
 آمدنم بهر ِ چه بود؟

 
ای روی داد که اروپای آن زمان  ( زلزلهAll Saints' Day، روز ِ عید قدیسان )1755اول نوامبر  :زمین لرزه

ها را خاکستر کرد.  محله ودرگرفت   سوزاندند. بناها که فرو ریخت، آتش را تکان داد. به روز عید در کلیساها شمع می

گردآمدند و با شگفتی دیدند که آب رودخانه  (Tagus/Tejoی تاقوس ) های رودخانه ن بر اسکلهگا بسیاری از بازمانده

ها غرق شدند. کسانی هم که از آتش گریخته و هر چه داشتند به  خیزاب برخاست و خیلیپایین رفت. ده دقیقه بعد 

ها با هم در خیزاب جان باختند.  شتیسوی آب برسانند، به زمان برخورد ک ها دادند تا آنان را به آن کشتیکارکنان 

 سان شد.  هزار نفر از شهروندان لیسبون کشته شده و هشتاد و پنج در صد از شهر با خاک یک چهل نزدیک

 
 ی هجدهم. گراور فرانسوی از سده

ی دیگر به  از زاویهتوان  انگلیسی میروحانی ( Charles Davy/1722-1797وی )یبه یاری یادداشت چارلز د

 داد نگریست.  روی

ی ثبت شده در تاریخ( روی  لرزه تر زمین ریشتر )سنگین 9تا  8.5زلزله به ساعت بیست دقیقه به ده صبح با نیروی 

 داد. حدود شش دقیقه تمام زمین لرزید. 

ه شد. هیچ هشداری هم برای فاجعه داده نشد درخشید. لکه ابری هم در آسمان دیده نمی "روزی بود زیبا و خورشید می

، مریرم آرام شروع کرد به لرزیدن که تعجب کردحنوشت: "کاغذ و میز ت اش نشسته و داشت نامه می بود." در آپارتمان

ها در خیابان باشد، که هر روز صبح از بلم  وزید. اول فکر کردم شاید از حرکت درشکه هم نمی یچون نرمه باد

(Belemدر جنوب غربی سوی کاخ ) بعد به صرافت این افتادم که این باید از زمین لرزه راندند های داخل شهر می .

 افتد در ای می ناک زیر زمین، چونان صدایی از دور دست، تندر و رعد." بعد یاد زلزله باشد با صدای غرش وحشت

  چنین بود اما خسارت چندان به بار نیاورده بود. آن زلزله (. آغاز Madeiraی مادیرا ) جزیره

 
ز جا بلند شد. تردید کرد. بگریزد به خیابان، یا مثل مادیرا آرام باشد و منتظر بماند. وقت زیاد ی لرزه ا ترسیده از ادامه

ی اول سر جا ماند، اما همه چیزی  ی باال فرو ریخت. آپارتمان من در طبقه بقهطباره چنان لرزید که  نداشت:"خانه یک



های سقف فرو  توانستم سر پا بایستم. تکه ه سختی میلرزید. ترسیدم که زیر آوار بمانم. دیوارها شکاف برداشت. ب می

ام گرفت. افتادم و چند دقیقه به همان حال  ام رسید. نفس ریخت. چنان تاریک شد که تاریکی مصر از انجیل به ذهن می

 ماندم." 

"همه جا بناها چارلز دیوی پس از چند دقیقه به زحمت توانست از آپارتمان بیرون بخزد و پا به خیابان باریک بگذارد:

ی رودخانه  ی کلیسای پولوس مقدس باال کشیدم تا خودم را به کرانه فروریخته یا در حال فروریختن بود. از ویرانه

جا در امان باشم. کنار رودخانه جمعیت زیادی دیدم: زنان و مردان، از هر قشر و طبقه. چند  کردم آن برسانم. فکر می

باس روحانی که از نمازخانه گریخته بودند، زنان نیمه عریان، برخی پا برهنه. همه ها با ل اسقف با ردای بنفش، کشیش

