. سرحدات نهایی آن رسانده استرا به  تروماحادثه و آهن درک ما از  نازیسم از راه
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که موجبات مرگ و  ـ و نه نقایص و از کارافتادگی آنـ  شود ارزیابی میآهن  راه ی مدی شبکهآکار

 خالصی ،کیندرترنزپورت آهن در قالب راه ی شبکه آمدیبرای استرلیتز کار. دنک میرا فراهم  جمعیترومای 

 :به قیمتی گزاف هم است؛ آن ذهنیو  جسمیاز دو جهت 

گویی یک . دهد د و حاال خود را نشاناشها در بدن من پنهان مانده ب تا مدت ای بیماری انگار که

رخوتی در سرم . گیرد و تمام سیستم بدنم را فلج کنددر درون من شدت  گر و ویران نیروی قوی

ای  کردم نه خاطره می احساس و داد میخبر  را پاشیدگی وجود و شخصیتم هماز که ایجاد شده بود

فقط یک جریان ام  تمام زندگی که انگار. نه قدرت فکر کردن و نه حتی دیگر وجود دارم، دارم

  31.بوده است عالم هستیاز خودم و  روگرداندن، سازی و فراموشی پاک

iو دومینیک الکاپرا شوشانا فلمن، iگران تروما مانند کتی کروث پژوهش i پردازی  برای مفهومش در تال

و از این منظر است . گسترش دادندرا فروید در این رابطه  ی اولیهدیدگاه ، و تاثیرات آن هولوکاست ی تجربه

آرزومندی و  ی تاخیر( جایگزین سرکوب )ایده ی تروماتیک، نهفتگی )ایده ی پردازی خاطره که در مفهوم

 :در نتیجه و شود ادیپ( می ی عقده

های  نباشد، و آسیبیا بار باشد و  توان با خود واقعه ـ که ممکن است فاجعه آسیب را نه می

توان آن را با تحریف واقعه  سانی بر افراد مختلف بر جای نگذارد ـ تعریف کرد، و نه می یک

های شخصی منضم به آن به دست  توضیح داد، که پتانسیل خود را از دگرگونی و تحریف داللت

طور  واقعه در هنگام وقوع بهیابد:  ساختار تجربه و یا دریافت شکل میشناسی در  آورد. آسیب می

  37 .شود فهم می بلکه با مدت زمانی تاخیر ،شود کامل درک نمی

شناخت تاریخ تروماتیک تابع شناخت آینده است و تنها در رابطه با  ،دهد می شرحطور که کروث نیز  همان

 ها چقدر هم که نازی هرحال  شود، متجلی میتاخیر  اتاریخ ب. شود میاک دری دیگر است که افضا و زمان

 د.ش ه خواهند همیشه یافت ها نیز ویرانه و مانند میهمواره بر جای  بقایا از میان ببرند.را  آن ه باشندتالش کرد

 ی آید. او که همه آهن خیابان لیوپول به جنبش در می آسترلیتز با دیداری از ایستگاه راه ی حافظهکه  جالب آن

چه دیده است را به دست  آن ی اصلی جوهرهکه آیا آثارش را از بین برده است، و همچون فربر شک دارد 

؛ خواب شبانه وی را شود های خویش، به ترس و اضطراب دچار می سبالد ناامید از نوشته به مانندآورده یا نه، 

روشنای سحر، سر از ایستگاه  و در تاریک دنز می لندن پرسههای  در خیابانناچار هب آسترلیتز گوید و ترک می

 که در آن لحظه داشت،ی احساس» آهن کند که نشسته در ایستگاه راه روایت میاکنون  آورد. لیورپول در می

  39.«گرفتند آرام پیرامون او را در بر می گشتند و آرام محکومان به مرگ از تبعید باز میانگار  که بود چنان

                                                           
i
 Cathy Caruth 
ii Dominick LaCapra 
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 زحمت خیابان را تمیز بهو  با لباس مندرسکه  رفتگری، شد میمحو  ان و زندگانگدکه مرز میان مر حالیدر 

دانم به چه دلیلی دنبال او  نمیهنوز دلیل او را دنبال کرد ) بی. جلب کردبه خود را  آسترلیتز توجه ،کرد می

ی  دورافتاده ی در این نقطه وجود آن مکانی که"بانوان کشیده شد  سابق و به سمت سالن انتظار 36رفتم(

ها واقع شده  در پشت داربست که قدیمی از ایستگاه یبخش ،سالن انتظار 41."بود ایستگاه بر من پنهان مانده

