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ساله به نام پروفی در اورشلیم  12پسر یهودی  -(1997) درزیرزمینپلنگ – آموساوزی  نامه در رمان خودزندگی

کشوری به نام اسراییل.  بنایسال پیش از  است، یک 1947ریزد. سال  قلب بریتانیایی طرح دوستی می با پلیس خوش

 ها که بر کشور فلسطین سلطه دارند، به اوج رسیده است. اییها و بریتانی تنش میان صهیونیست

اش گروه مخفی تشکیل داده و در خیال  ، با دوستان-برد باید خود نویسنده باشد می زود پی خیلیخواننده که  - پروفی

وفی و میان پر دوستیبرنامه ضدانگلیسی،  به دلیلدرست گروه، د. نفلسطین دار از گر ی اشغالقصد اخراج بریتانیا

از پروفی عبری  خواهد میرا چندان خوش ندارد، گرچه مرد پلیس با برنامه بریتانیا موافق نیست و پلیس انگلیسی 

، روهنوجوانان گبرای م سر و کار دارد، اما تر درک کند. آموس اوز با این درک و تفاه بیاموزد تا بتواند یهودیان را به

 خائن است.  اوزپا دارد: پروفی، یا همان  مرغ یک

از اشغال کرانه زیرا  ؛از سوی متعصبان یهودی ی گذشته نیز به خیانت متهم شد ی شصت سده آموس اوز در پایان دهه

فاع کرد. او این متعصبان را ها د و با شور بسیار از مذاکره با عربغربی رود اردن و نوار غزه توسط اسراییل انتقاد 

را  'اکنون صلح'دانست. چند سال بعد جنبش  ی مشکالت اسراییل می و همه 1967سبب اصلی جنگ شش روزه در 

 پایه گذاشت.

یشورایتپههای مجموعه  در داستانهاش بازتاب داد.  اش را در رمان گر سیاسی و دیدگاه نویسنده شد کنش آموس اوز  

توان این  ( می2004) داستانعشقوتاریکی رینظ ( و نیز رمان کم1987) جعبهسیاهنامه -، و رمان(1976شر)

قرار  اش اند که آماج حمله متعصبان یهودیرو و  های میانه کوشد تا یاری برساند به درک   عرب ها را یافت. او می دیدگاه

 گیرند.  می

 

مانتال به نظر آید، اما  گاهی شاید سانتی د.داراش از جان   انسان ریشه  قاومانیسم و شناخت دقی درتفاهم اوز با مخالفان 

غریب هم نیست  .شود نشان از تولستوی و چخوف در کارش دیده میاحساس طنز همیشه دست باال دارد در کارهاش. 

 زدهم روسیه بودند. ی نو ی ادبیات سده و سخت شیفته زیرا پدر و مادرش از امپراتوری سابق روسیه آمده

های گذشته حقانیت بخشد.  اش در دهه خواهد به دیدگاه سیاسی می یهودا با نام پرمعنای اش آموس اوز در رمان تازه

   پذیر است. اما آگاه نیز هست که این دیدگاه ها و یهودیان امکان آمیز میان عرب انگار باور دارد که زندگی صلح

 اند.  دیگر ایستاده تر از هر زمانی رو در روی یک ها و یهودیان دشمنانه برو که عر شهری است، از این آرمان

به این پرسش پرداخته بینیم که  جستارگری می م، که نیز متفکرییرو نه تنها با نویسنده روبه یهوداکه در رمان جالب این

اش باشد؟ درست به این خاطر است که یهودای  قوی ندارد، مدافع وفادار مردمایمان  که: آیا ممکن است کسی که

اش را نیز استوار  گراست. دیدگاه آرمان رمان اودر  ،- کسی که شناخته  شده است در خیانت به مسیح - اسخریوطی

اند. یهودای آنان تاجر  ایلقردی در تاریخ جایگاه خ  برای مسیح  ودی کهههای کهن دانشمندان ی کرده است بر نوشته

