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 مقدمه

 

به سمتت کتابهمای    برای هر ایرانی سالهای دور از میهن سالهایی است که خواسته یا ناخواسته

غیر فارسی میرود چه برای یادگیری زبان و چه برای فرونشاندن عطش و عادت خوانمدن چمرا   

 .که یافتن کتابهای فارسی در غربت چندان آسان نیست

اب حاضر یکی از معدود کتابهایی است که توجهم را جلم  کمردش یماید بمه دلیمل اینکمه       کت

موضوعی بسیار متفاوت و غیر تکراری دایتش این کتاب حاصل تحقیق خانم گیلمدا انیمل ممی    

بایدش او که خود متولد بخش کوکنی لندن یعنی منطقمه ای فقیمر نشمین در انتهمای یمر ی      

تع آوری خاطرات افراد ساکن در این محله  مدیتی کمرد و   پایتخت انگلستان است سعی در ج

برای نگارش این تحقیق جامع یدش گیلدا در این کتاب نه تنها فقمر و   صاح  دکترای افتخاری

حسرتها بلکه جنبه هایی از مهربانی  هتدلی  یوق زندگی و یوخ طبعی مردم ایمن منطقمه را   

گاه از غربمت و تنهمایی ممردم در     .نا ضنددو چیز مرت  در این کتاب در ت.به  نتایش گذایت

زندگی مدرن امروزی یکایت میشود و گاه با تکرار مشقتهای زنمدگی در گذیمته ایماره بمه     

سعادت انسان امروزی برای وجود تکنولوزی و بهدایت داردش این تنا ض یاید بمه ایمن دلیمل    

دوران درخشمان   باید که نویسنده خود در دورانی تلم  بمه دنیما آممده و ریمد کمرده و در      

ستون اصلی کتاب بر اسما    که ا تصادی و فرهنگی زندگی کرده است و یا به دلیل این است

با مطالعه این کتاب پی به مرارتهما و   .یخصی مردم بنا یده است جتع آوری اطالعات مختلف

مشکالت ا تصادی مردمی خواهیم برد که در گذیته ای نه چندان دور در این مکان میزیسمته  

و مقایسه ییوه زندگی مردم در زممان گذیمته و    دش ادامه زندگی درزمان حال در این منطقهان

حال ما را به این فکر وا میدارد که چگونه کشورهای توسعه یافتمه اروپمایی در فاصمله زممانی     

 راتیم تغی نسبتا کوتاهی توانسته اند به این درجه از رید ا تصادی و اجتتاعی برسند و حتی
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تائید تتمام جنبمه همای فرهنگمی ایمن       ایجاد کنندش البته این مقدمه به معنای عظیم فرهنگی

 .جامعه از جان  بنده نیست

 .باید که مورد  بول خوانندگان گرامی افتد

  افسانه جهانفر

 -انگلستان 1122پائیز 
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 Johan Haynesدر مورد    

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

  

و در منطقه ی ایست اندرزبه دنیا آممدش او   ک خانواده ی معتولی در یرق لندنانیل در ی گیلدا

یکمی از آموزگمارانش از او    در آن زممان  .ترک تحصیل کنمد  در سن پانزده سالگی مجبورید

گمروه    خواسته بود که دو تا از یغلهای مورد عال  ه اش را نام ببردش و تی او مشاغل پیانیست

فکر می کمرد ایمن    زیرا کرد مورد تتسخر آموزگارش  رار گرفت یاعری را انتخاب کنسرت و

و تمرک   باعم  دلسمردی   آموزگارش سوال مشاغل خیلی بیشتر از حد اوستش گیلدا از اینکه

 .بود نواختن پیانو و نویتن خویحال نبود چون حیطه ی مورد عال ه اش زیاد تحصیلش ید

می توانستند حتمی   مردم .د دایتزیادی وجو فرصتهای یغلی ۶۹۱٠ آن زمان یعنی سال در

و گیلدا اغل  در طول روز بمه دو نمو     از و ت نهاریان برای انجام کاری متفاوت استفاده کنند

به معنای این بود کمه او ممی توانسمت لباسمها و      آن زمان در کار می پرداختش دایتن حقوق

ایقش بمودش امما او   کاری که گیلدا ع  ٬آخرین مدل روز را برای خود تهیه کند وسایل یخصی

بیشتر از یمک زن معتمولی بایمد و از زنمدگی و      فعالیتهایش گسترده تر و می خواست حیطه

بمه   در کنمار انجمام کارهمای روزانمه     و تش بهتر استفاده کندش برای هتمین تصمتیم گرفمت   

به محض یرو  مجدد تحصیالتش متوجه یمد   او .ادامه دهد در کالسهای متفر ه تحصیالتش

آن محروم یده بمودش او موفمق بمه گمرفتن      ندن و نویتن استش لذتی که  بال ازکه عایق خوا

گمرفتن   مدارک تحصیلی در ریته های متفاوت از دانشگاه ید و در سالهای اخیمر موفمق بمه   

 .در بخش یرق لندن و کتاب حاضر ید مردم دکترای افتخاری برای تحقیق در مورد زندگی

نویتن می پرداخت و سیزده رممان و داسمتان و پمن      او به صورت تتام و ت به ۶۹۹٠ سال تا

بما ممردم یمرق     او .او هتچنین به کار خبرنگاری پرداخمت  .کتاب در زمینه های دیگر نویت

لندن صحبت می کرد و خاطرات و تجربه هایشان را در محالت و روزنامه هما ببمت ممی کمردش     
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زندگی ممی کردنمدش ایمن    گیلدا و هتسرش جان صاح  دو فرزند یدند و در بخش یرق لندن 

محمل   یعنمی  ٬ کتاب بر مبنای تحقیق گیلدا در رابطه با تاریخچه ای از بخمش کموکنی لنمدن   

آن و  زندگی در بخش یر ی لندن طی جنگهای جهانی دوم و صمداهای گتشمده ی   ٬ تولدش

  .به یاد خاطرات گتشده ی حیات در این منطقه نویته یده است
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 بخش اول

                                                                      

در بنتال گرین متولد و در  خانواده ای در منطقه ی ایست اندرز ودرمحلمه ی  ۶۹۹۶ من در سال

باو لندن  بزرگ یدمش پدرم در طول جنگ بازرگان دریا یی بود و بعد از جنگ بما خریمد یمک    

ق حماوی بتم  یمدش او در روزهمای یکشمنبه از اسم  و       اس  و گاری مشغول پاکسازی مناط

گاریش برای فروش میگو و صدف در خیابانهای محلی استفاده می کرد ش پمدر از ایمن راه پمول    

آورد چون مردم این مناطق هتیشه عایق خوردن صدف و غمذاهای   نسبتا خوبی به دست می

که لباسهای نظمامی تهیمه میشمد    برای یام یکشنبه بودندش مادر در کارخانه ای  البته دریا یی

کار می کرد و با سرعت عتلی که در کار دایت وجودش درآمد خوبی برای خمانواده محسموب   

آمدن من و برادرم بعد از جنگ مجبور به تمرک کمار یمد تما بتوانمد از مما        می ید اما با بدنیا

البتمه بعمدا    نگهداری کندش مادربزرگم در مغازه اش پای و سی  زمینی له یده می فروخت که

میوه و سبزیجات یدش پدربزرگم ناخدای کشتی کموچکی بمر روی    تبدیل به جایی برای فروش

رودخانه ی تایتز بود واما عتوی بزرگم تام برای صاح   تارخانه ی چینی در الیم هماو  کمار   

 .میکرد

 آممدم منطقمه ایسمت اندرزلنمدن بسمیار      بیش از پنجاه سال پیش یعنی زمانی که من به دنیا

آن چیزی بود که امروزه می یناسیمشبچه ها تا تاریک یدن هوا در خمار  از خانمه    متفاوتتر از

بازی می کردندشما هته ی هتسایه ها را می یناختیم و مردم مثل امروز اینقدر بما همم غریبمه    

نبودندش هتسایه ها حتی در نگهداری بچه ها به هم کتمک ممی کردندشهتیشمه کسمانی بمرای      

آنها را خاله یا عتو صمدا   آنکه نسبت خانوادگی با ما ندایتند هته ه ها بودند و بامرا بت از بچ

 .می کردند

در گویه ای از اغل  خیابانها میخانه ها و مغازه های محلی وجود دایتش دکان مورد عال مه ی  

 آیمززخانه ای کمه در   آنها به من اجازه میدادند تا بمه  آلیس و جر  بود برای اینکه من نانوایی
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اصملی   در آن زممان .آنها مربما بگمذارم   بود بروم و  بل از پخت ییرینیها بر روی پایین مغازه

تعداد اندک اتوبوسمهای کوچمک کمه از کنمار      البته ترین وسایل نقلیه اسبها و گاریها بودند و

 .خانه ی ما می گذیتند

اغل  خانواده هما در  فقط تعداد کتی از خانواده ها برای تعطیالت به مناطق دیگر می رفتند اما 

خانه هایشان مانده وبعضی روزها برای جتع کردن رازک یا گیاهان دیگر به اطمراف یمهر ممی    

آن  آوردیم ش در رفتندوما ضتن لذت بردن از طبیعت از فروش این گیاهان پولی هم بدست می

خصمی در  تلوزیون وسیله کتیابی بود و اتومبیلهای ی .روزها تعداد کتی از مردم تلفن دایتند

 .منطقه ای که ما زندگی میکردیم اغل  نایناخته بود

آویمزان   ما حتام ند ایتیم اما یک ظرف حلبی هتیشه بر روی میخی در حیما  پشمتی خانمه   

آورده می یدشدر زمسمتان   بودشاین ظرف یا حتام فلزی برای یستشوی هفتگی به داخل خانه

دن برای ما بچه هما دوسمت دایمتنی و    آتش  رار میگرفتشحتام کر معتوال این ظرف در مقابل

آب الزم برای حتام کردن را در یک ظرف مسی گمرم ممی    برای مادرمان بسیار سخت بودشمادر

کرد و این ظرف مسی را معتوال در یک اتاق  دیتی کوچک در حیا  پشمتی خانمه نگمه ممی     

آتشمی   یدایتش این ظرف مسی به یکل استوانه بود که پایه های کوتاهی دایمت و بوسمیله   

که در زیرش  رار میگرفت گرم می یدش مادر معتوال این گرما را با روین کردن چموب و کاغمذ   

آب به اندازه ی کافی گرم میشد مادر باید حتام کوچک یا ظمرف فلمزی را    فراهم میکردش و تی

آخرین نفر باید در پمس   .آب پر و بعد از یستشوی هته با یک ظرف کوچکتر خالی می کرد از

آلود خود را می یسمت کمه البتمه خویمایند نبمودشدر طمول        آب خاکستری و چرک ی مانده

 تابستان این وان کوچک برای ما نقش  ایق کوچک پدالی را در یک استخر بازی می کردشمادر

آب  آن را در گرمترین نقطه ی حیا  پشتی مقابل نور خوریید می گذایت و ما ساعتها داخمل 

آفتماب لکمه هما یمی را روی       ن از گرما  رممز میشمد وگماه   می نشستیم تا و تی که پوستتا

 .پوستتان به جا می گذایت
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اکثریت خانه های این منطقه توالتی در داخل خانه ندایمتند و در یمبهای تاریمک زمسمتانی     

برای استفاده توالتی که در خار  از خانه بود دچار وحشت زیادی می یدیمش دسمتتال توالمت   

ت اما معتوال روزنامه های  دیتی به صورت تکه های مربمع یمکل   به یکل امروزی وجود ندای

بریده میشدندش این روزنامه ها را دور سیتی می پیچیدند و روی میخی نص  میکردندشهر چند 

 .بسیار ارزان بودند ولی ها به خوبی دستتالهای امروزی نبود این روزنامه

یهما بسمیار کتیماب و مایمه ی تعجم       آزادیهایی بود که از دیمد امروز  دوران کودکی من پر از

لندن هنوز پویمیده از منماطقی پمر از     ٬و فقط با گذیت چند سال از جنگ۶۹۹٠ استشتا سال

بت  بودش ما بچه ها هیچ خاطره ای از حتله ی سریع هوایی و غم حاصل از مرگ خویشماوندان  

بت  بود و مما عایمق   و دوستان ندایتیمشتنها چیزی که ما می توانستیم ببینیم خرابه ای پر از 

  .آنها به عنوان زمین بازی استفاده کنیم این بودیم که از

ما از ساختتانهای بتباران یده باال ممی رفتمیم و بما     .آتش بازی راه می انداختیم چوب  ما از

تکه های کوچک چوب آتش بازی راه می انمداختیمش بما پیونمد زدن افکارممان بمه عکسمها و       

حهای روز ینبه می دیدیم به این محوطه های پر از بت  هجوم ممی  فیلتهایی که گاهی در صب

جنگنده یا مردان فضایی بازی می کمردیم و   خلبانهای٬نقش گاوچرانهای یجا  در٬ ما .بردیم

 .بچه هایی که نقشهای منفی دایتند معتوال در این بازی به ظاهر کشته می یدند

 در٬ ای دیگر می رفتیمشگماهی مما دخترهما   و تی از این بازیها خسته می یدیم به دنبال کاره

آنها می خواستیم که اجازه دهند تا بچه همای کوچکشمان    خانه ی هتسایه ها را می زدیم و از

 را با خود به بیرون ببریمش کودکان کوچک معتوال داخل کالسکه هایی با چرخهای بلند کمه در 

آب سمرد یما    حتمی ٬ر از یمیر آن روزها وجود دایتند  رار داده می یدندشمعتوال ییشه ای پ

مخلو  چای و ییر برای این بچه های کوچک در اختیار ما گذایته می ید تا در صمورتی کمه   

ساندویجهای کموچکی کمه در کاغمذ     ٬خواب نیستند بنویندشبرای بچه های بزرگتر نان و مربا

ممی   هتهیم ٬آب ییرکه با پودر لیتوناد بسیار ارزانی مخلمو  میشمد   پیچیده میشد یا بطری از

آب ممی ریختمیم و    گردیدشما تا زمانی که به پارک برسیم منتظر می یدیم و بعد پودر را داخل
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 آن زمان نوییدنیهای مختلمف  آماده یودشدر بطری را حسابی تکان می دادیم تا برای خوردن

 ولمی  دایمت  تنمد  طعتمی  آن دوران همر چنمد   اما لیتونماد  ندایت وجود امروزی و متنو 

 .ودب و ییرین خویتزه

 ٬پارک ویکتوریا بودشاین پارک بسیار زیبا بما درختمان زیماد    ٬نزدیکترین محوطه ی سرسبز  

دریاچه ای کوچک با  ایقها بودش در این پمارک گموزن و سمایر حیوانماتی      تابها و ٬ گلها ٬چتن

محوطمه ای   در٬ آنها را نوازش کنیمش عمالوه بمر اسمتخر بمزرگ     میتوانستیم وجود دایتند که

ع چینی با انوا  نوییدنیها البته نه به تنو  نوییدنیهای اممروزی وجمود دایمتش    وسیع مجتت

بمه جمای   ۶۹۱٠ آن و استخر ینایی بود که در سال بهترین نقطه ی پارک بخش زیبای ساحلی

دریاچه ی کوچک ساخته یده بودشاین دریاچه ی کوچک برای ینا و ماهیگیری اسمتفاده ممی   

 .ید

طه ی پارک برای کشت  محصوالت خوراکی استفاده میشد بلکمه  در زمان جنگ نه تنها از محو

پارک ویکتوریا یکمی از منماطق یمناخته     .این پارک محلی برای سالحهای ضد هوایی نیز بود

ایمن  ۶۹۹٠ آن بطور جدی اسی  دیده بودش در سال یده توسط نیروهای دیتن و بخش ساحلی

آب دوبماره سمازی    جه و چشمته ی ییر تخته٬ و با احداث سرسره ها محوطه بطور اختصاصی

تخریم  یمد و در حمال حاضمر     ۶۹۹٠ بسته و در سال۶۹۹٠ یدش متا سفانه این استخر در سال

محلی برای پارک کردن اتومبیلهاست وبچه های این منطقمه دیگمر نتمی تواننمد در روزهمای      

 تنهما مشمکل مما درپمارک ویکتوریما      .ابی کوچک لذت ببرنمد  آبتنی در ان یهر تابستان از

ه نموک دار  کال٬بسیار مرتبی به تن پارک بود که ما او را پارکی می نامیدیمش او یونیفرم محافظ٬

رستی در سر و چوب نشان داری را در دستش حتل میکردش چوب پارکی برای کتک به حتمل  

وسایل مختلف بود ولی اگر بچه هما  موانین پمارک را رعایمت نتیکردنمد یما رفتمار مناسمبی         

را در هوا می چرخاندش این رفتار مورد دلخواه ما نبود اما به هر حمال مما بمه    چوبش  او٬ندایتند

حرفهایش گوش میکردیم تا به دردسر نیفتیمش در وا ع بچه ها در گذیمته بیشمتر بمه حمرف     

بزرگترها گوش می کردندش خوب می دانستیم که اگر اعتراضی یا فریادی در مورد رفتار پمارکی  

 .مادرمان مواخذه خواهیم ید خانه توسط در٬ دایته باییم
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من خیلی به رفتار کوکنی ام که مختص مردم یرق لندن بود افتخار میکردم و خاطرات زیمادی  

در مورد این بخش از اصالتم دایتمش من می خواستم بخش وسیعی از داستانهایی که مربو  بمه  

تابهمایی دربماره   نو  زندگی در یرق لندن میشد را بنویسمش به هتین دلیل یرو  به نویتن ک

خانواده همای زیمادی ریشمه در     .ی گذیته ی این منطقه کردم اما این تنها گذیته من نیست

ممثال  .یرق لندن یا بافتهای مشابه مسکونی دارند و من می خواستم خاطراتشان را ببت کمنم 

خانواده ی این زن از بخش یر ی یهر به بخشهای جدید نقل مکان کردنمدش در اینجما او نمو     

 .آورد از جا به جایی را به خاطر می  بل٬ اش دگی خانوادهزن

من هنوز مدرسه را یرو  نکرده بودم و حدود چهار سال دایتمش در حالی که پاهمایم را تکمان   

 می دادم بر روی صفحه ی گرم و مرطوب خر پشته ای یکلی که بمرای یستشموی لباسمها از   

به یاد می اورم که طنمین صمدای خنمده ی    بودمش فضای بزرگی را  نشسته٬ آنها استفاده میشد

آنهما گموش    آن می پیچید وممن بمه   زنانی که کار یستشوی هفتگیشان را انجام می دادند در

 آپارتتان بزرگی دایتشبخشی از ایمن مجتتمع   مادربزرگم در یک مجتتع مسکونی .میکردم

یمتشهته ی  آپارتتان مادربزرگ  مرار دا  برای یستشوی لباسها بودکه درست در زیر محلی٬

آرنجشمان   آستینهایشان را تا روی زنها در مو ع کار پیش بند چلیزایی یکلی به تن دایتندو

مادربزرگم هتیشه دمزاییهایش به پا و جورابهایش تا زانو تما میشمدشو تی فکمر     .تا می کردند

توانیم به سختی کاریان پی ببریمش آنها لباسمها را روی صمفحه ی مخصوصمی کمه      می٬ کنیم

ستشو تهیه می ید می گذایتند و روی سرآسمتین هما و یقمه هما را ممی سمابیدندش       جهت ی

آلود در ظروف بزرگ لباسشویی به چشمم ممی    آب داغ کف ترکهای دست خانتها از ال به الی

نها باید انرژی زیمادی   آ.معتوال این ظروف را دور تا دور فضای لباسشویی می گذایتند .خورد

آب جموش   اندن مالفه ها و دسمتتالهای خیسمی کمه از ظمرف    پیچ ٬را صرف چالندن حوله ها

و بعضمی بما    هتسایه٬آینا بودندششششششدوست ش هته ی این خانتها با هممیکردند٬آمد بیرون می

آن زمان معتوال افرادی که فامیل بودند در کنمار همم زنمدگی میکردنمدش      هم فامیل بودندش در

آن روز کجا بمود امما    به یاد بیاورم که مادرم درخالصه بازار خنده و یوخی داغ بودش نتی توانم 

با دیدن من سمرو صمدا    من مشکلی ندایتم و هتراه مادربزرگم بودم در حالیکه دختران جوان
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آن فضای خیس ایراد می گرفتندش  صد من از یرح این مسمایل   می کردند و یا به وجود من در

آن زمان مادرم بما   ل مکان کردیمشدرآن نق است که به مقایسه ی این منطقه با خانه ی جدیدی

آیززخانه ی جدیمد   هتان روش  دیتی مثل مادربزرگم کار یستشو را انجام میداد اما حاال او

 .آب دارد و دستگاه مخصمو  گمرم کننمده ی    لباسشویی٬خوبی داردش حاال مادرم ظرفشویی

ست امما ممادر   آسانتر از گذیته ا بسیار ۽یستشوی لباسها وظروف وتتیز کردن اییا هرچند

هیچو ت در خانه ی جدید خویحال نبودش او در خانه ی جدیدش احسما  تنهمایی میکمرد و    

کسی را ندایت که با او بخندد یا و تی برای کاری به بیرون از خانه میرفت کسی نبود تما ممرا   

مادرم هتسایه های جدید را نتی یناخت و و ت کافی بمرای دیمدار ممادربزرگ     .به او بسزارد

تش چیزی که من می خواهم بگویم این است که هر چند خانه ی جدید ما خیلمی بهتمر از   ندای

این خانه ی بهتر خیلمی چیزهمای مهتتمر را از دسمت      ۽محله ی  دیتی پالر بود ولی ما در ازا

داده بودیمش صاد انه بگویم این خانه برایتان بدتر از زاغه بودشممادرم هیچو مت در ایمن خانمه     

آنجا را خانه ی وا عی خود ندانست ودر مکان جدید احسما    هیچو ت ٬احسا  یادی نکرد

 .مالکیت محله ی  دیتی اش را ندایت

چون من همم و تمی یمک     با من صحبت می کرد د یقا متوجه ی منظورش یدم زن آن و تی

و تی بمه  .دختر مدرسه ای بودم به هتراه خانواده ام به بخش جدیدی از یهر نقل مکان کردیم

گنهام رفتیم مادرم هیچو ت احسا  رضایت نکرد وآنجا را دوست ندایتش یمک روز  محله ی د

از  ٬توهیچو ت خانه ای بمه ایمن خموبی ندایمتی      ٫آن نویته یده بود پرچم بزرگی که روی

  آیا وا عا جتله ی روی پرچم درست بود؟ .داخل هواپیتایی به حیا  خانه ی ما افتاد

زی بود که خانواده هما  بمل از جنمگ دایمتند امما چمه       وسایل خانه ی ما خیلی بیشتر از چی

 چیزهایی را از دست داده بودیم؟

من با افراد زیادی از گروههای سنی متفاوت در مورد این تغییر و تحوالت صمحبت کمردم وبمه    

