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گرینویچ

قتل حین جن گیری
  

کالیفرنیا: یک كودک ســه ســاله كه مرگش در 
كاليفرنيای آمریــکا »قتل« عنوان شــد؛ در واقع 
در جریان یک مراســم جن گيری در كليسایی در 
سن خوزه شکنجه و كشته شــده است. به گزارش 
ایندیپندنت، اسناد دادگاه كاليفرنيا نشان می دهد 
اعضای خانواده كودک قربانــی معتقد بوده اند كه 
روح كودک سه ساله آنها به تسخير شيطان درآمده 
است. مادر آرلی نائومی پراكتور، به اتهام حمله به یک 
كودک كه به مرگش انجاميد؛ دستگير شد. به گفته 
مقام های پليس سن خوزه، عالوه بر اعضای نزدیک 
خانواده، كشيش كليسای كوچک پنطيکاستی محل 
هم به اتهام كودک آزاری منجر به مرگ دســتگير 
شــده  اســت. مادر این كودک، در برابر مقام های 
دادگاه اعتراف كرد كه به كودكش غذا نداده اســت 
و انگشتانش را با انگيزه استفراغ كودک در دهان او 

فرو كرده  است.

اتوبوسجانبگوکیمیآیی؟

نخستین اعتراف به بومی ُکشی

نیوجرسی: پس از 150ســال نخستين گزارش تحقيقی دولت 
فــدرال آمریکا درباره مدارس شــبانه روزی بوميان این كشــور 
منتشر شد. این گزارش نشان می دهد كه دست كم 50 محل دفن 
كودكان بومی در سراسر ایاالت متحده وجود دارد. یک خبرگزاری 
در گزارشــی به نقل از مقام های دولتی آمریکا نوشت كه بيش از 
400 مدرسه شبانه روزی بوميان، در طول 150 سال، از سال های 
ابتدایی قرن نوزدهم، در ایاالت متحده فعال بوده است. در مدارس 
شبانه روزی بوميان آمریکا، كودكان بومی با هدف ادغام در جامعه 
سفيدپوستان مهاجر مسيحی از خانواده هایشان جدا شدند. در 
این مدارس به طور مشــخص به آنها زبان انگليسی و آموزه های 
مسيحيت آموزش داده شد. دست كم 500 مورد مرگ كودكان 
در 19 مدرسه شبانه روزی در سراســر ایاالت متحده ثبت شده 
است. با این حال، مقام های دولتی آمریکا گفته اند كه آمار كودكان 
بومی جان باخته می تواند به هزاران یا حتی ده ها هزار مورد برسد. 
كودكان بومی جان باخته، اغلب در گورهای بی نام ونشان و صدها یا 
حتی هزاران كيلومتر دورتر از محل زندگی قبيله و خانواده هایشان 
دفن شده اند. دب هالند، وزیر كشور دولت بایدن، رئيس جمهوری 
آمریکا، در بيانيه ای اعالم كرد: »پيامدهای مدارس شبانه روزی 
بوميان، ازجمله آسيب های بين نسلی ناشی از جدایی خانواده ها 

و نابودی فرهنگی چند نسل، دلخراش و غيرقابل انکار است.« 

تب خوکی و مناطق ضد گراز
 

رم: پس از آنکه در الشه گرازی وحشی در شمال رم نشانه های 
ابتال به تب خوكی آفریقایی شناسایی شد، مقام های بهداشتی 
این كشور گردش در بخش های بزرگی از این منطقه را ممنوع 
كردند و دور زباله دانی ها نرده كشيدند. به گزارش ایندیپندنت، 
غذادادن یا نزدیک شدن به این حيوان ممنوع شده  و به كسانی 
هم كه به مزارع یا زیستگاه های این منطقه آلوده وارد شده اند، 
گفته اند كفش هایشان را گندزدایی كنند. نخستين بار موردی 
از ابتالی یــک گراز به این بيمــاری در ماه ژانویه در شــمال 
پایتخت ایتاليا مشاهده شد و موجب شد دولت، مقام بهداشتی 
خاصی را مأمور انجام اقداماتی برای ریشــه كنی این بيماری 
كند. »مناطق قرمز« ضد گــراز رم كه مشــمول این اقدام ها 
شده اند، در شمال و شــمال غرب پایتخت ایتاليا، ازجمله در 
محدوده ای نزدیک به شهر واتيکان قرار دارد. وزیر بهداشت و 
درمان ایتاليا، گفت: »بيشترین توجه ممکن« را به این مشکل 
خواهد كرد و دولت همچنين برای كاهش جمعيت گراز وحشی 

»طرح كشتار« اجرا خواهد كرد.

