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 ها  حمام شوابی

 
ي  هرتا مولر پنجاه وشش ساله امسال به عنوان اولین نویسنده

  «کشد کند و می شاه تعظیم می«. رومانیایی جایزه نوبل ادبیات گرفته

این مقاالت . ي انتقاديِ است علیه حکومت چائوشسکو شاملِ نه مقاله

خود مولر است، او نویسنده پرکاري است در بیان تجربیات فردي 

اش قصد مهاجرت از  آسیابانی دهاتی به اتفاق خانواده» گذرنامه«رمان

از این . شوند هاي مقامات می رومانی را دارند و دچار انواع سوءاستفاده

ي غالمحسین میرزا  هاي سبز با ترجمه گوجه نویسنده رمان سرزمین

هاي کوتاه او به همین  عدادي از داستانصالح به فارسی منتشر شده و ت

ي  ي مجله ي آینده ي شماره پرونده. قلم به فارسی ترجمه شده است

اختصاص دارد و شواب اسم   گلستانه به سه داستان و مصاحبه با او

گرچه از دید  .محلی در جنوب آلمان است که در قلمرو رومانی قرار دارد

ي تصویر ساده و آرمانی  کننده رسمی دولت رومانی این آثار او مخدوش

مولر در حال حاضر . تبارِ ساکن رومانی است زندگی روستاییانِ آلمانی

داند که از زحمات سرکار  ي خود می  مترجم وظیفه. ساکن آلمان است

زاده مترجم خوب کشورمان که منابع الزم را در اختیار  خانم اکرم پدرام

 .گذاشته تشکر کند
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ي  پنجره. داده مثل پول بخاري حمام گداخته و شکم. شنبه شب است

آرنی کوچولوي دو ساله تو هواي یخ چاییده . هواکش محکم بسته شده

آرنی . شوید اي می مامان پشت آرنی کوچولو را با شورت کهنه. بود

. کند لو را از توي وان بلند میکند مادر آرنی کوچو تابی می کوچولو بی

ي اینقدري  گوید بچه مادربزرگ می. ام گوید، حیوونی بچه مادربزرگ می

. آب هنوز داغ است. رود توي وان مادر می. برند را که به حمام نمی

هاي پس گردنش را کیسه  ي چرك مادر فتیله. کند صابون کف می

ي  وان حلقه. دهچرك مادر روي سطح آب پخش ش   هاي فتیله  . کشد می

آب هنوز داغ است، مادر . آید مادر از وان بیرون می. زردي دورش است

صابون کف . آب گرم است. شود پدر داخل وان می. زند پدر را صدا می

هاي چرك پدر کنار  فتیله. کند فتیله می  اش را پدر چرك سینه. کند می

اي  ان قهوهي دور و حلقه. هاي چرك مادر در سطح آب شناور است فتیله

زند و  پدر داد می. آب هنوز داغ است. آید پدر از وان بیرون می. شود می

آب ولرم . گذارد توي وان مادر بزرگ پا می. کند مادربزرگ را صدا می

هاي کوچک چرك را از روي  مادر بزرگ فتیله. کند صابون کف می. است

روي سطح هاي چرك مادر، پدر و مادر بزرگ   فتیله. شوید اش می شانه

مادر بزرگ از وان بیرون . ي دور وان سیاه شده حلقه. آب شناور است

پدربزرگ داخل وان . کند پدربزرگ را صدا می. آب هنوز داغ است. آید می



  هاي چرك پدربزرگ فتیله. کند صابون کف می. آب یخ است. شود می

چرك پدربزرگ، همراه چرك مادر، پدر و مادربزرگ . مالد دستش را می

مادر بزرگ . کند مادربزرگ در حمام را باز می. ر سطح آب شناور استد

آب سیاه شلپ . بیند مادربزرگ پدربزرگ را نمی. کند توي وان را نگاه می

کند  مادربزرگ فکر می. کند سرریز می  ي وان ي سیاه شده شلپ از لبه

. بندد مادر بزرگ در حمام را پشت سرش می. پدربزرگ توي وان است

هاي کوچک چرك تن مادر، پدر،  فتیله. کند گ آب وان را خالی میپدربزر

  .رود چرخد و از راه آب وان پایین می می  مادربزرگ و پدربزرگ

. نشینند ها تازه حمام کرده و سرِِ حال جلو تلویزیون می ي شوابی خانواده

ها تازه حمام کرده و سر حال منتظرند، فیلم سینمایی  ي شوابی خانواده

  . ب را تماشا کنندشنبه ش

 