 آوردند که: لرزه فریاد برمی از خطر گریخته و زانو زده در حال دعا بودند، با وحشت در چشمان و به هر پس

 '!Misericordia meu Diosخداوندا، ببخش ما را/'

کاترینای مقدس، ی  گ دوم آمد: "فریاد و جیغ مردم چنان باال رفت که من از تپهی بزر ی این نمایش دینی، لرزه در میانه

ی دیگران شنیدم. به همان دم دیدم که کلیسا فروریخت و بسیاری به زیر آوار رفتند. لرزه چنان شدید بود که  مثل همه

 توانستم بر زانوهام بنشینم."   به زحمت می

تند به این امید که در فضای باز از آوار در امان باشند. همه در حال دعا، های تاقوس گریخ هزاران نفر سوی اسکله

 خواستند جلوی فاجعه بگیرند.  های کاتولیک با دعا می برای بخشش. پرتغالی

آید!  دریا دارد می'ی تاقوس نشسته بود که موجی عظیم بر خاست: "شنیدم کسی فریاد زد:  چارلز دیوی هنوز بر کرانه

آمد." خیزابی بود به ارتفاع شش متر )برخی  چند ثانیه بعد کوهی از آب دیدم که سوی ما می 'ایم! ن شدهمان نفری همه

ت تا بر لیسبون فرود آید. یک ساعت از زلزله نگذشته بود که خیزاب سگویند دَه متر( که به سرعت برخا می

   را به کام ِ مرگ کشانید. گان  بازمانده

 
ی اسکله و ما پا گذاشتیم به گریز. بسیاری به زیر آب رفتند و برخی  زد به بدنه غرید. می "آب کف به لب آورده و می

ای بزرگ و توانستم جان به در برم. آب دمی برگشت. نه زمین و نه  به دست و پا زدن در آب پرداختند. چسبیدم به پایه

جا  مقدس. دمی آن سی نزدیک کلیسای پولو ه محلهگاه نیز آرام نداشتم. تصمیم گرفتم بروم ب آب، دیگر امن نبود. در پناه

وزید و این شگفت بود. بعد دیدم  خوردند. هنوز اندکی باد هم نمی ها بر آب چگونه به هم می ماندم و دیدم که کشتی

ها برآمدند و فرورفتند در گردابی بس عظیم.  های کشتی ی تازه همراه آب و شکسته های گرد آمده در اسکله چگونه آدم

 یگر کسی بر سطح آب نیامد."   د

گفت  شان می ای امن لنگر انداخته بود، شنید که چه دیده بودند:"یکی چارلز دیوی بعدها از چندین دریانورد که بر کرانه

ی شهر را مثل موج باال و پایین برد."  صدها جسد پس از خیزاب و از درون بندرگاه  همه ی دوم که دیدند چگونه لرزه

 ی تاقوس."  انوس کشانده شده و پس زده شدند در دهانهبه درون اقی

 

اند درجه حرارت به هزار درجه در برخی جاها رسید. برخی آن را با  سوزی آغاز شد. گفته اندکی پس از خیزاب آتش

تخت را ویران کرد، اما تنها شش کشته داشت. در کنند که بخش بزرگی از پای ایسه میلندن مق 1666آتش سوزی سال 

 شمار کشته شدند. یسبون اما بیل

تر از روز پیش همه  داد دیگری بس بزرگ شناخت:"هوا که تاریک شد، روی فاجعه برای چارلز دیوی انگار پایان نمی

توانستی بنشینی و کتاب بخوانی. شاید  ی آتش رفت. هوا چنان روشن بود که می ی شهر به زیر شعله را تکان داد. همه



رفت، بی وقفه، و همه چیزی که از زلزله سالم مانده بود، سوخت.  که شعله از صد جا باال می اغراق باشد، اما دیدم

لرزه  شد که با هر پس گان خیره بودند به آتش بی رحم. سکوت تنها با جیغ زنان و کودکان شکسته می مانده ی زنده همه

