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«برهنه میان گر گ ها»؛ اردوگاه بوخن والد به روایت شاهد عینی
مردم بی نام و بی چهره

شهسوار المانچایی معروف به دن کیشــوت، زندگی خودش را وقف توهمات کرده بود. درباره اش گفته می شود داستان های زیادی 
خوانده و حتی بنا بر روایتی امالک خود را فروخته تا کتاب بخرد. بسیاری تخیالت او را به خاطر زندگی در جهان ذهنی ناشی از مطالعه 
زیاد می دانند، اما توهمات او صرفا به جهان ذهنی اش بازنمی گردد بلکه به این نیز بازمی گردد که او خود را معیار ســنجش همه چیز 
می دانســت، به همین دلیل بســیاری رمان «دن کیشوت» را آغاز رمان به مفهوم مدرن آن می دانند؛ زمانی که انسان بر روی پاهای خود 

می  ایستد.
توهم در ادبیات پدیده ای رایج است. مقصود از توهم تالش برای آن است که وضع غیرواقعی -ناموجود- واقعی جلوه داده شود. 
د ن کیشــوت نمونه ای تیپیک از فردی متوهم است. او در اســاس مرزی میان «امکان» و واقعیت قائل نمی شود؛ زیرا واقعیت را همان 
امکان بالقوه ای می داند که تحقق پیدا کرده است. از نظر ُدن، جهان امکانات به مدد آرمانی که ساخته می شود به جهان واقعی تبدیل 

می شود.
پدیده دن کیشــوت بومی نیست بلکه جهانی اســت. نمونه ای از آن در ادبیات کشــورمان رمان «دایی جان ناپلئون» است. میان 
«دن کیشوت» و «دایی جان ناپلئون» شباهت هایی وجود دارد. شباهت این دو در وهله اول به نوع زندگی شان برمی گردد.  این دو چهره 
تیپیک تا حدی اشرافی اند و به همین دلیل فرصتی برای مطالعه و تخیل پیدا می کنند. مطالعات دن کیشوت البته مطالعاتی نه چندان 
عمیق اما متنوع و گســترده اســت. او نسبت به هر چیزی کنجکاوی نشــان می دهد، در حالی که دایی جان ناپلئون تنها به مطالعه 
جنگ های ناپلئون توجه نشــان می دهد. اما مهم شــور و اشتیاقی است که این هر دو را به تکاپو واداشته است؛ شور و شوق ناشی از 
توهمی که به تعبیر نیچه همچون پرده ای فریبنده آنها را به تحرک وامی دارد. به دلیل همین توهم اســت که این هر دو خود را در 
هیئت قهرمان تصور می کنند: شــوالیه هایی جنگاور که شخصیت اصلی داستان هایی هستند که خود آن را تعریف می کنند. به رغم 
این، میان این دو قهرمان تفاوت هایی وجود دارد. دن کیشوت به پیشواز حادثه و اتفاق می رود و خود را با وقایعی که اتفاق می افتد، 
هماهنگ می کند و می کوشــد ابتکار عمل را به دســت گیرد، در حالی که دایی جان ناپلئون همواره به گذشته می اندیشد، گذشته ای 

پرافتخار که خود را در نبرد نابرابر با چهار رژیمان سر تا پا مسلح انگلستان در جنگ های موسوم به ممسنی به خاطر می آورد.
به رغم دن کیشوت هایی که در جهان وجود داشته و خواهند داشت، شخصیت هایی نیز یافت می شوند که نقطه مقابل دن کیشوت اند. 
هملت یکی از آنهاست. او نمونه روشنفکری - نه روشنفکری به معنای سارتری- است که بیش از هر چیز معرف تجزیه و تحلیل است. 
هملت مانند یک کارآگاه انبوهی از داده ها را جمع آوری می کند و به مدد «روانکاوی» آنها را بازخوانی می کند تا به نتیجه ای درســت 
برســد که می رســد، زیرا درمی یابد که عمویش قاتل پدرش است، اما آگاهی او به کنشی منتهی نمی شود که برعکس، باعِث بی  عملی 
هملت می شود. این آگاهی که از آن می توان به «آگاهی هملتی» نام برد، از آن نوع آگاهی است که مانع کنش است. کنش از نظر نیچه 
قبل از هر چیز نیازمند پرده وهم  و پندار است. این پرده وهم بایستی قبل از هر چیز نویدبخش باشد تا بابت وعده ای که می دهد، انگیزه 
برای عمل فراهم آورد. اما هنگامی که پرده وهم بر اثر آگاهی به کنه چیزها -آگاهی هملتی- کنار زده می شود، آنگاه جهان و چیزها به 

