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   ۲۲/۰۴/۲۰۲۰                          پژواک نیپرو ۀترجم
 

   دخترانی که زیر سنگ را دیدند 
 شش داستان حقیقی از شش زن دانشمند و هنرمند در جهان 

 
 

روز جهانی مبارزه زنان برای داشتن حقوق  اپریل روز جهانی زمین و به ادامۀ تجلیل از هشتم مارچ ۲۲به مناسبت 
 مدنی مساوی با مردان

 پنجمین داستان
 میالدی  ۲۰۰۵-۱۹۰۸میریم راتسچایلد/

 زندگی در علفزار قدیمی 
* 

هنگامی که خدمتگار کار َگردگیری آخرین اتاق از اتاقهای بیشماِر خانۀ مسکونی خانوادۀ راتسچایلد را واقع در  
در باغ بزرگ این خانۀ بزرگ به   !ن فرا رسید تا کار خود را دوباره از اتاق اول آغاز کندانگلستان تمام کرد، زمان آ

آنها گلها تا را آغاز به خشکیدن میکرد، از شاخه   .ده ها باغبان برگهای درختان را تا به زمین میریخت، جارو میزدند
  .ها میچیدند

کن چیزی دیگری نیز بود که خانوادۀ آنها را با سایر خانواده ها  خانوادۀ راتسچایلد به یقین که خانوادۀ ثروتمند بود، لی
سنگ پشت  .متفاوت میساخت. در باغِ بزرگ خانۀ بزرگ راتسچایلد، گوره خرها چهارنعل زیر درختان گردش میکرد

 .کانگروها میان چمنزار در جست و خیز بود .های کالن با سنگینی میان گلبته های گالب راه میپیمود
اغلب از خود میپرسیدند: "آیا کسی در اینجا زندگی می کند؟" در محوطۀ بزرگ پیرامون عمارت بزرگ  رهگذران

یک گلخانه  .در یک گلخانه انگور سبز پرورش داده میشد و در خانۀ سبز دیگر انگور سرخ .گلخانه ها وجود داشت
روز سالگرد تولد ملکۀ انگلستان برای   برای گلهای کاکتوس خاردار بود و دیگری صرف برای گلهای که قرار بود در

 .او فرستاده شود
عمارت مسکونی آنها به تنهایی خود بیشتر به موزیم یا قصر قصه های پریان شبیه بود، تا به خانه. سنگهای سنگفرش 

انه به  والدین او اکثر دور از خ .انعکاس دهندۀ قدوم سریع خدمتگاران و قدمهای آهستۀ مادرکالن میریم راتچایلد بود
آنها یا مشغول تجارت بودند، یا مشغول والتز در مجالس رقص، یا مشغول افزودن به کلکسیونی که  .سر میبردند

 .داشتند
او برای یافتن همبازی زیر  .میریم اکثر آرزو می کرد کاش می توانست در طویله زندگی کند، تا کمتر تنها بماند

ن کلکسیون بزرگ فالبینک خویش را هنگامی آغاز کرد که تنها چهار میریم اولی .سنگها و برگها را جستجو میکرد
سال داشت! انتظار برده میشد او همانقدر منظم باشد که تمام چیز در دوروبر او منظم بود، با آنهم بزرگان خانواده 

تنها پدر او  .نمیتوانستند در مورد عالقۀ میریم به طبیعت و آرزوی او به جمع آوری حشرات انگشت انتقاد بگذارند
کاکای او والتر به جستجوی حیوانات و سنگهای جالب آبهای دنیا را پارو  !نوع َکیک را جمع آوری کرده بود ۳۰۰۰۰
کلکسیون والتر بخش بزرگترین اعانه یی را میسازد که تا اکنون به موزیم تاریخچۀ طبیعی انگلستان اهدا شده   .زده بود

ن هزاران قانغوزک خشک شده، تخمهای پرنده گان و میلیونها پروانه و بید میریم اجازه داشت که در میا .است
 .کنجکاوی کرده و آنها را با نوک انگشت لمس کند

و به خانۀ مجلل   هنگامی که میریم راتسچایلد به جوانی رسید با پسر یکی از خانواده های شناخته شده ازدواج کرد
ه طفل دیگر را به فرزندی قبول کرد. او همانقدر عالقمند دیدار و  همسرش کوچید. او سه فرزند به دنیا آورد و س

سیاحت در ممالک و قاره های دیگر بود که پدرش، اما او میخواست فرزندان خود را بهتر از آن بشناسد که مادر و  
ۀ خود  او به عوض گوره خرها و طاووس ها در سرزمینهای دوردست، توج .پدر همیشه مسافرش، او را شناخته بودند