 صه ی زندگیشان گوش دادمش و تی به  صه ی زندگیشان گوش می کردم به چیزهایی بیشمتر  

یک دنیا غم هتراه با ایمتیاق فمراوان    .محالت فقیر نشین پی میبردماز یرح فقر و زندگی در 
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دار و یموخیها ایماره    آنها در خاطراتشان به نکات خنده هتچنین .در این خاطرات مو  میزد

مقاومت و خاطرات یاد را در ممورد جواممع    ٬آنها یور زندگی می کردندو میشد در حافظه ی

این داستانها نشان دهد که زندگی طبقه ی بروتتنمد    دیتی به هم فشرده دیدش امیدوارم یرح

 .هم می تواند یکلهای متفاوتی دایته باید

 

  بخش دوم

دایتن دستگاه گرمای مرکمزی   .به عنوان یک بچه احسا  سرمای زیادی در زمستان میکردم

از وجود چنمین چیمزی بمی اطمال        و کامال چیزی بود که حتی در تخیالت ما هم نتی گنجید

  .بودیم

آن زمان اغل  برای پیدا کردن برف در بخش داخلی پنجره های اتماق خوابتمان از خمواب     در

جهمت   ٬آن آخرین خانه ی منطقه بود که دیوار پهنمی در انتهمای   بیدار می یدیمش خانه ی ما

آب و هوایی دایمتش متما سمفانه ایمن خانمه بطمور جمدی در ابمر          محافظت در مقابل یرایط

آن معنا بود کمه خانمه ی مماآاخرین خانمه ی      فرو ریخته بود و این به بتبارانهای دوران جنگ

محله به حساب می امد و دیوار پهن داخل تبدیل به دیوار خارجی خانه یده بودش وجمود خانمه   

آب و هموایی نبمودش خیلمی زود     محافظ خوبی در مقابل یرایط بد ٬ ی تخری  یده ی مجاور

آن  کاغذ دیواری جدیدی روی دیموار کشمید ولمی   رطوبت تبدیل به مشکل بزرگی یدش پدرم 

  .کاغذ دیواری بالفاصله از دیوار کنده ید

خانمه میکمردش او در    هتچنان نهایت تالیش را برای تتیمز نگهدایمتن و مرتم  کمردن     مادر

خانه را به هتراه ماده ی خویبویی بمر  ممی    کف٬ حالیکه زانوانش را روی زمین می گذایت

مادر زیراندازی که در کف خانمه بمود    .آن را براق میکرد از زرد رنگیکشید و با کتک خاک اند

را باالی جایی می گذایت که معتوال برای یستشو استفاده میشد و توسط یک جارو روی زیمر  

 آن خالی یوندش پله های جلوی خانه بوسیله ی برسی که بمه درون  انداز می کوبید تا خاکهای
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یگردیدش ما هیچو ت جرات نتی کردیم پما روی پلمه همای    م تتیز٬آب و صابون فرو برده میشد

آیززی و نظافت خانه بما دایمتن فقمط     ٬یستشو .مرطوبی که تازه تتیز یده بودند بگذاریم

آب سرد کار بسیار سختی بودش این چیزها بسیار ناامید کننده می نتمود امما بمدتر از     یک ییر

زممانی   ۶۹۱٠ رد راجع به زندگی در سمال آن نبودش مثال این م زندگی در دوران جنگ و  بل از

 که فرصتهای کاری کم به هتراه پول اندک وجود دایت چنین گفت

آنها غفلت ممی یمد وجمود     وا عا بچه هایی با لباسهای پاره و دهانهایی پر از زخم که در مورد

آنهایی که کفشهایی برای پوییدن ندایتند و مجبور بودندهر چهار یا پمن  نفریمان    .دایتند

در یک رختخواب و در اتا ی بسیار سرد بخوابندش در حالیکه مجبور بودیم پالتوهمای کهنمه را   

با صورتهای ورم کرده ی حاصل از سرماخوردگیهای متتمد و ترکهمایی کمه     ٬رویشان بیندازیم

آنهما والمدین بمدی ندایمتند و چیمزی بیشمتر از ایمن از         در دستهایشان نتایان بودش در وا ع

آنها برای برطرف کردن نیازهای اولیه ی کودکشان کمافی نبمودش    امد و تواناییدستشان بر نتی 

است و دایتن فرزندان گرسنه چیز سماده   بسیار وحشتناکی مسئله ی معنا گرسنگی به تتام

 .ای نیست

با اینکه خانواده ی من گرسنه نبودند و غذا برای رفع گرسنگی بود و مما بمه انمدازه ای خموش     

کدام تختی برای خوابیدن دایته باییم اما هتیشمه احسما  سمرما ممی      یانس بودیم که هر

کردیمش ما مالفه ها و روتختی های گرم و راحت اممروزی را ندایمتیمش در وا مع مما پتمو هما و       

روکشهای کهنه ای که با نخهای پنبه ای به هم وصل می یدند را به عنموان روکمش در مو مع    

روکشها در ابر استفاده ی متتمد در سمالیان دراز    این خواب استفاده می کردیمش بخش وسطی

دچار پارگی یا سوراخهایی میشدش گاهی مجبور می یدیم دور تا دور پتوها را در بخش میمانی  

 سوراخ یده بگذاریمش در چنین موا عی مادر پتوها را از وسط نصف می کرد و ان را به دو پتوی

ای دو بخش پاره یده ی پتو ها را بمه همم   بعد لبه ه  ٬کهنه ی کوچک و درازتر تقسیم میکرد

آن را به هم چرخ میکردش اگر این پتوهای تعتیر یده را رویتان ممی انمداختیم    سنجاق کرده و

بخمش تعتیمر    ٬مشکلی ایجاد نتیکردند ولی اگر از انها به عنوان روکش تشکها استفاده میشد

 .چشتانتان می ربودخواب راحت را از  ٬یده ی انها با برجستگی که ایجاد می کرد
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گفته بود که برای ایجاد گرمای بیشتر در هنگمام   ۶۹۱٠ مثل مردی که درباره ی زندگی در سال

آن مرد تجربه ی گرسنگی وا عمی و   خواب پالتو ها و کتها را رویشان می انداختندش اما من مثل

مشمترکات  راه رفتن در خیابان با پای برهنه و بدون کفمش را ندایمتمش مسملتا والمدین ممن      

 .آن مرد دایتند بیشتری با

آن زمان هنموز   و تی من خیلی کوچک بودم پدرم مرا برای دیدن خانه ی  دیتیشان بردش البته

آنها در ان خانمه   خانه ی  دیتی تخری  نشده بودش پدرم از خانواده ی پرجتعیتی بود و زندگی

مادر بمزرگ هتمراه عتمه و    ی  بسیار کوچک غیر ابل باور بودش من پرسیدم چطور پدربزرگ و 

آن خانه ی کوچک زندگی کردندش پدرم گفت اینقمدر احتمق نبماش     هفت خواهر و برادرش در

البته که ما هته در این خانه زندگی نتی کردیم چون خانواده ی دیگری بمه نمام هریسمون در    

آنهما بما    من فکر میکنم .طبقه ی باال بودند و ما فقط در طبقه ی پایین خانه زندگی می کردیم

تقسیم تختشان با یکدیگر حدا ل گرمای بیشتری دایتندش پسرها در یک تخت و دخترهما در  

آن دوران ممردم مجبمور بودنمد بما      تخت دیگر می خوابیدند و انتخاب دیگمری ندایمتندش در  

 .سختی بیشتری زندگی کنند

و مجمددا  آنهما را تعتیمر    بلکمه  ٬پتوها و روکشهای کهنه هیچو ت دور انداخته نتمی یمدند  

 .آن زمان پولی برای گردش و تفریح یما خریمد وسمائل جدیمد نبمود      استفاده می کردیمش در

سوراخهای آستین پیراهنها یا زانوی یلوارها و جورابهای کهنه رفمو ممی یمدندش بمرای رفمو      

معتوال  ستت پاره یمده ی لباسمها را روی بخمش     .معتوال از وسیله ای چوبی استفاده میشد

ذایتند تا کار رفو راحتتر انجام یودش هتچنیم با نخهای ضخیم پشتی کمه در  صاف  ارچ می گ

پشت و جلوی بخشهای پاره یده ی لباسها را می بافتند تا زمانی که وصمله ی    ٬اختیار دایتند

کامل و نسبتا محکتی ایجاد میشدش اگر خوش یانس بودیم رنگ وصمله هما بما رنمگ لبما  و      

 یاید وصله های ناصماف و بمر   .آمد یشه این یانس پیش نتیجورابتان یکی بود که البته هت

آزاری برای ما محسوب نتی ید ولی هتین وصله های موجدار در جورابهما   ی روی پتوها آمده

 .ازاردهنده بودند خیلی
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لباسهای پشتی معتوال توسط مادرها و مادربزرگها بافته می یدند که یامل لباسهای ینا همم  

سنگین و گشاد می یمدند و راه رفمتن    ٬خیلی یل  ٬ا خیس می یدندبودندش و تی این لباسه

و حرکت را مشکل می کردند و در هتچنین حالتی من وا عا از خودم متنفر ممی یمدمش حتمی    

هیچو ت دور انداخته نتی یمدندش ایمن    ٬وصله و تعتیر یده بودند لباسهای کاموایی که بارها

آوردنمد و از   ا به صورت گلوله های کاموایی در مییده و نخها ر لباسها ی کهنه دوباره یکافته

یمال   ٬آنها با این کامواهای کهنمه کالههما   .این نخهای کهنه دوباره لباسهای جدید می بافتند

گردن و دستکش می بافتندش مادرم خیلی به این کارها عال ه نشان می دادش و تمی هموا بسمیار    

ی پویماندش کماله کماموایی تما روی گمردنم      سرد میشد او مرا با هر چه که به دستش میآامد م

انگشمت یصمت در    کشیده می ید و دستکشهایی که چهار انگشت در یک طمرف وپویمش  

آن وجود دایت دستانم را می پویاندش مادر یال بزرگی را دور گردن و سمینه   بخش دیگری از

کمم  ام می پیچاندش انتهای این یال بزرگ بمه دور کتمرم پیچیمده میشمد و بما سمنجا ی مح      

مثل این بود که داخل پاکتی گذایته یمده ایش و تمی بمه مدرسمه ممی رفمتم        درست.میشد

  .امیدوار بودم کسی در رختکن باید تا کتکم کند که از این هته لبا  نجات پیدا کنم

وجود پدربزرگ یانس بزرگی برای خانواده ی من محسوب می ید چون او ممی توانسمت بمه    

او در تعتیر بسیاری از وسایل خانه و کفشمها مهمارت دایمتش    خوبی از دستانش استفاده کندش 

 را روی پدربزرگ وسیله ی فلزی محکتی دایت که می توانست کفشها و بسمیاری از وسمایل  

آنها چسم  ممی زد    آنها را می دوخت یا به بخشهای چرمی آن بگذارد و با استفاده از سوزنش

نمداختش اگمر کسمی مهمارت پمدربزرگ را در      و در پایان وصله ها را با تکه ای پارچه برق می ا

 .تعتیر کفشها ندایت مجبور بود تکه ای مقوای کاغذی را داخل کفش سوراخ یمده بگمذارد  

البته تا زمانی که بارندگی نبود مشکلی پیش نتی امد اما باید در روزهای بمارانی بما کفشمهای    

  .کامال خیس و سنگین یده راه می رفت

عتیر کفشها دایتش و تی ما رید می کردیم و پاهایتمان بزرگتمر   مادرم روش خودش را برای ت

مادرم بخش جلویی کفشهایتان را با تیغ می بریدش در این حالت ما معتوال غرغمر ممی     ٬میشد

آدمهای احتق یدیم ش مادر از ما می خواست کمه سماکت    کردیم و یاکی بودیم از اینکه یبیه
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به پاهایتان می رسدش و تی بمه گذیمته ام فکمر    باییم و می گفت که اینطوری هوای بیشتری 

 .می کنم می فهتم که تنها دلیل این کار این بود که او نتی توانست کفش جدید برای ما بخرد

حتی ظروف در صورت سوراخ یدن بیرون انداخته نتی یدند و برای استفاده ی مجدد تعتیمر  

یکمی در   ٬ ای پنجماه پنسمی  می یدندش معتوال دو  طعه ی کوچک فلزی به اندازه ی سکه هم 

 داخل و دیگری در خار  ظرف محکم بسته می یدند و ظرف را بمرای اسمتفاده همای مکمرر    

آنهما را سمختتر ممی کمرد و اگمر       آماده می کردندش البته تعتیر ظروف به این یکل استفاده ی

آن  آمد استفاده از این ظروف غیر متکن میشدش به همر حمال در   احتیاطهای الزم به عتل نتی

زمان نتی ید هر چیزی را صرفا به خاطر کهنه بودنش دور انداختش ضتنا سالها بعمد از جنمگ   

دایمتش   بسیاری از چیزها در بازار یافت نتی یدند حتی اگر پول کافی برای خریمدش وجمود  

بمه ایمن دلیمل کمه      تنها٬ خانواده ها مجبور بودند کارهایی را انجام بدهند که دوست ندایتند

آن زمان کف خیابانهما   آوری بلوکهای  یری یکی از این کارها بودش در دایتش جتعپولی وجود ن

با بلوکهای چوبی  سنگفرش می یدند و برای محافظت از این بلوکهای چوبی سطحشان با  یمر  

و ارابمه   گاریهما ٬ بچه ها از هر طرف با کیسه ها ٬پویانده میشدش و تی کار کارگران تتام میشد

تا جایی که می توانستند تکه های اضمافی خشمک یمده ی پراکنمده در      ها سر می رسیدند و

 خیابانها را جتع می کردندش بعضی از کودکان این  یرها را به در خانه ها می بردند و از فمروش 

آنها پول مختصری بدست می اوردند و بقیه بچه ها این  یرها را در خانه به مادرانشان تحویمل  

 .میدادند

خیلی خوب می سوختند و گرمای خوبی را ایجاد می کردندش مشکل اینجا  آتش  طعات  یر در

آنهما بودنمد و و تمی     بود که این  یرها حاوی مقدار زیادی خرده سنگ برای محکتتمر یمدن  

آتش باال و پایین می پریدنمدش   سنگها مثل تر ه های کوچک در اطراف این  یرها می سوختند

آتش می ماندیم این  طعات ریمز داغ معلمق در    نزدیک اگر به اندازه ی کافی مواظ  نبودیم و

 .آسی  می رساند و پوستتان را زخم میکرد هوا به ما

آید اگر حاال ما ازیخبندان و مشکالت گرمایش یکایت کنیم یما اگمر    به نظر عجی  می یاید 

فقط بعد ازچند ساعت غمذا نخموردن  بمرای گرسمنگی داد و فریماد کنمیمش اگمر بخمواهیم از         
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در وا مع هنموز نتمی دانمیم کمه چقمدر        ٬ اههای مختلف به زندگی امروزی نگاه کنمیم دیدگ

سعادتتندیمش من خاطرات زیادی از سالتندان ینیده ام که سختی و گرسنگی وا عی را بمازگو  

 .چنین گفت ۶۹۱٠ این زن درباره ی زندگیش در اواخر سال .می کنند

تی دوازده ساله بودم هر روز بایمد بعمد از   من هیچو ت چیزی به نام دوران کودکی ندایتمش و 

 آنها خواب بودند باید مغازه ی والمدین  کردم و و تی خرو  از مدرسه از دو بچه نگهداری می

آنهما را بطمور    را تتیز می کردمش هر جتعه بعد از پخت مرغ و مماهی بایمد ظمروف    بچه ها آن

آنها دوازده  .انه نتی رسیدمهیچو ت زودتر از ساعت یازده ی  به خ جداگانه می یستمش من

آن بمرای خمودم    پنس و نیم به من پرداخت می کردندش ده پنسآان برای مادرم و دو و نیم پنس

 خیلی برایم سخت بود به مادرم بگویم که کاری برای نظافت به دست نیماوردمش زمانمه ی   .بود

برادرانم  رهایی کهسارها را می خوردیم و کبوت ما حتی .بسیار بدی بودش گرسنگی و کار سخت

تما از آن پمای    ممی گذایمتیم   آنها را درختیمر  انها بازی می کردند را می کشتیم و گویت با

ندایمتیم   پول وسایل خانه را باید بطور هفتگی پرداخت می کردیمش و تی پمول  .درست کنیم

را  مجبور بودیم برای پنهان یدن از دست مرد حسابر  در کف اتاق دراز بکشیم تا نتوانمد مما  

من هتچنمین   .الی در و پنجره ببیندش هیچ چیز به اندازه ی کافی برای زندگی وجود ندایت از

نیز وجود دایمتش ممادربزرگم     ۶۹۹٠ می توانم به یاد بیاورم که مسئول حسابر  تا اوائل سال

کالسکه ی دخترم را از هتین حسابرسان درناحیه ی پزالر خریدش مجبور بمودیم بمرای خریمد    

جدید نزد او برویمش می توانستیم هر چیزی که نیاز داریمم را از مغمازه بمرداریم و بمه     چیزهای 

 .خانه ببریمش در صورتی که جنس خریداری یده خیلی بزرگ بود در خانه تحویل داده می ید

نکته ی مثبت در خرید از مرد حسابر  این بود کمه مجبمور نبمودیم هتمه ی پمول را یکجما       

پول چیزهایی که می خریدیم را بطمور  سمطی پرداخمت کنیمشممرد      بزردازیم و می توانستیم

آمد و بما پرداخمت همر  سمط عالمتمی در       حسابر  هر هفته برای گرفتن  سطها به خانه می

دفترچه یاددایتش میزدش بعد از چند ماه ارزش  سطهای پرداختمی خیلمی بیشمتر از  یتمت     

برای دایتن اجنما  نبمودش ایمن راه     بنابراین خرید  سطی راه ارزانی  ٬وا عی اجنا  می ید

  .مشکلی برای مردم فقیربود اما به هر حال یک انتخاب محسوب می ید
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و تی به انمدازه ی کمافی پمول بمرای دادن بمدهی       ٬پنهان یدن خانتهای بدهکار از حسابر 

آسانی نبودش معتوال به بچه ها یاد می دادند که به دروغ به حسابر  بگوینمد   وجود ندایت کار

مادریان در خانه نیستش البته این مادران باید خیلی با احتیط عتل می کردندش بچمه همای    که

مادرمان گفته که به یتا بگوییم کمه در خانمه    ٬کوچکتر خیلی زود هل می یدند و می گفتند

 .نیست واین در وا ع بخشی از از دست دادنها بود

 بخش سوم

 

بازیهمای   ٬در محوطه ی پر از بت  انجام می دادیمجدا از بازیهایی که  ٬در این محالت  دیتی

آنها لذت ببریمش بازیهمای خشمن دیگمری مثمل      زیاد دیگری برای ما بچه ها وجود دایت که از

کنن و اوت که باع  افتادن و لغزیدن ما میشد و یا بازیهای مالیم دیگر که بما جسمت    ٬بولداگ

هاش بعصمی ازبازیهما سمرودهای مخصمو  بمه      و خیز زیاد هتراه بود مثل بازی با توپها یا مهره 

خودیان را دایتند که هتراه بازی می خواندیمش این بازیها بیشتر مورد عال ه ی دخترها بمودش  

آهنمگ المی المی او     سرودهای این نو  بازیها نامهایی مثل بادبانهای کشتی بزرگ دایتند و با

دایتند که معتوال توسمط بچمه    بعضی از مناطق بازیهای مخصو  به خودیان را .هتراه بودند

آنهما در   این هدایت یامل تعداد نفرات بازی کننده و امتیمازات  .های بزرگتر هدایت می یدند

به هر حال این بازیها هیچ هزینه ای برای بچه ها ندایمتند و راه ارزانمی    .روزهای بعدی میشد

دهمد کمه چطمور فقمط      این مرد توضیح می .برای تفریح و سرگرمی بچه ها در این مناطق بود

 .یک دنیا خویی و تفریح را به هتراه دایته باید ٬ آن زمان می توانست مقدار اندک پول در

ما برای خودمان بازی درست می کردیم و این بازی هیچ خرجی ندایتش ما با هر چیزی کمه بمه   

 دستتان میرسید چوبهای بازی کریکت را درست می کردیم و در کوچه هما از همر چیمزی کمه    

آن زمان کوچه هما خیلمی باریمک     یبیه به دریچه بود به عنوان دروازه استفاده می کردیمشدر

آسمیبی نرسمدش مما خطهمای خیابمان را بمه        و باید مواظ  بودیم تا به پنجره ی خانه ها بودند

آن به عنوان زمین تنیس اسمتفاده کنمیمش توپهمای بازیتمان      بخشهایی تقسیم می کردیم تا از
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 دند و در بسیاری او ات از دستهایتان به عنوان راکت استفاده ممی کمردیمش در  بسیار کهنه بو

آنها مشکل بودش یکی از بازیهایی کمه   آن زمان بازیهای زیادی وجود دایتند که انتخاب یکی از

 .آزادی نامیده می ید خیلی دوست دایتم رهایی یا

ه دو گروه تقسیم می یمدیمش  برای این بازی روی سنگفرش خیابان عالمتهایی می گذایتیم و ب

آنها را می گرفتندش اگر کسی توسط گمروه مقابمل    یک گروه باید می دویدند و گروه مقابل باید

گرفته میشد باید داخل زندان فرضی  رار می گرفتش او باید تا زمان دستگیری هتمه ی افمراد   

چمه همای گمروه    بعد بازی برعکس میشد و باید سعی می کردیم ب .گروهش در زندان می ماند

 .مقابل را گرفته و به زندان بیندازیم

البته گاهی امکان  ایم یدن و ادغام در گروه مخالف هم بودش به هر حال و تمی داخمل  فمس    

باید تا باخت کامل گروهتان و وارد یدن هته صبر ممی کمردیمش در    ٬فرضی گذایته می یدیم

س فرضی می گذیتیم و فریاد ممی زدیمم   این بازی در حالیکه هته می دویدند باید از باالی  ف

کسی که در این زندان بود فقط می توانست داخل هتین محوطه ی کوچک فرضی کمه   .رهایی

با خطهایی محصور یده بود حرکت کندشمتکن بود در این بازی بچه ها به اندازه ی چنمد مایمل   

  .دش لذت بخش بودزیا بدوند و تا حد زیادی خسته یوند ولی این بازی به اندازه ی دوندگی

یکی از سالتندان در مورد اینکه چطور دسته ی مخصو  بازی کریکت راساخته بمود تعریمف   

میکرد و دیگری از بازیهای دوران کودکیش می گفتش از الستیکهای کهنه ی دوچرخه ها بمرای  

خیلی از بازیها استفاده میشدش حتی از این الستیکهای کهنه برای صمید مماهی اسمتفاده ممی     

ای پیچیده می یدند و بخش باالیی کیسمه بما طنمابی     ردندش این الستیکها با کیسه ی کهنهک

که مثل تور ماهیگیری عتل میکرد و به طناب بلندی وصل می یدش بچمه هما بما     بسته می ید

آب ممی رفتنمد و ایمن وسمیله ی سماده ی       درست کردن این وسیله به ستت کانالهای پمر از 