 خواستند."  از قدیسان و فرشتگان یاری می

چه مانده بود،  ها به غارت آن کار از میان ویرانه دیدند که فاجعه ادامه دارد. صدها گروه تبه گان صبح روز بعد، بازمانده

ی هرج و مرج. کشتن، تجاوز و غارت شده بود روزمره. چارلز دیوی نوشته است:"با  پرداختند. لیسبون شده بود طعمه

د. بناهای سالم مانده از لرزه و آتش، به دست نخستین لرزه و فرو ریختن دیوارهای زندان، گنگسترها توانستند بگریزن

ی شهر در شب خلوت بود و هیچ چیز و کسی جلودار  کردند. همه دانم چرا این کار را می آنان به آتش کشیده شد. نمی

ی  ی خانواده است. به این آرزو که همه شد که یکی از موروها کاخ پادشاه را آتش زده دزدی و غارت نبود. گفته می

  ه در آتش بسوزد. پادشا

گویند شصت هزار  ی جمعیت. برخی می لیسبون نابود شد. بین سی تا چهل هزار نفر کشته شدند. پانزده در صد از همه

ترین قربانی از  کشته. هزاران نفر دیگر در شهرها و روستاهای اطراف کشته شدند. در مراکش ده هزار نفر. بیش

 بود شد. اون شکاف زمین رفت و نروستایی در نزدیکی دریا بود که به در

ترین شهرهای اروپا با  های بعدی نشان داد که نزدیک هشتاد و پنج درصد بناهای لیسبون نابود شد. یکی از مهم پژوهش

، تیسین لرزه، خیزاب و آتش. همراه با صدها کار هنری باروک، از جمله روبنس های بسیار ویران شد با زمین یادمانه

 .(Correggioو کوریجو )

 های مردمی دیر رسید.  سه هفته طول کشید تا خبر به اروپا رسید. امروز غیر قابل تصور است. یاری

ی اروپا گذاشت. برخی  ترین تاثیر را بر قاره بیشی چهاردهم  در سده 'مرگ سیاه'ی لیسبون، پس از  زمین لرزه

 کنند.  مقایسه می 1945شناسان فرهنگ آن را با آشویتس در  تاریخ

گری  ی نیروی طبیعت و امید به پیشرفت پرداختند. بحث دوم، اساس ِ روشن گری به بحث درباره مندان روشن اندیش

های پرتغال نامیدند برای جشن ِ سنتی ِ عید  ها آن را کیفر ِ کاتولیک فر ِ خدا بود یا خشم ِ طبیعت؟ پروتستانیشد: این ک

ترین رهبر انگیزیسیون پرتغال در زلزله کشته شد. این  مد؟ بزرگقدیسان. چرا فاجعه در روز عید قدیسان پیش آ

 ترین سند بود.  بزرگ

کاری شد برای  های بزرگ. همه های عریض و میدان های باریک جا داند به خیابان لسبون بازسازی شد. کوچه

اند، صد سال پیش از  لیسبون را نخستین شهر مدرن اروپا نامیدهی دوباره.  گیری از فاجعه، در صورت زلزله پیش

 پاریس.  

های شانزدهم و هفدهم برای  گردان بزرگ سده جهان وها، تاجران  اما پرتغال دیگر به شکوه گذشته بازنگشت. پرتغالی

 شان از دست دادند.   همیشه جایگاه

اغلب در این ( بود. Hypochondriasisخودبیمارانگار )ش را در مرگ به سر برد.  بخش بزرگی از زندگی ولتر

ی لیسبون، او را تکان  خاست. زلزله اعت عمرش است. و روز بعد، زنده و شاداب برمیاندیشه بود که این آخرین س

که تا آن زمان  مندان و فیلسوفان دانشدهد؟  که چنین فجایعی در آن رخ میتوان به جهانی اعتماد داشت  گونه می داد. چه

 بین و امیدوار بودند، به بحث و جدل سخت در این زمینه پرداختند. ولتر شعر بلندی در این باره نوشت با نام:  بس خوش