آراگون  یکه به قول لوی هنگامهساختمانی ناب ؛قدیمیمعماری و طراحی داخلی  ، بانابودی بود روبهبنایی  ،بود

 تاز خاطرا ای ی پراکندهها تکه ،با دیدن این مکان 41."شناخته نخواهد شددیروز قابل درک نبود و فردا هم "

 :شوند می در ذهنش شناور

ام  در آن ایستاده ذهن ...... احساس کردم که سالن انتظاری که اکنون ی ترین گوشه در دورافتاده

به ام  شده ی واخورده و آرزوهای سرکوبها ترسی  با همه ،من را ی تمام ساعات زندگی گذشته

  42همراه دارد.

آورد که منتظر است تا دو  مییاد ه بای  ساله پنج ی و در این حالت بود که استرلیتز خود را به صورت پسربچه

جاست که  این. وی خواهند بود ی بعد پدرخوانده و مادرخوانده هایی که مِن ؛ غریبهبا خود ببرندریبه او را غ

 هجوم خاطراتکه گویی  چنان: استباری  مشقت ی تجربهاین  که و البته، آورد می یاده ب تدریجهباسترلیتز 

شود، و وی باید خود را بازیابی کند تا بتواند خود  . این وضعیت دوباره و دوباره تکرار میکرد می اش دیوانه

خاطرات  ی ی پراکندهها تکهتواند  که میست ا نگار تاریخعنوان یک  با تکیه بر مهارت خود به. را بازشناسد

پرستار سابق خود را  جاست که آن .هم بگذارد کنار، اش در پراگ خود را با دنبال کردن زندگی گذشته

گاه با  و گاه امیدوارانه. شود می آگاه رده استم iاز سرنوشت مادرش که در ترزنستد و نیز کند می مالقات

 کند. می جستجو صورت او راجهنمی شهریِ  این اردوگاهمانده از  های مستند باقی فیلم در میان، ناامیدی

 ی خانه کتاب تاریخی که در توصیف آگاهییاز به بر خاطره و ن ژرف ست تعمقی گذرد، می"استرلیز"آنچه بر 

جدید  ی خانه به این کتابند، ک می با ناامیدی سرگذشت پدرش را دنبالاو که . رسد می ملی پاریس به اوج

 . ه باشددیکاودقت  بهرا  هناپدید شددر آن پدرش  که جای شهری تا جای رود می

این مکان انجام داده بود  درکه طی تحقیقاتی که در گذشته  ـقدیمی خیابان ریشیلیو  ی خانه برخالف کتاب

ر  گی" ایستگاهِ فنی ی که در نزدیکی محوطهجدید  ی خانه کتاب ـکرد  می خیلی در آن احساس راحتی

i"دوآسترلیتز i  ،توان  زننده بود، حداقل می اگر نگوییم دل" :نشین است فاقد فضایی دل مشخصاًساخته شده

 43"خوان واقعی بنا شده باشد. نشین نیز نبود، انگار که در تضاد با اقتضای یک کتاب ل گفت د

                                                           
i
 Theresienstadt 
ii
 Gare d’Aysterlitz 
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حسی از ناامنی و آگاهانه برای القای » گوییرسید و  می معنی خانه به نظر پوچ و بی و منطق کتابمعماری 

خانه را  کتاب فضای استرلیتز وست کهر از همین 44ساخته شده بود.« کنندگان بیچاره تحقیر به مراجعه

 :داند می ناامیدکننده

م را در ا ام و بخش اعظمی از زندگی عمرم را سرگرم خواندن کتاب بوده تمام اًمن که تقریب

 ی خانه ام، این کتاب گذرانده خیابان ریشیلیو ی خانه ملی بریتانیا و کتاب ی بودلین، موزه ی خانه کتاب

ی بخش عظیمی از میراث ادبی  شود، دربر دارنده گفته میبسیار روزها  چه این معظم را که طبق آن

ماست، در مسیر جستجوی ردپایی از پدرم که بیش از پنجاه سال پیش در پاریس ناپدید شد، 

 45ناکارآمد یافتم.

