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ماگدا سـابو در سـال  1970که ابیگیل را نوشـت در زادگاهش
مجارسـتان به چهرهای جاافتاده و شناختهشـده مبدل شـده
بـود و شـهرت جهانـیاش روزبـهروز داشـت بیشـتر میشـد.
ً
قبلا حـزب کمونیسـت چنـد سـالی او را از کار بـیکار کـرده،
بـه سـکوت واداشـته و کموبیـش مـورد آزار و اذیـت قـرار داده
بود ـــــ  فرصتـی مناسـب بـرای تأمـل در وضعیـت کشـورش و
تار یـخ طو یـل حماقتهـا ،بداقبالیهـا و فجایعـی کـه کشـور
را بـه نابـودی کشـیده بـود ،کشـوری کـه روزگاری یکـی از
قدرتهـای ارو پـا بـه حسـاب میآمد .بنابرایـن جای تعجب
نیسـت کـه «اوضـاع مجارســتان» ،اوضـاع غمانگیـزش،
همـواره بهشـکلی نهانـی و گاه بـا اشـارات آشـکار ،مضمـون

ایـن اثـر و دو اثـر همتـای دیگـرش باشـد ـــــ  خیابان کاتالیـن
کـه یـک سـال قبـل نوشـته شـده بـود و در ( .)1987ایـن سـه
ً
اثر ،روی هم ،گـاه مختصرا و گـاه بهتفصیل ،در برگـیرندۀ
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سـالهای جنـگ جهانـی اول تـا سـالهای هولنـاک بعـد از
ضدشـوروی سـال  1956هسـتند .از بیـن ایـن سـهگانه،
قیـام
ِ
ابیگیـل از همـه سـرگرمکنندهتر اسـت و کوتاهتر یـن بـازۀ زمانـی

مـاه قبـل و بالفاصلـه بعـد از اشـغال
را در بر  میگیرد ـــــ  هفـت ِ
کشـور توسـط آلمانها در مارس  1944ـــــ  اما با زمینه و زمانۀ
یکسـانی دسـتو پنجه نـرم میکنـد .اینجـا نیـز توجـه سـابو بـه
ایـن معطـوف اسـت کـه نشـان دهـد رو یدادهـای فاجعهبـار
عمومی  ِ ،منجمله جنگ و شکست خوردن در جنگ ،چطور

بر زندگی خانوادهها و یکایک آدمها تأثیر میگذارد .دلمشغولی
او بیشـتر از هر  چیـز ایـن اسـت کـه قربانیـان چنیـن اوضاعـی
چطـور از پـس خـود برمیآینـد یـا بهعکـس چطـور در ایـن راه
شکسـت میخورنـد.

ً
داستان از اوایل پاییز  1943آغاز میشود .ظاهرا برای

قدرتهای محور ،که مجارستان هم از جملۀ آنهاست ،اوضاع
خوب پیش میرود :نبرد اصلی آن دوردورهاست و اگرچه
بمباران شبانۀ متفقین مایۀ نگرانی است ،تنها اخباری که از
رسانهها پخش میشود رضایتبخش است و روحیۀ عمومی،
دستکم در مهمانیهای عصرانۀ بوداپست ،با خوشخیالی
و خوشبینی همراه است .مردم هنوز اطالع ندارند که ورق
برگشته است ،آلمانها در حال عقبنشینیاند و قوای نظامی
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اصلی مجارسـتان ،ارتش دوم ،۱که هیتلر غیرضـرور یاش
میدانست ،در میان برف روسیه معدوم شده است .حاال
پیشـوا ،که بهشـدت نیاز دارد جبهۀ جنوب شـرقی خود را
تقو یت کند و از بیمیلی همپیمان فرضی خود در عملی  کردن
راهحل نهایی ۲به خشم آمده ،در شرف حمله  کردن است .با
آمدن او رذلتر ین فاشیستهای داخلی به قدرت میرسند
و آدولف آیشـمن هم از راه میرسـد تا وظیفۀ مخوفش را
به انجام برساند.

