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  براي گریستن »کیمچی جئونی«
 یونگـ  هوانگ سوك

  رضا اسپیلی: برگردان
  

در منچوري چین از بزرگترین  1943ي سال  زاده ،یونگـ  هوانگ سوك
او در سال . است فردي را طی کرده یی است که راه منحصربه کره نویسندگان

ي شمالی رفت و سپس  به کره ،سئول ي دیکتاتوري در هنگامه در 1989
ي جنوبی بازگشت  به کره 1993وقتی در سال . غرب را برگزید تبعید در

در . به هفت سال زندان محکوم شد که پس از پنج سال مشمول عفو شد
اعتصاب غذا  ،ي مقابلش اش غذا خوردن و نقطه ي روزمره زندان مبارزه

  .بود ،کردن
  

فـرد را بـه نظـم     ،دانـد کـه بـا توسـل بـه عـذاب جسـمانی        ارتش و زندان را دو نمونه از نهادهایی می میشل فوکو
ام سرنوشت برایم مقدر کرد که یوغ نهادهـاي جزایـی را    ردسالی با نظم مشکل داشتهمن که همیشه از خُ. آورند درمی

  .1سه سال در ارتش و پنج سال در زندان ،بکشمبراي هشت سال به دوش 
 ،بود له از این قرار است که تا وقتی که حکم برایم صادر نشدهأمس. نسبت خوب بود در طی بازداشت موقتم غذا به

 بـود،  مـن  بـه  حواسـش آینـد   دید خانواده و وکیلم مرتب به مالقاتم می ول زندان که میئمس. شدم مجرم شناخته نمی
 ،قاضی از صـادر کـردن حکـم مجـازات     ،کند خود را هالك می فرط بازپرسی دادستان از«: گفتند می دیگران تاآنجاکه
ام برایم غذا  خانواده ،وکسري نداشتم که من بودم کم متهمی ».از خوردن هم متهم ،ها ي متهم از پرداختن هزینه خانواده

                                                                                                                                                                                                                                              
  .یونگ نکـ  هاي هوانگ سوك ي داستان زندگی و رمان درباره. 1

Martine Bulard, « Hwang Sok-yong, un romancier hors norme », Planète Asie, 19 août 2013, 
http://blog.mondediplo.net 
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هاي دیگر که ندار بودنـد و روابـط مهمـی     بازداشتی. کنندتر  تحمل آوردند تا بازداشتم را کمی قابل و کمی هم پول می
لباس زیر نـو   ،تر ودلبازي کسانی خوشبخت از دست ،هایشان حساب کنند توانستند روي کمک خانواده نداشتند یا نمی

  .وزن هم داشتند ها اضافه حتا بعضی. آمد ي مناسب گیرشان می یا ملحفه
وقـت بـا مـا تـوي      هیچ ،کشیدند گفتند و عموما به دالیل مالی حبس می یم »2دماغ ندهگَ«که بهشان  هایی بازداشتی

. گفتنـد  مـی  »منـوي وزارت دادگسـتري  «آوردنـد کـه بـه آن     می »غذاي مخصوص«برایشان : خوردند کانتین غذا نمی
جـور   همه ،گوشت دودي ،سبزي ،پر و پیمان از جلبک هاي کوچک بشقاب ،سوپ ،پلو ،چیزي داشتند که بخورند همه

قدر لذیذ و فراوان بودنـد   هبراي اینکه بدانید این غذاها چ. ها هم از این غذاهاي شاهانه سهمی داشتند نگهبان... ترشی
 ،تخـم مـرالن   ،ماهی کالمار مینیـاتوري : ي مختلف را برایتان بشمارم کافی است چندتا از این غذاهاي با طعم و ادویه

 ...میگوهاي ریز و ،صدف

یک سال بعدش کـه   ،)که مشروعیتی نداشت(بود  آمده وجود صوص که در رژیم نظامی بهاین غذاهاي مخ توزیع
  .به علت فساد متوقف شد ،و بر سر کار آمد حکومتی با روش دمکراتیک انتخاب شد