‘Poème sur le désastre de Lisbonne, ou examen de cet axiome: Tout est bien' 

 .1756 –(: همه چیز خوب است.( axiomaبُنداشت ) ی لیسبون، یا پژوهش در این ی فاجعه )شعر درباره

 چند سطر آن:

 داند؟ ترین عقل چه می واال

 مان. کتاب ِ تقدیر بسته است در برابر چشمانهیچ: 

 اسد.نش انسان، بیگانه از خود، انسان نمی

  1؟ما روم، و از چه ساخته شده کجا میچه هستم من؟ کجایم من؟ به 

می نوش ندانی ز کجا  / حیران شده در پنج و چهار و شش و هفتای آمده از عالم روحانی تفت / افتیم:  ]یاد خیام نمی

خوش باش ندانی بکجا خواهی رفت/  ای آمده  

ام آمدنم بهر  روزها فکر من این است و همه شب سخنم / که چرا غافل از احوال دل ِ خویشتنم / از کجا آمده موالنا: یا

ست مراد وی از  ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا / یا چه بوده روم آخر ننمایی وطنم / مانده چه بود / به کجا می

 [نم.ساخت



ی الیبنیتس  تری به ایده ست از احمد شاملو(" نگاه ِ نقادانه چرا زندگانی )اصطالحی بهانه یا "بی ولتر با این مردن ِ بی

(Leibniz) توانست خلق کند بهترین جهان ِ ممکن که خدا می' ی یافت در باره' .  

 'درمان شود.الیبنیتس الهیات ِ بیماری ولتر از ی لیسبون سبب شد تا  زلزله'نوشته است: تئودور آدورنو 

 گوید: ولتر در بخش دیگری از شعر بلندش می

 ست، ش، که خود ِ خوبی اما چه بگوییم از خدایی

 بخشد به فرزندانش، و برکت می

  2پاشد بر آنان؟ دستان ِ پر برکت فاجعه میاما با

 

این کیفر خدا برای گناهان 'انگیزترین واکنش همیشه این بوده و هست که  آید. بدترین و نفرت فاجعه هنوز هم پیش می

ها آن را پخش کردند.  بود. رسانهکردستان ایران و عراق آخر در ی  . آخرین واکنش چند ساعتی پس از زلزله'ماست

 یاری نداشته باشند.  ر ِظاتویزیون ظهور کرد با این ادعا که این انتقام و امتحان خداست. مردم از دولت ان مالیی در تله

. از این رو بود که ؟'ان ماگناه' براینیز  گان و البد به سزا رساندن ِ بازمانده ؟'ان ماگناه' ویرانی برایکشته و آن همه 

تر  بیشکه  –گان را کتک زدند؟ و رییس جمهوری بنفش  گان، زمان تقسیم همان اندک یاری، بازمانده گماشته

 گیرند از خود؟  رود؟ و مالها که سلفی می محافظان مسلح به دیدار از آن سرزمین میبا  –ست البته  ای قهوه

  کیست؟  'ما'این  ؟'ان ماگناه' برای

 اند این کودکان چه خطا و گناهی داشتهولتر: 

   3ش مادران؟ولهیده و خونین در آغ 

 

 گران.  گری و روشن اندکی بیاموزیم از روشنها باید بگذرد تا  بسیار سده

__________________________________________________________________ 

 1 = 

Que peut donc de l’esprit la plus vaste étendue ? 

Rien : le livre du sort se ferme à notre vue. 

L’homme, étranger à soi, de l’homme est ignoré. 

Que suis-je ? où suis-je ? où vais-je, et d’où suis-je tiré ? 

2= 

Mais comment concevoir un Dieu, la bonté même, 

qui prodigua ses biens à ses enfants qu’il aime, 

et qui versa sur eux les maux à pleines mains? 

Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants 

sur le sein maternel écrasés et sanglants? 

3= 

Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants 

Sur le sein maternel écrasés et sanglants? 
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