
اول فصل

آن بـه آنـچه از پر و جنگ سراسر سالهايي شد, سپري زيادي سالهاي
نتوانستهام حال تا زندگي, گيرودار در آنجا, و اينجا ميشود/ گفته تاريخ
به كه بودم گفته تركشان هنگام بمانم; دادهام روستاييان به كه قولي سر بر
جـمعشان به ميتوانم اص9ً آيا كه نميدانم حقيقتاً و برميگردم/ ميانشان
شدم آن بر بسته, دنيايي در اتاقم, در محبوس اما وقت؟ چه يا و بپيوندم؟
سـنتها; و رنجها در محصور دنيايي به كنم; سفر دنيا آن به ذهنم در كه
بر صبور/ هميشه دنيايي است; كرده نفياش نيز تمدن و تاريخ كه دنيايي
به شادي و آسايش رنگ كه سرزميني كنم, سفر سرزمين آن به شدم آن
زمينهاي روي مرگ حضور در و سكون در كشاورزان و نميگرفت خود

ميكردند/ زندگي آن بيحاصل

1. Eboli

< مـاند/ مـتوقف ابولي١ در مسيح نيستيم/ مسيحي ما > ميگويند: آنها
بـارها كه را جملةضربالمثلگونهاي و آدم/ يعني آنها زبان در مسيحي
احسـاس يك بـيان از بـيش چـيزي شـايد كه ميكنند, تكرار شنيدهام
به آدم نيستيم, آدم نيستيم, مسيحي ما > نيست/ حقارت از ناشي نااميدانة
حيوانـاتيم/ از بدتر حتي و باركش حيوان حيوان, بلكه نيامديم, حساب
فـرشتهگـونة يا و شيطاني آزاد زندگي طبيعت سادة مخلوقات اين چون
آنسوي در كه را مسيحيان دنياي بايد برعكس, ما اما ميكنند, را خود
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ايـن اما < كنيم/ تحمل را آن با مقايسه سنگيني و بپذيريم دارد قرار افق
مسيح است/ نمادينشادبي اشكال در كه دارد بسعميقتر مفهومي جمله

1. Salerno 2. Lucania 3. Taranto

و سالرنو١ ساحل راهآهن, و جاده كه جايي ماند/ متوقف ابولي در حقيقتاً
مسـيح مـيشوند/ لوكانيا٢ متروك زمينهاي وارد و ميكنند ترك را دريا
نـه و امـيد نـه شخص, روح نه زمان, نه همچنين نرسيد, اينجا به هرگز
نـيامد/ هـرگز مسـيح تـاريخ/ نه و عقل نه معلول, و علت مابين ارتباط
امـا درمـيآوردند, خود اشغال به را عمده راههاي ُرميها كه همانگونه
پـيشروي تـارانـتو٣ خليج تا يونانيها و نميشدند, جنگلها و كوهها وارد
ايـن در غـربي تمدن پيشگامان از يك هيچ نيامدند/ اينجا به اما كردند
بر كه را فعاليتهايبيوقفهاي و حكومتي ساختار زمان, گذر مفهوم پايين
در مگر نيامد, اينجا به هيچكس است/ نياورده ميكند رشد خودش پاية
درك از عـاجز يكديـداركـنندة يـا و دشـمن يك خريدار, يك مقام
رنج بر فصلها مسيح, مي9د از قبل سال هزار سه همانند نيز امروز موقعيت/
اين به الهي يا و انساني پيام هيچ ميشود; سپري كشاورزان طاقتفرساي
مـا زبان ميكنيم: صحبت ديگري زبان به است/ نرسيده تغييرناپذير فقر
پا خود دنياي مرزهاي از فراتر بزرگ رهروان است/ فهم غيرقابل اينجا
را اخـ9قي و خـوبي و بدي راههاي خود, روح راههاي آنها نگذاشتند;
اصـول جـهنم درون به مسيح برآمدند/ خود رهايي صدد در و پيمودند
اما كند/ منسوخ ابد براي و بشكند را آن درهاي تا رفت عبريها اخ9قي
بـراي تـ9ش بـدون و گـناه بدون سرزميني تيرهبخت, سرزمين اين در
كـه است زميني دردي بلكه نيست اخ9قي مورد بدي كه جايي رهايي,
ابـولي در مسـيح نـيامد/ فـرود مسـيح دارد, حضور چيز همه در ابد تا