 ضتن باال و پایین بردن طناب باید آنها .تیق و تیره فرو می بردندآبهای ع ماهیگیری را درون

آنرا محکتتر نگه می دایتند تا فشار حاصمله از دستشمان باعم  حرکمت یمدید وسمیله ی       

آوردند و روز خوبی برای مماهیگیری دایمتند بما تعمدادی از      ماهیگیری یودش  اگر یانس می
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آنهما را   آنقدر کوچک بودنمد کمه ممی توانسمتند     ماهی به خانه می رفتند ش معتوال این ماهیها

 .مربا بگذارند ییشه ی داخل

کودکان از الستیکهای کهنه ی دوچرخه به عنوان حلقه هایی برای بازی استفاده ممی کردنمدش   

تنها چیز الزم برای این بازی یک تکه چوب نسبتا محکم و صرف انرژی زیاد بمودش بچمه هما تما     

آنهما   کهنه با چوبی که در دستشان بود و دویمدن بمه دنبمال    ساعتها با چرخاندن الستیکهای

بازی می کردندش و تی به گذیته بر میگردیم می بینم که هیچ چیز جالبی در این بمازی وجمود   

آن زمان اسباب بازیهای متنو  امروزی را در اختیمار ندایمتند و بایمد     ندایت ولی کودکان در

  .او اتشان را از طرق دیگر سزری می کردند

از چرخهای کوچکتر برای درست کردن مایینهای اسباب بازی استفاده میشمدش پیمدا کمردن    

آمدش اگر ایمن چرخهما بمه     چند چرخ کوچک  دیتی از یک وسیله یانس خوبی به حساب می

آنها برای ساختن یک گاری کوچک استفاده کردش معتوال برای بدنمه   یک اندازه بودند میشد از

آنهما را از   مقدار زیادی چوب الزم بمود کمه ممی توانسمتند     ٬ سادهی یک گاری اسباب بازی 

محوطه های پر از بت  یا حتی حیا  بعضی از خانه ها پیدا کنندش در پمیچ ریلهمای  طمار همم     

آنها را برای خودیمان   آهن به بچه ها اجازه می دادند تا مقدار زیادی چوب بود که کارگران راه

تعدادی از درهای فلزی  ٬خت یک گاری فانتزی کوچک دایتبردارندش اگر کودکی عال ه به سا

را در بخش جلوی گاری می گذایت تا به هنگام حرکت سرو صدایی ایجماد کنمدش ایمن     نویابه

کان بود اما من از گاری خودم برای رفمتن   نو  گاریهای پر سر و صدا مخصو  مسابقه بین کود

تا برای مادر بزرگم کتی چوب ببرمش ممردی  به محوطه ای که پر از چوب بود استفاده می کردم 

آن محوطه کار میکرد به من اجازه میداد تا کزه ای از چوبهای ریز و دریت را جتع کمنم   که در

بچه همای بزرگتمر    .آتش درست کند آنها را به خانه ی مادر بزرگ می بردم تا با چوبها ش سزس

آنهما را داخمل بخچمه ای ممی      ند یاکزه های چوب را جتع کرده و دوریان را با طناب می بست

 .گذایتند و به مردم می فروختند
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آوردندش  آن طریق پولی هم بدست می آن زمان سرگرمی دیگری هم برای بچه ها بود که از در

آوردنمد را   گروهی به سردابه ها میرفتند و چیزهای کوچک زیبایی که در طبیعت بدست ممی 

ها معتوال توسط خانتهما و دخترهمای جموان انجمام     برای مردم به نتایش می گذایتند این کار

 :آن اینطور می گفتند میشد و تعداد زیادی از خانتها درباره ی

ما معتوال تکه ای از تخته یا چهار پایه را روی پله ویا جلوی در ورودی خانه ها می گذایمتیم و  

عضمی  آن را با یک تکه دستتال کاغذی رنگی چهمارگوش ممی پویماندیمش سمزس مما ب      روی

مما نخهمای    .آن می گذایتیم چیزهای رنگی درخشان مثل صدفها و دانه های تسبیح را روی

آمماده   آن چیزی یبیه به پروانه درست کنیمش بعمد از  تسبیح را روی فتیله می گذایتیم تا از

آنهما را ببیننمد و در    آنها را روی میزی می چیدیم و از مردم می خواستیم تا کردن این چیزها

آوردیمم   پول بدهندش سزس پولها را با هم تقسیم می کردیمش با پولهایی که بدست ممی مقابلش 

ما باید بما بازوهایتمان سمزری     .آب نبات و چیزهای دیگر برای خوردن می گرفتیم ییرینی و

بمرای فقمط    .آنها را ببیند درست می کردیم تا کسی نتواند  بل از پرداخت پول ٴبرای این اییا

مجبمور بمه    پرداختنمد و  بچمه هما    اییا باید نصف یک پنس  مدیتی ممی  یک نظر دیدن این 

پرداخت این پول نبودند و فقط در صورت توانایی پولی می دادندش این نتایش مخصمو  دوران  

  .آن اییا ساده چیزی نبود که بتواند بچه های امروزی را سرگرم کند یته بود و گذ

 انتخماب ایمن اسمم     ٴ خاب کردندش احتتماال ایمده  انت آنها اسم سردابه را برایش نتی دانم چرا

ایمن ایمیا را در    ٬ مقد  مسیحیان کاتولیک بودش خانواده های این منطقه برگرفته ازمکانهای

مادرهما   .مقابل در ورودی خانه هایشان ممی چیدنمد    ٬روز نتایشگاه کلیسای محلی کاتولیک

 ا روی میز کوچکی به هتراه عکمس یما  یده بود ر تزئین باید گلدانی پر از گل که با بند لباسی

بانو بندل یکی از کسانی بود که بچه ها مشتاق دیدارش بودنمدش   .تندیسی مقد  می گذایتند

کالرا گرنت بودش کالرا در یرق لندن متولد یده بود و هتیشمه ممی خواسمت بمه      ٬نام این بانو

او بمه   ۶۹٠٠ ایمل سمال  آرزویش به تحقق پیوستش در او کودکان فقیر در  زندگی بدهدش البته

فقیرنشین  ٬ ستت مدیریت مدرسه خیابان دون در منطقه ی سطح پایین باو رسیدش این بخش
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ترین بخش کل منطقه بود و کالرا به زودی متوجه ید که بچه های این منطقه به چیزی بیشمتر  

احتیما    ٬ناز مدرسه نیاز دارندش برای احیا زندگی مردم منطقه ائم از کودکان و خانواده هایشا

 .زیادی به کتک در یادگیری مسائل اولیه زندگی بود

کالرا مدرسه ی جدیدی را به هتراه بخش الحا ی اش در خیابان فمرن تاسمیس    ۶۹٠۹ در سال

کردش این بخش جدید مکانی برای کتک به فقرا بودش این کتک می توانست یمامل همر چیمزی    

ا بایدش معتوال داوطلبانی که بطمور مجمانی   برای زندگی روزانه ی مردم مستتند از طرف کالسه

کار می کردند در خانه های نزدیک مدرسه ساکن بودندش عقیده بر این بود که داوطلبان باید تما  

 .آن مکان بتانند زمان بهبودی یرایط کتک کنند و در

آورند و متوجمه   خل و خرجشان را به طور روزانه در می کالرا می دید که چطور اهالی محل  د

دوزنمده بمه    ید که تعداد زیادی از مادران از راه دوختن لباسها امرار معاش می کنندش این زنان

آوردن پمول   اندازه ی کافی از جان  رئسایشان حتایت نتی یدند و مجبور بودند برای بدسمت 

خیلی سخت کار کنندش کالرا برای کتک به این خانتها صمندوق خیریمه ای بمرای      ٬ بسیارکم

را بزردازنمدش   ایمن زنهما   تا بتوانند دستتزد کامل ایجاد کرد ایی که تهیه میکردندخرید لباسه

 یتتهمای   و البتمه بما   او این لباسها را به مردم محلمی  ٬عالوه بر فروش این لباسها به مغازه ها

  .مناس  می فروخت

وق برای خرید بیشتر لباسها از خانتهما و صمند   ٬آمد هر سودی که از فروش لباسها بدست می

خیریه ی کالرا مورد استفاده  رار می گرفتش خانواده هایی که کفمش مناسمبی ندایمتند ممی     

توانستند عضو بایگاه کفش کالرا یوندش این بایگاه کفش و چکته هما را بمه کتتمر از  یتمت     

کمالرا   .آدمهمای بمی بضماعت بمود     اصلیشان می فروخت و این یمک سمخاوت وا عمی بمرای    

 ٬عینمک  ٬ن مجتوعه دایت که یامل بایگاههای خریمد غغمال  دیگری هم در ای بایگاههای

هما ممی    خمانواده  .تخت و وسایل دیگر بچه و حتی میله های محافظ اتش جلوی یومینه بود

  .بخرند آنجا این اجنا  را ارزانتر در توانستند

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 Page 23 افسانه جهانفر
 

آن زممان   آتش را بعد از داستان غم انگیمز و وحشمتناکی کمه در    در وا ع کالرا محافظ جلوی

آتمش در   ق افتاد را به لیست خرید این بایگاه اضافه کردش و تی که جر ه همای حاصمل از  اتفا

آن فریته ی کوچک یمد چمون    یکی از خانه ها به لبا  دختر کوچولویی خورد و باع  مرگ

  .آن زمان هته ی خانواده ها  ادر به خرید این وسیله نبودند در

ن وجود دایمت در حالیکمه تتمام اعضمای     آموزیی بهدایت و دوزندگی برای مادرا کالسهای

نهار و یام ارزان تهیه یمده توسمط مدرسمه لمذت ببرنمدش       ٬خانواده می توانستند از صبحانه

  .هتچنین کالرا اولین مرکز درمانی و بهدایتی مدرسه را در لندن برای بچه ها افتتاح کرد

و تنگدسمتی ممردم فقیمر     با اینکه کالرا در هتان منطقه زندگی میکرد ولی هنوز از دیدن فقر

یوکه میشدش روزی یکی از خانتها به دیدن کالرا رفت و از او درخواست یک لبا  خواب بمرای  

او بمه غیمر از لبما      ٬زن ممرده بودنمد   آن بچه ی کوچکش کردش و تی  بال دو تا از بچه های

دیگمری   بزیچد و حاال او هیچ لبما   در آن خوابشان چیز دیگری ندایت که بچه های مرده را

 .برای این بچه ندایت

آورد که بسته ای پر از لوازم و لباسمهایی بمود کمه     کالرا خیلی سریع بایگاه دیگری را بوجود

بچه های بسیار کوچک نیاز دایتند و این بسته ها در اختیار مادران گذایته می یمد و و تمی   

 .شداین بسته به مادر جدید بعدی داده می ٬بچه های کوچک بزرگتر می یدند

مردمی که خار  از این منطقه زندگی میکردند و تی در مورد کارهای نیک کالرا می یمنیدند  

آنها چیزهایی را که می توانستند تهیمه کننمد    .می یدند نیکوکارانه تشویق به انجام کارهای

برای کتک در اختیار این بایگاه می گذایتندش هته ی این کتکها به خیابان فمرن ممی رفمتش    

 ابل استفاده ی دیگر با  یتتهای بسیار ارزان به مردم محلی فروختمه میشمد و     ٴاییا لباسها و

آنها برای کتک به بایگاه خیریه استفاده میشدش مردم تتام چیزهایی را کمه   سودهای حاصل از

 ٬مهمره هما   ٬ یامل اسباب بازیهما  ٴنتی خواستند را به بایگاه کالرا اهدا می کردندش این اییا

 .توپها و حتی مهره های مرمری می یدند ٬عروسکها ٬سوتها ٬تیکارتهای پس
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مهم این بود که هیچکدام از ایمن چیزهما دور انداختمه     ٬چقدر کهنه اند ٴمهم نبود که این اییا

تکه ای از صدف یا پمر   ٬توپی کوچک ٬نتی یدندش حتی تکه های خرد یده ی کاغذهای رنگی

مستعتل پیدا کرده بود تما زنمدگی بهتمری را بمرای      ٴکالرا راه دیگری برای این اییا .پرندگان

 .مردم بسازد

کوچک به ظاهر بی ارزش درون تکه ای از روزنامه پیچیده میشد و به  یتت یمک چهمارم    ٴاییا

را بیرون بریزد امما او اعتقماد    ٴپنس  دیم به کودکان فروخته میشدش کالرا می توانست این اییا

منزلت خود را از طریمق پرداخمت    و نٴمی خواست مردم یا به دور انداختن چیزها ندایتش او

می توانسمت    ٬ای هیچ پولی برای کتک ندایت حتی مقدار اندک پول حفظ کنندش اگر خانواده

آمیز بودش کم کم هزاران کودک به ایمن   این یک روش کامال موفقیت .در بایگاه خیریه کار کند

ز دخترها و پسربچه ها بخواهد تا بطور یمک در  منطقه پا گذایتندش بطوریکه کالرا مجبور ید ا

آنها برای گرفتن بسته همای کوچکشمان    .میان و جداگانه در روزهای ینبه به این مرکز بیایند

بچه های مسن تر بسمته   به ساعتها در خیابان صبر می کردندش کم کم کالرا به این فکر افتاد که

اگر بچه ای بمدون   .گیری  د بچه ها دایت های متفاوتی بدهدش او یک کتان چوبی برای اندازه

 .بخرد می توانست یک بسته ی کوچک ٬ وز کردن زیر کتان  رار می گرفت

آن کتان  رار نگمرفتم ولمی    استفاده می یدش من هیچو ت زیر ۶۹۹٠ این کتان چوبی تا سال

همم  مادرم در زمان بچگی اش برای گرفتن بسته ی کوچکی زیر این کتان چوبی  رار گرفمتش م 

مهم این بمود کمه    بشود مهره نبود که مادرم فقط صاح  سر یک عروسک کهنه یا تعداد کتی

 آن سن و سال و یرایط یک گن  وا عی محسوب میشدش اگر مادرم و دوسمتانش  در  ٴاین اییا

یک گویمه بایسمتند    می توانستند ای هم می یدند یا حتی پول کافی دایتند برنده ی جایزه

ا و کالهایشان به عنوان کودکی دیگر جایزه ی دومی را هم بگیرندش گتمان  و با عوض کردن کته

مختلمف   ۽آن دوران در منطقه ی ایست اندرزبرای گرفتن اییا نتی کنم تصور جتعیت زیاد در

 .کار مشکلی باید کوچک
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از دنیا رفت اما راهش ادامه یافتش مدرسه ی  دیتی اش بمه نمامش     ۶۹۹۹ کالرا گرنت در سال

و مجتتع خیریه ی خیابان فرن کارش را ادامه دادش این مجتتمع محلمی بمرای نهمار و     ببت ید 

بخش مرا بت و بنگاه خیریه و هنوز در خدمت مردم محلمی اسمت و    ٬ کالسها ٬ ۽فروش اییا

  .ن منزلت کالرا به کار خود ادامه می دهد ٴبا حفظ یا

آن  آورندش بمدون کمالرا هتمه ی    هنوز مردم او را به یاد بسته های کوچک ارزانش به خاطر می

چیز کوچکی مخصو  به خودیان دایته بایند و جعبمه همای    بچه ها و مادرم نتی توانستند

 .کوچک و کهنه یان خالی می ماند

 بخش چهارم

تفریح و بسته ی پول بایدش بچه ها بایمد بمه مدرسمه     ٬هیچ زندگی نتی تواند فقط یامل بازی

بوسیله ی اصناف تجماری و یمرکتهای بروتتنمد یکمی از     هم می رفتندش تامین مادی مدار  

آموزش و کتک به بچمه   سنتهای  دیتی در یرق لندن بودش بنگاههای خیریه و کلیساها هم در

ها یرکت دایتندش این به این معنا نبود که کودکان فقیمر دارای چشمم انمدازهای کموچکتری     

 ٬ حصمیل فرصمتی بمرای یمادگیری    نسبت به فرزندان بروتتندان بودندش اممر ت  ٬ آینده برای

آینده بودش به معنمای دیگمر ایمن کودکمان را      آنها برای کار در آماده سازی خواندن و نویتن و

تحصیالت ابتدایی بمرای    ۶۹۹٠در سال .آماده می کردند برای کار در کارخانه های بروتتندان

  یافمت و بمه راه   آمدش بخشی از یهرداری به احداث مدار  اختصا هته به صورت رایگان در

آنها نهایت تالش خود را می کردند تا مطتئن یوند کودکمان بمر اسما      .آنها پرداخت اندازی

آنهما دلیمل غیبمت را     ٬پایه های اصولی به تحصیل می پردازندش اگر بچه ای غیبمت ممی کمرد   

آموزان وجود دایتش به یماد   پیگیری میکردندش در مدار  فردی برای رسیدگی به غیبت دانش

مدار  یاد می کمردیمش   غیبت ارم در دوران جوانی هتیشه با دوستانتان از خاطرات مسئولد

 اغل  مردم خاطرات زیادی در مورد غیبتهایشان از مدرسه دارند و روزهمایی را بمه یماد ممی    

در حال جسمت و خیمز و بمازی در کوچمه و       غیبت مدرسه توسط مسئول مچشان آورند که

 .خیابان گرفته میشد

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 Page 26 افسانه جهانفر
 

حتمی   آنها آنها نبودش بعضی از توال غیبت کودکان از خانواده های فقیر به معنای ییطنتاما مع

در صورت مجانی بودن مدار   ادر به ادامه ی تحصیل نبودند چون باید کمار ممی کردنمد تما     

آنها هم مثل مادرم مجبور به ماندن در خانمه   پولی برای خانواده هایشان فراهم کنندش بعضی از

ز خواهر و برادرهای کوچکتریان بودند تا والدینشان بتوانند در بیرون از خانه کمار  و نگهداری ا

  .کنندش این دختران مادران کوچک نامیده می یدند

مادرم با اینکه زن باهویی بود هتیشه احسا  میکرد با نرفتن به مدرسه چیزی در زنمدگیش  

 انی مجبور بمه خوانمدن بمه معنمای    مادرم زم .کم دارد و این مسئله برایم خیلی غم انگیز بود

که خیلی از سن مدرسه اش گذیته بودش جال  این بود که مطالعه به صمورت یکمی    ید وا عی

آن زممان مدرسمه نتمی     و حس عجیبی به خوانمدن دایمتش در   آمد از مهتترین عالئقش در

درسمه ممی   آنها یا باید به م .توانست مهتترین موضو  برای کودکان از خانواده های فقیر باید

 .ها یشان فکر می کردند سفره روی رفتند یا به نان

بسیار ینیدم که چه نظرات مثبتی راجمع   ٫من ازبچه هایی که یانس رفتن به مدرسه دایتند

به مدرسه و در  خواندن دایتندش حتی کودکانی که از بخشهای بسیار سطح پمایین جامعمه و   

بسیار سخت گیر در  بخوانندش با این وجمود   مجبور بودند در کالسهای بزرگ هتراه با معلتین

هتین کودکان احسا  می کردند که چیزهای مفید زیمادی در ممورد زنمدگی از مدرسمه یماد      

آنها هم مثل این زن که در مورد گذیته اش حرف می زنمد از مدرسمه    گرفتندش  البته بعضی از

 .متنفر بودند

یمش معتوال بخش کوچمک عتیقمی روی   به صورت صفهای طوالنی پشت میزها  رار می گرفت ما

این میزها بود که پر از جوهر می ید تا برای نویتن مورد استفاده  مرار گیمردش بطمور معتمول     

آنها را پشت سر هم و به دفعات تکرار ممی کمردیم ش    درسها راطوطی وار از بر کرده و خیلی از

  اگر ایتباهی

کمه   رسدش گاهی درسها مثل جدولی بودندمی کردیم فقط خدا بود که می توانست به دادمان ب 

یامل اطالعات مختلف می یدند مثال باید در مورد بخشهای مختلف انگلسمتان و موضموعات   
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آن یاد می گرفتیمش ما هیچو ت ایده ای برای درک اینکه چرا باید این درسها را ممی   مربو  به

لی جمرات ندایمتیم در ایمن    و خواندیم ندایتیم و نتی دانستیم چه استفاده ای برایتان دارند

 .مورد سوال کنیم

من حتی در مو ع جواب دادن به سواالت بعضی از معلتین دچار تر  می یدمش حتمی تصمور   

آموزگاران جرات ندارند بمدون   بی رحتی بعضی معلتین در گذیته بسیار مشکل استش امروزه

گردان در مدرسمه  ای را روی زانوی بریده یده ی یما  اجازه ی والدین حتی چس  زخم ساده

آموزیمی   بگذارندش باور کردنی نیست فقط در دو یا سه نسل گذیته این هته تفاوت در نظمام 

ما باید هر کاری که می گفتند انجام می دادیم و گاهی فقط بما دیمدن چهمره ی     .وجود دایت

  .عصبانی معلم مشغول می یدیم

تحصیل برای ممن بمازگو کردنمد     افراد مسن زیادی داستانهای وحشتناکشان را در مورد دوران

آنها اموزش می دیدند کتک خورده و تحقیر می یدندش ایمن   که چطور توسط کسانی که باید از

 ٬کودکی و رفتار معلتش در گذیته یماد ممی کنمد    خاطرات مرد سالتند هنوز و تی در مورد

 .عصبانی و ناراحت است

آن مرد بسیار اختو و سختگیری بمود ش   .من از معلتم متنفر بودم چون او مرا خیلی می ترساند

او عادت به کتک زدن بچه ها با چوب دایت ش هر بار چوبش را به باال می بمرد بما همر چمرخش     

آن کنده می ید و در هوا پخش می یدش از نظر او ایمن ضمربات بسمیار خیمر      چوب تکه ای از

ران در مو مع  آموزگما  خواهانه بود که روی پوست بعضی بچه ها می نشسمتش یکمی دیگمر از   

آنها را از پشت میزیان با خشمونت همل    عصبانیت با پنجه اش محکم یاگردان را می کشید یا

 .میدادش ازنظر من او جانور بی رحم دیگری بود

خاطرات تل  دیگری نیز از افراد مختلف وجود دایتش تخته پاک کمن چموبی سمنگین گماهی     

دیگری برایم تعریف میکرد که و تی او  می خوردش مرد به سر یاگردان به  صد تنبیه و محکم

فقط هفت سال دایت یاهد صحنه ی وحشتناکی در مدرسه بودش مدیر مدرسه و تمی مویمی   

آنقدر موش را به زمین کوبید و جسد بی جان حیموان را بمه    ٬را در دست یکی از یاگردان دید
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ه ایهای معصموم  زمین کشید تا خونش پخش یدش او این کار را در مقابل چشتان یاگرد مدرس

  .و کم سن و سال انجام داد

 

هتانطوریکه  بال گفتم هته ی خاطرات مدرسه بد نبودندش بعضی از مردم فکمر ممی کننمد کمه     

تحصمیلی   آنها خویحال بودند از اینکمه دارای پایمه ی   .بسیار مفید و پرباربود دوران مدرسه

