




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های درمانی در در پلوپونز یونان، به عنوان نیروی داوطلب کمک ١٩٦٨ی نیکی جیاناری، شاعر و فیلمساز زاده

هزار نفر از پناهندگان سوری، افغانستانی، کرد مرز یونان و مقدونیه، در کمپ پناهندگاِن ایدومنی که نزدیک ده

اند، مشغول فعالیت است. جیاناری با همکاری ماریا کوکوتا، یافتهبه آن سو در آنجا اسکان  ٢٠١٦و... از سال 

ای لحظاتی از زندگِی برزخی پناهندگان در مرزهای کشورش را دقیقه ٩٩فرانسوی در مستندی  -فیلس�ز یونانی

ست که جیاناری در بخشی از مستند خود گذارد. شعری که درپایان یادداشت خواهید خواند شعریبه �ایش می

کنند" از جمله ی آغازین مانیفست کمونیست کند. شاعر عنوان شعر را "اشباح خواب اروپا را آشفته میوایت میر 

کند"، شبحی که مارکس و انگلس دیرزمانی شناسایی و آشکار الهام گرفته است: "شبحی خواب اروپا را آشفته می

برد. سپس اشباح این بار نوِع شباح" را به کار میکرده بوند: "شبح کمونیسم". اما جیاناری در اینجا جمعِ آن "ا

دهند. "این قطارها" "آن قطارها" را به یاد تاثیر قرار میبرش هستند که اخالق و سیاست و فرهنگ اروپا را تحت

های نازی روانه بودند. و روایت تاریخی در حال تکرار. در این شعر آورند. قطارهایی که به سوی ِ کمپمی

شود. مرگی که بنیامین اگر "کمی دیر رسیده رِگ والرت بنیامین را در مرِز فرانسه و اسپانیا یادآور میجیاناری م

نویسد: های سیاسی" میباره در "زندگیافتاد. هانا آرنت در اینبود" و یا "کمی بعدتر رسیده بود" اتفاق �ی

ها شوند که اسپانیاییعبور بودند، متوجه می "هنگامی که گروه کوچکی از پناهندگان در مرزهای اسپانیا منتظر

اند و گمرک ویزاهایی را که در مارسی صادر شده است به رسمیت نخواهد شناخت. آن روز مرزهای خود را بسته

کند، و اند به فرانسه بازگردند. بنیامین شبانه خودکشی میبایست از آن راهی که آمدهبنابرین پناهندگان می

توانست شوند. تحریم ویزاها میانگیزی توسِط دولت پرتغال پذیرفته میمراهانش به طور حیرتش�ری از هاندک

توانست بدون مشکل عبور کند، یک روز تر، بنیامین میچند هفته بعدتر از میان برداشته شود. یک روز قبل

انیا وجود ندارد. تنها در توانستیم بفهمیم که در حال حارض امکان گذشنت از مرزهای اسپدیرتر، در مارسی می

یدانه را برای تئودور آدورنو تر این جمالِت ناامخود بنیامین چند هفته قبله�ن روز بود که فاجعه ممکن بود. "

ست، که به خوبی از آن آگاهید، خودم و مدارک عبورم دررشایط نامساعدی ای"رشایط به گونه نویسد:می



هاست بر وجودم دیگر به ارمغان خواهد آورد، هفتهه که روِز بعد و ساعِت آنچ م،... عدم اطمیناِن کامل ازهستی

 ایبینم. نامهقیمی برای خودم میی مستشبیه نامهها می خوانم را در روزنامه ... هر روز آنچه کهغلبه کرده است

ای توضیح رشایطم بر طور رادیو که خربهای خوبی ندارد. که در توضیح وضعیتم برایم فرستاده شده است. و همین

ست برای یک بیگانه، . دیرزمانیای به شنیدن آن نداشتکس عالقهاما هیچ ی مارسی رفته بودمی گذرنامهبه اداره

ام به ش� این احساس را داده باشم که در نامه دیگر امکان تغییِر مکان دادن میرس نیست. امیدوارم تا به اینجا

خطرناک  توانم ویژگیِ اما �ی اور کنید که در این مورد تغییری رخ نداده است.ام. بر این رشایِط سخت آرامحتی د