چشم بیننده تیزبینی همچون هملت «... فرساینده و نابکار و بی مزه و سترون می نماید».۱
با ورود هملت به جهان ادبیات، با مقوله ای به نام روان شناسی مواجه می شویم. به بیانی دیگر روان شناسی به معنای خودکاوی در 
اصل با هملت آغاز می شــود. او نمونه ای تیپیک از فردی «در خود» است، در خود فرورفتِن هملت از اعصاب به معنای قلمروی روح 
یا در واقع تشتت روح نشئت می گیرد. تشتت و حساسیِت هملت به عنوان مقوله ای روانکاوانه مانع از آن می شود که خود را در هیئت 
روانی انسجام یافته به یک تصمیم نهایی بکشاند. از طرفی دیگر، تجزیه و تالشی شخصیتی هملت و همچنین تعارض عاطفی که آن را 
در روبه رو شدن با عهدشکنی مادر و معصومیت افلیا - معشوقه اش- تجربه می کند، او را به آن از حد از گسیختگی روح و روان می رساند 
که دیگر حتی درباره انگیزه هایش نیز مطمئن نیست. او که آرزو می کرد کاش می توانست به زندگی اش خاتمه دهد، به قدری مردد است 
که عاجز از آن است که حتی تصمیمی شخصی درباره خود بگیرد. دقیقا در همین جاست که هملت برای خود به صورت یک «مسئله» 

درمی آید، در حالی که دن کیشوت برای خود مسئله نیست بلکه برای دیگری مسئله است.
هملت و دن کیشوت، دو فیگور تاریخی اند که در طول تاریخ تکرار می شوند. نمونه ای از آن دو را در دو چهره سیاسی-تاریخی انقالب 
فرانســه مشــاهده می کنیم. روبسپیر شخصیتی اســت که ایده های خود را بزرگ می پندارد، در حالی که دانتون شخصیتی است که آن 
اهداف را کوچک و حقیر می داند و مانند هملت دچار تردید شده است. تردید در دانتون طی یک فرایند رخ می دهد؛ یعنی از تحقق نیافتن 
آرمان های سیاسی اش که در ابتدا سخت به آن پایبند است آغاز و سپس به سرعت به تردیدی هستی شناسانه منتهی می شود. جالب 
آنکه تردید در دانتون مانند هملت بیشتر برآمده از شخصیتش - روح و روان- است، اما حساسیت ها و نکته سنجی های هملتی دانتون 
نیز در اصل گشــایش در کار او به وجود نمی آورد و کار دانتون در نهایت به ناامیدی و مرگ منتهی می شــود. مرگ اندیشــی دانتون نیز 
سویه ای هملتی پیدا می کند. هملت اگرچه درمی یابد که عمویش قاتل رذلی است که به ناحق بر دانمارک حکم می راند، اما درصدد 
انتقام برنمی آید، زیرا به این آگاهی تراژیک رســیده است که کشتن عمویش تغییری در ماهیت امور پدید نمی آورد و این همان تصوری 
است که دانتون در آخرین روزهای زندگی دارد. تصویر او نیز عاری از هرگونه توهمی است «دانتون: ... یه حسی مدام در من می گه که 