گفتن ندارد که باید خودم را با فضاي تاریک و آشپزي وحشـتناك  : شد مرا به زندان انداختند که حکمم داده همین
مقامـات زنـدان   . شد مـواد ضـروري را خریـد    فقط می ،غذاي مخصوص توزیع یافتنبا پایان . کردم ار میآنجا سازگ

دولت براي هر شخص . چیز مستعمل بود در این زندان ایالتی همه. کردند ی کنترل میی ها را به شکل آزاردهنده زندانی
شد که یعنی فقط   وپز هم می مبلغ سوخت براي پختبود که شامل  در روز در نظر گرفته) یورو 1کمتر از ( 3ون 1000
افسوس رژیم نظـامی  . بودیم گفتن ندارد که به چه حسرتی  براي غذاهاي مخصوصمان دچار شده. براي غذا  ون 300

  .بود خوردیم که جاي مانور بیشتري برایمان گذاشته را می
هاي مختلف   هاي عادي در طول روز در کارگاه نیزندا. نظر بودیم ما چند نفر زندانی سیاسی بودیم که بیشتر تحت

  .طور ثابت مراقب من باشند توانستند به ها نمی نگهبان. ماندم مشغول بودند اما من باید تنها توي سلولم می
کوشد که فرار  یا می ،برد یا گوشت تنش را می ،کند یا خودکشی می! تواند بکند خب ببینیم یک زندانی تنها چه می

این اسمی بـود   ـ باشد من بپاي که بگمارند را 4سوجیها براي من پیدا کردند این بود که یک  حلی که نگهبان راه ؛کند
اگر درسـت اسـت کـه    . کشی کاري مثل تی ـ چیزي مثل پادویی ،بودند رد دادههاي خُ که در دوران استعماري به پیشه

موجـب حفـظ ایـن     ،ست ژاپنی که امروز همچنان برجاآورد باید دانست که سیستم زندان  وجود می نش کلمه را بهکُ
 دیگـري  به را جایشانمختلف را داشتم که هر شش ماه  سوجیها  مندي از ده طی پنج سال حبسم حق بهره. شغل شد

ها به ریـیس   و انتقال پیغام ،بردن و آوردن سینی غذایم سه بار در روز ،آنها کارهایی مانند تمیز کردن سلولم. دادند می
هـا   تا سلولم را بپایند و راپورتم را به نگهبان ،شد هرچند که عنوان نمی ،موریت داشتندأهمچنین م. به عهده داشتندرا 

چراکه کـار چنـدان سـختی     ،خواستند براي من کار کنند شان می گمانم همه آنها فقط در خدمت من بودند و به. بدهند
  .نبود

                                                                                                                                                                                                                                              
2. poils de tigre 
3. won, جنوبی ي کره پول واحد  
4. Soji 
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مرتکـب   ،بیشـتر دزدي  ،هـاي کـوچکی   بـزه . بـه سـن پسـرم    ،دودبیست ساله یا در همین ح ،معموال جوان بودند
  :ها پرسیدم از یکی از سرنگهبان. بودند شده

  ند؟ همه دزد ،هایی که گذاشتین به من خدمت کنن چرا این جوانـ 
  ؟ازشون شکایتی داريـ 
ن یا کسی رو زیر  همثال کسانی هم هستند که از سربازي فرار کرد ،که فقط دزد که تو این زندان نیست همین ،نهـ 
 ؟کرد معاشرت باهاشون بیشتر بشه که هایی آدم... خام بگم می ،ن هگرفت

تونن زندگی تـو ارتـش رو    نمی ،ضعیفن ،ن هکه از سربازي فرار کرد اونایی ،دونین خب شما هیچی از آدما نمیـ 
آدمـایی   ،هاي زیادي به بقیه بزنن تونن آسیب ان که می هایی ن معموال مست هکه کسی رو زیر گرفت اونایی ،تحمل کنن