ً
این رویدادها ،با   اینکه هیچوقت صریحا توصیف نمیشوند،

تعیینکنندۀ بخش بزرگی از کنش رماناند .خبر این رو یدادها
اینج اوآنجا تکهو پاره به ما میرسد ،گاهی بهاختصار در البهالی
روایت ،گاهی بهواسطۀ جزئیاتی که دخترک قهرمان داستان،
یتایی چهاردهساله ،مشاهده میکند .با توجه به زاو یۀ
گئورگینا و ِ
دید محدود و تخیل اخالقی شکلنگرفتهاش ،بعدهاست که او

به معنی اینهمه پی خواهد برد.
در آغاز داستان بیاینکه از چیزی خبر داشته باشد ،پدر
عز یزش ،که ژنرال نظامی بلندپایهای است ،در سازمانی
زیرزمینی عضو یت دارد که در جستوجوی پایان  دادن به رابطۀ
کشور با آلمانهاست .او که میداند اوضاع دارد وخیمتر  میشود،
دخترش را از خانه دور میکند و به آ کادمی اسقف ماتوال در
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جایی دور میفرستد ،مدرسۀ شبانهروزیای سختگیر  در اصول
پا کدینی که در دورترین نقطۀ کشور قرار دارد ،جایی که پدر
میداند اجازه نمیدهند با کسی مالقات کند ،نامههایش را
سانسور میکنند و امیدوار است کسی از جایش خبردار نشود.
پدر میداند که دیر   ݫ ݬݔىا   زود دستگیر خواهد شد و دشمنانش

دخترش را جلوی چشمش شکنجه میکنند تا رفقایش را لو
ً
بدهد .طبیعتا نمیتواند دلیل تصمیمش را برای دخترش بازگو
کند و به این ترتیب دختر هم خیال میکند پدرش (که همسرش
را از دست داده) به این دلیل میخواهد دخترش را از خانه
دور کند که دوباره ازدواج کرده و زن تازهوارد نمیخواهد دخترک
توی خانه باشد.
با در  نظر  داشتن شخصیت خودرأی و یکدندۀ دخترک و
تفاخرش به آزمودگی و آراستگی و ظرافت درنتیجۀ زندگی در
شهری بزرگ ،میشود حدس زد چه واکنشی به مدرسه نشان
میدهد و وقتی آنجا به ابیگیل «معرفی»اش میکنند ،همان
نامی که در عنوان اثر  هم آمده ،همان مجسمۀ دختر  ز یبای توی
باغچه ،که همکالسیهایش اعتقاد دارند وقتی توی دردسـر
میافتند به کمکشان میآید ،حس تحقیر و تمسخرش به اوج
خود میرسد .با کادر آموزشی مدرسه و نیز  با همکالسیهایش
وارد درگیریهایی ناراحتکننده و اضطرابآور میشود؛
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نارضایتیاش مدام بیشتر میشود و چند  بار بیهوده سـعی
میکند فرار کند ،که البته بدترین کاری است که میتواند در
همچو موقعیتی انجام دهد .خیلی چیزها هست که باید به آنها
پی ببرد ـــــ  دربارۀ خودش ،دربارۀ آدمهای پیرامونش و مهمتر
ً
از همه دربارۀ اینکه کال در کشور چه خبر  است .این بینش را
باالخره به دست میآورد ،اما وقتی که از همۀ چیزهایی که مایۀ
بقایش بودند محروم شده است ـــــ  خانهاش ،خانوادهاش،
وسایل شخصیاش ،نقابی که برای شخصیت خود دستو پا
کرده و دستآخر حتی اسمش .سرنوشت و تجربۀ رشد و
ً
یادگیریاش عمیقا به سرنوشت کشورش گره خورده است.
این اثر رمانی است دربارۀ بلوغ و بزرگ  شدن ،3اما نهفقط در
یک معنای کلمه.
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ٔ
مدرسه شبانهروزی
فرستادن گینا به