فردا عین امروزه و پس فردا هم همین طور و روز بعدش هم هیچی عوض نمی شه».۲
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کابوس طردشدگی
شــرق: جویس کارول اوتس از نویسندگان شناخته شــده در ایران است که بسیاری از 
آثار او به فارســی ترجمه شده اند. به تازگی کتاب «زندگی و سرنوشت یک آدم فروش» 
از این نویسنده مطرح منتشر شده است و چنان که مترجم، آرتوش بوداقیان در مقدمه 
نوشته، قریب  به  اتفاق منتقدان ادبی این نویسنده را همراه با تاماس پینچون، کورمک 
مک کارتی و دان دلیلو از مهم ترین نویســندگان آمریکایــی می دانند. کارول اوتس در 
عمده آثــارش به موضوعات بحث برانگیــز جامعه آمریکا ازجملــه ناهنجاری های 
سیاسی و اجتماعی مرتبط با تبعیض نژادی و اختالف طبقاتی و فساد سیاست مداران و 
حقوق زنان می پردازد. کتاب «زندگی و سرنوشت یک آدم فروش» داستان زندگی دختر 
نوجوانی به نام ویولت اســت که بر اساس رویدادهای واقعی نوشته شده و به نوعی 
بر ناهنجاری های جامعه ای که اوتس سالیانی در آثارش به آنها می پرداخت، ازجمله 
نابرابری های اجتماعی، نژادی و جنســیتی صحه می گذارد. جویس کارول اوتس در 
ســال ۲۰۰۳ داستان کوتاهی درباره ویولت نوشت که در مجله هارپر به چاپ رسید و 
یک ســال بعد در یکی از مجموعه های داستان او منتشر شد. اوتس می گوید از همان 

روزهــا طرح زندگی این دختر را در قالب رمانی در ذهن داشــتم و اطالعاتی درباره او 
گردآوری کرده بودم. این داســتان روایت ســختی های ویولت در جدایی از خانواده  و 
بازگشت دوباره او اســت و به وضعیت پیچیده استقالل و رهایی از طلسم خانواده و 
در عین حال وابســتگی و وفاداری به خانواده می پردازد؛ اما در دید کلی می توان رمان 
«زندگی و سرنوشــت یک آدم فروش» را روایت طردشــدن یا به  تعبیر جویس کارول 
اوتس، «کابوس طردشدگی» خواند. نویسنده در این رمان به موضوع مهم جامعه اش، 
تبعیض نژادی می پردازد و چنان که خودش می گوید شورش های نژادی تبعات ظلمی 
است که بر اقلیت ها و نژادهای تحت ستم روا داشته شده و به طغیان آنان می انجامد. 
او معتقد اســت نژادپرســتی در بسیاری از شــهرهای صنعتی از مدت ها پیش ریشه 
دوانده و به ندرت سیستم با آن برخورد کرده است و تنها این طغیان ها را تحت عنوان 
ناآرامی های شــهری ســرکوب کرده است. در بخشــی از رمان با عنوان «طالع شوم» 
می خوانیم: «آب های تیره و متعفن ســاحل رودخانه را به یاد دارم که رنگ شــان به 
بادمجان های سیاه و گندیده ای می مانست که صبح همان روز در راه مدرسه دیدیم و 

به آنها خیره شــدیم. از روی پل الک استریت عبور کردیم و به طرف پیاده رو کناری پل 
گام برداشتیم. درست زیر پایمان رودخانه جوشان و خروشان که در روزهای آفتابی به 
رنــگ الجوردی و در روزهای ابری به رنگ خاکســتری براق جلوه می کرد، غرش کنان 
جریان داشت و به  نظر می رسید آب های کناری ساحل رودخانه تغییر رنگ داده اند و به 
بنفش تیره می زنند و بویی مانند بوی روغن سوخته اتومبیل از آنها به مشام می رسید. 
ایــن آب های متالطم و خروشــان و کف آلود گویــی جان داشــتند و چونان مارهای 
عظیم الجثــه اژدهاگونه درهم می پیچیدند و به پیــش می تاختند، مارهایی که هیچ 
تمایلی به تماشای شان نداشتید؛ ولی درعین حال مجبور بودید نگاه شان کنید. خواهرم 
کیتی سقلمه ای به پهلویم زد و درحالی که دماغش از بوی تعفن آب ها چین برداشته 
بــود، گفت: زود باش ویولت! باید از اینجا بریــم... من به نرده های کناری تکیه داده و 
به پایین خیره شده بودم و تالش می کردم بفهمم آیا اینهایی که می بینم واقعا مار ند؟ 
مارهای عظیم الجثه ای به طول بیست، سی متر؟ فلس های شان با تأللویی بنفش فام 
برق می زد، منظره فوق العاده وحشتناکی بود. لرزش رعشه مانندی بدنم را فرا گرفت 

و از بویی که از آنها متصاعد می شــد حالت تهوع 
و دل به هم خوردگی پیدا کردم. تا جایی که می شد 
از محلی که ایســتاده بودیم باالی رودخانه را دید 
موج های متالطمــی از کناره های رودخانه جریان 
داشتند که رنگ شان به بنفش چرب آلودی می زد؛ 