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

  عروس شوشتری

عمه، عمه ام نبود؛ مادر رضاعی پدر 
بود و از وقتی در آن كوچه پامنار، 
شوهرش زنده از سفر بازنگشــت، آن قدر بی خانه مثل باد، دو 
لته در های خانه مان را به هم زد كــه نفهميدیم از كی یکی از 
گل ميخ های جالباســی را به احترام چادرش خالی  گذاشتيم. 
مادر اگر ســبزی می خرید چادر عمه هم مثل چادر مادر بوی 
شــنبليله و جعفری می گرفت و اگر جعبه جعبه گوجه فرنگی 
سفارش می داد عصرنشــده بوی رب تازه می گرفت. در آلبوم 
خانوادگی ما عمه حتی چند صفحه قبل از پيله سفيد قنداقی 
كه مرا دور می زد بی هيچ نشــانی از ميانســالی دســت های 
حنابسته اش را روی ســينه اش گذاشــته بود تا جلوی پرده 
عکاســی صحن امام رضا)ع( هم یکی از ما باشد. چند صفحه 
بعد تر اما می توانستی یکی یکی و بعد تر ها دوتادوتا چروک های 
صورت تکيده و پوست به استخوان چسبيده اش را بشماری و 
بعدتر چروک ها آن قدر زیاد می شــدند كه دیگر نمی توانستی 
بشماری شــان. خطوط پيری درســت از صفحه هشتم آلبوم 
شروع می شــد؛ یعنی همان صفحه ای كه دامادش در عکس 
زرد و رنگ پریــده ای، كنــار موهای تافــت زده عروس فقط 
كت وشلواری بدون سر بود.  عمه یک  بار به مادر  گفت: »سلفون 
آلبوم سر جاش نبود؛ من فقط الی آلبوم را باز كردم كه صورت 
اون خدانشناس كنده شــد. برگ اگه به دردبخور بود كه خدا 
نگهش می داشــت«. دروغ می گفت. صورت دامادش كه شب 
عروسی غيبش زده بود زیر ناخن  عمه قلوه كن شده بود و چند 
صفحه بعدتر از عکس هــای كالس اول رفتن من، عمه دیگر 
دختری نداشت كه به خاطرش همين طور كه لب هایش بی صدا 
می جنبيد مالقه در دیگ شله زرد بچرخاند یا سيزده به در ها با 
او سبزه ای گره بزند و بعد پيشانی اش را سه بار ببوسد. عمه كه 
حاال پير شده بود مثل مرغ عزا و عروســی، هيچ ميهمانی اي 
خوشحالش نمی كرد. لباس سفيد، مجله  بوردا، سرمه و ماتيک 
هر چه به عروسی ربط داشت حالش را به هم می زد. یاد گرفته 
بود به كراوات هم می گفت افسار تمدن. از همه بيشتر اما بوی 
تافت حالش را به هم می زد. اگر كسی به موهایش تافت می زد 
و بویش به عمه می خورد به طرفه العينی خون دماغ می شــد. 
ســال ها بعد كه برادرم حين خدمت ســربازی دلش را پيش 
دختری شوشتری جا گذاشت، یک پنجشنبه آخر سال، مادر 
بشقاب حلوایی به دســتم داد تا برای عمه ببرم. تا به آن خانه 
برســم كوچه ای در محله پامنار از صدای جوی آبی رد شد و 
یکی از چنار ها به احترام صاحب عزا كالهی كه از كالغ ها بر سر 
گذاشته بود را برداشت. زنگ زدم. جلوی در سکوتی كه با غبار 
و عطر دیوار های نم زده بزک كرده بود به جای عمه بغلم كرد. 
دو گالش الستيکی درپوش چوبی و طبله كرده آب انبار گوشه 
حياط را دور زد و تا جلوی اتاق رفت اما پشت در خالی ماند. آب 
حوض سبز شده بود و آجر های هفتی هشتی باالی دیوار حاال 
مميز های یکی درميانی بودند كــه هيچ كدام تکيه به دیگری 
نداشت. حاال روی رف حلوایی كه در بشقاب گل سرخی، روغن 
پس می داد تنها شــيرینی آن خانه بود. تلخی چای از گلویم 
پایين نرفته بود كه گوشــه كنایه های عمه شروع شد؛ »حاال 
این دختره را از كجا پيدا كرده؟ كس و كارش  كی ان؟« گفتم: 
»شوشــتری ان؛ هم كالسيش توی دانشــگاه بهش معرفيش 
كرده«. عمه بــا جارو گل های الكی روناســی قالی را انگار پی 
چيزی بگردد كنار می زد. گفت: »بعله دیگه، ندیده نشناخته، 
اصن مادرزن  اون  هم شوشــتری، چه شود! چند سال دیگه ام 
كه به قول معروف بهانه بچه جاتركن  آب هندونه اس«. گفتم: 
»مادرش عمرشو داده به شما«. انگار مرا نمی دید؛ هاشور های 
جارو رشتی روی فرش خرسک وســط هال از حاشيه به ترنج 
و از ترنج به تاج می رســيد اما گوشــه  كنایه های عمه به آخر، 
نه. چند روز بعد در صفحه شــانزدهم آلبوم خانوادگی، هشت 
مســافر یک مينی بوس بنــز، یکی درميان مثــل دندان های 
افتاده بچه ای خردسال كنار هم نشسته اند تا به خواستگاری 
دختری شوشتری بروند و عمه با ابروهای گره زده روی آخرین 
صندلی تکی سمت شــاگرد، نصف صورتش را به پنجره كنار 
عکس چسبانده است. مادر گوشــه پایين عکس بعدی كنار 
تاریخ نوشته: »دالليهی«. شوشتری ها گفتند دالليهی یعنی 
واســطه ای كه دو خانواده عــروس و داماد را بــه هم معرفی 
می كند. در عکس هایی كه گوشــه پایينش كنار تاریخ نوشته 
»بله برون« و »نشــنه ونون« تا پيش از عکس »جهاز كشون«، 
عمه هنوز گره  كور ابروهایش را باز نکرده و اخمی دارد كه نگو. 
نشنه ونون به نوعی همان نشان كردن دختر با انگشتر نامزدی 
بود كه شوشــتری ها روز جمعه را برای آن می پســندند. در 
عکس های بعدی، صندلی تکی عمه در مينی بوس بعد از مراسم 
خواستگاری و پيش از جهاز كشــون، خالی  است. گفت: »به 
موهاشون تافت می زنن، خون دماغ می شم؛ شگون هم نداره«. 
بله برون و نشــنه ونون به همين منوال گذشت. از شوشتر كه 
برگشتيم چند  ماه بعد و پيش از به قول جنوبی ها جهازكشون، 
مادر در گوش عمه چيزی گفت. عمه كمــی به فکر فرو رفت 
و بعد پا شــد چادرش را از روی گل ميخ برداشت و رفت لباس 
عوض كند. مادر تعریف می كند وقتی عروس را دیده به پهنای 
صورت اشک ریخته و سه بار پيشانی عروس را بوسيده. بعد ها 
از مادر پرســيدم: »اون روز چی در گوش عمه گفتی؟«. بهش 
گفتم »شاید برای این خون دماغ می شی  كه هر بار بوی تافت 