شناخت. با مصلوب کردن مسیح، ثابت خواهد شد که او پسر خداست، زیرا  مندی بود که مسیح را پسر خدا می ثروت

اش را  ی سعی خدا ناخن پاهای پسر خواهد کشید تا او بی هیچ آسیب از صلیب و مرگ برخیزد. یهودا به این دلیل همه

از اندوه و پشیمانی شفته شد ا درد بسیار بر صلیب مرد، یهودا آگیرد. اما وقتی مسیح ب کرد تا مصلوب شدن مسیح انجام

 این نشان   قصد او به کار نیک دارد.  هم و دست به خودکشی زد.

زمان  گرایی است و هم موضوعاتی چون دین، تردید و آرمان ی درباره یهودای رمان وار و اندک پیچیده مقالهروایت 

 د.ان ی سه نسل باشندگان اسراییل که در کشاکش کشوری ناممکن گیرافتاده کتابی پربار درباره

ای است محاصره  که ارگان شکننده ای طورهساجادویی و ی اورشلیم. شهر  های شاعرانه انباشته است از وصف یهودا

 ن. های دشم میان عرب

ها هنوز نشان جنگ خانه به خانه در سال  رسد. بر درگاه خانه سیم خاردار به گوش میها صدای گلوله از مرز  شب

زدن   کند و این تهی بودن شهر با قلم آموس اوز در قدم شود. اما در این شهر انگار کسی زندگی نمی دیده می 1948

را  یهودارمان جوان یهودی  کشورپذیری  آسیبشرح این  ت. همهاش در شهر به استادی نقش شده اس ی شخصیت شبانه

 پرکشش کرده است.

به واقعیت سیاسی آن روزها پرداخته  1959-60دادی در زمستان  اوز به یاری نقش زدن سکون در روایت از روی

که در ترکیه بر اساس داستانی از چخوف  2014محصول سال  (Winter Sleepاست، شبیه فیلم خواب زمستانی )



، زیرا پایان دست کشیده از تحصیل در رشته تاریخساله  25دهد. شموییل آش  ی خالی کوهستانی روی می مسافرخانه

به  ناگهانیبا ترک بست رسیده است. دوست دخترش  ی دیدگاه یهودیان از مسیح به بن بارهی کارشناسی ارشد در  نامه

 تواند او را یاری کند. و دیگر نمی هکرده است، پدرش ورشکسته شدکرده و با دیگری ازدواج  او خیانت

گر جنبش  آورد. کنش ای اشک به چشم می شموییل مردی قوی با بیماری آسم و ریش پرپشت سیاه است که به اشاره

به بحران  شد البته. تا زمان درافتادن آمد، اگر که خوب بیان می ی نویی به هیجان می سوسیالیستی بود و با هر انگاره

داند  هوده. نمی خواست جهان را دگرگون کند. اکنون ناتوان است و در فکر و خیال بی آدم پرجنب و جوشی بود که می

با . بردار نقشه جای پدر مردی روشنفکر :کند کاش پدر و مادر دیگری داشت گونه پیش ببرد و آرزو می زندگی چه

 حدس زد کار به کجا خواهد کشید. توان میو پدر روشنفکر مشهورش، آموس اوز شناخت از کارهای پیشین 

ی  خواه پیر هفتادساله با توان ج ساعتنشبی پ تابینید که دنبال دانشجوی علوم انسانی هستند  آگهی می یشموییل روز

 نویسد به این آگهی. میی کار باید از پیش تعهد به رازداری امضا کند. شموییل پاسخ  روشنفکر بگذراند. جوینده

 

کار به او ساله به نام التاج  45مرموز  خانمرود.  ی متروکی در اورشلیم می شموییل برای گفتگوی آشنایی به خانه

ی زن شده  ی این زن زیبا سکونت کند. از همان نگاه اول شیفته اجازه دارد به اتاق زیر شیروانی در خانه ارد.سپ می