درحالی که در قســمت های دیگر، آب ها با رنگی شــبیه به رنگ صخره های سنگی و 
صدایی رعدآسا جوشان و خروشان به پیش می تاختند. رودخانه نیاگارا داشت به طرف 
آبشارهایش در هفت مایل جلوتر می شــتافت. من و خواهرم دوان دوان از پارک کنار 
رودخانــه بیرون زدیــم و از ترس این که نکند آن مارهــای اژدهامانند دنبالمان افتاده 
باشند، حتی نیم نگاهی نیز به پشت سرمان نینداختیم. دوازده سال داشتم و صبح آن 

روز آخرین روز دوران کودکی ام بود». 
زندگی و سرنوشت یک آدم فروش، جویس کارول ُاوتس، ترجمه آرتوش بوداقیان، 

انتشارات نگاه

یکشنبه
۲۵ دی ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۷۲

شــرق: اگرچه سخن گفتن از فاجعه دشــوار و حتی ناممکن می نماید، پس از آشویتس 
و اردوگاه هــای کار اجباری، بســیاری تجربه فاجعه را روایت کردنــد. آگامبن در مقابل 
موضع «بیان ناپذیری» اردوگاه و ســکوت درباره آشویتس، شروع به سخن گفتن می کند 
و بحث «اقتدار شاهد» را پیش می کشد، اینکه چگونه نجات یافتگان می توانند به  نیابت 
از غرق شــدگان فاجعه سخن بگویند و به جای آنها شــهادت دهند و چگونه می توانند 
به تجربه ای گواهی دهند که خودشــان از ســر نگذرانده اند. رمان «برهنه میان گر گ ها» 
نوشــته برونو آپیتز که اخیرا با ترجمه عبدالحســین شریفیان منتشر شده است، ماجرای 
اســرای اردوگاه بوخن والد در جنگ جهانی دوم اســت و روایــت تالش های بی وقفه و 
برنامه ریزی های سازمان پنهانی اسرا به امید روزی که بتوانند از سیم خاردارهای اردوگاه 
عبور کنند و به آزادی برســند. ماجرا از پیداشــدن جامه دانی با یک کودک لهستانی آغاز 
می شود که هیچ کس نمی داند چطور ســر از اردوگاه درآورده است. از این پس، داستان 
حول  محور نجات جان کودک و مبارزه بین افســران ارشــد اس اس و اسرا دور می زند و 
ایــن جدال میان مرگ و زندگی ماجرای هولناک رمــان را پیش می برد. آنچه رمان آپینز 
را جالب  توجه می کند، تجربه او به عنوان شــاهد از اردوگاه بوخن والد است. برونو آپیتز، 
نویســنده و سیاست مدار آلمانی کمونیست، ســال های ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۵ را در این اردوگاه 
گذرانــد. او پس از به قدرت رســیدن حزب نازی به دلیل عضویت در حزب کمونیســت 
آلمان و نوشــتن آثاری با مضامین سوسیالیســتی و ضد جنگ بازداشت و به بوخن والد 
فرستاده شــد. آپیتز از معدود بازماندگان اردوگاه بوخن والد، در «برهنه میان گر گ ها» در 
مقام شــاهد از اردوگاهی می نویسد که از نخســتین و بزرگ ترین اردوگاه های کار اجباری 

آلمان نازی بود و در فاصله هشــت کیلومتری از شهر وایمار ساخته شده 
بود. از مشــخصات این اردوگاه، آزمایش های پزشکی مرگبار روی اسیران و 
بیماران مقیم بوخن والد بود و بسیاری از این قربانیان از این آزمایش ها جان 
ســالم به در نبردند. کوره های آدم سوزی و گرسنگی و سرمای طاقت فرسا 
از دیگر ویژگی های این اردوگاه بوده اســت. «برهنه در میان گرگ ها» اولین 
بــار در ســال ۱۹۵۸ به چاپ رســید و در فاصله ای کوتاه از انتشــارش به 
بیش از سی زبان ترجمه شد. در بخشــی از رمان می خوانیم: «از درختان 
بی جنبش باالی بلندی های اترزبرگ، در میان سکوتی که بر تپه حکم فرما 
بــود و آن را از مناظر اطــراف جدا می ســاخت، آب می چکید  . برگ هایی 
که باران زمســتانی شســته و از جا کنده و بر زمین ریخته بود، زیر رطوبت 
تیره رنگ هوا می پوســیدند  . در اینجا بهار تردیدآمیز از راه می رســید  ، گویی 