بهت می خوره دامادت را توی سرت می كشی«.

سهم زیادی از آثار موزه ای و آنچه    
ما برای دیدن شــان بــه موزه ها 
می رویم، آثار نقاشی هستند. نقاشی، بستر مهمی برای 
مطالعه تاریخ هنر و بررســی ویژگی های ادواری است. 
در واقع پيش از ســيطره یافتن عکاسی و ثبت لحظه ها، 
نقاشی منبع و مرجع بررسی ویژگی های ظاهری، پوشاک 
و ســایر عناصر بصری بود. نقاشــی، كاركردی رسانه اي 
داشــته اســت كه این جایگاه در افت وخيزهای هنری 
قرن بيستم دستخوش تغيير شــد. آنچه امروزه در دل 
موزه ها و گنجينه های جهان، خوش می درخشد، نتيجه 
جزم و اقبال پادشــاهان، حکام و درباریان به خلق هنر و 
ثبت تصویری خود است. بنابراین نقاشی همواره كاالیی 
فاخر و ارزشمند محسوب شده است. سير تحول نقاشی 
ایرانی كه در این مجال نمی گنجد در حقيقت كتاب آرایی 
و دیوارنگاری هایی اســت كه از دوران صفویه به این سو 
در قالب پرده های نقاشی تجســم یافت و شامل آثاری 
می شود كه در بســياری از موزه ها و گنجينه های مهم 
جهان نگهداری می شوند. در موزه های ایران نيز چه آنها 
كه به طور تخصصی به هنر اختصاص دارند و چه صورتی 
دیگر از موزه ها مانند كاخ موزه ها، نمونه هایی بسيار فاخر و 

