
 رثاء ذبابة

ي محمد رضا شعبان علي 
 للكاتب االيران 

ي   ترجمة د. امير الكالن 

          . ي لي وجدتها جثة هامدة عل سطح مكتب 
ي مي  

 
ي اسبوع من تجوال ذبابة ف

يوم امس، وبعد مض 

ي كنت انام فيها متاخرا كانت تلف حول رأسي حبى اخر 
ي الليالي البى

 
اسبوع مض  ونحن نعيش سوية. وف

 .لحظة

. لعلها مثلي وضعت رأسها عل   ي الصباح ، لم يكن لها اي اثر يذكر. خصوصا اذا نهضت متاخرا من نومي
 
وف

ي جو 
 
لي ف

نت، علمت ان متوسط عمر غالبية الذباب المي   ي شبكة االنيى
 
ي ف

كتاب ونامت. وخالل بحب 

ي كنت ارى فيها هذه الذبابة  21 – 7معتدل هو من 
فكانت سبعة ايام. يوما. عددت مع نفسي االيام البى

ي الذهول عندما حدقت 
. تغير شعوري تجاهها، واصابب  لي

ي مي  
 
قضت هذه الذبابة عمرها او جل حياتها ف

ي   .بجسدها الميت القابع عل سطح مكتب 

ا وقلت ياله من عالم كبير خرسته هذه الذبابة. لعلها كانت تعتقد بان هذا العالم عبارة عن بيت  تألمت كثير

ا سسطع النور يتجاو  الممسنر  ال  ي كبالء نزل  ميى
ي الليل. لعلها كانت تران 

 
عليه من الملف ويعمه الظالم ف

ا عن حجمي قياسا بهذا العالم.  لي اليمتلف كثير
عليها من السماء جزاء معاصيها. ولعل حجمها قياسا بمي  

ي اي طابق من طوابق المكتبة. ولعل بينهم 
 
ذبابة من ولعل هناك منافسة بينهم ايضا حول جلوسهم ف

العلماء تعلم االخرين معب  التكامل وتقول لهم : اننا وقبل ان نحصل عل اجنحة كنا نشبه هؤالء البرسر 

 .التعساء

ي حياتهم السابقة وتحولوا ذبابا جزاء اعمالهم 
 
ا ف ولعلهم يؤمنون ايضا بالتناسخ ويعتقدون بانهم كانوا برسر

 الصالحة. ولعل ان بعضهم فالسفة ايضا. ي  
 
 ن
 
 .ويتكلمون حول فلسفة الحياة عند الذباب ونر ظ

ل المجاور. اتذكر ان ذبابة كانت قد قضت  ولعل البعض قد قض  طوال حياته يتحرس للهجرة ال المي  

طوال عمرها خلف  جاج النافذة تتأمل يوما تفتح فيه االبواب لتهاجر ال البيت المجاور. واتذكر ان ذبابة 

ام واقفة عل سقف الحمام، وكانها كانت تتصور ان حركتها ستؤدي بها اخرى قضت جل حياتها السبعة اي

 .ال السقوط. او لعلها كانت تماف من ان تمرج خارج هذه الحجرة فتجد امامها نارا مستعرة

 لس  ج  
 
قرب جسدها الميت وتحدثت معها: ليتك كنت تعلمنر  بان العالم اكي  بكثير من هذا البيت  ت

. ليتك امتلكت ال ي تجربة عوالم جديدة. ليتك لم تقض كل عمرك البالغ سبعة ايام فوق اول الصغير
 
جراة ف



ي 
 

. ليتك لم تكل ي . حالوة رايتها عل مكتب  ي
ان عندما قدر لك التوقف نهاييا عل منضدنى  لحظة عن الطير

ي كل مرة اراها ان
 
 : ساظل انظر ال هذه الذبابة التذكر ف

 . ة قياسا بعمر هذا العالمعمري ايضا هو اقرص من عمر هذه الذباب •

ي ساتذكر ان ال انكب عل اول حالوة  •
ساتذكر ان هذا العالم اكي  واكي  تعقيدا مما اراه وافهمه. ولعلب 

ي هذه الحياة
 
ي ف

 . تصادفب 

  هو . ال اريد ان اعيش كذبابة. سانهض واجول العالم . وساتذكر ان العمر قصير وان العالم كبير

ي اياهاكي  واكي  تنوعا مما ت
 . ستطيع عيناي ان تريب 

 

 مرثیه ای برای یک مگس النص الفارسي : 