تابلوها و عالماتی که الی درختان گذاشــته شــده بودند بهار را می ترساندند و تهدیدش 
می کردند. ســتاد منطقه، اردوگاه متمرکز بوخن والد، خطر! نزدیک نشوید! به متخلفین، 
بدون هشــدار، تیراندازی خواهد شد. یک جمجمه و دو استخوان ضربدری هم امضای 
زیر آنها بود  . نم نم باران پایان  ناپذیر آن بعدازظهر مارس ۱۹۴۵ بر یونیفورم پنجاه ســرباز 
اس اس، که بر سکوی سیمانی زیر سقف شــیب دار ایستاده بودند، می بارید  . این سکو را 
که ایســتگاه بوخن  والد می نامیدند   ایستگاه پایانی خط  آهنی بود که از وایمار تا باالی تپه 
می رفت  . اردوگاه نیز در همین حوالی بود. بر پهنه گسترده میدان مشق یا محوطه اجتماع 
اردوگاه، که به  طرف شــمال شیب می گرفت، زندانیان برای حضور و غیاب عصر اجتماع 

کرده و به  صف ایســتاده بودند  . قســمت  به  قســمت از بندهای مختلف 
زندان، آلمانی ها، روس  ها، لهستانی  ها، فرانسوی  ها، یهودی  ها، هلندی  ها  ، 
اســترالیا   یی ها، چک ها، بنیادگرایان، جنایت کاران... یک توده عظیم انسانی 
در یک صف دراز به هم فشــرده ای در یک میدان بزرگ گرد آمده بود. امروز 
شــایعه پنهانی ویژه ای پچ پچ کنان بین زندانیاِن به صف ایستاده بازداشتگاه 
گسترده می شد  . یکی به اردوگاه خبر آورده بود که آمریکا   یی ها در رماگن از 
راین گذشــته اند... بر اثر حمله زمستانه ارتش سرخ، که در لهستان رسوخ 
کرده بود و  به  سوی آلمان پیشروی می کرد، جبهه غرب نیز به حرکت افتاده 
بود  . در قیافه زندانیان هیچ اثری که نشانگر تکان خوردن و به هیجان آمدن 
ناشــی از شنیدن این خبر باشد دیده نمی شد. آنان ساکت و آرام در صفوف 
به هم  فشرده  شان ایستاده بودند و با چشم حرکت متصدیان آلمانی بندها 
را که زندانیان شان را می شمردند دنبال می کردند  . همه آرام بودند، انگار یک روز عادی را 
می گذرانند  . در کنار دِر بزرگ ورودی باالیی اردوگاه، کریمر، ارشــد اردوگاه، صورت اسامی 
کلیه زندانیان و افراد ابواب   جمعی اردوگاه را به رئیس گزارشات تسلیم کرد و بعد، طبق 
مقررات در مقر خاص خودش، خارج از میدان بزرگ مســتقر شد  ... افراد  اس اس از سیر 
حوادث جنگ در ارتباط با اردوگاه اســیران  کامال غافل بودند  . در اردوگاه روزها یکی پس 
از دیگری سپری می شد و چنان می نمود که انگار رویداد مهمی اتفاق نیفتاده است  ؛ اما 
در ورای گذران خودکار امور روزانه جریانی نیز به راه خود می رفت  . همین چند روز پیش 
بود... «در پی یک نبرد قهرمانانه در برابر نیروهای بر  تر دشمن سقوط کردند». و این ارتش 