 .را به آنچه معطوف ساخت که میتوانست در بیرون از دروازۀ خانه اش بیابد
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او پس از آنکه شش   .میریم تصمیم گرفت تا کک ها یا کیک ها و سایر طفیلی ها را رشته تخصصی خود قرار بدهد 
اغلب او   .طفل خود را در بستر خواب میگذاشت، مشغول مطالعه و کار توسط میکروسکوپ یا ریزه بین میگشت

 .آنقدر کار میکرد که همانجا در چوکی خوابش میکرد
او تحقیق کرد که چگونه آنها تا  .میریم اولین کسی بود که خیز و پرش غیرمتداول و حیرت آمیز کیک ها را ثبت کرد

د آن است که کسی  به مقایسه انسان مانن .ده انچ باال میپرند. این بسیار بسیار بلندتر از اندازۀ خود این حشرات میباشد
میریم در حدود دوهزار نوع کیک را کشف کرد و هرگز از آموزش بیشتر آنها  !از باالی آسمان خراش خیز بزند

او در یکی از هفت کتابی که نوشته است، میگوید: "اگر ما میتوانستیم با پرنده ها سخن بگوییم،  .خسته نگردید
بحث ما را تشکیل خواهد داد." پرنده ها حشرات را در طول روز  میتوانستیم پی ببریم که کیک ها... بخش عمدۀ 

 !میخورند و حشره ها در طول شب پرنده ها را میگزند
در این زمان جنگ  .با آنکه حشرات بخش مورد عالقۀ مطالعات میریم را تشکیل می داد، اما این تمام زندگی او نبود

اه محفوظ برای پناهنده گان یهود که تعدادی هم خیشاوندان خود  جهانی دوم آغاز گشته بود، او کمک می کرد تا پناهگ 
او بودند، تهیه گردد. او جهت تغییر قوانین انگلستان کوشید تا مردم فراری از آلمان نازی، بتواند در انگلستان محفوظ 

ل مسکونی او به خانه بزرگ و مجل .او خودش به تنهایی چهل و نو طفل فراری یهود را در خانه اش پناه داد .بماند
میریم به آن   .صورت موقت به شفاخانه صلیب سرخ مبدل گشت و عمارات خورد دوروبر آن مسکن سربازان شد

  .گروه از ساینسدانان پیوست که در بخش نظامی مشغول شکستن رمزهای نظامی دشمن بودند
ستان خانوادگی او مردند. او در  سالهای جنگ غمگین ترین سالهای زندگی میریم بود. بسیاری از خیشاوندان و دو

میدان هوایی نظامی که در زمینهای زراعتی نزدیک خانه اش ساخته شده بود، پیلوتهای را مالقات میکرد که هرگز 
  .دوباره بر نمیگشتند

میریم همچنان کار میکرد تا خوراک و پوشاک به  .باالخره جنگ جهانی دوم به پایان رسید، ولی دشواری ها تمام نشد
او جلسات سخنرانی را برپا میکرد و به ده ها نامه مینوشت تا محل  .مردمی برساند که خیمه گاه ها را ترک میگفتند

او آنقدر مصروف بود که به زحمت وقت  .زیست برای کسانی بیابد که خانه های شان در دوران جنگ ویران شده بود
شفاخانه صلیب سرخ و سربازان آنجا را ترک گفتند، او  هنگامی که .آن را مییافت تا به خانۀ بزرگ خود سر بزند

 .باالخره به خانه اش رفت
میریم با حیرت چند دقیقه به دوروبرش خیره خیره نگاه کرد. خانۀ محل زیست او و زمین اطراف آن مانند تمام جهان 

ینس را زیر سینه تغییر کرده بود. بستر گلهای معصوم را خاروخس گرفته بود. سبزه های وحشی زمین صاف ت
شیشۀ گلخانه ها شکسته، خانه و طویله غارت گشته بود. میریم  .دیوارها و مجسمه ها ترک خورده بود .داشت

 !نمیتوانست باور کند این تخریب توسط اشخاصی صورت گرفته بود که در اینسوی جبهه و در خط او قرار داشتند
اشتنی شکار شده بود. او دلشکسته بر زمین میان گیاهان خودرو او با تاثر به آبگیر بزرگ خیره شد. قوهای دوست د

سپس پروانۀ  .چنین به نظر میرسید که دنیا به آخر رسیده، همه امیدهای او نقش بر آب شده بود .نشست و گریست
ود، به  میریم از پشت پردۀ اشک دید که کرمی هزارپا که از ساقۀ گل آالله آویخته ب .خالدار از باالی شانه اش پرید

پس زندگی در اینجا وجود داشت! در آنجا اثری از گوره خرها،   .شکل پروانه یی با خطوط آبی و نقره یی مبدل گشت
او به قدم زدن   .سنگ پشت ها و قوها باقی نمانده بود، اما این موجودات کوچک زندگی خویش را ادامه داده بودند