د که خود سر می خانه به نام هنری لمون یکی از کارکنان کتاب به، از ناکامی خودو معذب آسترلیتز غمگین 

 که چه آنهر  که بر آن است اصرار اًگویی رسم" داند می خوردکن و اعصاب زخرفخانه را م او نیز کتاب

، گوی مختصرو و گفت اتفاقی پس از این برخورد 41."روداز بین ب ،با گذشته دارد  زنده یا هنوز رابطه

. دنشهری پاریس را ببین ی گستره ی همهجا  از آند نتوان می جایی که برد؛ میهجدهم  ی دار او را به طبقه کتاب

 :آور است اضطرابخانه،  منطق درونی کتاب هماننداین تماشاگری، اما 

رسید  به زمین مییک سرش که ای  یک پا پشت پانل شیشه ی ما تنها با فاصله

عمق کنی ..... نیروی عجیبی از   به پایین نگاه که اینبه محض . ایستاده بودیم

گفت گاهی وقتی این باال هستم جریان زمان   لمون. راند می را به عقب پایین تو

اما شاید ، آید می م به حرکت درا گاه و پیشانی کنم که اطراف گیج می را حس

های متمادی روی هم انباشته شده و  این تنها ذهنیت خود من است که طی سال

 توان به .. از همین منظر می.کند می شهر را در نظرم ایجاد بیرونی ی جلوه

اشاره  که میان ایستگاه استرلیتز و پل توبیاک واقع شده ی فنی وسیعی محوطه

پایان البته تا  که خانه معظم است، اکنون محل سر بر آوردن این کتاب کرد که

غارت های یهودیان پاریسی  خانه از چه آن رها ه بود که آلمانانباری  جنگ

 47.داشتند می نگه جا آنکرده بودند را در 

ترین جای این مکان که بلند ؛ دررسد می خانه به پایان در این کتاب جا جستجوی گذشته برای استرلیتز همین

بندی شده و سپس  کاتالوگ ،جمع شده و توسط مورخان هنر و متخصصان آنفرهنگی در   بسیاری از میراث

در قیاس با کودکان  ای که ؛ مجموعهشدند می ها نازی های نمایش در کلکسیونسفر به شرق برای  ی آماده

ه سفر ناخوشایند و نامعلوم خود را آغاز کرد، با همین قطار در جهت مخالف ها پیش سالبختی که  نگون

 ی خوشایندیا مقصد ی امنپناهگاه، مطلوب یا آسترلیتز در نهایت به نتیجه. دیآ بیشتر به چشم می، ندبود
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برد و  می را در گرداب خود فرو ما ـسازیم  می نآفراز  ن یا برآو دانشی که ما براساس  ـگذشته . نرسید

ای  یادآوری گذشته وظیفهآورد که  می یادمانه و ب زند پس میرا  همواره ما ،کند می که ایجادبینشی 

 برای وصول به تاریخ راهی ساده و مطمئنهرگز  خاطره .استخم و و پرپیچپایان  بی، ضروری، پرزحمت

 برایمان فراهم نخواهد کرد.

 

 آخر خط

عین محدود و م، ما نیستند ی ها اغلب تحت اراده آن. توانند خود را به هر چیزی پیوند دهند می خاطرات

ی نابودی  گویی بر لبهکه   درست در آن لحظه ؛و حتی حذف کرد ممنوع، را تجویزها  آنتوان  نمی، شوند نمی

 ی روست که مساله دارند. و شاید از همین عرضه میاند، خود را با قدرت و عمق بسیار بر ما  قرار گرفته

در  که ایناز  وحشت داریم ما د.نمای مهم میگونه  شهرهای پساصنعتی، این ی شهری در زمینه ی خاطره

است که  "واپسین نگاه" همینکه تنها در  ه یاد داشته باشیمچنین باما باید هم. کنیم  زندگی "ها آخرین"شهر

وجود ندارد و جای  پاریس اکنون دیگر یقدیم هایانبار. گویند می نآشکارا با ما سخاین آخرین چیزها 

این عمارت  ،سبالد ی برای خواننده. از فرهنگ و تمدن غرب گرفته است جدید و جذابی را بنای یادبود ها  آن

. آورد می یاده ب که جایگزینش شده و اکنون دیگر وجود ندارد،را  چه آنجای خالی  زمان بیش از هر ذابج

شاهدش  های فربر طراحیدر  آنچه نند هما، افتاده باشند ازشکلممکن است مبهم و ، فردی یا جمعی، خاطرات

جای  رب سرنخی، غباری، ای همواره خرابه، در دیالکتیک نابودی ، چرا کهی ماجرا نیست اما این همه ؛بودیم

، چیز عزیزشان بداریم همان چیزهایی که باید بیش از هرآخرین چیزهایند؛ ماندگان،  باقی  این. خواهد ماند

  .شوند خاطرات از همین عناصر پراکنده تشکیل می چرا که
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