مثال زدنی از آثار نقاشی ایران و جهان، نگهداری می شود؛ 
از گنجينه كاخ گلســتان كه مجموعه ای ارزشــمند از 
نقاشی های اهدایی دول خارجی است و به نوعی مراوده ی 
سياسی اشاره دارد تا گنجينه هایی كه در دوره پهلوی دوم 
از نقاشان عمدتا مدرنيست غربی گردآوری شد و امروزه 
بخشی از دارایی ملی ایران را در مجموعه های نياوران و 
سعدآباد تشکيل می دهد. همچنين موزه هنرهای معاصر 
تهران نيز جزو چند مجموعه برتر هنر مدرن است كه به 
لحاظ ارزش مادی و تنوع آثار هم از نمونه های شــاخص 
در سطح جهان است. هنر و نقاشــی امروزه در تعامالت 
فرهنگی خصوصا ميان موزه ها ابــزاری برای گفت وگو و 
دیپلماسی عمومی است. مخاطبان در بازدید از موزه ها، 
چکيده ای از تفکر و شــاخص های هنری افراد، ملت ها و 

ادوار مختلف را مشاهده می كنند.

ميراث من

تقویم / سالروز

سارا کریمان

بر بوم موزه 

حافظ

عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآيد
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی

چند سال پيش تهران شــهری بود با انبوه مسافران 
كالفه در ایســتگاه های اتوبوس. آن موقع كسی خبر 
نداشت اتوبوســی كه از ایســتگاه اول راه افتاده، چه 
زمانی قرار است به ایستگاه های دیگر برسد و باید مدت 
زمان زیادی را انتظار می كشيدی تا باالخره شمایل این 
وسيله نقليه از انتهای خيابان نمایان شود.كم كم اما 
مدیریت شهری وارد عمل شد. مانيتورها روی دیواره 
ایستگاه ها نصب شدند تا زمان دقيق رسيدن اتوبوس 

به ایستگاه را نشان دهند. 
درست همانطور كه مســافران مترو از زمان رسيدن 
قطار خبردار می شــدند. این سيســتم باعث شــد 
كسانی كه برای اســتفاده از حمل ونقل عمومی وارد 
ایستگاه های اتوبوس می شوند، بدانند كه باید چقدر 
انتظار بکشند. كمی بعدتر، وضعيت بهتر شد. مسافران 
می توانستند با استفاده از گوشی تلفن همراه خود زمان 
دقيق رسيدن اتوبوس را متوجه شوند. به این ترتيب 

كه شهروندان به وسيله پيامک كد ایستگاهی كه در 
آن بودند را به شــماره ای كه اتوبوسرانی اعالم كرده 
بود ارســال می كردند تا پس از لحظاتی زمان دقيق 
رسيدن اتوبوس به ایستگاه به وسيله همان پيامک به 
آنها اعالم شود. اتوبوس های شهر تهران هم به سيستم 
GPS مجهز شدند تا به طور دقيق مشخص شود كه 
اتوبوس ها در چه فاصله ای از ایستگاه بعدی قرار دارند 
و با توجه به سرعت متوسط اتوبوس ها در آن مسير، چه 
زمانی به ایستگاه می رسند. روش خوبی بود برای اینکه 
مسافران حتی دیگر در ایســتگاه هم معطل نشوند 
و با حفظ كردن كد ایســتگاه، از خانه پيامک بزنند 
و قبل از رســيدن اتوبوس خود را به ایستگاه نزدیک 
خانه برســانند. اجرای موفقيت آميز این طرح اقبال 
عمومی به اتوبوسرانی را به همراه داشت و بعد از آن 
هم اپليکيشن حمل ونقل عمومی تهران برای استفاده 

بهينه از خدمات ناوگان جابه جایی مســافر در 
تهران راه اندازی شــدكه این برنامه با امکان 