 .آموختنمد  نویتن و ریاضیات را خواندن و  ٬آر ا   نامیده میشد ای که  وی یدند و با دوره

آنها یاد داد که چگونمه روی پمای    آنها فکر می کردند که  وانین سخت مدرسه های  دیتی به

 .خودیان بایستند و بتوانند در دنیای بزرگساالن با  درت بیشتری گام نهند

 ٬خط کمش  ٬جوهرو  لم  ٬به بچه های مدرسه هر چیزی که احتیا  دایتند داده میشدش مداد

 کاغذ و تعداد زیادی کتابهای درسی که یاگردان حتی می توانسمتند در خمار  از مدرسمه از   

آنها بطور مجانی استفاده کنندش این یرایط رایگان در مقایسه بما مخمار  تحصمیل در دنیمای     

 .امروز بسیار متفاوت به نظر میرسد

این جموایز در حظمور    آنها روز مخصوصی برای دادن جایزه به یاگردان خوب و متتاز دایتندش

آمموزانی کمه در    آموزگاران به انها داده می یدش معتموال بمرای دانمش    آموزان و هته ی دانش

تحصیل موفق بودندکتاب یا جعبه ی مداد رنگی برای نقایی در نظر گرفته میشدش ایمن جمایزه   

در  آنها چیمز زیمادی   های کوچک برای بچه های منطقه ی فقیر نشین خیلی با ارزش بود چون

  .ای که من در کودکی گرفتم کتی باع  سرخوردگی ام ید خانه ندایتندش هر چند جایزه

آموزگارم گفت که جایزه ای در روز مخصو  مدرسمه بمرایم در    من تنها یش سال دایتم که

آمدنمدش ممن    به مدرسه ی مما  و پرورش آموزش نظر گرفته یده استش چند نفر از طرف بخش

 آنها تشکر کوتاهی می کردم و باید بمرای هتمین چنمد    ی رفتم و ازباید به جایگاه مخصو  م

آن روز به جایگاه رفتم و هتان چیزی که به ممن   هفته ها تترین می کردمش در تشکرآمیز کلته
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دیکته یده بود را گفتمش بعد خانم مهربانی دسته ای از کتابهمایی را کمه روبمانی بمه دوریمان      

 .پیچیده یده بود را به من داد

خیلی خشنود بودم ش ما هیچ کتابی در خانه ندایتیم در حالیکه من عایق کتماب خوانمدن   من 

بودمش خیلی برایم سخت بود باور کنم که صاح  چند کتاب یدم ش امما اصمال از بخمش بعمدی     

 .ماجرا خبر ندایتم

 ۽آنهما در ازا  .و تی سال تحصیلی جدید را یرو  کردم معلم کتابهایم را از ممن پمس گرفمت   

آن کتابها را برای هتمه ی بچمه    من در مدرسه جایزه ای دادند اما در وا ع می خواستند تالش

 بمه  و تی کتاب را به  فسه ی کال  برگرداندنمد احسما  کمردم    .های کال  استفاده کنند

 .گول خورده ام ودر مورد من تقلبی صورت گرفته است سختی

آن کتابها را دایته بایم و از نظمر   یاید من خیلی خودخواه بودم اما بدجوری دلم می خواست

بزرگتمرین دلیمل اسمت کمه حماال        ٬من این یک جور بی انصافی بودش فکر می کنم این خاطره

 .اغل  به کتابخانه می روم و کتابهای زیادی را هم خریده و در خانه ام نگهداری میکنم

ویند بچه هما زیماد بمه    آنها می گ .امروزه مردم فکر میکنند که بچه هایشان زیاد سالم نیستند

بیرون ازخانه نتی روند و سعی نتی کنند گشمتی در کوچمه و خیابمان بزننمد و تنهما جلموی       

آنها برای رفتن بمه   تتام روز را می گذرانندش حتی بسیاری از فضای بسته کامزیوترها یشان در

نسمل ممن   آمد می کنندش اما برای  با اتومبیل رفت و مدرسه حاضر به  دم زدن نیستند واغل 

  .هته چیز بسیار متفاوتتر بود

در هیچ خانه ای کامزیوتر وجود ندایت و به ندرت کسی صماح  مایمین بمودش     ۶۹۹٠ در سال

آمد و مدرسه را بمه ممن نشمان داد و     اولین روز مدرسه مادرم تا نزدیک در مدرسه هتراه من

آمد میکردمش البته ایمن   آن زمان من هر روز خودم به مدرسه رفت و راهنتایی دیگری نکردش از

به این معنا نبود که پدر و مادرم نسبت به من غفلت می کنندش این وضعیت برای هتمه ی بچمه   

آدمهمای   ها یکسان بودش من با سایر بچه ها بصورت گروهی به مدرسه می رفتیم و هیچو ت از
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 ی غریبه نادر وا ع کلته  .آن ناحیه را می یناختیم غریبه ترسی ندایتیم چون هته ی مردم

  .آیناتر از امروز بود

آموزگماران   پدر و مادرانتان هیچو ت به مدرسه ی ما نتی رفتند چمون اعتقماد دایمتند کمه    

هتیشه بهترینها را می دانند و رسیدگی به امور تعلیم و تربیت بچه هما ارتبماطی بمه والمدین     

گیریم کمه متکمی بمه    یاد ب می توانیم این ایده وجود دایت که چون سالم هستیم پس .ندارد

 .یاید این موضو  از بعضی جهات به نفع ما بود .خود و مستقل باییم

رفتن به مدرسه تقریبا چیزهایی بیشتر از خواندن و نویمتن و یمادگیری حسماب بمود و ایمن      

و تی بچمه   ٬یامل برنامه های بهدایت و سالمت هم میشدش او اتی هم برای بازی وجود دایت

باال و پایین می پریدند و یا بمه   ٬ه و به صورت حلقه ای حرکت می کردندها دستان هم را گرفت

 .آیغال را از سطلهای زباله جتع کنند دنبال هم می دویدند تا بسته های

به غیر از  لم و کاغذ مجانی هر روز به بچه ها یک بطری ییر برای نوییدن داده میشد و نهمار  

سی  زمینی سمرخ یمده و سمایر     ٬آن زمان پیتزا گرم و ارزانی هم برایشان تهیه می یدش در

که امروزه سریع گرم و اماده می یوند وجود ندایتش به غیمر از یمک غمذای     غذاهای متنوعی

چیز زیادی برای انتخاب غذا وجود ندایت و چیزی به نام تنمو    ٬معتولی برای پر کردن   یکم

 .غذایی مطرح نبود

می ایستادیم تا روغن مماهی و عصماره ی جمو را از    هر روز صبح هتراه با  ایقهایتان به صف 

از یک  ایق استفاده ممی یمد و  ایمقها     ٬ مسئولین مدرسه بگیریمش برای هر گروه از بچه ها

 ٬ بعد از هر بار استفاده یسته نتی یدندش من مطتئنم اگر امروزه چنین وضعیتی وجود دایت

ته اهتیتمی بمه ایمن موضمو  نتمی      در گذی ٬هته ی مادران یدیدا اعتراض می کردند ولی ما

  .دادیم و خوردن یک  ایق عصاره ی جو مثل خوردن ییرینی و یکالت بود

 .آمدنمد ندایمتیم   ما زیاد عال ه ای به دیدن پرستاران با سر و وضع مرت  که به مدرسه ممی 

برای بازدید و بررسی سالمت عتومی و نطافت ما فرستاده می یدند ولی در وا ع موهمای   آنها
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آغشمته بمه مموادی بمد بمو را در       آنها یانه فلزی .دکان را از نظر یزش بررسی می کردندکو

موهای سرمان فرو می کردند و با د ت به موهایتان نگاه می کردندش هتانطوری کمه ایمن ممرد    

بچمه ای پیمدا    روز بدی می ید اگر پرستار ناتی نمورا یزشمی را روی سمر    ٬برایم تعریف کرد

 .آمد اگر چنین اتفا ی می افتاد خنده دار میمیکرد و این به نظر 

آموزی در سرش یزش دایت اتفاق جالبی نبود ولی در هر صورت اسباب خنمده ی   اگر دانش

ما فراهم میشدش در این صورت پرستار تتام موهای این کودکان را از ته می ترایمید و مماده ی   

ایمن بچمه هما ممی خندیمدیم و       ما معتوال بمه  . رمز رنگی را روی تتام سر بچه می می مالید

 .آن دوران وا عا جانوران کوچک وحشتناکی بودند مسخره یان می کردیمش بچه ها در

 در حالیکه تعداد زیادی از مردم عایق مدرسه بودند اما هته این حس را ندایمتندش بعضمی از  

اری ممی  آمدن از ان لحظه یمت  آنها مدرسه را مثل زندانی می دانستند که هر روز برای بیرون

 آزادی برای رفتن به خانه و بازی در خیابان نبود بلکه درست مثل اممروز  کردندش این به معنای

 .بچه های بزرگتر هتیشه به دنبال رفتن به خانه و پیدا کردن چیز خوبی برای خوردن بودند ٬

 

 بخش پنجم

نشان زنمده  خاطرات زیادی در غه و تی در مورد نحوه ی تغذیه مردم در گذیته می پرسیدم 

 .پرده بردایته می ید مردم در گذیته وا ع ازبخش دیگری از زندگی در که میشد

ورود مهاجرین از تتام نقا  دنیا به انگلستان برای کار و زنمدگی بازتمابی از فرهنگهما و حتمی     

غذاهای جدید به این سرزمین بودش و تی من بچه بودم اغل  غذاها از کشورهای غربی اروپما و  

بخشی از خاطرات مردم از پتیکت لین که یک دکه ی اغذیمه   ت یهودی بودندش در اینجابا اصلی

 .آوردم فرویی در غرب لندن بود و هنوز هم فعال است را
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آبراهها بسا  دایمتندش درسمت مثمل     معتوال در کنار کوچه ها و اغذیه فرویان در غرب لندن

آنهما   .آوردنمد  اغذیه را بوجود ممی جارویی در کنار هم جتع می یدند و انبوهی از دکه های 

آب نتک دایتند و مواد غذایی مثل یاه ماهی ها را درون ایمن   معتوال بشکه ای پر از سرکه و

را  پوسمت خموک بمود    بشکه نگهداری می کردندش این فروینده ها دستهای  رمزیان که مثل

 نان در کنمار مماهی   آنها معتوال .درون بشکه ها می بردند و مار ماهی ها را بیرون می کشیدند

 هر چند .گذایته و غذا را به صورت مخروطی در کاغذی می پیچیدند و به مشتریها می دادند

 .این غذا بهدایتی نبود اما خیلی خویتزه و دلچس  بود

 غذا در مناطق فقیر نشین از مواد اولیه بسیار ساده و ارزانی تشکیل می یدش مادرهما معتموال  

وب می یدندش مادران برای تبدیل این مواد سماده و بسمیار کمم بمه     آیزز هر خانواده ای محس

دایمتن ممواد    در وا مع  .حجم بیشتر و سیر کردن یکم افراد خانواده خیلی تقال می کردنمد 

 .غذایی اندک و پول بسیار کم کشتکش بزرگی برای تهیه غذای بهتر بود

ری  گذیته بود ولی ایمن بمه   غذاها یامل حبوبات ترک بردایته و نان و سی  زمینی های از تا

بعضی از غمذاهای ممورد عال مه مما نمان و      .آمدند آب در نتی معنا نبود که غذاها خویتزه از

 ٬گویت بودش البته مقدار کم گویت که هتراه بخار پختمه ممی یمد یما انموا  پمای گویمت       

  .آغشته یده با یکر بود میوه ها و یا حتی تکه ای نان ٬سبزیجات

آن بدهمد   ف ختیر نان را مثل  طاب حاییه دار میکرد تا تزیین و یکلی بمه مادرم معتوال اطرا

آن  آنها را به مما ممی دادش حماال حتمی فکمر      خواباندن این ختیرها در یکر و پختشان وبعد از

 گذیته برمیگردم به یماد ممی   آورد ولی و تی به دندانم را به درد می نانهای ییرینی  دیتی

 .بودیم هتان نانهای ییرین بیتزه آورم که ما چقدر عایق خوردن

مادربزرگم مهارت زیادی در تبدیل مواد ساده به غذایی خویتزه و جل  رضایت افراد خانواده 

غمذایی خموب درسمت کمرد بسمیار       باور اینکه می یود از مواد بسیار نماچیز و ارزان  .دایت

از  صماب و  خرید ور های گویت نتک سمود خموک    ٬ مشکل بودش یکی از کارهای مادربزرگ
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آن با حلقه های پیاز بودش او مخلو  گویت و پیاز را درور ه ای از پیمه گوسمفند    مخلو  کردن

آن نوعی سوسیس درست میکردش معتوال مادربزرگ این سوسمیس را   یا خوک می گذایت و از

آب و سبزیجات  مختلف پخته میشدش ظماهر   در پارچه ی چیت ساده ای می پیچید و به هتراه

یک نو  پودینگ بمودش   آن غذا بعد از پخت مثل یک کتاچ کرکی یکل بود اما در وا ع این غذا

در  .را به یکل  طعات پهنی می برید و در بشقابهای ما ممی گذایمت   مادربزرگ این پودینگ

آن جویمانده میشمد مثمل یمک سمس       این مواد غذایی داخل  آبی که ٬پایان پخت این غذا

آن به ما میداد که هنموز بمه    د و احسا  لذتی از خوردنخویتزه روی غذای ما ریخته می ی

آن زممان نبمودش ایمن زن دربماره ی      خاطر دارمش مادربزرگ من تنها زن کدبانو و صمرفه جموی  

 :آیززی مادربزرگ خود اینطور توضیح داد چگونگی

 یک غذای عالی درست بکند که همیچ یمباهتی بمه غمذاهای     ٬مادربزرگ میتوانست از هیچ

آیغال که در دکه همای ممواد غمذایی     روزی ندایتش از هر چیز ارزان و حتی به نظرآماده ی ام

غذایی تهیه میشدش او بخشهای مختلف گویت خوک را سرخ می کمرد و گماهی    ٬پیدا می کرد

آن را درون تکه پهنی از نان می  ژله ای را ازصافی رد میکرد و می پخت و بعد مواد پخته یده

یکم مما را   ٬ین غذای ساده در عین حال که خیلی ارزان تتام می یدا .پیچید و به ما می داد

هم سیر میکردش ممادر بمزرگ تعریمف میکمرد کمه چطمور و تمی کمه دختمر کموچکی بمود            

معتموال دیسمهای    .آنها را برای جتع کردن غذا به بیتارستانها ممی فرسمتادند   بزرگترهایشان

خانه های بیتارستانها  مرار  آیزز بزرگ گویت سرخ یده خوک جهت خنک یدن به پشت در

داده می یدند و بچه ها در فرصتی مناس   در وا ع این مواد غذایی را دزدیده و به خانمه هما   

 .می بردند

 امما  هر چند اغل  غذاهایی که در گذیته دایتیم هیچ یباهتی به غذاهای امروزی ندایمتند 

آمماده و ناسمالم    قدار غمذاهای ودر خانه تهیه می یدندش امروزه ما نگران م حدا ل تازه بودند

ای  می یوند معتوال چیز تمازه  آماده مصرف یده هستیم و خوب می دانیم غذاهایی که سریع

  .نیستند
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له یده می فرویند اما تعدادیمان در   هنوز اغذیه فرویی هایی هستند که پای و سی  زمینی

یمرق   ٬دختر بچه بمودم  و تی من .اندک هستند بسیار مقایسه با اینگونه مغازه ها در گذیته

آن اغذیه فرویی ها به غیر از پمای گویمت و سمی      .لندن پر از مغازه هایی از این دست بود

آب می پختندش حاصل پخمت   زمینی له یده انوا  گویت ماهی و بخصو  مار ماهی را با بخار

ایمن  آماده می ریختندش مما معتموال روی    سس سبز رنگی بود که بر روی غذای ٬ مار ماهی ها

 .آنرا با  ایق و چنگال می خوردیم غذا سرکه می ریختیم و

آن زمان از کارد استفاده نتی کردیم اما می دانم که چقدر عایق انوا  پمای و   نتی دانم چرا در

 ٬سی  زمینی له یده بودیمش از ابتدای ساعاتی که مغازه های اغذیه فرویی بماز ممی یمدند   

صف می کشیدندش گاهی غذا را در هتانجا می خوردنمد و   آنها مردم برای خرید غذا در روبروی

  .گاهی غذا را با خود به خانه می بردند

آینه ای بودنمد   من بیشتر دوست دایتم غذایم را در اغذیه فرویی بخورمش این مغازه ها مثل 

دیوارهمای ایمن    .آب یمناورند  آن حس می کردیم مارماهی ها در کنارممان در  که با بودن در

سفید و سیاه پوییده یده بود و روی میزها سنگی مرمری یکل  مرار   سرامیکهای ا بامغازه ه

دایتش هیچ صندلی در این اغذیه فرویی ها وجود ندایت اما نیتکتهمایی بمود کمه روی همر     

کدام تعدادی از مشتریها می نشستندش هر چند من یانس خوردن غذا در بسمیاری از منماطق   

ن و صرف غذا بر روی یکی از نیتکتهای معتولی مغازه های پمای  نشست هنوز دنیا را دایتم اما

  .و سی  زمینی یکی از عالئق من است

آن زمان وجود دایت ماهی و سی  زمینمی سمرخ یمده بمودش      یکی دیگر از غذاهایی که در 

و تی من دختر بچه بودم در این مغازه ها میز و نیتکت وجود ندایت و مردم غمذا را خریمده و   

غدایی بود که می پیچیدش مماهی و سمی     عطر٬ آن هایشان می خوردندش تنها مشکلدر خانه 

آن ما را تشویق بمه خموردن غمذا     زمینی سرخ یده در کاغذی پیچیده می ید و عطر خوش

 . بل از رسیدن به خانه می کرد
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بعضی از فروینده ها تکه های نیته سوخته ی سی  زمینی و مماهی را روی کاغمذی بمر روی    

مغازه می گذایتند و این یانسی برای چشیدن غذا در مغازه بودش این تکه های نیتمه   پیشخان

سوخته طعم خیلی خوبی دایتندش بعضی از اغذیه فرویی ها سرکه و پیاز خمرد یمده همم در    

اختیار مشتریان می گذایتندش این سرکه هیچ یباهتی به سرکه های  هوه ای رنمگ اممروزی   

  .بود که با طعم پیاز ادغام می ید ندایتش سرکه ای یفاف و تند

من معتوال روزهای ینبه با مادر و مادربزرگم برای خرید مواد غذایی به بازار می رفتمیمش یکمی   

انموا  مختلمف ممواد غمذایی مثمل پودینمگ        ٬آن خرید می کردیم از دکه هایی که معتوال از

از جمنس کمروم   حبوبات و سوسیس خشک یده دایتش غذاهای بسیار داغ در ظروف بمزرگ  

پخته می یدند و مو ع عرضه ی غذا به مردم با بخار زیادی هتمراه بودنمدش ایمن غمذاها را در     

کاغذی می پیچیدند و به ما می دادندش و تی این غذاها به دستتان می رسید خیلی سخت بمود  

  .آن ناخنک نزنیم تا  بل از رسیدن به خانه به

از  صابی می خریدیم پاچه های پخته ی خموک بمودش   آن زمان  یکی دیگر از مواد غذایی که در

ای پمر از پاچمه همای پختمه یمده ی خموک در راه        مادر بزرگ هتیشه یک پاکت بزرگ  هوه

ما سرکه ای را که مادر بزرگ خودش درست می کرد را بمه ایمن    .برگشت خانه به هتراه دایت

دایت به بیشتر غذاها سمرکه  آن را چند برابر می کردش او عادت  غذا اضافه می کردیم که لذت

  .اضافه کندش باید اعتراف کنم خوردن این پاچه ها به اندازه ی کالباسهای امروزی لذتبخش بود

یامی متفاوتتر از دیگمر روزهمای هفتمه در      ٬خانواده هایی که به اندازه ی کافی پول دایتند

د و بمه هتمراه سمی     آماده می کردندش معتوال گویت با انوا  سبزیجات پخته می یم  یکشنبه

زمینی سرخ یده و پودینگ مخصو  منطقه ی یورکشای در روی میمز یمام یکشمنبه  مرار     

آن پمای   آن روز در ختیری  رار ممی گرفمت تما از    اگر گویتی با ی می ماند فردای .میگرفت

سرکه و سی  زمینی له یده حتی بدون گرم کردن صرف ممی   گویت تهیه یود و یا به هتراه

 .ید
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 ات مواد گویتی سرخ می یدند و البته این کار هتیشه در خانه انجمام نتمی گرفمتش    گاهی او

آلیس و جر  می رفتیم  که از خانه ی مما   معتوال برای سرخ کردن این مواد به مغازه ی نانوایی

فاصله ی زیادی ندایتش این نانواییهای محلی در صبح روز یکشنبه بعد از پخت نان بمه سمرخ   

بعضی از خانواده ها می پرداختند چون تنور نانوایی بعمد از پخمتن    ن غذایآماده کرد کردن و

آماده بودش در روزهای یکشنبه خانتهای خانواده بمه نمانوایی ممی     داغ و نان روز یکشنبه کامال

 .آماده یده که پر از گویت و سی  زمینی بود را به خانه می بردند رفتند و غذاهای

ده ای نتی یناختم که صاح  یخچال یما فریمزر بایمدش تتمام     هیچ خانوا ٬ و تی جوانتر بودم

مواد غذایی مورد نیازیان را از بازار محلمی ممی خریدنمد     ٬ خانواده هایی که من می یناختم

البته در این بازارها به غیر از مواد خوراکی چیزهای دیگری هم فروختمه میشمدش  مدم زدن و    

 های افراد در تتام سنین بود امما  مدم زدن در  گاهی ولگردی در این بازارها یکی از سرگرمی 

  .لذت بیشتری دایت کریستس

تابش نور چراغهای پیه سوز جلوه ی خاصی به چیزهایی که در دکه ها روی هم انبایمته یمده   

ممردم را   ییرینی ها و تتام چیزهمایی کمه بتوانمد    ٬اسباب بازیها ٬بودند میدادش انوا  میوه ها

  .وجود دایت ٬ن محل نگهداردآ برای زمان طوالنیتری در

اغل  جوانان بخشی از یهر در محله ی بریکلین که یامل کلوبهایی در تتام موا ع سمال   برای

آمدش در این محل حیوانات خانگی مثل سمگ و جوجمه    مکان مخصوصی به حساب می   ٬ بود

ودکیش و به هتراه انوا  چیزهای عجی  و غری  فروخته میشدش این خانم در مورد خاطرات کم 

 :اینکه چگونه هتراه پدرش به این محل رفته بود چنین می گوید

من عایق این بودم که در صبحهای روز یکشنبه به هتراه پدرم بمه محلمه ی کمالب رو بمرومش     

مادرم در روزهای یکشنبه ما را تشویق به رفتن به این محلمه ممی کمرد تما بتوانمد بما خیمال        

بزردازدش در این محل انوا  مختلف حیوانات و چیزهمای   آماده کردن یام یکشنبه راحتتری به