تغییـری کـه در زندگـیاش رخ داده بـود از چیزهـای ز یـادی
محرومـش کـرده بـود ،انگار بمبـی خانهاش را و یران کرده باشـد.
قبل از همه مارسـل را از دسـت داد ـــــ  مارسـلی که او
«مامزل» 4صدایش میکرد ،هرچند تصو یری که از
همیشه
ِ
ً
مارسل در ذهن داشت صرفا تصو یر زن جوان فرانسویای
نبود که دوازده سال شبها در اتاق مجاور خوابیده و فقط او
را بزرگ کرده باشـد .مارسـل بههیچوجه فقط معلمسرخانه
یا خدمتکار خانه نبود .برای گینا خیلی  وقتها فقط حضور
مارسل کافی بود تا یادش برود که او در واقع از اعضای
خانواده نیست ،که هرگز نمیتواند جای مادری را بگیرد که
او را در دوسالگی ،وقتی ظریف و شکننده بود ،از دست
داده بود .مارسل همیشه میدانست گینا میخواهد چه
بگو ید ،میدانست چیزی که نوک زبانش است و فقط با
لکنت و تتهپته میخواهد بگو ید در واقع چیست و به همین
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خاطر لحظاتی بودند که گینا با مارسل همانطور احساس
صمیمیت میکرد که با پدرش .هرموقع این معلمسـرخانه
دلتنگ خانۀ خودش میشد یا گینا از حرف کسی یا کاری که
از کسی سر زده بود دلخور میشد ،مارسل به او میگفت باید
ً
خوشحال باشد که اقال سایۀ پدر را روی سرش دارد ،پدری
که دخترش را بیشتر از هرکسی دوست داشت :درحالیکه او
مدتها قبل والدینش را از دست داده بود و حاال باید با تنها
چیزی که یادش داده بودند ،یعنی زبان مادریاش ،اموراتش
را میگذراند .این را هم هرگز فراموش نمیکرد بگو ید که اگر
سرنوشتش این بوده ،چقدر خوششانس است که توی
خانهای کار پیدا کرده که محل زندگی گینا و پدرش است.
با  اینکه هیچوقت ازدواج نکرده بود ،اینجا پیش خانوادۀ
و یتایی احساس میکرد برای خودش خانوادهای یا الاقل
دختری دارد .مارسل از آن دست آدمهایی بود که وقتی چند
روزی خانه نبود مثل والدین واقعیات دلت برایش تنگ
میشد و گینا میدانست مارسل با او خوب و مهربان است
ً
چون واقعا دوستش دارد نه بهخاطر  پولی که میگیرد.
ولی مارسل دیگر پیششان نبود :برگشته بود فرانسه.
پدر گینا ،جناب ژنرال ،گفته بود نباید یک لحظۀ دیگر در
ً
خانۀ آنها بماند؛ گفته بود مسلما صالحش را میخواهد .اگر  
ً
واقعا مجبور نبود ،ازش نمیخواست آنجا را ترک کند .درست
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مثل بقیه از ماهیت آن پیوند خبر داشـت ،پیوندی که با
جدا   کردن آنها از همدیگر آن را میگسست .برای اینکـه
توضیحی بدهد میگفت بااینهمه آنها در حال جنگاند:
مخالف جنگاند و
کشورهای مارسل و گینا در دو جـبهۀ
ِ
ً
ز ن فرانسـوی عمال دیگر نمیتواند با آنها زندگی کند .وقتی
دوباره صلح شود میتواند برگردد و همگی میتوانند زندگی
را از همانجا که رها کرده بودند ادامه بدهند .همۀ وسایلش
را گذاشته بود همانجا بماند؛ آنها هم وسایلش را توی
چمدان گذاشته بودند و برده بودند به ز یرزمین.
ولی عمه  میمو که فرانسـوی نبود؛ پس با اینکه مارسـل
چارهای نداشت جز برگشتن به کشور خودش ،چه ضرورتی برای
فرستادن گینا به مدرسۀ شبانهروزی وجود داشت؟ چرا نمیشد
عمهاش بر آموزش و تربیتش نظارت کند؟ وقتی از پدرش
پرسید چرا نمیشود خواهرش بیاید با آنها زندگی کند ،حاال که
او اصرار دارد صرفنظر از هز ینهاش باید مدام تحت نظارت
باشد ،جناب ژنرال بهنشانۀ ناراحتی سرش را تکان داد .اگر
فکر و ذکرش فقط این نمیبود که به هر تختهپارهای چنگ
بیندازد به امید اینکه پدرش اجازه بدهد توی خانه بماند،
خودش متوجه میشد که عمه   میمو  هرگز  نمیتواند جای مارسل را
ً
پر کند :ابدا مناسب این کار نیست .گینا با وجود عالقۀ زیادی
که به عمهاش داشت ،خیلی  وقتها دستش میانداخت و گاهی
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ً
به نظرش میرسـید در چهارد هسـالگی واقعا از عمهاش
بالغتر است ،اگرچه عمهخانم زنی بیوه بود و حاال دیگر چهل
سال را هم رد کرده بود .ولی گینا از لحظهای که فهمید از او هم
جدا خواهد شد ،تصور اینکه او را هم مثل مارسل از دست
میدهد ،باعث شده بود وجهۀ او یکجورهایی در نظرش بهتر
شود .یادش رفت که بارها به تقالهای عمه  میمو برای محافظت
رهر خندیده بود و همینطور به نیاز
از جوانی ازدسترفتهاش ݬِه ݫݬ ِ

