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 مارزانا
 

به  نفر آدم 3000چهار کشتی روسی نزدیک به . بود 1321فرودین  .ن گروه از مهاجران لهستانی رسیده بودنداولی
پس از  اما بودطرفی خودش را در جنگ اعالم کرده  و با اینکه ایران بی بودکشور نابسامان اوضاع  بندرانزلی رسیدند.

تغذیه دچار بودند. از آن بدتر، انواع بیماري بود که  خیلی از آنها به سوءنمانده بود. اي  راه چارهانگلیس  اشغال توسط
ماري مهاجران به بندر انزلی بروند. براي رسیدگی به موضوع بیچند پزشک در میان آنها رواج داشت. دستور رسید که 

چند پزشک دیگر از تهران راهی  باخبرها حکایت از آن داشت که بیماري تیفوس، تیفوئید و سل در حال گسترش هست. 
زدند و  موهاي سرشان را میدر کمپ، مهاجران را قرنطینه کرده بودند. . میباالخره به کمپ رسید .کمپ مهاجران شدم

یشان سرایت  بخاطر اینکه امراض مسري دادند. سوزاندند و لباس جدید به آنها می ي لباسها را می . همهکردند شان میحمام
تغدیه جان سپردند. باقی را در چند و سوءنکند. در همان مدت کوتاهی که در آنجا بودم، خیلی از آنها بخاطر تیفوس 

آمد  ر روز کامیونهایی میو نظامیان در یک بخش. ه ها در یک بخش، مردان در یک بخش بخش تقسیم کردند. زنها و بچه
خوشبختانه بدون اینکه تلفاتی در گروه پزشکی داشته باشیم به تهران . کندکه آنها را به تهران یا شهرهاي دیگر منتقل 

 بازگشتیم.

بسیاري از آنها از یرقان و سرپرست که اکثرا بیمار و ضعیف بودند مشغول بکار شدم.  در کمپ کودکان بیتهران،  در
برند. چند ماه به درمان کودکان بیمار گذشت. یک روز یکی از پرستاران به سراغ من آمد و از من  اسهال رنج می

تار به سمت اتاق کودکان حرکت همراه پرسآن روز را فراموش نخواهم کرد. خواست یکی از کودکان را معاینه کنم. 
. من بدون او وارد و برگشت جا گذاشته است دیگري در اتاق راها  توجه شد که برگهمکم حواس م. دم در پرستار کرد

هاي  به رنگ اشعهو بلند  موجداربا موهاي  اي ي هشت، نه ساله  دختربچهاولین چیزي که چشمم را گرفت، اتاق شدم. 
زیر لب شعري  خندید و می چرخید و اق به دور خود میدر میان ات بود که و چشمانی آبی به رنگ دریا زرد خورشید

هایشان دراز کشیده بودند. به  تختاي بودند اما اکثرشان روي  کدام در گوشهگر هرخواند. کودکان دی نامفهوم می
چشمی در کل اتاق چرخاندم _ شد انگار که نوري از شادي به سمتم تابیده می _دخترك رقصان و بازیگوش لبخندي زدم

که  روي آن دراز کشیده بود و الغر که کودکی ضعیف از تختها حرکت کردم یبه سمت یکتا کودك بیمار را پیدا کنم. 
 صداي پرستار را شنیدم که گفت: ،از پشت

 .چرخد همانکه در وسط اتاق می خواهم معاینه کنید.  یکی دیگر را می .دکتر اون نه -

 . و پرستار را نگاه کردم با تعجب برگشتم

 . او که حالش از همه ما بهتر است.کدام؟ همان دختر مو طالیی -



 کمی فرصت بدهید. باید از جلو او را ببینید. ..نه. -

 رفت و او را روي صندلی نشاند.  كپرستار به سمت دختر

 ریش ریش شده است.  گویم... را می ببیند. اینها را ببینید. پوستش -

تغییر کشید به او نزدیک شدم. تمام پوست بازو و بخشی از پوست آرنج  همانطور که پرستار، آستین دختربچه را باال می
. تا این مدت این تغییر پوستی را در هیچ بیمار و حتی در هیچ کتابی و سرم را جلوتر بردم . عینکم را زدمشکل داده بود

 ندیده بودم. پوستش شبیه تار و پود نخی شده بود. 