ها در  مای پیرش گرشوم والد بخاری روشن کند، غذا و چای آماده کند و بعد هم ساعتاست. هر شب باید برای کارفر

 به گفتگو بپردازد.  -یدآ جا بیرون نمی هرگز از آنکه  –ی بزرگ  خانه کتاب

بحث  است. گذاری اسراییل نقش مهم داشته شموییل و گرشوم والد که در پایهگیرد میان  می خیلی زود جرو بحث در

گاه  آمد؟ آن کرد چه پیش می ی مسیح. اگر یهودا به مسیح خیانت نمی ی خیانت اسراییل و یهودیان و نیز درباره درباره

 گیری کرد؟ ی یهودیان پیش شد از رنج دوهزارساله بود؟ می جهان غرب جای مسیحی بودن، یهودی می

توانیم درک کنیم که این درازگویی از شخصیت گرشوم والد  زمان می یم. همخوان میوار  صفحات بسیار سخنرانی مقاله

 خواهد نظر خودش را اعمال کند و تاب سکوت هم ندارد. با پرگویی میاست که به نهایت خودخواه 

درگذشت. سال  1950نقش اصلی این بحث را کسی دارد که غایب است: اسحاق ابرونیل، رهبر یهودیان که به سال 

توان بریتانیا را  ها می خواست داوید بن گوریون را قانع کند که از طریق اتحاد با عرب ردش کردند، زیرا میط 1948

 رب و یهود تشکیل داد. این دیدگاه در کشور یهودی هیچ جایی نداشت. عاز فلسطین راند و کشوری مشترک با 

را به خیانت متهم کردند. طرد شد تا در تنهایی به  اش پرداخت: رفقای صهیونیست او ابرونیل بهای گرانی برای دیدگاه

 انتظار مرگ بنشیند. 

 اش بن گوریون را گرفت. گرشوم والد در آن اختالف، جانب قهرمان آرمانی

بینیم که  د میکند نسبت به خیانت خودش. بع اه میده سال بعد هم نتوانست ابرونیل را از خاطر بزداید. احساس گن

 کشته شد. 1948ی پسر گرشوم والد که در جنگ  بیوه ؛ستابرونیل پدر التاج ا

کنند. شموییل راه چاره در انداختن خود  ماند که هر کدام به شکلی خیانت می سه شخصیت واخورده می نمایشبه  یهودا

ار با او به بستر تواند کسی را دوست داشته باشد. التاج چند ب تلخ   هنوز زیبا دیگر نمی   یابد، اما التاج به آغوش التاج می

تواند شرح باشکوهی به دست  ی کارهای پیشین می . آموس اوز مثل همهدرندشترود تا بعد رهاش کند میان جهان    می

 گی. دهد از این عشق ناقص و ازخودبیگانه

واره و جزم  مغز در پاسداری از آرمان سنگ گی و لجاجت خشک دنده ی یک ی عشق نیست، درباره درباره یهودااما 

پسرش را برای آن قربانی کرده است. گرشوم والد اما به  1948کشور یهودی است. کشوری که گرشوم والد به سال 

 اش دفاع کند.  'خیانت'د تا از کوش زند، می ا دست به خودکشی نمیعکس یهود

تواند به صلح  دشمن می سازی با دهد به دیدگاه و آرمان آموس اوز که هم ، اما حقانیت میسانی نیستکتاب آیهودا

 را به خیانت متهم کرد.  نویسنده توان  جا دیگر نمی بینجامد. این

 

زبان ترجمه شده است.  42( یکی از نامزدهای جدی دریافت نوبل ادبی است. کارهاش به 1939 شلیم،رآموس اوز )او

 ی سیاه، داستان عشق و تاریکی.  هاش: میکاییل من، جعبه ترین رمان مهم

گر صلح است.  شکن 1967از سال او 