سرخ بود  . عبور از راین در رماگن... متفقین بودند  . دو سر گازانبر به هم می آمد. این فرمان 
در این اردوگاه چیز تازه ای نبود  . خبر ســاده ای بود از ورود یک کاروان جدید ، یعنی کاری 
که از چند ماه پیش تاکنون ادامه داشته است  .  اردوگاه های اسیران واقع در شرق تخلیه 
می شــدند، اردوگاه هایی از قبیل آوشــویتز، لوبلین و غیره... مقرر شده بود که بوخن والد 
که خود تا ســرحد انفجار پر شده بود، هرقدر که  می تواند زندانی بپذیرد  . تعداد زندانیان 
تازه وارد مثل جیوه حرارت سنج پیوسته باال می رفت... بخش ها و  قرارگاه های اضطراری 
جدیدی را در یک ضلع پرت و دورافتاده اردوگاه بنا کرده بودند تا ســیل خروشان اسیران 
تازه وارد را جای دهند  . هزاران نفر را به جاهایی که زمانی اصطبل بود راندند  . یک رشــته 
 سیم خاردار دوســویی یا دوبله را دور این اصطبل ها کشیدند و از آن پس آنجا را اردوگاه 
کوچک نامیدند. یک اردوگاه درون یک اردوگاه دیگری که از دنیا بریده شــده بود و شیوه 
زندگی ویژه خود را داشت  . ملت های مختلف از کشورهای مختلف اروپایی را گله وار به 
این اردوگاه می آوردند  . ملت هایی که کســی نه از خانه و کاشانه شــان آگاهی داشت، نه 
از زبانشــان، نه از پندارها و اندیشه هایشان؛ مردمی بی نام و بی چهره  . نیمی از افرادی که 
از  اردوگاه های دیگر می آمدند یا در طول پیاده روی ها مرده بودند یا به  دســت محافظین 
اس اس شــان به قتل رســیده بودند  . اجساد را بی توجه و خیلی ســاده کنار جاده ها رها 
می کردند  . هیچ کس صورت کاروان ها را بررسی نمی کرد  . شماره های ثبت زندانیان قاتی 
شــده بود و کسی نمی دانست که شــماره ها مربوط به مرده هاست یا زنده ها  .  چه   کسی 

  می توانست از   نام و نشان و سوابق این مردم آگاه شود؟».
برهنه میان گر گ ها، برونو آپیتز، ترجمه عبدالحسین شریفیان، انتشارات نگاه