 کودك دیگري هم این عالئم را دارد؟ -

 نه خوشبختانه. این مورد را هم همین امروز متوجه شدیم.  -

 چرا لباسهایش خیس هست؟ -

 دهد. کند. حرف هم گوش نمی مدام با آب بازي می -

کودکان این اتاق هم مدتی از سایر کودکان جدا نگه داشته  ،ها جدا شود. براي احتیاط باید از بقیه بچه -
 راستی نگذار آب به بدنش بخورد، شاید بدترش کند. گردم. فردا براي بررسی و درمان برمی شوند.

. پرستار در حال جمع کردن وسایل دخترك بود اما باره برگشتم و نگاهی به کودك انداختمموقع خروج از اتاق دو
 چیزي شبیه پرواز کردن و یا شناور بودن. چرخاند. ، دستانش را در هوا میبه او دخترك بدون اهمیت

فرداي آن روز با دانم چیست را درمان کنم.  بیماري که حتی نمی چطور ذهنم درگیر دختربچه بود. اینکهتمام آن روز 
. با مشورت پزشک بودبه نظر نوعی قارچ پوستی پزشک دیگر به اتاقی که دخترك در آن قرنطینه شده بود رفتیم.  یک

دتر هم عالئم پوستی بهتر نشده بود که بدیگر برایش چند دارو و پماد تجویز کردم. بعد از سه روز به دیدن کودك رفتم. 
پود پارچه شده بود. از پرستار سراغ شخصی را گرفتم که کودك را بشناسد. ظاهرا این کودك شده بود. پوستش شبیه تارو

خودش را به اینجا رسانده مشخص نبود. تصمیم گرفتم  ،هاي روسی ور سوار بر کامیوناشت و اینکه چطهیچکس را ند
کردم.  اش را یادداشت می زدم و عالئم چند بار به او سر می خودم شخصا به اوضاع دختربچه رسیدگی کنم. در روز

ج عالئم دیگري نمایان شد. کردم تا شاید تاثیري داشته باشد. در روزهاي بعد به تدری داروهاي مختلف را امتحان می
دانست و دخترك را  شد. به طوریکه اگر کسی نمی می تربه رنگ سفید تغییر پیدا کرد و به بافت پارچه نزدیک پاهاپوست 

گرفت. در  عارضه کم کم داشت کل بدن را می نی پاي دخترك است. اینخ جوراب شلواري سفیدکرد  دید، گمان می می
آمد.  هم درخواست کردم که دخترك را ببینند. هیچکس کاري از دستش برنمیدیگر از چند پزشک  مخفیانه این مدت

ودن بیماري برایمان قطعی شده بود اما خوشبختانه این عالئم در هیچ کودك دیگري بروز نکرده بود و واگیردار نب
خواب و خوراکش خوب بود و  شد. میکه پیدا کرده بود، از سایر کودکان جدا نگه داشته  عجیبی بخاطر ظاهر پوستی

به سمت حیاط رفتم. حیاط  صداي جیغی از حیاط شنیدم. رقصید. یک روز که در اتاقم در حال مطالعه بودم، مثل همیشه می
درست  بود آنجا دخترك  پر بود از کودکان و بزرگساالنی که براي کمک به آنها از بیرون از کمپ به آنجا آمده بودند.

سرم را باال کشیدند. به سمت دخترك دویدم و او را در آغوش گرفتم.  مقابلش چند کودك ترسیده، جیغ میو  وسط حیاط
دلم براي آنها هم سوخت. پرستارها به سمت آن چند کودك دویدند و سعی اند.  هاي دیگر هم ترسیده دیدم بچهآوردم و 

ه کمی بزرگتر بود رو به دخترك اشاره کرد و گفت : کردند آنها را از جلوي دخترك دور کنند. ناگهان یکی از آنها ک
دخترك را که محکم  سرِ !اسم دخترك همین هست شایدبا خودم گفتم که نوري در دلم روشن شد و (مارزانا) و دور شد. 