دونن خوشی هیچی نمی گذرانی و الکی ز خوشکه ج.  
 دزدا چی؟ـ 

 ،حواس جمـع داشـت   ،مخفی شد ،شناس بود موقع ،رو تحت نظر گرفت یی باید خونه ،براي دزدي باید تیز بودـ 
وقتـی  . خیلی پیچیده است ...آب کنه ها رو خر تماس گرفت تا جنس با مال ،جا کرد به بار سنگین جا ،موقع فرار کرد به

  .خوب بودن دارن سوجیچی رو براي یک  همه ،منظم و مهربان ،ندا رسند مثل بره معصوم ها به اینجا می این جوان
در  ،مراتـب بودنـد   ي سلسـله  تـرین درجـه   ها دزدها در پـایین  بین زندانی. گفت اشتباه نبود آنچه می. ساکت ماندم

. قـرار داشـتند   ،شـده  دهـی  هـاي سـازمان   اعضـاي شـبکه   ،کارهـاي واقعـی   مراتـب خـالف   این سلسـله  جايباالترین 
ویـژه در آغـاز    شـد بـه   بـا تـرحم بهشـان نگـاه مـی      ،گفتنـد  مـی  »5آبپـاش تفنـگ  «تجاوزکنندگان به زنان که بهشان 

فقـرا و  دزدي خـالف زشـت و پسـتی بـود کـه از      . دیدنـد  هرحال بیشتر از دزدهـا احتـرام مـی    شان؛ اما به کشی حبس
  .زد دستان سرمی تهی

هاشـان چنـدان بـرایم     بعضـی  ،اجبار هر روز از آشپزي صحبت کردن با آنها همزیستی با این جوانان ساده و به در
  .خواهد روزي کتابی به آنها تقدیم کنم آنچنان که دلم می. عزیز شدند که گویی فرزندم باشند

بـود و   مـادرش جـوان مـرده   . بـود  یک بناي فرهنگی متهم شـده ش به دزدي از ا نامم می 6جئون ـ او آنی که اینجا 
بـود کـه بـه پوسـان فـرار       اوي کوچک چندان از نامـادریش بـدرفتاري دیـده    ـ جئون. بود پدرش دوباره ازدواج کرده

بود کـه   هبعد یاد گرفت ،بود ها کار کرده ي غذا به در خانه دهنده عنوان تحویل آنجا ابتدا براي رستورانی چینی به. بود کرده
. افتـاد  کم داشت زندگیش روي روال مـی  بود و کم کشیده یبراي اینکه از پس زندگیش بربیاد سخت. غذاهاي غربی بپزد

 ،سـپارد  کند و بخشی از لوازم دزدي را به او مـی  خت میمعبدي را لُ ،شا شناخت کار می محل درروز دوستی که  یک
توالی رویدادها؛ . زند خریدار به پلیس تلفن می ،فروشد طالیی را می کرد پنهانی یک بوداي زندگی می او بادختري که 

  .افتد او بدون اینکه بداند چه شده به دردسر می ـ جئون
زمسـتانی کـه    ،تـرین زمسـتان زنـدانم را بـا او گذرانـدم      آورم به این دلیل اسـت کـه سـخت    اگر او را به یاد می

  .ودو روز طول کشید یکی بیست ام اما این زیاد کرده اعتصاب غذا. ترین اعتصاب غذایم را کردم طوالنی
                                                                                                                                                                                                                                              
5. Pistolets à eau 
6. Geon-O 
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  .کنند هاي سیاسی معموال به سه دلیل اعتصاب می زندانی
مناسـبت سـالگرد آزادي یـا     بیشـتر بـه   ،عدالتی رژیـم سیاسـی   شان علیه بی خاطر حمایت از مردم در مبارزه اول به

هـا سانسـور    ي زنـدانی وقتـی نامـه    وردن حقوق اولیهي استقالل اول مارس؛ دوم براي مبارزه براي به دست آ اعالمیه
و سوم بـراي اعتـراض بـه    ) شود مالقات داده نمی ،شود کتاب خواندن ممنوع می(شود  آزادي بیان نقض می ،شوند می