نۀ پرنده های کوچک گشت که به دور از مزاحمت دست انسان در آنجا متوجۀ ال .پرداخت و از کنار خاربُن گذشت
 .میان خارزار ساخته شده بود

میریم به ترمیم گلخانه ها پرداخت ولی علفزار وسیع و میدان تنیس را برای گلهای وحشی، علف های هرزه و پروانه  
فش و عشقه پیچان از دیوارهای سنگی های آبی و نقره یی رنگ گذاشت. او اجازه داد تا گلهای باالرونده مانند یاس بن

خانه باال رفته، پناهگاۀ پرنده و موش گردد. او به مطالعۀ کشتزار پرداخت و دریافت از صدها گل وحشی که زمانی 
این نه تنها از زیبایی کرانه های شهر میکاست،  .معمول بود در کشتزارها بروید، اکنون تنها علف و شبدر میرویید

البته هنوز هم مردم گل میکاشتند، ولی این گلها به قدری تخم اصالح   .یوانات را از میان میبردبلکه محیط زیست ح
 .شده داشت، که پروانه ها بدون عالقه از کنار شان میگذشت و به مناطق دیگر میکوچید

نباتات از او به کمک دوستانش به جمع آوری تخمهای وحشی  .میریم متوجه شد که اقسام مختلف پروانه ها میمیرد
میریم  .علفزار قدیمی خویش برویاند  میدانهای هوایی متروک پرداخت. او توانست یکصدوبیست نوع گل وحشی را در

هدف او بدست آوردن پول نبود، هدف او   .هرسال تخم این گلها را با دست جمع آوری و بسته بندی کرده، میفروخت
 .یط زیست بهتر را میبخشیدگسترش ِکشت گل وحشی بود که به پروانه ها چانس مح

بعضی از همسایه های ثروتمند میریم را ریشخند میکردند و او را علف هرزه مینامیدند، اما او با سخنرانی و نوشته 
های خویش مردم را متوجه خطر نابودی پروانه ها ساخت و به تشکیل باغچه ها و مرغزارهای گل وحشی تشویق 

او بخشی از وقت خود را وقف کار سیاسی   .کتاب در زمینه های مختلف پرداخت کرد. در کنار این به نوشتن چندین
 .برای بهتر شدن وضعیت مریضان عقلی و تشکیل قوانین بر ضد تبعیض در برابر زنان و مردان همجنس باز ساخت

زمینه  دختر بزرگ او باعث گشت تا میریم از گوشتخوری دست کشیده و سبزی خور شود. سخنرانی های او در این
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 .باعث گشت تا با حیوانات در مزرعه ها و البراتوارها رفتار بهتر صورت گیرد
میریم با همه ثروت خانوادگی سالها قبل به طراحی باالتنه و پطلونی ساده و راحت پرداخته و چندین عدد از آن را به  

تا به اینگونه از ضیاع وقت برای رنگها و پارچه های مختلف تهیه کرده بود. او هرروز یکی از آنها را می وشید 
انتخاب لباس جلوگیری کرده باشد. او تنها چهار تا پنج ساعت در شب میخوابید، آنگاه تا طلوع آفتاب به مطالعه کتاب 

همیشه در   .یا تماشای گنجشک ها که به هزاران دانۀ آن میان درختان پیرامون خانه اش النه ساخته بود، میپرداخت
 .برای آموختن، چیز بیشتر برای کشف کردن وجود داشتآنجا چیز بیشتر 

را قورت  آنها به علفهای هرزه و گیاهان باالرونده که گویی خانه و باغ .گاه رهگذران از سرک ناهموار میگذشتند
 "!به یقین که کسی در اینجا زندگی نمیکند" :میداد، خیره میشدند و با خود میگفتند

زنی دانا که گاه نمیدانست چه باالی گلهای  .ر میان پروانه ها و پرنده ها میزیستولی به یقین که کسی در آنجا د 
آیا گلهای خودروی و زردرنگ قاصدک و انواع گلهای پیاله مانند آبی رنگ  .وحشی او خواهد آمد، هنگامی که بمیرد

  آیا کسی گلهای بیشتر خواهد کاشت؟ درو خواهد شد؟ 
مر پربار خویش هیچگاه حضور ذهن و عالقۀ خویش را به مطالعه و آموختن از  میریم راتسچایلد در نودوشش سال ع

 ".باید بگویم که من همه چیز را جالب یافتم" :نقل قول مشهور او این است .دست نداد
* 

میالدی/کتاب "زنانی که زیر سنگ را دیدند"/ترجمۀ پروین پژواک/ دوهزارویازده    ۲۰۰۵-۱۹۰۸میریم راتسچایلد/
 اگمیالدی/ پر

 بوکبرگرفته شده از فس
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