دهد یا  یام چسبانده بودم را بلند کردم تا نگاهش کنم و آرام همان اسم را صدا کردم تا ببینم واکنشی نشان م به قفسه سینه
دانم چه  اما نمیخواستم که او را پرتاب کنم ترسیدم و اي که چشمم به او افتاد گویا که بختک بر من افتاده باشد،  نه. لحظه

شد که توانستم خودم را کنترل کنم. حتما بخاطر لبخندي بود که بعد از تکرار اسمش زد و آن باعث شد چشم از 
اینقدر بزرگ شده بود که سراسر چشمانش را پوشانده  شي چشم بردارم. عنبیه آبی شده بودچشمانش که اکنون کامال 

پرستاري که مسئول نگهداري از دخترك بود سراسیمه به سمت من آمد که بود. دخترك را بلند کردم و به اتاقش بردم. 
ود که کسی نفهمد که چه بر سر اي داشت. قرار ب اتاق دخترك را قفل کند. چه فایده بهانه بتراشد که چرا فراموش کرده درِ

دور کردن در روزهاي بعد با مشکالت زیادي روبرو شدم. دخترك یا بهتر بگویم مارزانا آمده است که فهمیدند. 
ته  هاي جنگ جهانی دوم و آنچه بر سر ایران آمده بود، که انگار داستانهایشان از بدبختی_کنجکاو اننویس روزنامه

افرادي که از کلیسا آمده بودند با این تصور از یک طرف و بیرون انداختن _ ي داغتر بودندها کشیده بود و دنبال سوژه
که شیطان به بدن دخترك داخل شده و باید مراسم مذهبی برایش برگزار کنند از طرف دیگر، رمقی برایم نگذاشته بود. 

واقع داشت کم کم قدرت حرکتش را از دست رقصد. در  خورد و دیگر نمی آنقدر که حواسم نبود که مارزانا کمتر غذا می
اش  در پرونده اش هاي دیگر سر بزنم و عکس مارزانا که قبل از تغییر چهره روزي تصمیم گرفتم که به کمپ داد. می

ترین  آن زمستان، سردترین و طوالنی .زمستان بود و سردبقیه نشان بدهم شاید کسی او را بشناسد.  موجود بود را به
هاي مهاجرین در حال خروج از ایران بودند. این شاید آخرین شانس من  ن گروهیآخر زمستانی بود که یادم مانده است.

ي  باالخره یک نفر چهره به کمک یک مترجم جو و وز پرسمارزانا پیدا کنم. بعد از چند ر ي بود که بتوانم اثري از گذشته
ه احمقی بودم و چرا زودتر این کا را انجام نداده بودم. گرچه از اول فکر ناخت. خودم را مالمت کردم که چا شاو ر
 دخترك قرار است به اینجا بکشد و این بیماري عجیب تا به اینجا پیش برود.  کردم کارِ نمی

 سوار کامیون شد. ،ي آخر در لحظه -

 تنها بود؟ کسی همراه او نبود. -

ما زنها  آخرین خانه روستا که عبور کردیم، لب جاده کنار یک صندوق پستی ایستاده بود. . از نزدیکنه. نبود -
 جیغ کشیدیم تا کامیون ایستاد و او را سوار کامیون کردیم.

 اش آنجا بوده؟  حتما خانه -

در آن خانه، دور از اي نداشت. اصال ازدواج نکرده بود. تنها  دانم لیدیا بچه کنم. تا آنجا که می فکر نمی -
مگر اینکه مردي از روستا او را از راه به در کرده باشد... ولی خب اگر باردار بود ما کرد.  روستا زندگی می

کنار  فروش هر سال عروسکهایش را برايفهمیدیم... چه میدانم!.. زیاد به کارش کار نداشتیم. فقط  زنها می
 دند.کر آورد و مردم از او خرید می رودخانه می