کش دادن بیش از حـد سـاعت    ،ها کتک خوردن ،ها احترامی بی ،شرایط بد سلول ،کیفیت غذا ،شرایط زندگی در زندان
آیـد کـه دو    اما پیش مـی . گیرد تر مواقع پیش از آنکه اعتصاب غذا به یک هفته برسد سازش صورت میبیش... ورزش

  .کشد آیند و کار به درازا می طرف کوتاه نمی
بـه علـت اینکـه ده پـانزده بـاري      . شود تر می پنجم قابل تحمل ،ست؛ روز چهارم ترین روزها سه روز اول سخت

ونـیم لیتـري    شـکم خـالی بـا دو بطـري آب یـک      .طور باید از پسـش بربیـایم   هچ دانستم بودم دیگر می اعتصاب کرده
امـا  . کـردم  حتا از راه دور هم عطرش را حس می ،گذشت وقتی چرخ غذا براي توزیع سوپ از راهرو می. کردم سرمی

  .روي چیزي حدود شش کیلومتر یک ساعت پیاده: ام نزدم وقت از ورزش روزانه هیچ
کنی انگار توي دنیـاي   خوابی و حس می کمتر می ،کنی که غذایی هم وجود دارد فراموش می بعد از دو هفته اصال

غـذا نخـوردن شـاید    . کند ترین جاهاي بدن نفوذ می سرما در عمیق. باشد ت کرده انگار چیزي تسخیر ،دیگري هستی
ـ  ،دهد سرعت کلسیمش را از دست می براي اندام گوارشی خوب باشد اما بدن به ـ  کننـده  ثیر ویـران أچیزي که ت ی بـر  ی

 و پـنج دنـدان   من خودم شـش دنـدان بـاال    ،هایش سالم نبود بند من تمام دندان هیچ زندانی سیاسی هم. ها دارد دندان
  .را از دست دادم پایینم

دلپـذیر و   ،شـود  آور مـی  ي غـذا اعجـاب   مـزه . کنـد  وقتی که زندانی شروع به خـوردن مـی   ،بعدش است ،بحران
بودم به هر طریق تالش  کنم که وقتی اعتصاب کرده اوي کوچک را فراموش نمی ـ وقت جئون هیچ (...). ناپذیر وصف

اعتصـابم را کـه شکسـتم بـه     . زد آورد و گاهی هم غر می ي سوپ به اتاقم می یواشکی کاسه :کرد تا چیزي بخورم می
 .کـرد  مـی  درست برنج فرنی بیمار هاي دانیزن براي خواستند می او از وقت هر بند آشپز. کرد م میا خوردن غذا ترغیب

ـ    رفت به آشپزخانه و به آن جو اضافه می او می ـ جئون کـرد و قبـل از مخلـوط     رد مـی کرد؛ یک سـري غـالت را خُ
ي ایـن   حتا امروز مزه. ي سویا هم به آن اضافه کند بودم که کمی رشته من خواسته ،گذاشت حسابی بپزند کردنشان می

اگـر  . کـنم  هروقت صبحی یا دیروقت شبی حالم خوب نیست یکی بـراي خـودم درسـت مـی     .سوپ زیر زبانم است
  (...) شود جلبک یا اسفناج به آن اضافه کنی که دیگر محشر می

ـ نه یک ر. خالفکار قدیمی 7یویونگمثال  ،هاي دیگري داشتم سوجیاو  ـ از جئون بعد ـ یـک ر  ،یس بـزرگ ئ یس ئ
چیـز   کـس و هـیچ   شد از هـیچ  کنترل می بلاشد غیرق داشت اما وقتی عصبانی میاو طبیعت آرام و مالیمی . دست پایین

با سـالح سـرد بـه جـان اعضـاي بانـدي       . ي یک مار پیتون داشت ش جاي زخمی به اندازهروي تنَ. یی نداشت واهمه
هاي امـالك کـه    سگذارهاي مسکن و آژان نوع و با سرمایه براي اینکه با خالفکارهاي دیگر از همه. بود زیرزمینی افتاده