 .*ایم نجات دهیم را بش�ریم"افرادی که توانستهباید روزی برسد که میرشایط را از خود پنهان کنم. نگرانم 

وبرمن که به تحلیل ا –، ژرژ دیدی باداباد" از کتاب "عبور کردن، هر چهست هاییی پاره*این یادداشت ترجمه

"اشباح  پردازد. مستندمی که به اتفاق ماریا کورکوتا ساخته است، ایایدقیقه ٩٩نیکی جیاناری و مستند  شعر

(سوری، افغانستانی، ی پناهندگاِن زندگی روزانه ست ازروایتی ٢٠١٦اند" محصول سال خواب اروپا را آشفته کرده

های و پناهندگان با جمع شدن روی ریل تصمیم گرفت مرزهایش را ببندد اروپا . روزی...) در کمپ ایدومیکرد،

 بستند و مانع عبور قطارها شدند. قطار مرزهای یونان و مقدونیه را
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  ببینید آدرستوانید در این میآنونس فیلم را 
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 اندکردهاشباح خواب اروپا را آشفته 

 

 

 حق با تو بود.

 برند.از یاد می »آن قطارها«همچون  را »این قطار« ،آدمیان

 اما خاکسرت

 به یادشان خواهد آورد.

 خِم غرب،اندر اینجا در تفرجگاه خم

 کنندهمایوسهای ملت

 کننده،ست و تعقیببا اشتباه گرفنت کسی که فراری

 ند.کشگرداگرد قلمروشان را حصار می

 حاال، برای بار دیگر،

 جایی اقامت کنی،توانی هیچتو �ی

 نه راه پیش داری

 و نه راِه پس. 

 یابی.حرکت میخودت را بی

 

 خوانیم،های�ن، آنان را چنین میستمگراِن رسزمین

 دژخی�نی که در مقابل�ن بودند،

 در شهرهایی که وانهادیم، 

 جستیمدر شهرهایی که می

 م.یدیدو در شهرهای دیگری که به رویا می

 اثر بودند.برخی از آن  ستمگران بی

 کردند.ها نظاره میخیال، زیرچشمی جنگ را، دریا و مردگان را از پشِت شیشهو بعضی دیگر بی

 



 رود؟چگونه کسی می

 رود؟ به کدام سوی؟چرا می

 

 چیز را توان چیرگی بر آن نیست،با آرزویی که هیچ

 نه تبعید، نه زندان، نه مرگ.

 یتی�ن، از پا فتادگان،

 گرسنگان، تشنگان،

 نافرمانرب و یکدنده،

 مآبدین و مقدسبی

 اندرسیده

 های اداری.با مغلوب کردِن کشورها و کاغذبازی

 

 شوند،اینجا ساکن می

 منتظر و بی طلِب چیزی

 جز عبور.

 

 ابل فهم به جانِب ما،گاه، با اعرتاضی غیرق

 اعرتاضی مطلق و گنگ.

 مان، آن تباِر وانهاده،شدههای مصمم تبار فراموشچهره

 داند کجا و کی.کس �یهیچ

 در این زماِن وسیعِ انتظار،

 کنیم،الفور دفن میمردگانشان را فی

 کنند،گذرگاهی برایشان روشن میگروهی دیگر در شب 

 نند که بروند.ز گروهی دیگر بر رسشان فریاد می

 کنند،اندازند رویشان و با تیپا لگدشان میتُف می

 دوندهایشان میکنند و زود به سمِت خانهمی گروه دیگر از دور نگاهشان



 تا در را از پشت قفل کنند.

 دهند، آنها، از میان بالاما آنها ادامه می

 های این اروپاِی لخِت مردهدر خیابان

 هاستروی ویرانه امان تلی از ویرانهکه بی

 کنندای که مردم این �ایش را متاشا میدرست لحظه

 هاها و موزهدر کافه

 ها، و یا پارملان.در دانشگاه

 

 همه و با این

 والیهای کوچِک آغشته به گلدر این گام 

 -ایمهاست از دست دادهچیزی که ما مدت-خش بوده است، ب هر کشتی نجاتخواستی دنیوی بعد از غرق شدنِ 

 سیاست.