. داشتم با گیج شده بودم. خب شاید دخترك هیچ ربطی به لیدیا نداشته باشد. شاید آنجا مهمان بوده. شاید گم شده بوده
 گفتم.  خودم حرف میزدم و زیر لب اسمش را می

 آره. درسته. مارزانا است.  -

 گوید. سرم را باال آوردم. متعجب از اینکه این زن چه می

 چی؟ چی گفتید؟ -

  سپاریم. ها را به آب رودخانه میاستقبال از بهار، عروسک براي ها را میگم. مارزاناست. ما هر سال م عروسکاس -



 که چی بشه؟ -

 آید جواب داد: کرد این کار به نظرم مسخره می زن که انگار از حالت صورت من خوشش نیامده بود و فکر می

 و ... ، بدبختیبراي دفع مرگ، گرسنگی، بیماري -

بعد یادم آمد مادرم همیشه در خانه براي دفع چشمِ بد اسپند  کنند. این آدمها براي عقاید خرافی خود چه کارها که نمی
گوسفندي را جلوي چشم همه  ،ما براي هر مناسبتی . فقط یک عروسک است.کرد. کار اینها که خیلی عادي است دود می

آه. یادم آمد. پریم. زردي تو از من. سرخی من از تو...  روي آتش میاز ما  .براي دفع بیماري و چشم حسود بریم سر می
خواند. از زن خواستم شعر مارزانا را برایم بخواند. ملودي آن برایم آشنا بود. همانکه دخترك  مارزانا هم شعر می

 شته بود.روي کاغذ نو مدر راه بازگشت به تهران مدام چشمم به شعر مارزانا بود که مترجم برای خواند. می

 ، در آن انتهانیدر محل کاتر
 است دهیکوچک آنجا تاج گل پوش يرزاناام

 مشیببر کجا
 م؟یدان یکه ما راه را نم همانطور

 
 رونیب دیببر را ، منهادختر

 آنجا يها تپه به
 یدندازیمرا در آب ب سپس

 !قی، در آب عمآه
  
 ،میببر رونیآفت را از روستا ب دییایب

 .میکن یرا وارد روستا م يگلوله بهار کی ما
 

راهرو را دویدم. جمعیت را کنار زدم و مخصوصا دم در اتاق مارزانا.  جا شلوغ بود هکه رسیدم همبه کمپ کودکان 
که پرستاري دستم را کشید تا مانع داخل شدن من شود. خودم را از دست او رها کردم و وارد خواستم در اتاق را باز کنم 

اي  خواندند. کنارشان زدم. لحظه لباسهاي مشکی بلند دور تخت مارزانا ایستاده و زیر لب چیزي می اتاق شدم. چند نفر با
اي نبود که چند روز پیش موقع ترك کمپ، به یاد داشتم.  دیوانه شده بودم. باالي سر مارزانا خشکم زد. او آن دختربچه

اش گذاشتم، سرم  اب باشد. سرم را روي قفسه سینه. به خود گفتم شاید خودراز کشیدهجان روي تخت  گویا عروسکی بی
او را بلند کردم. مثل پر سبک شده  شد. هیچ صدایی شنیده نمی کاه گذاشته باشم. اي دستهفرو رفت. انگار سرم را روي 

یک خندید. اما اکنون به هر چیزي شبیه بود جز  . قلبش میزد. میرفت راه می بود. چطور ممکن بود؟ او قبل از رفتن من
 انسان. 

داستان مارزانا در سطح شهر پیچید. او را از کمپ کودکان بردند. بعدها فهمیدم چند لهستانی توانستند مسئوالن را قانع 
اي از سوي خدا بوده و باید به رسوم گذشتگان  به رودخانه بسپارند. آنها بر این باور بودند این نشانهکه او را  کنند

ها پایان یابد. چند ماه بعد، آخرین گروه از  غرق کردن مارزانا، رنج و آوارگی لهستانیپایبند باشند. شاید بعد از 
 هایشان به کشور خودشان برگشتند. یها هم از ایران خارج شدند و خیل لهستانی

 