هـایی بـراي اجـاره دادن و پـول درآوردن خودشـان بسـازند        لـک خواستند روستایش را ویران کنند تا به جـاش م  می

                                                                                                                                                                                                                                              
7. Euyong 
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که البته بعد از اجازه گرفتن شروع به کاشتن سبزي در یک  با او بود. بود رغم میل خودش خالفکار شده بود به درافتاده
حتـا  ... کدو و کنجد و کلم و ،خیار ،بادمجان ،فلفل ،شلغم ،افسنطین ،کاهو. مهاي زندان کردی تکه زمین بین ساختمان

تابستان بـرنج را بـا   . زمینمان برایمان جذاب بود در تکه وکار کشت. ی با پوشش وینیل ساختیمی در بهار با هم گلخانه
شده در ظرف گوشت یـا   ي پخته یکجور رشته(کردیم و به آن سس فلفل و رامن  ي شلغم مخلوط می هاي تازه شاخه

هاي کنجد را تـوي سـس سـویا     برگ. زدیم می) گیرد ماهی که درنتیجه مزه و خاصیت گوشت یا ماهی را به خود می
 کـاهو ي بـرگ کلـم یـا بـا      پاییز برنجمـان را بـا دلمـه   . کردیم ي سویا مزمزه می جوري با رشته خواباندیم یا همین می
هـاي   شـان تـوي جعبـه    گذاشـتیم  پیچیدیم و مـی  آنها را الي کاغذ روزنامه میهامان  داشتن کلم براي نگه. خوردیم می

بـرگ  : کـردیم  شان را یک گوشه زیر پله دور از نور نگهـداري مـی   همه کردیم، می کرایه ناهارخوريپالستیکی که از 
  .شان و تازگی بودند که انگار تازه همین حاال از باغ چیدیم ربه همان تَ، شدند ها خشک نمی کلم

یا چیزي نزدیک به آن درست ) سیاه يفرنگی با سس سویا رشته(خوب  جاجانگمی یئوناگر موفق بشوي که یک 
سـبزي  ( 8کیمچـی هـاي سـویا و    با توفو و شاخه ،)یکجور راویولی( ماندوو شیر سویا یا  رامنکنی یا سوپ رشته با 

شود  هایی می پس فقط افتخارش نصیب زندانی ،اي و گوشت خوك درست کنی هنر بزرگی کرده) فلفل با شده تخمیر
  .باشند که بیشتر از سه سال سابقه داشته

و مـن درسـت    10جونسـیک  ،هاي کیمچی را که آخرین زمسـتان قبـل از آزادیـم    کرپ ،9جئونکیمچی وقت  هیچ
محکـوم بـه    کش از یک لوله). هاي اعتباري بود پسر جوانی که جرمش در رابطه با کارت(کنم  کردیم فراموش نمی می

هاي شومینه و اضافه کردن یک مفتـول   او با بریدن یکی از لوله. تابه درست کند حبس ابد خواستیم برایمان یک ماهی
بـه سـلولی    ،ت نداشتیم که توي سلول خودمان آتش روشن کنـیم أجر. فلزي به جاي دسته برایمان یکی درست کرد

چمباتمـه  . هاي برف در هوا معلق بودنـد  بیرون قطره. کردند ي میها سه روز آخر بازداشتشان را سپر رفتیم که زندانی
. تابـه پهـن کـردیم    مـاهی  در تابه آب کردیم و بعدش خمیر و کیمچی را مارگارین را توي ماهی ،زده در اطراف آتش

مـزه کـردن بـودم کـه چشـمم بـه        مشـغول مـزه  . شوند اش واقعا لذیذ می هاي برشته کرپ که خوب پخته بشود دوره
  .هاش جاري بود اشک از گونه. جونسیک افتاد

  خیلی داغه؟ ،ی شدهـ چ
  .هـ ن
  س چی؟ـ پ
  ...یاد مامانم افتادمـ 
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