  .ما در حال  دم زدن آنها را تتایا می کردیم دیگر را به نتایش می گذایتند و
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معتوال گشت و گذار من با پدر در بازارهای روز یکشنبه با خرید عروسمکی کوچمک یما یمک     

آن  یحال ممی کمردش پمدر   اسباب بازی ساده خاتته می یافتش این خرید کوچک خیلی مرا خو

 اسباب بازیهای کوچک را از مردی دوره گرد که اجناسش را داخل سینی گذایته و به گردنش

آورم یکبار یکی از هتین ممردان دوره گمرد بمه ممن      به خاطر می .آویزان کرده بود می خرید

آن  ان از مردم پمول میگرفمتش در   ۽اجازه داد که مارش را به دور گردنم بیندازم البته او در ازا

آن  زمان معتوال دوربینی وجود ندایت که بشود عکسی در این حالت گرفمت و فقمط میشمد   

 .خاطره را در غهن ببت کرد

من فکر نتی کنم مادرم به انجام این کار راضی بود و اگر خودش حضور دایت هرگمز اجمازه     

میداد در حالیکه پدرم یک نویمیدنی بمرای   انجام چنین کاری را به من نتی دادش مادرم ترجیح 

  .من را هم د ایقی هتراه یک بطری لیتوناد و چیزس یاد و ینگول کند  ٬خودش می خرد

به غیر از تفریح حاصل از محیط گرم بازارهای محلی چیزهای دیگری هم باعم  سمرگرمی مما    

ر حالیکمه ایمیایی را   آنها د .میشدش یکی از این سرگرمی ها وجود فروینده های دوره گرد بود

معتوال ایمن سمینی هما را بما      .برای فروش روی سینی ها گذایته بودند در بازار راه می رفتند

  .آویزان می کردند بندی به دور گردنشان

گاهی به جای سینی چتدانی پر از چیزهای مختلمف را روی سریمان ممی گذایمتندش متکمن      

چیزهمایی کمه    .حتی گاهی اموال دزدی بودند بوداین چیزها را از کسی  رض گرفته بایند و یا

دستتال گمردن و یما حتمی سمرکه و      ٬ آغشته به یکالت می فروختند می توانست سیبهای

آیناست ولمی چیزهمای ممدرنی     بسیار ۽افراد سالتند این اییا بستنی بایندش هنوز به نظر ما

آن زمان فرویمنده   ستش درآینا و غریبه ا که امروزه در بازارها فروخته می یوند با غهن ما نا

گویتهای بسیار بمدبو و نفمرت    آنها .های دوره گردی به نام مرد گویت گربه ای وجود دایتند

انگیز را به سیخهای چوبی کشیده و به عنوان غذای گربه به مردم می فروختند و ممردم یمکم   

ر من یما سمرکه   گربه هایشان را با این گویتها سیر می کردندش هتچنین دوره گردانی که وینگا

آنها بشکه های پر از سرکه را درون گاریهایشان حتل ممی   .ای نامیده می یدند وجود دایتند
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آنهما را   آوردند و با پرداخت پمول  کردندش مردم معتوال بطریهای خودیان را از خانه به بازار می

  :دپر از سرکه می کردندش این فرد درباره ی دستفرویان یرق لندن چنین توضیح می ده

 آورم که سینی پر از کیکهایش را روی سرش ممی گذایمت در حالیکمه    مردی را به خاطر می

زنگوله ای در دستش بودش در وا ع او با حرکت دست و صدای زنگوله اش وجودش را به مردممی  

آن زمان کیکهای مخصو  انگلیسمی بما طعمم     که در بازار راه می رفتند یادآوری می کردش در

آن که امروزه عرضه ممی یمود متفماوت     آمریکایی د که با کیکهای مشابهکره فروخته می ی

 .بود

یاه بلوطهما درون   و آن دوران نتک به صورت  طعات بزرگ مخروطی یکل فروخته میشد در

ظروف استیلی که به یکل طبل بودند بریته میشد و مو ع خرید داغ بودندش این ظروف پمر از  

  .یدند برروی گاریها حتل می یاه بلو  داغ

فروش تکه ی بزرگی از بستنی را معتوال در کاغمذی ممی گذایمت و بمه ممردم ممی         بستنی

مردی کمه یمیر    .بادامهای سرخ یده و پوست نکنده هم در این بازارها پیدا میشدند .فروخت

معتموال او ایمن ظرفهمای     .می ریخت ییرها را در ظروف مدور صیقل داده یده ٬ می فروخت

حتل میکرد و با مال  ه ای دسته بلند ییر را داخل  وطی های حلبی ممی   ییر را در گاری اش

ریختش مردم  وطی های پر از ییر را بالفاصله در ظروف خودیان می ریختند و  وطی را بمه او  

و مقیا  خرید یمیر در   بر می گرداندندش اندازه ی این  وطی ها مقدار ییر را نیز تعیین میکرد

 .گذیته بود

محله ی  دیتی لندن به خانه ی جدیدمان نقل مکان کردیم مادر خویحال بمه نظمر   و تی ما از 

اجنما  از   کمردن  خریمد  آن دلتنمگ بمود   آمدش یکی از چیزهایی که مادرم وا عا بمرای  نتی

  .بازارهای محلی و دکه های  دیتی بود

ار مادر عادت دایت بخشی از روزهایش را با خنده و یموخی بمه هتمراه سمایر ممردم در بماز      

بگدراندش او عایق دیدن هتسایه ها و صحبت با فرویمنده هما بمودش در فرویمگاههای بمزرگ      
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امروزی او ساعتها خرید میکرد بدون اینکه حتی یک کلته با کسی حرف بزنمد و ممادر از ایمن    

  .نو  خرید کردن متنفر بود

 

 بخش یشم

 

ای بهدایتی استش گذیمته  یکی از مزیتهای بهتر زندگی امروزی در مقایسه با گذیته مرا بته

از لیستهای بلند و طوالنی انتظار برای مرا بتهای درمانی و عتلهای جراحی که گاهی به مو مع  

بیشمتر از گذیمته راضمی     ٬ باید گفت امروزه ما از سرویس عتومی درمانی ٬انجام نتی یوند

 .هستیم

نه تنها از بیتماری   یرو  به کار کردش در گذیته مردم ۶۹۹۹ سرویس بهدایت و درمان از سال

آن زمان پرداخت بهمای مسمکن    رن  می بردند بلکه مدام نگران هزینه های درمانی بودندش در

وسایلشمان بمه    ٬نسبت به بهدایت حق تقدم دایتش اگر اجاره خانه یان را نتمی پرداختنمد  

 خیابان پرت میشدش پدر خانواده می بایست تنها و بطور تتام و ت برای پر کمردن یمکم بچمه   

هایش کار میکرد چرا که گرسنگی می توانست به سادگی گریبان خمانواده را بگیمردش کسمانی    

آنها بمه   . هستند که هنوز به یاد دارند در گذیته به ندرت غذای کافی در خانه ها وجود دایت

گرسنه بتانند تا سایر افراد خمانواده غمذای    آورند که چطور مادرانشان مجبور بودند خاطر می

کمه بعمد از بقیمه غمذا      برای خوردن دایته بایندش مادران معتوال تظاهر ممی کردنمد  بیشتری 

وحماال کمه بمه ایمن سمن       خواهند خورد ولی در وا ع چیز دیگری برای خوردن وجود ندایت

  .سر به بالین گذایته اند رسیدند متوجه یدند که مادرانشان چه یبهایی را گرسنه

  یا طلبکاران وجود ندایت و اگر چند هفته بمه ایمن   گاهی پولی برای پرداخت به مرد حسابر

آخر برای خانواده های فقیر در صمورت   صورت می گذیت راه دیگری انتخاب می یدش انتخاب

بیتاری و ناخویی گرفتن گواهی بیتاری از پزیک یا ماما بودش با گرفتن نسمخه ممی توانسمتند    
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در ایمن   .ا حتی بازارهمای محلمی بخرنمد    رصها و داروهای تلخی را با پول اندک از داروخانه ی

آنها با توجه به عالئم عجی  و غری  بیتاری تصتیم می گرفتند که بایمد چمه کماری را     مکانها

برای بیتار انجام دهندش یکی از چیزهایی که هنوز بمه خماطر دارم درممان تم  فنینمگ بمودش       

ن هتیشه سمعی میکمردم   خیلی تل  بود و م ٬دارویی که برای درمان این بیتاری تجویز میشد

این مرد تجربمه مشمابهی    .آن داروی تل  بخورم وانتود کنم که بیتار نیستم تا مجبور نشوم از

 :از رویهای درمان اکثر بیتاریها در گذیته دارد در مورد تنفرش

یکی از چیزهایی که مادربزرگم هتیشه روی طا چه اتاق دایت یک داروی تل  بودش مما سمعی   

آن داروی مثمل زهمر ممار را     که بتوانیم بیتاریتان را پنهان کنیم برای اینکه میکردیم تا جایی

 .نخوریم و جرات نتی کردیم از دل درد یا حتی عفونت و درد گلو یکایت کنیم

آمد داروی عصاره چموب گیماه    آن خویم می یکی از داروهایی که در خانه ها دایتند و من از

ای کوچک این گیاه را از داروساز می خرید و در پماکتی  ییرین بیان بودش مادرم معتوال یاخه ه

آب  می گذایتش و تی بیتار می یدیم این یاخه های خشک یده گیماهی را در لیموان پمر از   

خیس میکرد و بقیه این دارو را در گویه ای نگاه می دایت تا به هنگام بیتاری افراد خمانواده  

 ین گیاهان خیس یده را برای ساعتها مثمل و تی مریض می یدیم باید ا .آن استفاده یود از

 .آدامسی می جویدیم

آب با یتانمده را   در یبهای جتعه مادر این گیاه خیس یده را محکم در دستش می فشمرد و 

آنها معتقد بودند که این مایع باعم  تنظمیم اجابمت ممزا       .در لیوان را به ما میداد تا بنوییم

 .ان بیشتر نگران این مسائل برای بچه هایشان بودندآن زم آید مادر ها در میشودش به نظر می

گاهی راههایی ارزانتر از خرید ییرین بیان برای عال  بیتاریها هم پیدا می کردندش اگمر بچمه    

آنهما را بمه خیابانهمای در حمال تعتیمر و       ها سرفه های خشک و صدادار دایتند مادرانشمان 

آسمفالت کمردن خیابانهما     ن  یرهای داغ براینزدیک بشکه های پر از  یر داغ می بردندش از ای

استفاده می یدش مادران بچه هایی را که سرفه های ناجور دایتند را مجبور می کردنمد بماالی   
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این عقیمده از کجما      ۽سر بشکه های پر از  یر ایستاده و نفس عتیق بکشندش نتی دانم منشا

ی برای بیتاریهای تنفسی و یما عفونمت   درمان ٬آنها معتقد بودند تنفس در کنار  یر داغ بود اما

  .را حس کنم اش آن  یر داغ فکر میکنم می توانم بوی زننده ریه استش هنوز و تی به

طال بر روی پلک چشم فرد مبتال بمه گمل    ٴ هتینطور اکثر مردم معتقد بودند که گذایتن حلقه

د بودند که اگر فمرد  معتق خویشاوندان مسن تر من حتی .مژه باع  بهبود این بیتاری می یود

مبتال به گل مژه خودش حلقه ی طال را روی چشم مبتال بگذارد ابر بهتری خواهد دایمتش کمار   

آب داغ و پیچیدن ایمن   دیگری که برای بیتاریهای چشتی می کردیم خیس کردن حوله ای در

 آن را روی پلکهایتان می گذایتیمش پیچیمدن حولمه   حوله ی داغ دور  ایق چوبی بودش سزس

دور  ایق چوبی باع  می ید تا دستانتان از گرمای زیاد نسوزدش  در این حالمت بایمد گرممای    

حوله ی داغ را روی چشتانتان تحتل می کردیم تا بنا به عقیده ی بزرگترها حرارت حاصمل از  

 .ان عفونت پلکها را از بین ببرد

اسمتفاده ممی یمدش    از گذایتن ظرفی داغ روی پوست برای درمان جویهای چرکی و دمل هم 

آب داغ  پدرم برایم تعریف می کرد که چطور مادربزرگ بطمری ییشمه ای را در ظرفمی پمر از    

گرم میکرد و بعد بطری داغ را روی دمل چرکی می گذایتش اگر این دملهما ی عفمونی از ایمن    

آممد   یدند مادربزرگ از ضتادی که  از نمان کزمک زده یمده بدسمت ممی      طریق درمان نتی

 .کرد استفاده می

اگر نان کزک زده و مانده به اندازه ی کافی جرم ندایت بخش میانی نانهای فاسد را جدا کمرده  

اب  انها این بخمش فاسمد نمان را در    .آن ضتاد بیشتری برای رفع عفونتها تهیه می کردند و از

بودش بعد از حل یدن این ضمتاد   موجود جوش و یا ییر می گذایتندش البته اگر ییری در خانه

  .آب محلولی غلیظ تهیه میشد در

دچار دملی میشد مادربزرگم این پتاد تهیه یمده از کزمک    در زمان کودکی اگر پدر بیچاره ام

آنها را بما حولمه یما     نان را محکم بر روی پوستش می مالیدش بعد از گذایتن ضتاد محکم روی
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را محکمم و روی  آنچنمان پتماد    آن زممان بزرگترهما   دستتالی می بستندش پدرم می گفمت در 

 .پوست می مالیدند و محکم با حوله یا دستتالی می بستند که دردش بیشتر از خود دمل بود

تنها روش درمانی و بهدایتی که پدرم دوست دایت غرغره کردن بودش او عایق این کار بمودش  

هر روز صبح صدای غرغره کردن پدرم به گوش می رسیدش او با اینکمه سمیگارهای بمرگ ممی     

آبجو می نویید اما عقیده دایت غرغره کردن متواند سالمتیش را حفظ کنمدش   و هر روز کشید

او معتوال از داروی ضد عفونی کننده بدبویی برای این کار استفاده می کرد و اگمر ایمن دارو در   

یاید پدر در ایمن ممورد درسمت     .آب نتک برای غرغره استفاده می کرد خانه موجود نبود از

  .هشتاد سالگی سالم و سرحال بود ٴرا که او حتی در استانهفکر می کرد  چ

آممد و اینکمه او عایمق ایمن مرا بتهمای       خانتی در مورد مرا بتهایی که در خانه به عتل می

 دیتی بود گفته بود این مرا بتها حتی یک پنس هم خر  ندایت و بدون خرید داروهای ضمد  

 :ر تعریف میکردعفونی کننده و حتی نتک انجام میشدش او اینطو

تنها زمانی که بیتار بودیم می توانستیم در کنار مادر و بر تخت روی تخت بزرگش بخوابیمش مما  

باید در روی بخشی از تخت که به دیوار چسبیده بود می خوابیدیم تا مو ع خواب از تخمت بمه   

دکی از یمک  پایین نیفتیم استراحت کردن در کنار مادر بهتر از هر داروی دیگری بودش اگمر کمو  

خانواده پر جتعیت و پر از بچه بود چندان و تی برای توجه به او نتیشدش تنها زمانی کمه بیتمار   

  .آغوش پر از محبت مادر جا می گرفتیم می یدیم بارها در

 کمه  کنمیم  ممی  فرامموش  راحمت  خیلی درمانی امکانات و داروها انوا  دایتن وجود با امروزهٴ

آبلمه   سمرخک و  ٬ اوریون مثل بیتاریهاییش است جدی بسیار امری کودکان بیتاریهای ییو 

مرغان در گذیته نه تنها باع  احسا  بمدبختی و بیچمارگی در کودکمان میشمد بلکمه ممی       

عتوهمای ممن در ابمر بیتماری      توانست عوارض وحشتناکی هم برایشان دایته بایدش یکی از

از مموارد وجمود بیتاریهما در     سرخک درصد باالیی از بینایی اش را از دست دادش در بسمیاری 

 .تغذیه حتی منتهی به مرگشان میشد ۽کودکان ضعیفتر و دچار سو
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یکی از یایعترین بیتاریها که در ابر فقدان واکسیناسیون و عدم بهدایت کافی ایجماد میشمد   

دیفتری بودش امروزه با وجود واکسنهایی که در اختیار کودکان  رار داده می یود ایمن بیتماری   

ور بسیار نادر است و به نوعی ریشه کن یده استش اما در گذیته این بیتاری به سرعت در کش

ییو  می یافتش خانتی در مورد اینکه چطور بیرحتانه  ربانی این بیتاری در دوران کمودکیش  

 :ید چنین گفت

با اینکه خود کودکی بیش نبودم اما مجبور بودم برای اینکه پمولی در بیماورم همر روز بعمد از     

آن دختر کوچک مبمتال   .اتتام مدرسه به نزد خانواده ای رفته از دختر کوچکشان مرا بت کنم

اوهیچو ت چیزی در این مورد بمه ممن نگفتنمدش یکمروز و تمی از       به دیفتری بود ولی خانواده

آنها گفتند کمه حمالش    .آنها رفتم مرا نزد دختر کوچک به طبقه باال فرستادند مدرسه به خانه

آغوش گرفتمش و تمی   برو پیش او بنشینش من در کنار تختش نشستم و او را در  ٬خوب نیست

آن دختر کوچک در بیتارستان بستری یمده اسمتش    آنها گفتند که روز بعد به خانه یان رفتم

آن من دهانم در ابر بیتاری دیفتری  فل یده بمود و  مادر بمه صمحبت کمردن       دو روز بعد از

دماغم را درگیر کرده بود بطوریکمه مجبمور یمدند نیتمی از      داخلی نبودمش بیتاری تتام بخش

 .بینی ام را با عتل جراحی بردارند

فقدان واکسن مشکل بزرگی بودش مسئله دیگر وجود دوده وحشتناک موجود در محیط زنمدگی  

آن  بود که مردم را درگیر بیتاریهای خطرناک ریه و  ل  می کردش دود پدیمده ای بمود کمه در   

 متساعد می یدش در چوب و هر چیز دیگر از خانه ها و کارخانه ها ٬ سوخت زغالزمان در ابر 

آن زمان دود بسیار غلیظی در محیط اطراف وجود دایمت بطوریکمه حتمی  مادر بمه دیمدن       

  .دستهایتان در جلوی صورتتان نبودیم

ایمدش او  یکی از روزها که مقدار دوده بسیار زیاد یده بود پدرم مجبور ید که به مدرسمه مما بی  

دستم را گرفت و من و دوستانم را به طرف خانه همدایت کمردش پمدر از مما خواسمت تما یمال        

هم حرکت کنمیم تما راه خانمه را     گردنهایتان را جلوی دهانتان بگیریم ودر یک خط پشت سر

اردکهای کوچک پشت سر هم حرکت می کردیمش ممن و پمدرم تمک     گم نکنیمش ما مثل جوجه
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و تمی از   .ه یان رساندیم سزس به ستت خانه خودممان حرکمت کمردیم   تک بچه ها را به خان

خیابان می گذیتیم مردی را دیدیم که با مشعلی به دست در جلوی اتوبوسها حرکت می کنمدش  

با اینکه چراغ اتوبوسها روین بود ولی دود غلیظ اجازه نتی داد تا راننمده هما بتواننمد جلموی     

  .خود را ببینند

یعنی زممانی کمه کمودکی یمیرخواره     ۶۹۹٢ رگترها و مدارک موجود در سالبنا به روایتهای بز

آن زممان بمازار    در  .بودم دود غلیظ موجود درسراسر فضای یهر لندن به حداکثر رسیده بود

آلمودگی زیماد    ابر فروش تابوتها و گلها داغ یده بود چون تعداد زیادی از مردم جانشان را در

 .یده بود ایجاد جدیدتری برای مراسم تدفینوتدارکات  هوا از دست می دادند

آن زمان ینیدم ش با اینکه حتمی مما اممروزه     آوری درباره ی وجود دود در من داستان یگفت

آلودگی هوا هستیم  اما ینیدن این داستان بسیار سخت تر است این خانم در ایمن   هم نگران

  :مورد چنین می گفت

ال به بیتاری سل ریموی بودنمدش یکمی از دوسمتانم در     تعداد زیادی از مردم مبت ۶۹۹٠  در سال

درمانگاه بیتاریهای ریه کار می کردش او به من می گفت که دود وا عا برایمت مضمر اسمت ولمی     

و تی به درمانگاه محل کارش رفتم به سختی توانستم انتهای بخش را ببینم چون تتام فضمای  

ای ریوی در بیتارستان بسیار عجیم  بمودش   درمانگاه پر از دود بودش وجود دود در بخش بیتاریه

 مادر نبمودیم    آنقدر دود در سطح یهر و خانه ها زیاد بود کمه حتمی   خوب می دانم که گاهی

سطح نزدیکترین چیزها را ببینیم اما وجود دود زیاد و ندیدن انتهای بخش بیتاریهمای ریموی   

 .در بیتارستانها و درمانگاهها موضو  عجی  دیگری بود

انم دیگری معتقد بود که یرایط بسیار ابتدایی زندگی در گذیته کتتمر سمالمتی را   هر چند خ

به مخاطره می انداختش او گفت که خانه های بدون وسایل لوکس و ییک اممروزی در بسمیاری   

  .از موارد یرایط بهتری را برای سالمتی افراد ایجاد میکرد
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آن همم نبمود    زوائد ناسالم  حاصل از در گذیته در هیچ خانه ای موکت وجود ندایت بنابراین

 در آن زممان  .زیرا گاهی موکتها می توانند باع  رید جمانوران کوچمک کمرم ماننمد یموند     

آلرژیک و حساسیتی و حساسیت به انوا  گل و گیاه یمیو  اممروزی را ندایمتندش     بیتاریهای

راین یرایط مسماعد  دیوارها و کف منازل با پارچه ای مرطوب و بر  کامال تتیز می یدندش بناب

مردم از بعضی جهات حال و روز بهتری دایتندش حتمی   .برای رید جانوران ریز موزی کتتر بود

آیززخانه با سیتان و بتون پویانده و کامال سابیده و تتیمز میشمدش هتمه     اتا ک کوچک کنار

هما  چیز در جای خود  رار دایت و مثل منازل امروزی وسایل اضافی و غیر ضمروری در خانمه   

وجود ندایتش امروزه اکثر وسایل خانه ها غیر ضروری و جهمت تمزیین خانمه خریمداری ممی      

ممن معتقمدم جماروی بر می      .یوندش یلوغی بیش از حد خانه ها نظافت را مشکلتر می سازد

 .حتی به اندازه ی نصف وسایل ساده ی گذیته  ادر به تتیزی و نظافت خانه نیست

آید امروزه اغل  ممردم دچمار بیتاریهمای حساسمیتی      نظر مییاید حق با این خانم بایدش به 

آنها صمحبت کمردم معتقدنمد کمه سمرویس عتمومی بهدایمتی در         بایندش تتام کسانی که با

یرو  به کار کرده استش تعداد کتی از افراد سالتند اعتقاد دارند کمه   ۶۹۹۹ انگلستان از سال