جست وجوی نزدیکترین ایستگاه یا خط 
د مورد نظر و تخمين زمان  و ر و

اتوبوس، امکان مدیریت بهتر سفرهای درون شهری را 
به همراه داشت. با استفاده از تلفن همراه یا رایانه مجهز 
به ســامانه مکان یابی یا جی. پی. اس و فعال سازی 
ســرویس دیتا، این برنامه كمک می كرد تا عالوه بر 
مزیت های سامانه پيامکی، با امکانات این اپليکيشن 
مانند نمایش اطالعات نزدیک ترین ایســتگاه های 
اتوبوس روی نقشه، نمایش جدول زمانبندی دوره ای 
حركت اتوبوس ها، نمایش اطالعات خطوط عبوری 
از ایستگاه های نزدیک یا انتخاب شده و… سفرهای 
درون شــهری در پایتخت به بهترین شکل ممکن 
مدیریت شود. همه  چيز هم داشت خوب پيش می رفت 
تا اینکه چند ماه پيش مسافرانی كه حاال دیگر به این 
اطالع رســانی پيامکی و مجازی عادت كرده بودند، 
اعالم كردند كه این سرویس برای آنها كار نمی كند و 
پيامی برایشان ارسال نمی شود. اپليکيشن حمل ونقل 
عمومی هم از دسترس خارج شد تا عالمت سؤال 
بزرگی برای مسافران به جا بماند. اما ماجرا 
به همين جا ختم نمی شود. خوشبختانه 
این قطع ارتباط دليل خوبی دارد و آن 
هم راه اندازی یک سيستم پيشرفته تر 

برای رفاه حال بيشتر مسافران است. آنطور كه مدیران 
شــهری می گویند، قرار اســت اپليکيشن جدیدی 
طراحی و اجرا شود كه هم اطالعات اتوبوس ها و هم 
مترو را یکجا داشته باشــد. ضمن اینکه ساعات كار و 
محل دقيق اماكنی مانند مراكز ميوه و تره بار نيز در 
این اپليکيشن جانمایی شده تا دسترسی مردم به این 
مراكز آسان تر شود. با اســتفاده از این اپليکيشن كه 
به زودی راه اندازی می شود، فقط كافی است مشخص 
كنيد كه از كدام نقطه از شهر به كدام نقطه قصد سفر 
دارید تا نزدیک ترین ایستگاه اتوبوس یا مترو به شما 
معرفی شود و پيشنهاد بهترین مسير و بهترین وسيله 
نقليه را هم دریافت كنيــد. این طرح عالوه بر راحتی 
بيشتر مسافران، قطعا باعث كاهش ترافيک و به تبع 

آن آلودگی هوا نيز خواهد شد.

حال و هوای اتاق های انتظار 
پزشــکان معموال سنگين 
اســت. آدم ها نشســته اند روی صندلی ها و بعضی هم از 
فرط شلوغی ایستاده اند گوشه ای و انتظار می كشند. آنها 
در این انتظار گاه چند صفحه كتاب می خوانند، مجله ای 
را ورق می زنند  یا نگاه شان را می دوزند به صفحه گوشی. 
یک وقت هایی هم چند كلمه ای با كنار دستی خود حرف 
می زنند. پــچ پچی آرام كه بيشــتر حــول محور معطل 
ماندن شــان دور می زند. در این ميان عقربه های ســاعت 
كنِد كند می چرخند تا آنهایی كه به حرف های دكتر پس 
از دیدن نتيجه آزمایش یا نوبت جراحی، هزینه های درمان 
و مدت زمان الزم برای بهبود و بيمه ای كه دارند یا ندارند، 

فکر می كنند، عميق  و عميق تر در چاه افکارشان فرو روند.
 پيشينه همه ساعت  هایی كه در سال های عمر زیر سقف 
اتاق انتظار پزشــکان گذرانده ام كمتر با خاطره ای قشنگ 
همراه بوده  اســت. و اما این اواخر تصویری در ذهنم نقش 
بسته كه هرگز فراموش نخواهم كرد. ما نشسته بودیم روی 
صندلی ها و پشت ماسک هامان نفس های مضطربمان گره 
خورده بود به انتظار، واما او با همه منشی های مطبی كه تا 
آن روز دیده بودم، فرق داشــت. منشی هایی كه شاهدان 
انتظارهای طوالنی هستند و اغلب به زحمت حرف می زنند 
و كمتر از سر صبر و حوصله پاسخگوی پرسش های بيماران 
و همراهانشان هستند. او كه می گویم، بانویی خوش خلق 
است و انگار نسبتی قدیمی با همه ما داشت . سالم و عليک 
و احوالپرســی صميمانه، پر كردن پرونده ها و راهنمایی 
مراجعان با حوصله بسيار از سوی او همه ماجرا نبود، چرا كه 
خانم منشی تنها به انجام صحيح وظایفش نمی پرداخت و 
آنجا بود تا با كلماتش جهان ما را روشن كند. او برای همه 
دعای خير می كرد و كلماتش ابرهای اميد را مسافر خانه 
دل بيماران می كرد. آن قدر با یقين می گفت »خدا بزرگ 
است« كه به نظرم نه تنها بيماری بلکه همه مشکالت ریز و 
درشت زندگی درنظر ما كه نشسته بودیم روی صندلی های 
اتاق انتظاری كوچک رنگ می باخت. ما انتظار می كشيدیم 
و او با حرف هایش می كوشيد تا از سنگينی فکر و خياالت 
تلخ مان بکاهد. وقتی ســر صحبتش به خاطره ای بانمک 
از یک روز كاری اش رســيد، حس می كردیم وســط یک 
مهمانی شيرین خانوادگی نشسته ایم. دو، سه روزی ست 
كه او در یادم نشسته اســت و یادم داده كه با یک لبخند، 
كمی حوصله و چند كلمه روشن، شاید بتوانيم كمی از رنج 