ماند/ متوقف

دوم فصل

1. Galiano 2. Grassano 3. Ferrandina 4. Metaponto

گاليانو١ به مرا كوچك قراضة ماشين يك با اوت, ماه بعدازظهر يك در
نـوارهـاي با تنومند دولتي مأمور دو و بود دستبند دستهايم بر آوردند/
مـيكردند/ هـمراهـيام بـيحالت چهرههايي و شلوارهايشان بر سرخي
كـرده آمـاده مشك9ت براي را خودم آمدم/ گاليانو به خواستم عليرغم
را گراّسـانو٢ بودند كرده مجبورم ناگهاني فرمان يك با اينكه براي بودم,
بودم گرفته ياد و ميگذراندم را تبعيديام زندگي گراّسانو در من ترككنم/
مناطق تمام گراّسانومانند باشم/ دوستداشته را آن و بشناسم را لوكانيا كه
يك درستمثل دارد, ومتروكقرار نوكتپهايبلند در و است سفيد آنجا
بلندترين به داشتم دوست بيابان/ يك انزواي در كوچكخيالي اورشليم
چشـم كه جايي به ميشد, كوفته باد در كه كليسا به بروم, دهكده نقطة
نظر به يكسان زاويه هر از كه افقي ميشد, ديده بيكران ميچرخانديافقي
خود تپة روي يك هر يكنواخت, و هم از دور و سفيد روستاها ميآمد/
ايرسينا, شدهاند: واقع گچ خاك از دريايي وسط در كه انگار دارد, قرار
و سـرزمينها فّرانـدينا٣, گروتّوله, پيستيّچي, ساoندرا, مونتالبانو, كو, كرا
متاپونتو٤ و دارد, قرار دريا شايد كه آنپايينجايي تا راهزنان پناهگاههاي
و ميفهمم را عريان خاك آن پنهان خاصيت كه ميآمد نظرم به تارانتو/ و
نبود/ خوشايند برايم آن تغيير بنابراين ميآمد; خوشم آن از داشت تازه
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است, دردنـاك برايم جدايي احساس كه است گونهاي به من طبيعت
براي را خودم ميبايست كه جايي جديد, روستاي به هيچتمايلي بنابراين
كه جاهايي ديدن امكان و سفر برعكس, نداشتم/ ميكردم, آماده زيستن
تـماشاي و ميكردم, تصور ذهنم در و بودم شنيده افسانهها آنها دربارة

1. Basento 2. Accettura 3. SanMauroForte 4. Stigliano 5. Sauro

خوشحالم كرده, احاطه را بازنتو١ درة كه كوههايي آن پشت سرزمينهاي
بعد گراّسانو گروه پيش سال يك كه گذشتيم, پرتگاهي روي از ميكرد/
برميگشتند, ديرهنگام شب وقتي اّچتتورا٢, ميدان در موسيقي اجراي از
پرتگاه در نيمهشبها مرده نوازندگان زمان, آن از كردند/ سقوط آن در
ترسي خاطر به نيز شبانان و مينوازند/ را شيپورهايشان و ميشوند جمع
آنـجا از مـا وقـتي اما دارند/ ابا آنجا به شدن نزديك از احترام با توأم
را زمـين آفـريقايي باد ميدرخشيد, آفتاب بود, روشن روز ميگذشتيم

پايينبرنميخواست/ آن رسي كهاي خا از هيچصدايي و ميسوزاند
روسـتا ورودي در كوهها, روي باoتر, كمي فورته٣, مائورو سن در
نـصب آنـها باoي بر سالها طي را راهزنان سرهاي كه ديدم را تيرهايي
جنگلهاي معدود از يكي رسيديم, اّچتتورا جنگل به سرانجام ميكردند/

است/ پوشانده را لوكانيا منطقة تمام كه بزرگي جنگل از مانده
دوبارة ديدن سرانجام است/ باير تماماً امروز جنگلها, سرزمين لوكانيا,
به سفري مانند من براي برگها بوي و سبز چمن بوتهها, شادابي درختان,
آن خاطر به امروز, و بود دزدان فرمانروايي مقر اينجا پريانمينمود/ ديار
عـبور آنـجا از كـنجكاوي با آميخته ترسي با همه دوردست, خاطرات
رفتن oبا با زود خيلي و كوچكاست بسيار يكفرمانروايي اما ميكنند/
ماركو, پير, بسيار ك9غ كه جايي ميشود/ گذاشته سر پشت استيليانو٤ از
سياهش پرهاي محلي همچونخدايي و است ايستاده ميدان قرنهاستدر
پايين سائورو٥ درة طرف به استيليانو از بعد سنگفرشميگسترد/ روي را
زيباي باغ اين, از پيش كه سفيد, سنگهاي از بزرگي بستر با درهاي رفتيم,