آورده اسمت   آسی  پمذیر بمار   مالیم و این سرویس رایگان بهدایتی و درمانی مردم را بسیار

مراکز درمانی می روندش اما عده ی دیگری از افمراد از   چرا که با کوچکترین عالئم و نشانه ای به

بخصو  کمه ایمن مراکمز درممانی دارای      .این سیستم بهدایتی و درمانی راضی و خوینودند

 .مزایا و سرویسهای رایگان هستند

نتها در زمان حال این است که می توانند بمرای کودکانشمان   آسودگی خاطر برای خا مهتترین

از دارو و خدمات درمانی رایگان استفاده کنند و نگران پرداخت هزینه های درممانی نیسمتندش   

باید هتیشه این مسمئله را بمه خماطر بسمزاریم کمه سمرویس خمدمات بهدایمتی عتمومی          

یر ی لنمدن و سراسمر کشمور بمه      ارزیتندترین مزایا را برای خانواده های مستتند در بخش

 .هتراه دایته است
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 بخش هفتم

 

بافت اجتتاعی به همم پیوسمته    ٬یناختی که من از منطقه ی  دیتی ایست اندرز لندن دایتم

ای بود که باع  نزدیکتر یدن هر چه بیشتر خانواده ها میشدش مهتانی ها و جشمن هما بطمور    

ل کریستس یامل تتام افراد این منطقه ممی  جتعی بر رار می ید و در موا ع خا  از سال مث

یدش مردم در روزهای ینبه در کافه های محلی جتع می یدند و برای دیدار و ارتبا  بما یکمد   

 ادر به رفتن به کافه های محلمی ممی    یگر نیاز به بهانه خاصی ندایتندش البته مردم در صورتی

بی در بارانمدازها و تعتیرگاههمای   یدند که پول کافی دایته بایندش معتوال و تی کمار و کاسم  

کشتی رونق دایت یا و تی برنده ی مقدار کتی پول از بلیط فرویهای دوره گرد خیابمانی ممی   

 .دیدن دوستان و کتی تفریح بودند ٬آخر هفته  ادر به صرف هزینه ی اندکی برای ٬یدند

کوچکی برای خمود   آخر هفته ساندویجهای آبجو می خریدند و خانتها در معتوال مردها لیوانی

آنها برای درست کردن این ساندویجها از هر چیمزی کمه در    .و هتراهانشان درست می کردند

آیززخانه دایتند استفاده می کردندش این لقته همای کوچمک ممی توانسمت حماوی       گنجه ی

  .ماهی های ریز و یا حتی تکه ای پنیر باید ٬ماهی سالتن ٬کنسرو گویت خوک

آنها پیانو می نواختند و یما   می خواندند و می ر صیدند در حالیکه بعضی از آواز آنها هتراه هم

آن زمان را پخش می کردندش ما بچه ها عایق دیدن بزرگترهای در حمال   آهنگهای جدیدترین

خواندن و ر صیدن بودیمش ما دوست دایتیم روی پله ها بنشینیم و پمدران و مادرانتمان را در   

گاهی بخت با ما یار بود که نوییدنی ساده ای هم برایتان خریمده   حال خویی و یادی ببینیم ش

می ید و البته گاهی بر عکس این  ضیه اتفاق می افتاد و والدینتان از ما ممی خواسمتند کمه    

  .زودتر به رختخواب رفته و بخوابیم

ا بهترین بخش از این او ات خوش مو عی بود که هته با هم به خانه برمی گشتیم و چون پمدره 

آرامش بمه   دست نوازیی هم از روی محبت و  ٬و مادرانتان از او ات خوبشان سر خوش بودند
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مشتا انه منتظر ایمن   سرمان می کشیدندش این مرد توضیح می دهد که چطور در چنین موا عی

 :لحظه های  شنگ بود تا از جان  پدر و مادرش بیشتر مورد لطف و محبت  رار گیرد

یکمی از   ٴو گاهی فامیل دور هم خیلی  شنگ بودش اگر هته در خانه جتع یدن هته ی دوستان

سمکه ای همم در دسمتتان     و ت رفمتن  بزرگترها دوستان یا فامیل جتع می یدندمتکن بود

عته یا خاله ها را ببوسیمش هتمه   ٬بگذارندش مشکل اینجا بود که مجبور بودیم مو ع خداحافظی

 دش عتو ها و دایی هما مو مع خمداحافظی مما را در    آبجو می دادن آنها مو ع بوسیدن ما بوی ی

آهسته و از روی محبت دستی به سرمان می کشمیدندش در ایمن حالمت     آغوش می گرفتند و یا

من حس می کردم که سرم مثل تخم مرغ پخته ای یده که مرت  با  ایقی رویش کوبیده ممی  

دایت گرفتن مقمدار کتمی   که در این یبها وجود  ییرینترین چیزی برای ما بچه ها یودش اما

  .پول بود

معتوال جتع یدن مردم در روزهای ینبه با برنامه ی  بلی نبود اما اکثر مهتانی هما و مراسمم   

رستی هتراه با برنامه ریزی و هتاهنگی  بلی و بما د مت انجمام ممی یمدش معتموال روزهمای        

 .تعیین می یداز  بل  جنازه تشییع بعد از مراسم  ازدوا  و مراسم ٬مخصو  مثل تولد

آگاهی زیادی از و ایعی کمه در اطرافشمان    آمد که بچه ها به نظر می ٬ و تی من کوچک بودم

می افتد ندایتندش حتی استفاده از کلته های بارداری و حاملگی در حظمور بچمه هما مودبانمه     

زنی منتظر نوزادی استش بچمه همای کموچکتر چیمز      ٬نبودش معتوال در این حالت گفته می ید

آمدن خواهر یا برادر کوچمک برایشمان یمک نمو       دی در این موارد نتی دانستند و به دنیازیا

  .یوک و خبر ناگهانی بود

مراسم خاصی ترتی  داده می ید کمه ایمن مراسمم     ٬ آمدن نوزاد جدید معتوال بعد از به دنیا

مما   ٴمحله خانواده ها دایت ش و تی من بچه بودم در و اعتقادات بستگی مستقیم به نو  مذه 

اکثر مردم یهودی و یا از مسیحیان کاتولیک و یا وابسته به کلیسای مرکزی انگلسمتان بودنمدش   

مردهای خانواده ایمن   ٬آب مقد  در کلیسا مرطوب میشد و اغل  به هر حال سر نوزاد باید با

ع پمدر  در این موا م  .این عتل غسل بعد از تولد یا تعتید نامیده میشد .کار را انجام می دادند
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آخمر هفتمه ندایمت و بایمد از      خانواده و تی برای حاضر یدن در جتع دوستانش در تعطیلی

  .دوستانش عذر خواهی مخصوصی می کرد

در گذیته مردها نقشی در تولد نوزاد ندایتند و خار  از مسائل مربو  بمه زایتمان  مرار داده    

 .تک می کردندمی یدندش معتوال خانتهای فامیل به زنها در مو ع وضع حتل ک

خانتهای فامیل و هتسایه ها بمه جمای    ٬ بل از تاسیس سازمان بهدایت عتومی در انگلستان

دکتر و ماما به کتک زن در حال وضع حتل می یتافتندش یکی از عته های من در این وضمعیت  

 هتیشه به خانتها کتک می کردش این خانم توضیح داد که چگونه مادربزرگش به زنهای بماردار 

 :نا کتک میکردآی

آمدن تتام بچه های محله اش کتک کرده افتخمار ممی    مادربزرگم هتیشه به اینکه در به دنیا

آمدن فرزندان خودش بود که عته سالی به کتکمش   تنها در به دنیا ٬ کردش او هتیشه می گفت

در محله ای مشابه بمودش هتمه ایمن     ۹٠ یتافتش عته سالی هتیشه مست و ساکن خانه  یتاره

 .ائل مربو  به زمانی می ید که هر مامایی برای کتک به زایتان پول دریافت میکردمس

 غسل تعتید داده یده و بطور رستی به مذه  مسیحیت در می ٬آمدن نوزادان بعد از به دنیا

آنها بمرای   آن زمان محسوب میشد و آمدندش این بخش  ابل توجهی از زندگی پدر و مادران در

یشان مهتانی مختصری ترتی  می دادندش بسیاری از خانواده ها از اعمالم  این بخش زیبای زندگ

آنها اجازه نتمی داد بمرای    نوزاد جدید خوداری می کردند چون  درت مالی آمدن خبر به دنیا

  .فامیل و هتسایه ها یهایشان غذا و نوییدنی تهیه کنند

آممدن نموزاد جدیمد     به دنیا آن زمان متاسفانه مردمی که استطاعت مالی کافی ندایتند از در

خویحال نتی یدند و بعضی از زنها از دایتن فرزند بیشتر دچار وحشت ممی یمدندش  بمل از    

گاهی خانواده هما   ٬ حتی با وجود رعایت هته مسائل ٬ آمدن وسائل ضد بارداری مدرن بوجود

سمقط  محلمی بمرای    ماماهمای  صاح  فرزندان ناخواسته می یدندش گاهی در چنین موا عی از

جنین کتک می گرفتندش  در وا ع این افراد به طور غیر  انونی سقط را انجام می دادنمدش زنمانی   
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که از خانواده های با درآمد کافی بودند می توانستند به مط  خصوصی دکتمر هما رفتمه و بما     

دادن پول بیشتر در یرایط بهدایتی تری به حاملگی خاتته دهنمد امما زنمان از طبقمه فقیمر      

 .این امکانات را ندایتندجامعه 

 ای دختران مجرد در صورت باردار یدن به نزد مادرانشان فرستاده می یمدند وایمن تجربمه   

بودش در این صورت بعد از وضع حتل بچه از مادرش جدا ممی یمد در    انگیز بسیار سخت و غم

یمد  آرزو دایمتند کمه خودیمان از نموزاد جد     حالیکه در بسیاری از موارد این دختران جوان

 مرا بت و نگهداری کنندش این زن در مورد چگونگی احسا  یمرمی کمه خمانواده از بوجمود    

 :آمدن چنین وضعی دایتند می گوید

یکی از دختران فامیل ناگهان برای چند ماه غیبش زدش مدتها بعد از این جریان متوجمه یمدم    

 ا در خانه مادرش بمه دنیما  که او بعد از بارداری به خانه مادرش فرستاده یده بودش او نوزادش ر

 حال کمه بمه   .آوردش بعد از وضع حتل نوزادش را از او جدا کردند و به خانواده دیگری سزردند

آن زمان فکر می کنم متوجه می یوم که چقدر این موضو  بی رحتانه بودش ممن هیچو مت در   

ودیم و دختر با مادرش صحبت نکردمش ما از خمانواده بمزرگ و یمناخته یمده ای بم      آن مورد

حاال می توانم حد  بزنم که مادرآان دختمر چقمدر در    .ارتبا  نزدیکی با هتسایه ها دایتیم

بمودش غیبمت کمردن ممردم ممی       و سر افکنده مقابل حرفها و عقاید مردم در این مورد نگران

آن دختر پا به سن گذایته و متاهل و دارای چند فرزنمد   آزار دهنده بایدش حاال توانست بسیار

در آن زممان بچمه دار    .آوری در مورد گذیته اش کار درستی نیسمت  و می دانم که یاداست 

 .یدن  بل از ازدوا  کار یایسته ای به حساب نتی آمد

ازدوا  و جشن عروسی بخش بزرگی از زندگی جوامع در این منطقه از لنمدن را تشمکیل ممی    

جشن عروسمی دایمتندش ایمن    دادش حتی خانواده های کم درآمد سعی در برگزاری هر چه بهتر 

 :آن زمان چنین می گوید جشن عروسیش در ٴزن درباره

ظاهر عروسی ما چندان با یکوه نبودش من حتی  ادر نبودم لبا  عروسی بخرم و مجبور یمدم  

لبا  مناسبی از کسی  رض بگیرمش من کفش نو به پا و گلهای بسیار  شنگی در دست دایمتم  
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مهتانی بعد از مراسم عقد خیلی دوسمت دایمتنی    .پویاند و توری سفید جلوی صورتم را می

انقدر غذا زیاد بود که فکر می کردم حتی می توانیم یکم یک لشکر را همم پمر کنمیمش     آ.بود

نتی دانمم چطمور    .مقدار زیادی نوییدنی تهیه یده بود وآایزز خانه پشت خانه پر ازآادم بود

 تتام فامیلها و حمدا ل نصمف آدمهمای آن    آادم درآن فضای کوچک جا گرفته بودندش هته آن

فضای کوچک چزانمده یمده    هته در آن محله دعوت یده بودندش باور کردنی نیست که چطور

 .ما را سربلند کردند عروسی بودیمش پدر و مادرم وا عا با برگزاری جشن

ی بعضی از غذاها مثل ساندوی  توسط خانواده تهیه میشد و بعضمی از غمذاها را از بیمرون مم    

صمدف و یما     ٬ غذاهای مورد عال ه مردم این منطقه مثل ممار مماهی   در خانواده ما .خریدند

نتک یما سمرکه  مرار داده میشمدند توسمط افمراد خمانواده تهیمه ممی           ماهیهایی که در آب

معتوال این ماهیها را درون کاسه های بزرگ  رار می دادندش غذاهای دیگر یمامل گویمت   .ید

 .بود هم سوسیس و مقدار زیادی سرکه ٬خوکپای    ٬ خوک تکه یده

اگر خانواده  ادر به خرید کیک از  نادی نبودند معتوال یکی از افراد فامیل یا دوسمتان کیکمی   

برای عروسی تهیه می کردش وجود کیک یکی از بخشهای بسیار زیبای جشمن عروسمی بمود و    

ده اش بایمدش معتموال   گاهی دایتن کیک بزرگتر می توانست افتخاری بمرای عمرو  و خمانوا   

بمه جمای فمالش     خانواده های متوسط دوربین فالش دار ندایتند و مجبور بودند ازنور آفتماب 

استفاده کنند و با هتان دوربینهای  راضه بسازندش کسانی که وضمع ممادی بهتمری دایمتند از     

عکا  محلی می خواستند تا از جشن عروسی عکسهای رستی و زیباتری بگیردش اگمر جشمن   

گماهی    ٬و لبما  بهتمری بمود    و عمرو  دارای سمر و وضمع    یمد  وسی بهتر برگزار ممی عر

عکسهایش برای تبلیغ بر روی ییشه عکاسی  رار داده می یدش در این صورت عمرو  خمانم   

 .مسئله افتخار می کرد احسا  خوبی دایت و به این

ممان جنمگ   ازدواجهایی که در دوران جنگ صورت می گرفتنمد کمامال متفماوت بودنمدش در ز    

زوجهای جوان یناخت کافی از یکدیگر ندایتندش معتوال بعد از یناختی سطحی خیلی سمریع  

تصتیم به ازدوا  می گرفتند و  بل از رفتن داماد به جبهه جنگ این پیوند بر رار میشد چمون  
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آن دوران بر مراری یمک جشمن     مطتئن نبودند که داماد از جنگ زنده بر می گردد یا نمه؟ در 

ه معنای وا عی امکان پذیر نبود چون در زمان جنگ هته چیز غیر عادی بمودش وضمع   عروسی ب

مادی مردم بد و یهر ها به هم ریخته بود اما مردم سعی در برگزاری مراستی بمرای عروسمیها   

  :حتی به یکل بسیار ساده دایتندش مثل زنی که در مورد عروسیش چنین توضیح می داد

م اما به هر حال هر کاری که بشود انجام دادیم تا چیمزی یمبیه   ما در زمان جنگ ازدوا  کردی

آن روز برایم روز مخصوصی بودش ممن لباسمی    به یک عروسی وا عی دایته باییم ش به هر حال

مناس  برای مراسم عروسی ندایتمش بهترین لباسم یک دست کت و دامن بودش دختمر جموانی   

خواهرم کالهی را برایم تزیین کردش ما  مادر بمه   بلیز جدیدی برایم تهیه کرد و  که هتکارم بود

آن تکه ای از یمک   تهیه کیک عروسی نبودیم و کیکی از مقوا درست ید که در باالترین طبقه

 .کیک وا عی  رار داده یده بود

آن زمان مراسم عزاداری بودش هر چند مراستی غتگین بود اما بمه   یکی دیگر از مراسم مهم در

آن اهتیت داده می یدش و تی کسی فوت می کمرد هتمه پمرده هما ی      به اندازه مراسم ازدوا 

آینه ها را برای احترام به فردی که از میان مما رفتمه بمود ممی      خانه ها کشیده می ید و روی

   .پویاندیم

آن زمان سیستتی به نام پنی پولیسی وجود دایتش به این ترتی  کمه خمانواده همای ایمن      در

که مراستی بمرای افمراد در گذیمته     می پرداختند تا مطتئن بایند منطقه پول اندکی به بیته

خواهند دایتش در این موا ع رسم بود که فردی به در خانه ها می رفت و از تتام هتسایه هما و  

آینا بودند این پول را جتع ممی   افراد محلی پولی جتع می کردش خانواده هایی که سالها با هم

 .دیگری از احترامی بود که برای هم  ائل بودند کردند و البته این کار هم بخش

آن  عزیز از دست رفته یمان  مبال در   که بعد از دفن مردگان هته به کافه محله ای می رفتند

آنها معتقد بودند که روحش هنوز در هتان منطقه استش خانواده عزادار پمول   و زندگی می کرد

ابتدا فضا بسیار غم انگیز بود اما مردم بعمد   غذا و نوییدنی هته را پرداخت می کردندش البته در

آواز خواندن و حتی ر صیدن می پرداختنمدش   ارامتر می یدند و به از اندکی دلتنگی و نوییدن
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آواز خواندن و ر صیدن در چنین موا عی بسیار عجی  بمه نظمر بیایمد امما ایمن       یاید امروزه

سنت مردم این منطقه در گذیمته و از  بخشی از فرستادن و بدر ه مردگان به دنیای جدید و به 

  .اهتیت بسیار زیادی برخوردار بود

یکی دیگر از موا ع مخصو  سال جشن کریستس یا سال نو مسیحی بمودش در ایمن مو مع از    

تزئینات و غذا میشمد   ٬ سال مردم پول بیشتری خر  می کردندش مبلغی که صرف خرید هدایا

که امروزه مردم برای سال نو خر  ممی کننمد نیسمتش     به هیچ وجه  ابل مقایسه با مقدار پولی

  .اما به هر حال غذای مخصو  و مناس  و هدایایی برای بچه ها تهیه می ید

من در روزهای پایانی سال به هتراه پدر و مادرم به بازارچه ای که در محله ایست اندرز وجمود  

مغمازه هما ممی چیدنمدش      دایت می رفتمش چیز های جال  زیادی را برای فروش پشت ویتمرین 

دیگر سال نو اگر پول بیشتری در بسا  بود جلیقه یا بلوز و یک یملوار همم    عالرغم خریدهای

  .برای من از فرویگاه مارکس اند اسزنسر خریداری می ید

آن بمه   محله ما یک بایگاه کوچک محلی وجود دایت که مردم پولی را به طور هفتگی در در

ا ع سال نو مادر به هتمراه هتسمایه هما وام کموچکی کمه حاصمل       ودیعه می گذایتندش در مو

کتکهای هته مردم محله بود را از این بایگاه دریافت می کردندش معتوال اگر ایمن وام مختصمر   

دریافت نتی ید والدینم  ادر به خرید چیزهای اضافی مثل لبا  برای من نبودندش این بایمگاه  

تعدد دایتش معتوال محل برگزاری ایمن بایمگاهها در   در تتام منطقه ایست اندرز یعبه های م

کلیساهای محلی بودش مردم در صبح روزهای ینبه به کلیسماها رفتمه و بمدهی یمان را ممی      

  .پرداختند چون روزهای یکشنبه برای عبادت بودند

گرفتن وام فقط فقط مخصو  سال نو نبودش مردم می توانستند د رصورت نیاز در همر مو مع از   

ی را دریافت کرده و فقط با پرداخت اندکی نزول  رضشان را در طول سمال بزردازنمدش   سال وام

در وا ع این  سطها چیزی اضافه بر وام مختصری بود که مردم چنمد هفتمه  بمل از سمال نمو      

 .مسیحی از کلیساها دریافت می کردند
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بما کاغمذ همای     طبق یک سنت و برای اینکه منازل در این مو ع از سال زیباتر به نظر بیاینمد 

ساده و یا رنگی زنجیرهای کاغذی درست می کردیم و درخت کریستس را تزئین می کمردیمش  

معتوال این درخت کا  را از بازارچه می خریدیمش هر چند این درختها بزرگ نبودند امما چمون   

 درخت وا عی و طبیعی بودند بوی خویی دایتندش امروزه در اکثر نقا  دنیا از کا  مصنوعی به

عنوان درخت سال نو استفاده می یودش ما این درختهای کا  را با بسته های یمکالتهایی کمه   

چراغهای کوچک و گاهی چیزهای کوچکی که به یکل تکمه همای یم      ٬ به یکل سکه بودند

بودند تزئین می کردیمش این  طعات کوچک تزئینی معتوال از جنس ییشه بودند که به درخمت  

و بعد از مراسم سال نو به د ت از روی درخت بردایته می یمدند   آویزان می یدند کریستس

  .آنها استفاده یود آینده از تا در سال نوی

مغازه ها در نزدیکی سال نو خیلی زیبا و دوست دایتنی بودند ش دکه ها و دکانهمای کوچمک و   

الهمای  پرتق .بزرگ با المزها تزئین می یدند و عطر خوش میوه های تازه در هموا ممی پیچیمد   

آبدار در کاغذهایی پیچیده می یدندو و تی بعد از خرید به هتراه مادرمان به  ییرین و بزرگ

 .آنها را در ظرفی می گذایتیم خانه برمی گشتیم

یک یا دو پرتقال را با دستش می فشرد تما   آورد و را از کاغذها بیرون می پدرمعتوال پرتقالها 

احل دریا وجود دارندش معتوال این الک پشمتها بما   یبیه الک پشت های کوچکی یوند که در س

در  .تزل کوچکی می یوند که گمردن بسمیار کوتماهی دارد    پنهان کردن سریان یبیه به مرد

سمزس    ٬آنها را به دو بخش باالیی و پائینی تقسیم ممی کمرد   پرتقالها پدربا فشردن این وا ع

دسمت فشمار میمدادش بما ایمن کمار       این پرتقالهای فشرده یده را درون نایلون پیچیمده و بما   

پرتقالهای فشرده درست یبیه به الک پشتهایی با بمدنی پهمن ممی یمدندکه سریمان را در      

الکشان فرو می بردندش این یک سنت بود که برای پخش یدن عطر پرتقال تازه در فضای خانمه  

تقمال را  ها و در زمان کریستس انجام می ید و امروزه هم بسیاری از خمانواده هما پوسمته پر   

در فضمای   آن رادر فضمای  آن مواد معطر طبیعی می گذارند تا عطر خموش  سوراخ کرده و در

 .خانه و در جشن سال نو دایته بایند
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روز سال نو بچه ها صبح زود بیدار می یدند و به دنبال هدیه ای که بابا نوئل در روکمش بمالش   