و اندوه دیگران بکاهيم.

زندگی پدیا

مریم ساحلی

ابرهای امید در اتاق انتظار 

بی تعــارف و تکلف ، مثــل همین متن 
کوتاهی که می بینید. مــا منتظريم تا 
نوشــته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشــکالت و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و 
طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ 
است. متن يا طرح تان که آماده شد يک 
تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا 
برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

مهديا گل محمدی
روزنامه نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

شــاید باور نکنيد كه كتــاب پدرو 
پارامو، شاهکار »خوان رولفو«، منبع 
الهام گابریل گارسيا ماركز كبير برای 
خلق رمان غبطه برانگيز صد ســال 
تنهایی بود، ولی حقيقت دارد. ماركز 
بعد از خواندن این رمان كه به اعتقاد 
خودش زندگی اش را زیر و رو كرده، 
4سال دست به قلم نمی برد تا اینکه 
رمان مشهورش را می نویسد. ماركز 
معتقد است با آنکه رولفو نویسنده 
كم كاری اســت)مجموعه كارهای 
چاپی اش شاید بيش از 300صفحه 
هم نباشــد( اما هم سنگ سوفوكل 
)یکــی از 3 تراژدی نویــس یونان 
باستان( است. ناگفته نماند كه این 
»پدرو پارامو« در طول 4سال فقط 
2هزار نسخه فروخت،  اما منتقدان 
رولفو را با هميــن 2 رمان الغرش 
-پدرو پارامو و دشــت مشوش- در 

كنار خورخه لویيــس بورخس قرار 
می دهند؛ چرا كــه معتقدند رولفو 
تأثيــر قابل مالحظه ای بــر ادبيات 
آمریــکای التين داشــته اســت. 
اصوال رولفــو آدم عجيبی بوده. اوال 
تا ساليان ســال مردم تاریخ دقيق 
تولدش را نمی دانســتند. بعد یک 
روز تصميم می گيرد كــه آن را كه 
می شود 16مه1917، رو كند. بعد هم 
منتقدانش اعتقاد داشتند كه به شدت 
تحت تأثير ویليام فاكنر است اما بعد 
از آنکه در یکی از دانشگاه های معتبر 
مکزیک مقاله ای نوشته می شود و به 
این قضيه اشاره می شود، آقای رولفو 

عصبانی شده و به این ماجرا اعتراض 
می كند و می گوید كــه حتی یک 
خط از كارهای فاكنر را هم نخوانده 
است. منتقدان هم سعی می كنند 
موضوع را فراموش كنند اما از قرار 
معلوم نویســنده قصد داشــته سر 
همه را شيره بمالد، چون چند سال 
پيش كتابی در مورد این نویسنده 
منتشر شد كه نشان می داد رولفو در 
سال1954 مطلبی نوشته با عنوان 
دنيای واقعی »ویليــام فاكنر« و در 
این مطلب به جزئياتی از كارهای او 
اشاره كرده و نشان می دهد كه آنها 
را كامال بلعيده بوده! جدای از اینها 
رولفو وقتی كار داستان نویسی را رها 
می كند و سراغ نوشــتن فيلمنامه 
می رود، چنان كارهــای عجيب و 
غریبی می كند كه ماركز و كارلوس 
فوئنتس هم تشــویق می شــوند با 
او كار كنند و فيلمنامه مشــترک 

بنویسند.
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