توفیق سروانتس
شــرق: ســروانتس، نخســتین رمان تاریخ ادبیات یعنی «دن کیشوت» را بیســت سال بعد از 
نخستین اثرش منتشر کرد. او کتاب نخست خود را سال ۱۵۸۵ در آستانه چهل سالگی به چاپ 
رساند و در سال ۱۶۰۵ بخش اول «دن کیشوت» را منتشر کرد؛ کتابی که سرنوشت نویسنده اش 
را به کل دگرگون کرد و ســروانتس را در جایگاه بی بدیلی از تاریخ ادبیات نشاند. در این دوران 
فترت، ســروانتس سرگرم نوشــتن نمایش نامه هایی بود که بیشتر آنها از صفحه روزگار محو 
شده اند و سرسختانه به سرودن شعر می پرداخت. در این دو دهه او مجموعه داستان کوتاهی 
با عنوان «رمان های نمونه» در سال ۱۶۱۳ منتشر کرد. با این همه، توفیق سروانتس زمانی بود 
که «دن کیشوت» سر زبان ها افتاد و از همان زمان او به نوشتن تمام وقت پرداخت و سرانجام 
توانست در سال ۱۶۱۵ بخش دوم این رمان مهم را به اتمام برساند. چنان که پیتر ادوارد راسل 
در کتاب «سروانتس» می نویسد «گرچه سروانتس از توفیق دیرآمده ای که با اقبال خوانندگان 
به دن کیشوت نصیب او شده بود سرخوش و مغرور بود، با این  همه تا دم مرگ نیز به بازآوردن 
خاطرات زندگانیش به عنوان سربازی عادی در خدمت تاج و تخت اسپانیا ادامه داد و همواره 
هم به آن دلخوش بود. با آنکه درباره جنبه های ناخوشایندتر جنگ نیز به هیچ روی خاموش 
نماند، همواره به ایامی که در لباس سربازی در خدمت امپراتوری اسپانیا گذرانده بود با غرور 
و افتخار نگاه می کرد و آن را شــکوهمندترین روزهای زندگی خود می دانســت». سروانتس 
در ســال ۱۵۶۹ یکباره اســپانیا را به  قصد ایتالیا ترک می کند و این ســفر ناگهانی یازده ســال 
طول می کشــد. پیش از سال ۱۵۷۰ در یکی از هنگ های پیاده نظام از نیروهای ضربتی اسپانیا 
نام نویســی کرد. این هنگ در ناپل مستقر بود که در آن زمان مرکز فرمانروایی اسپانیا در ایتالیا 
به شــمار می رفت. پنج ســال بعد، به خدمت فعال نظامی در بخش های مختلف مدیترانه 
گذشت. ســروانتس در پیروزی مشهور نیروی دریایی اســپانیا  بر عثمانی شرکت داشت و در 
همین عملیات بود که آســیب دید و دســت چپش از کار افتاد. او در این دوره هنوز شــیفته 
قصه های منثوری بود که نویســندگان اسپانیایی درباره رسم سلحشوری نوشته بودند. «سی 
سال بعد وقتی سروانتس در کتاب دن کیشوت دست به نگارش هزل مشهورش درباره همان 
قصه های سلحشوری اسپانیایی زد که روزگاری خود خوانده بود و بدان ها عشق ورزیده بود». 
دوره خدمت ســروانتس ســال ۱۵۷۵ در ایتالیا به سر می رســد و او از راه دریا رهسپار اسپانیا 
می شود. با اینکه او نامه هایی از چهره های مهم نیروهای نظامی با خود داشت، به دلیل نقص 
عضو دیگر صالحیت گماشته شــدن به سربازی را نداشت و تنها می توانست امیدوار باشد که 
شــغل و منصب نان وآب داری به دســت آورد، اما کار به آنجا نرسید؛ چراکه کشتی که با آن 
سفر می کرد مورد حمله گروهی از عثمانی قرار گرفت و میگل زندانی شد. «میگل در الجزیره 
به بردگی فروخته شــد و به انبوه بی شمار اســپانیاییان دیگری پیوست که در حالتی همانند 
در آنجا گرفتار آمده بودند. نامه هایی که قرار بود مایه غرور و افتخار ســرباز سلحشــور شود 
و مقام و منصبی برایش به ارمغان بیاورد در این اوضاع به ضرر او هم تمام شــد، چراکه آن 
نامه ها و سفارشــات موجب شد رباینده هایش خیال کنند او مهم تر از آن است که واقعا بوده 
و به اصطالح در نظام کاره ای است و از این رو مبلغی که در ازای آزادی اش طلب کردند بسیار 
باال بود و به این ترتیب، میگل مدت پنج سال در الجزیره به اسارت گذراند. سروانتس از اسارت 
خود در الجزیره، بهره بسیار گرفت و می توان گفت دوران اسارت او به طرز معماگونه، یکی از 
پربارترین ادوار زندگانی او بوده اســت». اگر سروانتس انتظار داشت که در اسپانیا با استقبالی 
دیرآمده اما درخور قهرمانان پذیرفته شود، خیلی زود متوجه اشتباه خود شد. اسارت پرده ای 
بود که موجب شــده بود دالوری های او در مقام یک کهنه سرباز از یادها پوشیده بماند. در آن 
میان تصمیم گرفته بود که ســعی کند راهی نیز بــه درون عالم ادبیات بیابد و در این رهگذر 
کوشــیده بود قلم خود را در نگارش قصه و داستان بیازماید. پیشینه سربازی برای سروانتس 
پــاداش مادی به ارمغــان نیاورد که هیچ، میگل را به حاشیه نشــینی و کناره گیری از جامعه 
واداشت. «اما به نظر نمی رســد که این سال های نومیدی و تحقیر که بالفاصله پیش روی او 
قرار گرفت به هیچ روی توانسته باشد در غرور سرکش او نسبت به دوران سربازیش در گذشته 
خللی ایجاد کند یا در عزم اســتوارش برای دفاع از ارزش های وطن پرستی و نظامی گری کهن 
تزلزلی پدید آورد. اینکه شــوق سرکش ســروانتس برای طنز و تمسخر سرانجام سبب شد از 
دن کیشــوت هم حامی و مدافعی برای همین ارزش ها بســازد، به هیچ روی نمی تواند مؤید 
نتیجه گیری هایی در این مایه باشد که شخص سروانتس در سال ۱۶۰۵ از آن گونه ارزش ها دل 

برکنده یا سرخورده شده بوده است».

نادر شهریوری (صدقی)

شکل های زندگی: وهم و واقعیت در ادبیات

آن  که متوهم است
و آن  که نیست