 هدیه های مختصری مثل  بچه هاآن زمان معتوال یا جورابهایشان گذایته بود می گشتندش در

مقداری ییرینی و یک یا دو اسباب بازی کوچک می گرفتندش البته این هدیمه   ٬پرتقال  ٬اجیل

های مختصربا هدیه هایی که امروزه بچه ها می گیرند  ابل مقایسه نیست اما به هر حال بمرای  

 .ندایتند آن زمان چیز زیادی آن دوران خیلی عالی بود چون بچه ها در کودکان

بعد از گرفتن هدیه در صبح روز کریستس منتظر خوردن غذای مخصو  این روز بودیمش ممرغ  

آن بمه بمازار    یکی از غذاهای بسیار گران و کتیابتر در دوران کودکی من بود و مادر برای خرید

خوب سرخ می کرد تا کمامال طالیمی رنمگ و تمرد      ٬یهر می رفتش او مرغ را بعد از پاک کردن

آرزو ممی   ش من هتیشه عایق پیاز و سبزیجاتی بودم که به هتراه مرغ پخته می یمدند و یود

آن با تکمه   کردم مقداری از این مواد خوراکی برای غروب روز کریستس با ی بتاند تا بتوانم از

ای نان ساندوی  درست کرده و بخورمش البته این مواد با ی مانده دوباره برای خوردن گرم نتمی  

آن زمان می خوردیم در مقایسه بما غمذاهای    ید  بول کنم که یام کریستسی که دریدندش با

 .آید امروزی مخصو  سال نو چندان خویتزه به نظر نتی

 یکی دیگر از او ات هیجان انگیز در دوران کودکی و نوجوانی ام غروب روزی بود که در یمهر 

آدمکی برای این یم    کردن صرف درست ٬آتش بازی برگزار می یدش ما معتوال هفته ها و ت

 مخصو  می کردیم و از بزرگتر هایتان می خواستیم فقط چند پنس پول برای خرید وسمایل 

  .آتش بازی به ما بدهند

آدمکها از لباسهای کهنه استفاده می کردیمش ما این لباسمها را پمر از کاغمذ     برای درست کردن

آوری یمده بودنمدش از پاکتهمای     نه جتعمی کردیمش در وا ع این کاغذها هتان روزنامه های که

می گذایتیمش باید چند سمکه را   آدمکتان درست می کردیم و روی سرش کاغذی کالهی برای

آدممک ممی    ٬آدمک بگذاریم ش با وجود یک ماسک صرف خرید ماسکی میکردیم تا جلوی سر

حات ماسمکها از صمف   آدم را به خود می گرفتش ایمن  یکل یک توانست صورت دایته باید و
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آنها رااز تتمام   تشکیل یده بودند و میشد مقوایی نازکی که طرح زیگزاکهای روینی دایتند

 .مغازه ها و دکه های یرق لندن تهیه کرد

آدمکها را درون یک کارتون خالی یا کالسکه کهنه بچه می گذایتیم و به جمایی مناسم     این

وغ یمهر ممثال نزدیمک ایسمتگاه     ما معتوال به مکانهای یل .آتش بازی منتقل می کردیم برای

آدمکها را به مکان مورد نظر منتقل می کردیم بمه ممردم ممی      طار می رفتیمش در حالیکه این

گمدایی   اممروزه در خواسمت پمول از ممردم     آدمک بدهیدش هر چند گفتیم لطفا یک پنی برای

اجمازه   آتش بازی کسی اینطور فکر نتی کردش ما حتی محسوب می یود ولی در گذیته در روز

در وا ع در گذیمته   اتش بازی را خودمان بخریم چون دایتیم تر ه و مواد مورد استفاده برای

  .توجه زیادی به نکات ایتنی نتی ید

اتش به مقدار زیاد ساعتها و ت ممی بمردش    در منطقه ای که ما زندگی می کردیم درست کردن

ر سرخزوسمتها در کنمار همم ممی     آنها را به یکل چاد الیه های سطحی چوبها را می کندیم و

 چیدیمش گاهی هتسایه ها مبل و وسایل چوبی کهنه یان را در اختیار ما ممی گذایمتند تما از   

اتمش بمازی    آن دوران از روزها  بل از مراسمم  آتش استفاده کنیمش در آنها برای درست کردن

انبایمتیم تما   هر چیز  ابل ایتعالی را جتع می کردیم و در محوطه ی مورد نظر روی همم ممی   

 .آتش بزرگتر یود دایره ی

آتش بازی برایتان طوالنی تر به نظر می رسمید و مما بمرای     هتیشه روز پنجم نوامبر یعنی روز

 آدمکهایتمان را در  آتش بازی لحظه یتاری می کردیمش در این روز تاریک یدن هوا و یرو 

تش بازی یرو  می یمدش  آ آتش یعله ور یود سزس آتش می انداختیم و منتظر می ماندیم تا

جر ه ها با سر و صدای زیاد در هوا پخش می یدندش برای درست کردن جر ه ها از چیمز همای   

آسمتان را پمر از نمور     وا عما تتمام    آتمش  . استفاده می کردیم مختلفی مثل یتعهای رومی

 .درخشان و هیجان انگیزی می کرد

 آتمش را  خاکستر های بجا مانده از ٬ما با سیخهایی ٬ آتش فرو کش می کرد و تی یعله های

آرام جابه جا می کردیم تا بتموانیم سمی  زمینمی هایتمان را در خاکسمتر داغ بگمذاریم ش مما        
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هیچو ت سی  زمینی ها را برای مدت طوالنی در خاکستر نتی گذایتیم امما اگمر همم سمی      

ندایمتش ممن   زمینی ها کتی بیشتر در خاکستر داغ می ماندند و می سوختند هم زیاد اهتیت 

هنوز می توانم طعم سی  زمینی نیم پز که بوی زغال نیتسوز میداد را به خاطر بیاورمش چقمدر  

 .دوست دایتنی بودند

 بخش هشتم

یمناخته    ٬آن اتفاق می افتماد  منطقه ایست اندرز لندن هتیشه با جرمهای وحشتناکی که در

تجاوز در کوچمه همای فموگ    یده خواهد ماندش جرمهایی که عامل اصلیش فردی به نام جک م

 .باند و در خیابانهای سنگفرش یده انجام می ید

آن پرسه میمزد و در پمی یمکار ممی گشمت       من برای مدتی در منطقه ای که جک هر روز در

زندگی کردمش در ان زمان که من در این محله زندگی میکردم راهنتاهای توریستی هر یم  از  

آن اتفاق افتاده بود تا محلهای وا عی و مو   تلهما    درکنار خانه هایی می گذیتند که جنایتی 

غروب یک روز در حالیکه من در بمالکن   .آنها بودند نشان دهند را به مردمی که مشتاق دیدن

خانه ام در یکجا جتع یموندش ممردم    تا جتعیتی زیر بلکن ٬خانه ام ایستاده بودم منتظر ماندم

در حالیکه به صحبتهای راهنتای تور در مورد تتمام   هتانجا با دهانهای باز و بهت زده ایستادند

هتانجما ایسمتاده    در حالیکمه ممردم   .جزئیات  تل و خونریزی در این محله گوش می کردنمد 

مثل فریماد   ٬ناگهان فریاد مخصوصی کشیدم ٬بودم من وا عا از نظر روحی تحت فشار  ٬بودند

یدن و ایع مربو  به  تمل و جنایمت   انسانی در حال به  تل رسیدنش چهره توریستها بعد از ین

در این منطقه بسیار وحشت زده می یدو من که هر ی  یاهد بازگویی و تکرار خیالی صحنه 

آن ی  فریادی از ته دل کشمیدمش   خشونت بودم بیش از این نتوانستم طا ت بیاورم و در های

فکمر نتمی کمنم    آن جتعیت و سرو صدای کوچه و خیابان گم یمد و   اما صدای فریادم در بین

حتی یک نفر از هتسایه هایم فریادم را ینیده بایدش فریادی که حاال بمرایم فقمط تبمدیل بمه     

   .خاطره ای خنده دار یده است
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آممدش بمرای    بعد از گذیت سالها فرضیه های زیادی برای تشخیص هویت جک متجاوز پدیمد  

مورد بررسمی  مرار گرفتنمدش    اتفاق افتاده بود به د ت  تتام  تلهایی که ٬آوردن سرن  بدست

آمدنمد و بعضمی    آنها مشکوکتر به نظمر ممی   تعداد زیادی از افراد دستگیر یدند که بعضی از

 جرم یناسی دیگر هیچ یباهتی به  اتلین ندایتندش تعداد زیادی از افراد به بررسی و مطالعه

ممورد تعمداد   آنها هیچکمدام در   اما در مورد کسانی که توسط جک به  تل رسیدند پرداختند

مقتولین اتفاق نظر ندایتندش ایده اصلی بر این بود که او فقط زنها را به  تل می رساند و اغلم   

  .افرادی که در این زمینه تحقیق کردند بر این عقیده بودند که او پن  زن را به  تل رساند

ف دایتش ممادر  آمار مقتولین با مادر بزرگم صحبت کردم او نظری کامال مخال و تی من در مورد

هتیشه معتقد بود که  اتلی موسوم به متجاوز یک زن  ٬متولد یده بود۶۹۹٠بزرگم که در سال

مامایی دیوانه بود که به حاملگی زنان بد نمام بما کورتاژهمای     ٬او معتقد بود  اتل این زنها .بود

کشیده بودش چمرا  غیر  انونی خاتته می داد و تکرار این کار در طول سالیان دراز او را به جنون 

یاید او حق دایتش دیمدگاه ممادربزرگ یمبیه     ?کسی روی حرف مادربزرگم مطالعه نتی کرد

گاهی به غهن مردم می رسیدش چرا ما باید بمه ایجماد    که بسیاری از نتای  دیوانه کننده ای بود

اینقدر مطتمئن بایمیمش    ۶۹۹۶ رع  و وحشت در منطقه ایست اندرز لندن در طول پائیز سال

آن جانی خطرناک پرسه می زد دالالن جان و نمامو  ممردم    تاسفانه هنوز در خیابانهایی کهم

در حال فعالیت هستندش هنوز مردان یهوت ران پول خوبی را بمرای در اختیمار گمرفتن زنمان     

پس کوچه های این منطقه پرسمه ممی زننمد     فاسد خر  می کنند و زنان بدنامی که در کوچه

 .وانند از این راه پولی را به جی  بزنندخوب می دانند که می ت

زنانی که امروزه در گویه و کنار این محله پرسه می زننمد ظماهر فریبنمده و بسمیار زیبمایی      

آنهما بیشمتر    .آنهایی که توسط جک متجاوز کشته یدند نیسمتند  ندارند و هیچ کدامشان از

که توسط جک به  تل ممی   یبیه به دختری که در فیلم زن زیبا دیدم هستند اما روسزی هایی

 .ژنده پوش با لباسهای پاره و مست از الکل بودند رسیدند زنان میان سال
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زنان دیگری وجمود دایمتند کمه  بمل از کشمته       ٬رسیده بودند  تل حتی  بل از زنانی که به

آنها محکموم بمه فقمر بمی      .وگناهانی بدتر از جرمهای جک را مرتک  یده بودند یدن جرمها

سرپناهی و راه رفتن در خیابانها در حالیکه از گرسنگی وا عمی رنم  ممی بردنمد     بی  ٬ نهایت

بودندش یاید ینیدن رنجها و محرومیتهای این زنان هیچ احسما  غمم یما یمادی را برایتمان      

ولی بدون یک حس دلسوزی ما نسبت به ایمن موجمودات را بمه هتمراه خواهمد       ایجاد نکند

 ٬دند به صورت چهره های در هم یکسته و خرد یمده آنها می دی دایتش تصویری که مردم از

تکه ای کوچک از یمک صمابون و  موطی     ٬ژنده لباسهای تکه تکه و ٬ یک لنگه دستکش پاره

زنان نگمون بخمت بما خمود      آن زمان این کنسروی خالی بودش اینها هته چیزهایی بودند که در

     .داخته می یددایتندش چیزهایی که اگر به دست هر کس دیگری می رسید دور ان

بعضی دیگمر از ممردم بمه خیابانهما ممی       ٬در حالیکه بعضی از مردم غرق جرم و جنایت بودند

رفتند و یا با دزدی چیزی برای پر کردن یکم خود و خانواده هایشان پیدا می کردنمدش در ایمن   

نمد  چون آنها حس ممی کرد  آمد آنها توجیح خوبی به حساب می حالت فقر به تتام معنا برای

 .راه دیگری برای ادامه زندگی ندارند

آن  گزاریات مربو  به دادگاهها در گذیته به خوبی نشان ممی دهمد کمه چطمور زنمدگی در     

آن زمان هنوز بنگاههمای خیریمه و سیسمتتهای دولتمی      دوران کامال وحشتناک بود چون در

ه ممیالدی  در  مرن نموزد   وحشتناک است بدانیم کمه  .برای کتک به مردم فقیر وجود ندایت

مادری محکوم به مرگ ید چون تکه ای از پارچه ابریشتی سنتی و  دیتی را دزدیده بمود تما   

 .آن یکم فرزندان گرسنه اش را سیر کند بتواند با فروش

من خاطرات زیادی از مردمی ینیدم که در گذیته نه چندان دور بارها سفره ای خالی از غمذا  

تی برای افراد خانواده یان تهیه کنندش داستان زنمدگی  گوی دایتند و یا هیچو ت  ادر نبودند

 بمه راحتمی   این مرد نشان می دهد که چطور فقط یک ایتباه می تواند زندگی یک انسمان را 

 :خراب کند
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آوردن فقمط انمدکی پمول     مادرش برای بدست ٬و تی پدرم حدود یانزده یا هفده سال دایت

ن مایعات پاک کننده خطرنماک بمه زنمدگی اش    بسیار ناامید بودتا جایی که سعی کرد با خورد

خاتته دهدش عته من و تی که دختر کوچکی بیش نبود هنگام بازگشمت از مدرسمه بمه خانمه     

پدرم برای سیر کمردن یمکم افمراد     .یاهد منتقل کردن جنازه مادریان به بیرون از خانه بود

 بان یدش او نتی توانست درخانواده مجبور به دزدیدن رادیویی از یک مغازه و فرار به طرف خیا

آن سن و سال به خوبی بدود و بعد از دستگیر توسط پلیس به زندان بریکستون منتقمل یمدش   

پدر به سه ماه زندان با اعتال یا ه محکوم یدش او در یکی از روزهایی که در زندان به سر ممی  

آخمر عتمر    تما  صدای فریاد و ناله های مردی که یالق می خورد را یمنید و ایمن خماطره    برد

آموزگار پمدر خیلمی تمال ش     . هتراهش بودش من هنوز کارنامه تحصیلی درخشان پدرم را دارم

کرد تا او را در مدرسه ای موسوم به گرامر ببت نام کند اما یهریه باالی این مدرسمه برجسمته   

 .مانع از ادامه تحصیل او ید

تول نبودش من خماطرات زیمادی از   نکته غم انگیز این است که اینگونه خاطرات چندان غیر مع

کسانی ینیدم که مجبور بودند در دوران کودکی غذا بدزدند نه به این دلیل که ییطنت کمرده  

آنها معتوال میوه ها و سمبزیجات پوسمیده را    .آنها غذا می دزدیدند چون گرسنه بودند .بایند

ه صاح  دکه در حال جتمع  در حالیک ٬ آخر روز از دکه ها می دزدیدند و این کار را در ساعات

 کردن بساطش بود انجام می دادندش پدرم تعریف می کرد که چطور دوستانش خویحال بودنمد 

معتموال ایمن تکمه     .ت را از سنگفرش خیابان پیدا می کردنمد  و تی که تکه ای نان کهنه و بیا

 ه بودنمد نانهای کهنه برای پرندگان به خیابان انداخته می ید اما بچه هایی که خیلمی گرسمن  

حتی از نان بیاتی که برای پرندگان ریخته می ید هم نتی گذیتند و هته را جتع کرده و ممی  

 .خوردند

و تی پدرم پسر بچه بود مردم به خوبی معنای گرسنگی وا عی را می فهتیدندش صماحبان دکمه   

 ها مثل افراد پلیس محلی هته مردم منطقه را به خوبی می یناختند و گماهی دزدیمدن ممواد   
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آنهما از روی   چرا که می دانسمتند  ٬ کودکان و بزرگساالن را نادیده می گرفتند غذایی توسط

  .ناچاری و گرسنگی دست به این کار می زنند تا یکم خود و خانواده یان را سیر کنند

اما پلیسهای محلی اینقدر مالیم رفتار نتی کردندش در زمانی که هنوز  انون حتایت از کودکمان  

 آوردن چند کلته به گروههای جنایتکار می توانسمت بمه   پلیس تنها با به زبان ٬توجود ندای

آنها بفهتاند که مواظ  اعتال و رفتاریان بایندشهتچنین امکان انتقام گرفتن از پلیس وجمود  

 .و تی که او به پدر و مادرها گزارش اعتال نایایست کودکان را می داد ندایت

معتقد بودند که در دوران جوانیشمان میمزان جمرم و جنایمت      در این میان تعداد کتی از مردم

آنها ادعا می کنند که می توانسمتند   .کتتر و مردم از ایتنی اجتتاعی بیشتری برخوردار بودند

آنها نگمران   .چه در روز وچه در ی  در خیابانها  دم بزنند بدون اینکه خطری تهدیدیان کند

  نبودند چون اگر کسی به  صد دزدی به خانمه ای  خالی ماندن منازلشان از سکنه در طول ی

 .آن پیدا نتی کرد پس دلیلی برای ناراحتی وجود ندایت می رفت چیزی در

آنها فکر می کردند هتیشه و در تتمام دورانهمای زنمدگی     . البته هته با این نظر موافق نبودند

در زمان حال و چه و تمی  چه  ٬چه و تی فقیر بایی یا بروتتند .انوا  جنبه های بد وجود دارد

حتی و تی مردم مقدار بسمیار نماچیزی    ٬که از زمان گذیته صحبت می کنیمش بعضی معتقدند

باز هم کسانی هستند که سعی می کنند تا هتمان چیزهمای کمم ارزش را     دارایی دایته بایند

 .بدزدند و برایشان مهم نیست چیزی که می دزدند چقدر خرد و ناچیز است

نه ها  مردی بود که یتارش کنتور گاز مصرفی خا ٬آن زمان هته مرا بش بودند مجرمی که در

نه مردم یده و به بهانمه کنتمرل گماز مصمرفی      را بر عهده دایتش گاهی این مامورین وارد خا

حتی از منازل هتسایه هایشان هم دزدی می کردش این مرد مثل بسیاری از دیگمر ممردم نظمر    

 :گاز داردمشابهی در مورد مامور مسئول 

آنها معتوال و تی وارد خانه ها می یدند کمه   .مامور گاز لعنتی لقبی بود که ما به او داده بودیم

دیدن ا وام  یا کمار دیگمری از منمزل خمار       ٬ می دانستند صاح  خانه برای خرید نوییدنی
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 ممی  آنها بخش یتارش کنتور را باز می گذایتندش حرام زاده های حقیرش ما معتوال .یده است

دانستیم که کار چه کسی است و اگر فقط کتی عقل دایتیم ممی رفتمیم و یقمه یمان را ممی      

 .گرفتیم

آن زمان چیمز زیمادی ندایمتند امما      با توجه به ادعا ها و تعاریفی که از گذیته یده مردم در

جرمهای خیابانی یک مشکل وا عی بودش اگر یتا در بازار در حال نگاه کردن دکه ها بودید یمک  

جی  بر زرنگ می توانست به راحتی و بدون اینکه یتا متوجه یوید کیف پولتان را بدزددش مما  

متوجمه دزدیمده یمدن     ٬ فقط مو عی که  صد پرداخت پول جنس خریداری یده را دایتیم

  .کیف پولتان می یدیم

کمار   آدمهای فقیر را خمالی ممی کردنمد    اما و تی جی  آسانی نبود دزدیدن و جی  بری کار 

آمدش این زن هنوز در مورد دزدی که بمرای خالمه اش سمالها  بمل      ناپسند تری به حساب می

 :اتفاق افتاده بود عصبانی است

آنجا مکانی بمود کمه بمه راحتمی      و تی که به بازار می رفتی باید خیلی مواظ  می یدی چون

نهما در وا مع   آ .کیف پولت به سر ت می رفتش من  صد تعریف کردن از کار جی  برها را ندارم

آدمهای زرنگی بودنمدش در یمک    یدن یخصیت خودیان می یدند اما در مجتو  باع  ضایع

کریستس خاله من پولی را به صورت وام  رض گرفته بود و ایمن پمول را در کیمف دسمتی اش     

که باید در بازار پتی کت بیشتر مواظ  باید اما با هته اینهما کیمف    گدایته بودش او می دانست

آن دزدیدندش او وا عا از این جریمان غتگمین یمد و  لمبش      را به هتراه پول درون دستی اش

آن دزدهما   یکستش دزدیدن پولش تتام کریستس خاله ام را خراب کردش امیمدوارم انگشمتان  

  .خرد بشه

این حقیقت تلخی است که بسمیاری از جرمهما و تبهکاریهما ی سمازمان داده یمده در پهنمه       

ایست اندرز لندن داردشمی تموان رد پمای جمک متجماوز در اغلم        وسیعتری ریشه در منطقه

گروههای تبهکاری مشهور را در تتام کتابهایی که در این مورد نویته یده و فیلتهایی کمه در  
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این گروه با سرکردگی جک و با ایجماد وحشمت در ایمن     دروا ع .این رابطه ساخته یده یافت

 .منطقه حتکرانی می کردند

آنها صحبت ممی کننمد    ی از مردم از اینکه این گروه را می یناسند و درباره یتعداد بسیار کت

احسا  غرور می کنندش در این مورد یک جوک هم وجود دارد که خمانواده کمری بایمد اولمین     

پارکینگ چند طبقه مایین را دایته بایندش این مطل  به این دلیل جا افتاده که تتمام ممردان   

و مشکل ساز منطقه ایست اندرز می دانند که کری عمادت دایمت   جاافتاده در بخش طغیانگر 

  .تبهکاران رانندگی کند برای گروه

هر چند هته مردم توجه نتی کردند که دانستن چیزهایی در مورد کمری در وا مع نموعی الف    

 :زدن برای بعضی ها محسوب میشدش حاال به طور مثال نظرات این مرد را در این مورد بشنوید

آینا بودندش اسم او در هته جا بودش دانسمتن در ممورد او در وا مع بخشمی از      سم کریهته با ا

در آن زمان بسیاری از گمدایان نابینما    .آن زمان به حساب می آمد اطالعات اجتتاعی مردم در

در بازارها و میخانه ها برای گروههای تبهکار کار میکردند ش مکانهایی برای جتع آوری پولشمان  

نها و هتچنین محلی که جر  کرنل با یلیک گلوله کشته ید بعمدها محلمی بمرای    بودشاین مکا