1. Colonna 2. Potenza 3. Boryes 4. Agri

يك و بـود, شده واقع آن در جزيرهاي همچون كولونّا١ شاهزاده زيتون
وسـيلة بـه شـوند, پـياده پـوتنتزا٢ در بـود قرار كه تيراندازاني از گردان
دوراهي يك سر بر اينجا در بودند/ رفته بين از آنجا در بوريس٣ راهزنان
سـمت در و كرديم ترك ميرفت گري٤ ا درة به كه را جادهاي رسيديم,
بودند/ ساخته را آن پيش سال چند كه گرفتيم پي را باريكي جادة چپ,
دوردست, در ديدهشده سرزمينهاي اي خداحافظ گراّسانو, خداحافظ
oبـا شديد تكانهاي با بوديم, كوه ديگر قسمت در رؤيايي/ سرزمين اي
را اتـومبيل چـرخ پـيش چندي تا كه جايي رسيديم, گاليانو به و رفتيم
نـظرم در چـيزها تـمام مـييابد/ پـايان جـاده گـاليانو در نميشناخت/
بـلكه نـميرسيد نظر به روستا يك اول نگاه در گاليانو بود/ ناخوشايند
ميكرد/ خودنمايي فقر در كه بود كنده پرا و خانههايسفيد از مجموعهاي
زميني در بلكه نداشت, قرار كوه باoي در روستاها ساير مانند روستا اين
نگاه در و بود, شده واقع عميقبديعالمنظر درههاي مركز در غيرمعمول
قسمتي در نداشت/ را آنجا روستاهاي ساير وحشتناك بسيار نماي اول
اما بودند; سبز كمي كه ميخورد چشم به درخت چند شديم, وارد ما كه
اندوهناك و سخت برهنگي به من نميآمد/ خوشم ناهماهنگي اين از من
سكـوت به و ديوارها تركخوردة و آهكي سفيدكاريهاي به گراّسانو,
و وسيع فضاي آن نظرم به بودم/ كرده عادت آن اسرارآميز و اندوهگين
دشت اص9ً كه سرزميني با ميآمد, چشم به آن با گاليانو كه نامحدودي
ميآمد نامناسب نظرم به اما باشد, شايدخودبيني هماهنگينداشت/ نبود,
و گسـترده بـلكه نـباشد, بسـته كـنم زنـدگي آن در محكومم كه جايي
سنگين ميلههاي با سلولي يكزنداني براي كه آنچنان باشد; خوشايند
امـا دارد/ شباهت معمولي اتاقي به ظاهراً كه سلولي تا است خوشايندتر

بود/ درست اندازهاي تا من اولية احساس
او دادنـد/ تحويلم فاشيست حزب دبير به و كردند پيادهام اتومبيل از
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و نـوكتيز سـياه ريش سـنگين, گوشهاي با خشك و oغر بود مردي
دهدار حضور به مرا داشت/ تن بر شكارچيان جليقة و زردگون, صورتي
عجله برگشتن براي كه مأموراني با بردند/ ژاندارمري مركز در گروهبان و
كه شدم متوجه يافتم/ تنها راه نيمة در را خود و كردم داشتندخداحافظي
دو كـنارة در ايـنكه بـراي نـميشده ديـده خوب روستا ورودم, هنگام
داشت تـندي شـيب كه جادهاي يگانه اطراف در كرمي همچون پرتگاه,
پـرتگاه دو بين باز و ميآمد oبا سپس ميرفت, پايين و ميخورد پيچ
دشت مـيشد/ خـتم خـالي فـضايي بـه سرانجام و ميرفت پايين ديگر
از و نميخورد چشم به ديگر بود, آمده نظرم به ورود هنگام كه وسيعي
و نـداشت, وجـود سـفيد كـهاي خـا تـند شيب جز چيزي جوانب همة
را اطـراف تـمام بـودند/ مـعلق هـوا در گـويي شيب در واقع خانههاي
آب كـه گودالهايي با سبزه, و درخت بدون بود, پوشانده سفيد كهاي خا
بـود/ كـرده هـمانند ماه سطح به را آنجا كه مخروطهايي و كرده, ايجاد
عين در كه را, سقوط حال در و تركخورده خانههاي اين تمام درهاي
بـا عجيبي شكل به بودند, شده واقع پرتگاه روي توازن حالت در حال
بعضي و بود نو پارچهها اين از بعضي بودند/ كرده تزئين سياه پارچههاي
بود عزادار روستا تمام كه انگار بود; كرده فرسوده باران و آفتاب نيز را
است رسـم كه فهميدم بعدها بود/ شده پرچمآذين مردگان جشن براي يا
تا و ميزنند خانهها در روي را سياه پارچههاي آن ميميرد كسي وقتي