 محمد رضا شعبان علي  - ايران   منى  نويسنده

 امير كالن   کيى د  -گرداننده بر 

 .دیرو  پس ا  یک هفته که مگس در خانه ام میگشت، جنا ه اش را روی مير  کارم پیدا کردم

 میکردیم. شبها 
ی

که دیر میموابیدم، تا آخرین دقیقه ها دور رسم میچرخید.   یک هفته بود که با هم  ندگ
ی ا  او هم نبود. شاید او هم مانند من، رس بر کتان  گذاشته  صبح ها اگر دیر ا  خواب بیدار م شدم، خي 

 .و خوابیده بود

 در دمای معمول حدود 
ی

، متوجه شدم که عمر بسیاری ا  مگس های خانگ نبى تا  ۷در گشت و گذار اینيى
 .رو  است ۲۱

رو  بود که این مگس را میدیدم. این مگس قسمت اصل یا شاید تمام عمرش را  ۷با خودم شمردم. حدود 
 کرده بود. احساسم نسبت به او تغیير کرد. به جسدش که بیجان روی مير  افتاده 

ی
در خانه ی من  ندگ
ه شده بودم  .بود، خير

 را ا  دست
ی

 ۵۰یک خانه ی « دنیا»داده است. البد فکر میکرده  غصه خوردم. این مگس چه دنیای بزرگ
ی است که رو ها نور ا   د. شاید هم « ماوراء»ميى به درون آن م تابد و شبها، تاریگ تمام آن را فرا میگير

 !مرا بالني آسمان  میدیده که به مکافات خطاهایش، بر او نا ل گشته ام

 .من به عالم، متفاوت نباشد شاید نسبت آن مگس به خانه ی من، چندان با نسبت

من مگس های دیگر خانه ام را با این دقت نگاه نکرده ام. شاید در میان آنها هم رقابت برای اینکه بر کدام 
 .طبقه کتابمانه بنشینند وجود داشته



م آموخته و میگفته که ما « تکامل»شاید در میان آنها هم مگس دانشمندی بوده است که به دیگران 
 .در بیاوریم، شبیه این انسانهای بدبمت بوده ایم« بال»اینکه قبل ا  

 قبل انسانهاني بوده اند که در اثر کار نیک، 
ی

شاید به تناسخ هم اعتقاد داشته باشند و فکر کنند در  ندگ
 .نايل آمده اند« مگس»به مقام 

 مگس،
ی

حرف ها گفته و شنیده  شاید برخ  ا  آنها فیلسوف بوده باشند. شاید در باره فلسفه ی  ندگ
 .باشند

 .شاید برخ  ا  آنها تمام عمر را با حرست مهاجرت به خانه ی همسایه رس کرده باشند

مگس را یادم میآید که تمام یک هفته ی عمرش را پشت شیشه نشسته بود به امید اینکه رو ی درها با  
 …شود و به خانه ی همسایه مهاجرت کند

تمام هفت رو  عمرش را ن  حرکت بر سقف دستشوني نشسته بود. تو گوني   مگس دیگری را یادم آمد که
ون این اتاق بسته ی  که فکر میکرد با برخاسنى  ا  سقف، سقوط خواهد کرد. یا شاید ا  ترس اینکه بير

 …محبوس، جهنم برپاست

 :باالی رس مگس مرده نشستم و با او حرف  دم

 .ین خانه ی کوچک استکاش میدانسبى که دنیا بسیار بزرگ تر ا  ا

 .کاش جرأت امتحان کردن دنیاهای جدید را داشبى 

یب  که روی مير  من دیدی، رصف نمیکردی  .کاش تمام عمر هفت رو ه ی خود را بر نمستنر  دانه ی شير

، متوقف  کاش لحظه ای ا  بال  دن خسته نمیشدی، وقبى که قرار بود برای همیشه اینجا روی این مير 
 .شوی

م نگاه خواهم داشت تا با هر بار دیدنش به خاطر بیاورم کهآن مگس را   :روی مير 

عمر من در مقایسه با عمر جهان ا  عمر این مگس نير  کوتاه تر است. شاید در خاطرم بماند که دنیا، 
ی است که م بینم و م فهمم. شاید در خاطرم بماند که بر روی نمستنر    و پیچیده تر ا  چير 

بزرگيى
یب   ، ماندگار نشومشير

ی
 . ندگ

د که عمر کوتاه است  م. دنیا را میگردم و به خاطر خواهم سير  کنم. بر م خير 
ی

نمیمواهم مگس گونه  ندگ
 .و دنیا، بزرگ

 