بازدید و جذب توریستها در آمدند که البته مایه تعج  استش این تبهکاران مثمل افمراد یمک    

خانواده بودند ش خانواده ای که سالهای زیادی را در زندان گذرانده بودندش گروههای جنایتکمار و  

 .از نظر خودیان بسیار موفق بودند چرا که هیچو ت دسمتگیر نشمدند   دزد دیگری بودند که

آنها هنوز زنده است و پرسه می زندش یکی از آنهایی که مردم هیچو ت حتی اسمتش را   یکی از

 .نشنیده بودندش کسی که من ترجیح می دهم استی از او نبرم

 .کاری انجام می یمد گردن کلفتی و اخاغی تتاما توسط گروههای مختلف تبه ٬فحشا ٬  تار

آنها مثل گروههای سازمان دهی یده عتل می کردند که حتی نقشه کاملی از مکانهمای پمر از   

ارگانهای خیریه و حتی واگن همای  طمار    ٬ادارات پست ٬پول دایتندش این مکانها یامل بانکها

نه و یماعرا  ٬میشدش زندگی این گروهها یبیه به نتونه های مشابه یمان در فیلتهمای اممروزی   
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 ٬یسته و رفته و یا فقط برای هیجان یا از روی عادت نبودش در وا ع اعتال و رفتار آنها سمخت 

خشن و بی رحتانه بودش این خانم برایم تعریف کرد که زندگی صاحبان کافه ها و رسمتورانها بما   

 :دایتن مشتریان تبهکار و مست چگونه بود

ی یدند بسیار بد رفتار می کردند و کمامال  و تی تبهکاران معروف وارد محل کس  و کارمان م

افسار گسیخته بودندش روبرو یدن و برخورد نزدیک با این موجودات مثمل نگهدایمتن یمتع    

برای ییطان بودش ما می بایست در روزهای یکشنبه مقدار نسبتا زیادی گویت و کلمه خموک و   

ی یکشنبه تا دیمر و مت در   گوسفند را برای یام مشتریان تهیه می کردیمش این افراد در روزها

مراکز غیر  انونی  تار بازی می کردند و بعد از  تار و از دست دادن تتام پولشان به میکده هما  

آنها بمه کافمه    .بودیم محل کسبتان را تا دیر و ت باز نگه داریم و کافه ها می رفتندش ما مجبور

 .هیمما چیزی برای خوردن می خوا ٬ زود بایید می آمدند و می گفتند

  .من می گفتم امروز روز یکشنبه است و من هیچ ساندویجی ندارم وحشی ها

 .می گفتند پس تکه ای گویت یا چیزی یبیه به گویت به ما بدهید آنها

 .فقط یک تکه از کله خوک مانده ٬آنی که تو می خواهی نداریم من می گفتم ما از

  .بدهید خیلی خوب یک چیزی برای خوردن به ما ٬ آنها می گفتند

 .بعد یوهرم می گفت تو را به خدا یک چیزی به آنها بده بخورند

گوجه فرنگی و نان برایشان می بمردم و   ٬گویت خوک سرخ یده ٬ بعد من مقداری تخم مرغ

 و چماره ی  آنها فقط می نشستند و یرو  به خوردن می کردندش در ایمن مموارد مما انتخماب    

  .دیگری ندایتیم

صاح  میکده ای در گذیته بود هم صحبت کردمش او همم بما مشمتریان     من با خانم دیگری که

بی یخصیت و ناجور مشکلی مشابه دایتش او می گفت که افتخمار ممی کندکمه هیچو مت در     
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چنین موا عی به پلیس خبر نداده بود چرا که وجود پلیس در محل کس  و کمار ممی توانسمت    

 .باع  ناراحتی و آزردگی سایر مشتریان یود

 یحالم از اینکه هته مردم در منطقه ایست اندرز از تتا  گرفتن با پلیس در مواجه بما من خو

 .آدمهای دردسر ساز امتنا  نتی کردند

که توسط یک پلیس برایم تعریف یده بودش پلیسی کمه کمارش را    من عایق خاطره ای هستم

  :در نزدیکی رودخانه تایتز یرو  کرده بود

اممروزه پلمیس    .یمدم  متعجم   خیلی انه تایتز منتقل یدممن و تی به پاسگاه پلیس رودخ

حوالی رودخانه تایتز بخش پشتیبانی ماریین نامیده می یودش آنجا بخشی بود کمه مما معتموال    

روی کشتیهای یناور رودخانه تایتز نگهبانی می دادیمش در ایمن منطقمه ممردم روی پمل ممی      

ر پاسگاههای پلمیس کمه ممردم گماهی     ایستادند و برایتان دست تکان می دادندش برخالف سای

 .مشتی حواله صورتتان می کردند یا فحش و توهین نثارمان می کردند

آجری در مو ع عصبانیت و در اداره پلمیس بمه    چه کسی تکان دست از روی لطف را به پرتاب

 .طرفش ترجیح نتی دهد؟ مطتئنم که این تغییر خوبی برای او بود

 

 بخش نهم

ز افراد سالتند خاطرات زیادی از منطقه ایست اندرز لندن دارنمدش منطقمه   تعداد بسیار زیادی ا

ای نسبتا وسیع که پر از خانواده های پر جتعیت بودش این خانواده ها طی نسملهای متتمادی در   

این منطقه کار و زندگی می کردندش بسیاری از افراد سالتندی که گذیمته ایمن منماطق را بمه     

 .این منطقه در وا ع دنیایی بود که برای هتیشه از بین رفت خاطر می آورند فکر می کنند

البته یاید از بعضی جهات آنها درست فکر می کنندش حاال تصور حس زندگی بر روی رودخانمه  

تایتز که فقط در چند دهه پیش جریان دایت بسیار مشکل استش در آن زمان منطقه اطمراف  

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 Page 65 افسانه جهانفر
 

ما در آن زمان مردان جوانی مثل پمدر ممن ممی    اسکله بسیار سطح پائین و چندان تتیز نبود ا

سوار یدن به کشتی ببت نام کنند سزس با دریانوردی به تتمام   توانستند به آنجا بروند و برای

 .دنیا سفر کنند

یاید امروزه سفر با کشتی به دور دنیا چندان عجی  نباید اما در گذیته سمفر بمه خمار  از    

ودش در آن زمان ملحق یدن به یک کشتی تجماری بمه   انگلستان تنها مخصو  افراد بروتتند ب

هر دلیلی از جتله برای کار کردن می توانست یانس مشابهی برای رفتن به سمایر کشمورها را   

  .به هر کسی بدهد

پدرم می گفت که او هیچو ت مجبور به انجام کارهای سخت البته  بل و بعد از ریخمتن زغمال   

لها را با خاک اندازی به درون کوره ای بریزد کمه در وا مع   درون کوره نبودش پدر مجبور بود زغا

 .باع  حرکت کشتی می یدش او از مکانهای دیدنی زیادی در آن مدت بازدید کرد

و تی جوان بودم می توانستم در مو ع  دم زدن در کنار اسکله صدای فریاد کمارگرانی کمه در   

ها هتیشه توام با صدای بوق کشمتیها و  این سرو صدا .حال پر و خالی کردن بار بودند را بشنوم

هتهته جتعیت بودش جال  این بود که این کارگران و صماحبان کشمتیها از ملیتهمای مختلمف     

  .بودند

صداهای کارگران مشغول به کار تنها صدایی نبود کمه در ایمن منطقمه یمنیده میشمد بلکمه       

خشمی از ایمن هیماهو    صاحبان مسافر خانه های کوچک همم ب  و صداهای تعتیر کاران کشتیها

بودند هتچنین سر و صدای زیادی از کافه ها و بارها هم ینیده می یدش هته آنها در طمول روز  

در حال بح  و ر ابت کاری بودند و صدای فریادهایشان با صدای ییزور کشتیها در هم ممی آ  

صوصمی  میختش چون معتوال کشتیهایی که بر روی رودخانه بزرگ تایتز یناور بودند آژیمر مخ 

 .در هنگام مه گرفتگی دایتند که هر از گاهی آن را به صدا در می آوردند
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عطر خوش ادویه های مختلف که از سایر نقا  دنیا به لندن آورده میشد در فضا می پیچیمدش د  

راین منطقه معتوال کشتیها باید پشت سر هم روی آب می ماندند تا به نوبت باریمان را خمالی   

 .له یلوغ بودکنند چون هتیشه اسک

حاال این منطقه داکلند نامیده می یود و اسمکله  مدیتی بسمته یمده اسمتش بمر  عظمیم و        

ساختتانهای بلند مختلفی که در اطراف بارانداز  دیتی سماخته یمده ایمن بخمش از یمهر را      

تبدیل به نیویورک کوچک کرده استش حاال تتام کارگرانی که در آن زممان بما  مدرت در ایمن     

 .می کردند در گورستان یهر و با خامویی در گورهای خود آرمیده اندمنطقه کار 

امروزه مردم چه زن و چه مرد با استفاده از کامزیوترهای کوچکشان دنیای مجازی خامویی را 

برای خود ساخته اند و در هتان منطقه پر هیاهوی  دیتی هر روز با  طارهایی از یک نقطه بمه  

ی که حتی نیاز به راننده ندارندش بسمیاری از مشماغل  مدیتی از    نقطه دیگر می روند ش  طارهای

بین رفته اند و از وعده هایی که برای ایجاد ایتغال بهتر به مردم محلی داده یده بمود خبمری   

 .نیست

هته می دانند که دنیا هنوز مشکالت خا  خودش را دارد و حرکت از محله های فقیمر نشمین   

رای خمود و فرزنمدانتان هنموز مسمئله ای  ابمل تاممل اسمتش        با امید به دایتن زندگی بهتر ب

گفتم من به هتراه خانواده ام از محله  دیتی و فقیر نشمین بمه منطقمه ای     هتانطوری که  بال

  .جدید و تتیزتر نقل مکان کرده بودیم

 ٬ گذیته از تتام دوران سختی که در خانه های  دیتی با فقر و امکانمات محمدود گذرانمدیم   

ایتیاق منتظر ینیدن خبرهای خوش و آرزوهمای زیبما بمرای ایمن منطقمه و مردممی        هنوز با

  .هستیم که تصتیم گرفتند در هتان محله  دیتی زندگی کنند

بعضی از مردمی که به محله های جدید رفتند تصتیم گرفتند مثل من دوباره بمه کوچمه همای    

آن جمذب ممی    که آدم را بمه چه گرمایی در این محله ها هست  ٬  دیتی یان برگردندش خوب

 کند؟
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مسلتا هیچ دلیل مادی نتی توان برای آن تصور کردش مردم در ایمن منطقمه امکانمات کتتمری     

دایتند و خانه و وسایل زندگیشان  ابل مقایسسه با منازل در محله همای جدیمد نیسمت بمه     

  .نقل مکان کنند محله هتین دلیل تعداد زیادی از مردم ترجیح دادند از این

آب گرم و بخش تهویه مرکزی دارند وکسمی مجبمور نیسمت     سیستم ٬انه های جدید حتامخ

بخش جلویی خانه را با هتسایه مجاورش تقسیم کندش اما هنوز مردم عقیمده دارنمد کمه خانمه     

  .های  دیتی بسیار با ارزیتر و بهترند

ممو  ممی    احسا  تنهایی و پشمیتانی در حرفهایشمان   ٬و تی آنها از گذیته حرف می زنند

گرما و روینایی خانه همای اممروزی را نادیمده نتمی      ٬ زندشدرست است که حاال مردم راحتی

گیرند اما هته آنها که تجربه زندگی در کوچه های  دیتی و محله های سنتی را دارند تمرجیح  

می دهند دوباره به خانه های  دیتی برگردندش این نویته ها تنها بخمش کموچکی از حرفهما و    

 .لهای آدمهایی است که دوست دارند به خانه های  دیتی برگردنددرد د

تعداد زیادی از مردم فکر می کردند که به مکانهای کوچکتر و محدودتری نقل مکمان کردنمدش   

یاید وا عا خیابانها و محله های جدید وسعت بیشتری دایمتند امما در نظمر آنهما کموچکتر و      

های نو و زیبا و سیستم های گمرم کننمده یمدند و    حقیرتر می نتودندش آنها صاح  آیززخانه 

می توانستند از وجود آب گرمی لذت ببرند که  بال از آن محروم بودنمدش در حالیکمه در خانمه    

های  دیتی توالتی نه چندان تتیز در حیا  پشتی خانه دایتند و به جای آیززخانه از اتا مک  

 .کوچکی برای یستن ظروف و پخت غذا استفاده می کردند

بعضی معتقد بودند که این تغییرات در وا ع باع  مرگ تدریجی یان یده بودش آنهما در وا مع   

از  ٬ ات انجام می دهی؟ می تموانی غمذا بزمزی    چیزی به دست نیاوردندش چه کارهایی در خانه

توالت داخل خانه ات استفاده کنی و به اندازه کافی گرم بشیش اما تمو هنموز چیمز بما ارزیمی      

در این مکانهای جدید زنها هر روز جلوی در خانه هایشان نتی نشستند و در حمال   نداری چون

 .پاک کردن حبوبات با هتدیگر حرف نتی زدنند
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یهرداری ما را به خانه جدیمد و در منطقمه ای بهتمر از محلمه      ٬و تی من دختر کوچکی بودم

مختلف مورچمه بودامما   موش و انوا   ٬ فقیرنشین  بلی اسکان دادش خانه  دیتی ما پر از سا 

من و برادرم نبایمد از یمک تخمت مشمترک اسمتفاده ممی        ٬ از نظر یهرداری و  وانین جدید

کردیمش به هتین دلیل خانه ای جدید و بهتر در اختیار ما  رار گرفتش اما اصل  ضیه بمرای ممن   

ممن  این یک ضربه روحی کاممل بمرای    .مادربزرگ عزیزم جدا یدم این بود که من در وا ع از

 ) هسمتم  کوکنی و کثیف٬ بودش بچه هایی که در محله جدید بودند فکر می کردند که من بدبو

منطقه ایست اندرز لندن کوکنی گفته می یود هتچنمین ممردم ایمن منطقمه دارای      مردم به

  .(لهجه مخصو  کوکنی نیز هستند

دادمش مما صماح     نقل مکان به منطقه دگنهام تل  ترین کاری بود که من در هته عترم انجمام 

خانه کوچک زیبایی که خالی از روح بود یده بودیمش خانه ای که تنهایی در آن ممو  ممی زدش   

هر چند من خیلی تالش کردم تا به آن عادت کنم اما اصال حس نتی کردم که در خانه جدیمد و  

ان با امکانات بهتر زندگی می کنمش انگار باید صاح  یک مدال طالیی بمزرگ بمودی تما سماکن    

محله جدید حاضربه صحبت  با تو یوند یا حدا ل فکر کنند تو یکی از خودیمان هسمتی کمه    

 .سالها  بل یرو  به زندگی در این مکان کرده است

اگر کسی یغل پر درآمدی دایت صاح  یک مایین فورد زیبا میشد که البته دایمتن چنمین   

عمه بسمیار غیمر معتمول بمودش      مایینی برای یک فرد از طبقه متوسط یا متوسط به پائین جام

معتوال صاحبان چنین مایینهایی روز و ی  بیرون از خانه در حال تتیز کردن اتومبیلشان بما  

یک پارچه بودندش چه مردمان یهری عامه پسند و نوکیسه ایش پر از باال جستن ها و پریمدنهای  

 .بی مورد

مثل ما بودندش حتتا با اینگونمه   آنها فقط فکر می کردند که بهتر از ما هستند د رحالیکه درست

  .افراد آینا هستید
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برگشتن به محله  دیتی و زادگماهم تنهما چیمزی بمود کمه       ٬ سالها بعد و تی که پیرتر یدم

خویحالم می کردش من خانه ای در محله  دیتی که در آن به دنیا آممده بمودم گمرفتم سمزس     

 .داخل خانه را تغییر دادم و یرو  به زندگی در آن کردم

در طی زمانی که با مردم در این مورد صحبت می کردم بارها به من گفته یده بود کمه مزایمای   

زندگی در محله های  دیم فقط یامل کوچک و محدود بمودن محمیط و سمهولت مال مات بما      

فامیل و دوستان نبودش زنان معتقد بودند که در این محله از آزادی بیشمتری برخموردار بودنمدش    

نگران کودکانشان بایند چون زمانی که به بیرون از خانه می رفتندهتیشمه   ودندآنها مجبور نب

کسی برای مرا بت از بچه ها یشان بود هتانطوری که هتیشه کسی برای مرا بت از بچه هما در  

 .هنگام بازی در کوچه بود

هر چند انجام کارهای خانه در گذیته خیلی سخت بود و کاری پر مشغله به حساب ممی آممد   

ما هته خانتها نسبت به گذیته دیدی مثبت دایتند و با ایتیاق در مورد اینکه چطور همر روز  ا

می گفتندش آنها عایق روزهای بمارانی   ٬جلوی در خانه هایشان با هتسایه ها صحبت می کردند

بودندکه در کنار دوستان و هتسایگانشان در خانه مشغول صحبت کمردن ممی یمدندش حتمی     

فردی را برای گم  زدن پیمدا    گفت که آنها هتیشه در گذیته می توانستندیکی از آ ایان می 

وا ع کافه و بار نزدیک محل زندگیشان جایی بود که هته آنها را با اسمم کوچکشمان    در .کنند

  .می یناختند

امروزه زندگی بسیار محدود و جنبه های خصوصی آن بیشتر یده اسمتش ممردم بمرای تغییمر     

دگی به نقا  مختلف کشوریان رفته و مرت  در حال جابه جما یمدن   یغل و رویهای نوین زن

هستندش ما در خانه هایتان را بسته و فقط به پیش رویتان و تلوزیون نگاه می کنیم و روزهمای  

با دوستان و هتسایه ها ممدت   گ  دوستانه و خندیدن وا عی ٬دید و بازدید برای بازی با کارت

 .زیادی است که از بین رفته است

اممروزه حتمی نمام     ٬تعداد بسیار زیاد از افرادی کمه از سرگذیتهایشمان بمرایم ممی گفتنمد     

هتسایگانشان را هم نتی دانستندش آنها با چهره ای بسیار غتگین در مورد افرادی صحبت ممی  
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نیسمتند سمالتندانی کمه جسدیمان      کم .کنند که آگهی مرگشان را در روزنامه ها می بینند

خانه هایشان پیدا می یودش باور این مسئله سخت اسمت کمه چمرا ایمن      ماهها بعد از فوت در

افراد کسی را ندارند که دلتنگشان یودش تتام افرادی که با من صحبت کردند معتقد بودند کمه  

 .هر انسانی باید کسی را دایته باید تا در موا ع پیری و ناتوانی از او مرا بت کند

سمتش زنمدگی در اجتتماعی کمه هتمه هتمدیگر را       فکر می کنم این مهتترین دلیل زنمدگی ا 

بشناسیم ش نسبت به هتسایه و هتنوعان خود بی تفاوت نباییمش اما معتوال مردم هته خوبیهما  

را برای خودیان می خواهندش ما نتی توانیم فقط به امکانات و دارایی هایتان که اممروزه هتمه   

  .فکر کنیم ٬جوانان آرزوی دایتن آنها را دارند

ه هته به دنبال وسایل جدیدتر هستیمش ایمن وسمایل چیزهمای سماده ای مثمل مایمین       امروز

لباسشویی گران  یتتی است که خالی از هر گونه احسا  استش هته ما فقط به دنبال وسمایلی  

هر چند زنان در گذیته تقمالی بیشمتری    .هستیم که  ابل مقایسه با نو   دیتی تر آن نیست

تهای کرخ یده از سرما و در فضایی بخار آلود لبما  بشمویند امما    می کردند تا با آب ی  و دس

  .یستن لباسها در حال خنده و یوخی با زنان هتسایه حال و هوای  شنگتری دایت

 این زن احساسات عتیقتری در مورد چیزهمایی دارد کمه از دسمت داده بمود ش و تمی بمرای      

 :هها به دیدنش رفتممال اتش رفتم گفت که من اولین نفری هستم که بعد از ما

مرا بت و محبمت خالصمانه و بمی ریما و      ٬یکی از چیزهای  دیتی که من خیلی برایش دلتنگم

کتک به هتدیگر در هنگام مصائ  و مشکالت بودش حاال می یود در جایی زندگی کرد و یم   

نم را دانستش من دوست ندارم مردمی را ببیم  هتسایه ها بدون اینکه حتی نام و روز را گذراند

که مرت  در حال رفت و آمد بایند بدون اینکه حتی کلته ای محبت آمیز و دوستانه برای همم  

می بینی چقدر حرف زدن مردم با هم کم یده؟ انگمار تتمام  موانین انسمانی      .به زبان بیاورند

 دیتی را پشت سرمان پنهان کرده ایمش برگرداندن  وانین اخال ی گذیته به زمان حمال و مت   

اهد بردش چقدر خوب بود و تی می توانستی نزدیک پمدر و ممادرت زنمدگی کنمی و     زیادی خو
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بتوانی هر روز تتام فامیل و دوستان  دیتی ات را ببینیش اما امروزه مردم هر روز جا به جا ممی  

 .و متفاوتی دارند گوناگون وخواسته های تو ع یان از زندگی زیاد یده یوند چون

جایی فیزیکی مردم نیست کمه نمو  زنمدگی و رفتمار ممردم را       من اعتقاد دارم که فقط جا به

تعیین می کند بلکه مسائل دیگری هم در یکل گیری زندگی امروزی دخیمل هسمتندش و تمی    

من برای دیدار پدرم رفتم و با او برای خرید در یک سوپرمارکت هتراه یدمش در آن فرویمگاه  

یمتاره ای روی   ٬ ری یده در مقمابلش دستگاهی بود که تنها با حرکت اجنا  خریدا ٬ بزرگ

در حالیکه آرام با گاری مخصمو  خریمد  مدم برممی دایمتی ممی        .صفحه آن ببت می ید

توانستی پول اجنا  را با گذایتن اسکنا  یا کارت اعتباری بزردازیش میشمد مقمدار زیمادی    

 .بدون اینکه حتی یک کلته با کسی حرف بزنی خرید کنی

تفاوت است با خریدی که ما در گذیته و در محلمه همای  مدیتی    این نو  خرید کردن چقدر م

لندن دایتیمش در آن دوران تتام صاحبان دکه های  دیتی با رویی گشاده و لبخنمد بما ممردم    

صمبح   ٬روبرو می یدند یا حدا ل و ت دایتندکه در حال خرید میوه و سبزیجات به ما بگویند

 .به خیر عزیزم

 .از این دو روش را برای زندگی ترجیح می دهم و می پسندممن خوب می دانم که کدام یک 

که خیلی دلم برایش تنگ یدهش البتمه   کنم پدرم نثار یاید بهتر باید و باید آخرین کلتات را

و از ممادر عزیمز و پمدرم     ......روزهای خوبی بودندشششششششش ما جوان بمودیم  ٬که روزهای گذیته

 .ه جا گذایتند سزاسگزارمبرای تتام خاطرات زیبایی که برایم ب

  پایان                                                                                               
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