مذبوحانه و شدیدش برای اینکه توی جمع مرکز توجه باشد و
نیز به عالقۀ توأم با بیقراریاش به هرچیزی که مد میشد
یا به عالقهاش به لوازم آرایش و امیدش به اینکه معجزهای
کنند .این هم یادش رفت که خودش و مارسل خیلی زود
فهمیده بودند کـه آن مهمانیهای عصـرانه ،مهمانیهایی
کـه عمه میمو هر پنجشــنبه با مراسـم رقص برگزار میکـرد،
مهمانیهایی که هیچ خواهش و تمنایی جناب ژنرال را مجاب
نمیکرد در آنها حضور پیدا کند ،به دلیلی که عمهاش میگفت
برگزار نمیشدند ـــــ  یعنی بهخاطر اینکه برادرزادۀ کوچولوی
بیمادرش سری میان سرها پیدا کند و عمهاش کمک کند که
یاد بگیرد چطور در جامعه گلیم خودش را از آب بکشد و رقص
تمرین کند .نهخیر ،عمه  میمو فقط دنبال خوشگذرانی خودش
بود ،دنبال اینکه لباسهای تازه و مدل موهایش را که هربار
تغییر میکرد به رخ بقیه بکشد ،برقصد و اگر بخت یارش باشد
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برای خودش شـوهری دستو پا کند .بهخاطر همین بود که
ً
سنوسال مهمانهای این مهمانیها عموما  آنقدر باال بود که
جای پدرش (یا حتی پدربزرگش) باشند و بهندرت آدم جوانی
بینشان به چشم میخورد .بیتردید حق با مارسل بود وقتی
گفت نباید در مهمانیهای عصرانه و مراسم رقص دنبال
یاد  گرفتن آن چیزهای اساسی باشد که هر دختر جوانی باید
یاد بگیرد تا در بزرگسالی به کارش بیاید؛ و وقتی یکبار با
عمه  میمو مواجه شدند که داشت به پهنای صورتش اشک
میر یخت بهخاطر اینکه آرایشگرش مو یش را خوب کوتاه
ً
نکرده بود ،شکی باقی نماند که حق با مارسل است .مسلما
باید در زندگی متانت و مناعت داشت و اگر کسی بخواهد مثل
آدمهای بالغ با مسائل مواجه شود الزم است بتواند چیزی
ً
ً
صرفا ناخوشایند را از آنچه واقعا بد است تشخیص بدهد،
بهو یژه در آن روزها ،یعنی همزمان با جنگ ،که در همۀ نقاط
دنیا مردم دهتادهتا ،صدتاصدتا و هزارتاهزارتا جان خودشان
را از دست میدادند .اینکه طرۀ مو یی بد کوتاه شده باشد
مسئلهای بینهایت پیشپاافتاده است.
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