 

 خواستم سنگی بیابم تا بر آن تکیه دهمگرید: میگوید و میاو می

 اما سنگی نبود.

 

 .١٩٤٠سپتامرب سال  ٢٦ پورتبو،

 روزی که مرز بسته بود، والرت بنیامین خودکشی کرد.

 بعد رسیده بود؟تر یا روِز اگر یک روز قبل

 کس یک روز قبلچرا که هیچ

 رسد.یا یک روز بعد به مرز �ی

 رسیم در اکنون.به مرز می

 

 

 ای گِلدر تکه

 کندکه مرا با آنها همراه می



 دانند.آنها که هنوز در حرکت بودن را می

 فتم، لیز بخورم،بیتوانم کم، میو دسِت 

 ها،سطِح بابونهبکشم روی زمین هم ازدر 

 رسندها رس میهبچ

 کنندمی امگذارند، کثیفپاهای نرمشان را رویم می

 خندندام میهایشان روی شکمو از ته قلب

 تا آنگاه که این جنِگ شهری ادامه دارد

 تا وقتی که زمین بیگانه است.

 

 کند زمین،دهان باز می

 های عمیِق مردگان درست در کنار خطوِط مرزی.گودال

 کودکانی کهرشمگینم در برابر 

 اند،با لجبازی به این دنیا آمده

 رشمگینم در برابر این کودکان

 رشمگینم در برابر این مردانی که آرزو دارند شبیه ما شوند، در آملان.

 

 حتی اگر شبیه ما شوند،

 دهند هممچون ما،آرام آرام روحشان را از دست می

 تا آنجا که فراموش کنند چه هستند.

 آیند،و از کجا می

 همیشه این شبی

 خوانند خواهد ماند.گرِد آتش آواز می که در آن بر

 

 آیا هنوز امیدی هست؟

 آیا هنوز وقت داریم؟

 اینکه نگاهشان کنم،بینمشان بیوقتی می



 رسمحتی خودم برای خودم نامرئی به نظر می

 کنم،حافظه محو میخودم را بی

 تاریخ،بی

 نَفس.بی

 کنند.تیره را نظاره میهایی که باِد در این چشم

 

 اینها

 روند؟خواهند؟ به کجا میکه هستند؟ چه می

 اندرسد که متام عمر اینجا بودهبه نظر می

 کنندآنها خودشان را پنهان می

 و وقتی که خطر رفع شد

 شونددوباره ظاهر می

 شودمانند تاریخی که تکرار می

 ایم.را از یاد برده تاریخی که آن

 

 جایی برسندخواهند به هیچکه آنها �یفهمم گذرند میروزها میکه  در حالی

 فقط دوباره و دوباره گذر از تاریخ،

 همچون مجرمان و یاغیان

 ی یک پیامرب، چنان زنده که یارایمانند مردماِن برگزیده

 رفنت و بازگشتنشان هست

 ١،ی مه�نکشدر دِل این مه�نخانه

 اروپا،

 مردم.در این قلمرو خالی از 

 

 گذرندها میکه ساعت در حالی

                                                            
     1. Hospice inhospitalier 



 آلوددر میان این دو گذرگاه گل

 دهشتناک در این خارزارِ 

 اند.فهمم که آنها از قبل عبور کردهمی

 خانه.وطن، بیبی

 اینجایند.

 ما و پذیرایِ 

 دست و دلبازانه

 در نگاه گریزانشان

 کاران، ما کوران.پذیرای ما فراموش

 

 برند.می شان ما را به فکر فروکنند و با نگاهعبور می

 ایم،مردگانی که فراموش کرده

 تعهدی که بر عهده گرفته بودیم و عهدهای�ن،

 داشتیم،هایی که دوست میایده

 هایی که به دست ما به مثر نشسته بود،انقالب

 های کلیسایی که تکذیب کرده بودیم،آیین

 اند.ی اینها با آنها بازگشتههمه

 خیابانآنجا در 

 کنندو یا بولوارهای غرب، نگاه می

 روند: این صفوِف مقدسبه کندی پیش می

 کنند.کنند و از ما عبور میبه ما نگاه می

 

 اکنون هیس.

 چیز متوقف شود.که همه

 

 کنند.آنها عبور می
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