برنميدارند/ را آنها نكند رنگپريدهشان باران و آفتاب كه زماني
جـا, كردن پيدا براي نداشت/ وجود مسافرخانهاي يا مغازه روستا در
بـراي اتـاقي كـه داد, مـن بـه را بـيوهاش خواهرزن آدرس حزب دبير
چـند در واقـع خـانه اين ميداد/ نيز غذا و داشت رهگذران تكوتوك
جـديدم اقـامت مـحل بـه دقـيقي نگاه آنكه از قبل بود/ دهداري قدمي

1. Barone

كـه دري از مـيآمد, پـيام از كه بارون١, سگم, و چمدانهايم با بيندازم,

و رفتم بيوه زن نزد شدم/ خانه وارد و گذشتم بود رويش سياهي پرچم
را ديـوارهـا و كـرده تـيره را فـضا مگس هزاران نشستم/ آشپزخانه در
دراز زمـين روي م9لت و رخوت با نيز زردي پير سگ بودند/ پوشانده
تـجربههاي مـولود كـه بـيرغبتي, نـوعي و مـ9لت هـمان بود/ كشيده
هـويدا زن رنگپريدة چهرة در نفرت احساس با همراه بود, ناخوشايند
روستاييان معمول مطابق لباسش كه بود ميانسال زني صاحبخانه بود/
سـر بـر سـياه حجابي فقط و بود پوشيده را شهروندان لباس بلكه نبود,
جادوگر زني ميميرد/ اسفباري طرز به پيش سال سه شوهرش داشت/
خـود مـعشوق را او و ميكشد دام به را شوهرش عشقانگيز معجون با
ميخواهد مرد كه آنجايي از اما ميشود/ متولد دختري آنها از ميسازد/
را او و ميريزد كامش در زهر جادوگر زن كند, قطع را گناهآلود رابطة آن
پـزشكان و بـوده عـجيب و طـوoني بـيمارياش درمـيآورد/ پاي از
و ميدهد دست از را نيرويش تمام مرد تشخيصبدهند/ را آن نميتوانند
تـا مـيشود سياهتر هم روز به روز ميشود, برنز مثل و سياه صورتش
با بايد و ميماند تنها ساله ده پسري با همسرش ميميرد/ سرانجام اينكه
مـيداد/ اجـاره اتـاق كه بود دليل همين به بگذراند/ روزگار پولي اندك
شـيوة و فـقر بـود; اعـيان و كشاورزان مابين چيزي او زندگي وضعيت
بـه پـوتنتزا در را پسـرش داشت/ خـود در را طـبقه دو هـر رفــتاري
مادرش پيش و بود تعطيل oحا اما بود, سپرده كشيشان نزد آموزشگاهي
بـود; آورده بار آرام و مؤدب ساكت, را او مذهبي آموزشهاي ميماند/
كه بود, تنش خاكستريرنگمدرسه لباس و كرده اص9ح را سرش موي

داشت/ دكمه گلو زير تا
دربارة زن از داشتم و نميگذشت آشپزخانه به ورودم از زيادي مدت
خـجالت بـا روسـتاييان از عدهاي و زدند در كه ميكردم سؤال روستا
بـا سـياهپوش, هـمه بـودند/ نـفر هشت يا هفت خواستند/ ورود اجازة
هـويدا آنها در خاص جديتي كه سياه چشماني و سر بر سياه ك9ههاي
نفر يك بيا, رسيده؟ راه از تازه كه هستي دكتري همان <تو پرسيدند: بود/




