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گـون، بـرای تک تـک مـا تبدیـل بـه  گونا کنان شـان در برابـر فاجعه هـای  مقاومـت شـهرها و سا
موضوعـی شـخصی شـده اسـت. مرزهـای دنیـای انسـاِن امـروز از سـر دیـوار خانـه  اش عبـور 
یسـتی،  گذاشـته. جنـگ، حمله هـای ترور کشـورش را زیـر پـا  کوچـه و محلـه و شـهر و  کـرده و 
زلزلـه ، آتش سـوزی ها و رخدادهـای تکان دهنـده  ی دیگـر بـه شـکل تروماهـای جمعـی تجربـه 
کنان شـان محکـی بـه شـهر و دیـار  می شـوند. همـه ی مـا در تـاب آوری شـهرهای دیگـر و سا

می زنیـم. خودمـان 
بـه  یـا حتـی بی تفاوتـی، وقتـی  تنفـر، تعلـق، همذات پنـداری  از احسـاس عشـق،  فـارغ 
بـه دنیـا آمده ایـم  و زندگـی می کنیـم، می اندیشـیم، آن را  موجـودی زنـده  کـه در آن  شـهری 
بر مـی دارد در  کـه  را  و درِد زخمـی  فـردی و جمعـی ماسـت  از هویـت  کـه بخشـی  می یابیـم 

زندگـی می کنیـم. کـه در آن  مـا همـان شـهری هسـتیم  انـگار  جان مـان حـس می کنیـم. 
یخ  کار ما بیاید. این که در طول تار کتاب دیگری به  شاید این روزها شهر از نو بهتر از هر 
چگونـه شـهرهای فاجعه دیـده تروماهـای طبیعـی و انسـانی را تـاب  آورده انـد و بـر اسـاس چـه 
روایت هایـی بازسـازی شـده اند، موضـوع اصلـی مقاله های کتاب پیش رو اسـت. بازسـازی 
کنان شـهر  در و دیـوار و خانـه  و مغـازه ی شـهرهای فاجعـه دیـده، همیشـه التیامـی بر زخم سـا

سخن ناشر



10

شهر از نو

نیسـت. بازسـازی مؤثر عالوه بر توجه به زمان، سـرعت و نوع بازسـازی و عوامل مهم دیگری 
کتـاب بـه آن هـا اشـاره شـده، نیازمنـد انتخـاب روایتـی هوشـمندانه اسـت. چـه بسـیار  کـه در 
یـا غفلـت  بازسـازی شـده اند  بـا روح شـهر  ناسـازگار  روایت هایـی  اسـاس  بـر  کـه  شـهرهایی 
کـرده اسـت.  از بازسـازی عاطفـی شـهروندان، پـروژه ی احیـای شـهر را بـا شکسـت روبـه رو 
بازسـازی همـواره بـر اسـاس یـک یـا چنـد روایـت از گذشـته، حـال یـا آینـده ی شـهرها ممکـن 
می شـود. بـه همیـن دلیـل در مقاله هـای شـهر از نـو مسـائل مربـوط بـه منشـأ روایت هـا، معیـار 
انتخاب روایت مناسـب برای بازسـازی و پیامدهای انتخاب های  سـنجیده یا نامناسـب، 

بـا دقت بررسـی شـده اسـت.
در  خصوصـًا  و  اسـت  امـان  در  رنگارنـگ  تروماهـای  از  امـروز  جهـاِن  در  شـهری  کمتـر 
روزانـه  بـه مقیـاس  بایـد  را  تعـداد فجایـع شـهری  گویـی  زندگـی می کنیـم،  مـا  کـه  منطقـه ای 
سـنجید. از ایـن رو دانسـتن داسـتان تـاب آوری شـهرهای دیگـر بـرای مـا ضرورتـی انکارناپذیـر 
بـه نظـر می رسـد. عـالوه بـر اهمیـت ایـن موضوع بـرای دانشـجویان، اسـاتید و محققانـی که در 
حوزه ی شهرسـازی و مطالعات شـهری مشـغول فعالیت هسـتند، همه ی ما سایه ی سنگین 
کـه کیلومترهـا بـا ما فاصلـه دارند را حـس می کنیم. رخدادهـای فاجعه بـار شـهرها و مردمانـی 
شـهر  از نـو حاصـل تعامـل و هم فکـری فـراوان مترجـم بـا بخـش ترجمـه و ویرایـش نشـر 
اطـراف اسـت. نویـد پورمحمدرضـا ـــــ دانشـجوی دکتـری مهندسـی شهرسـازی در دانشـگاه 
گذشـته در جایـگاه پژوهشـگر، مـدرس و مترجـم در حـوزه ی مطالعـات  تهـران ـــــ در ده سـال 
شـهری حضور فعال داشـته و عضویت در شـورای دبیران فصلنامه ی سـینمایی فیلمخانه، 
دبیـری تحریریـه ی نشـریه ی فرهنگی -تحلیلـِی روایـت و نوشـتن ده هـا مقالـه ی نقـد فیلـم در 
کتـاب شـهرها و سـینما  کارنامـه ی خـود دارد. همچنیـن  مجـالت سـینمایی متفـاوت را در 
کتـاب سـال سـینما  بـا ترجمـه ی نویـد پورمحمدرضـا برگزیـده ی ششـمین دوره ی جایـزه ی 

شـده است.

دانشـگاهی  رشـته های  سـایر  بـا  روایـت  ارتبـاط  موضـوع  بـا  آثـاری  دارد  نظـر  در  اطـراف  نشـر 
کتـاب بهتریـن قصه گـو برنـده اسـت را در زمینـه ی  کنـد و از ایـن مجموعـه، پیش تـر  منتشـر 
کتـاب از مجموعـه ی ارتبـاط  کـرده اسـت. دومیـن  کسـب وکار بـه عالقمنـدان ارائـه  روایـت و 
کـه بـه ارتبـاط روایـت و  کتـاب پیـش رو اسـت  روایـت بـا حوزه هـای دیگـر اندیشـه ی بشـری، 

می پـردازد.  شهرسـازی 
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کندگـی و ازهم پاشـیدگی؛  ۱. احتمـااًل پیـش از تـاب آوری، ناپایـداری بـود و پیـش از دوام، پرا
این هـا را تصاویـر سـال های ابتـدای جوانـی ام یـادآوری می کننـد، آن زمـان که هنـوز هیچ یک 
از آن هـا، چـه پایـداری و چـه ناپایـداری، چـه تـداوم و چـه انهدام، بـدل به مفهوم، به سـازه ای 
از  تصویـر  ماندگارتریـن  می شـدند.  درک  و  لمـس  غریـزی  شـکلی  بـه  و  بودنـد  نشـده  نظـری 
کندگـی یـک سـرزمین، یـک اقلیـم اسـت، تصویـر بی رحمـِی  آن سـال ها تصویـِر تجزیـه و پرا
ِک امیـر نـادری. سـرزمین فیلـم  ک در فیلـم آب، بـاد، خـا نیروهـای طبیعـت: آب، بـاد و خـا
نادری که بی نام ونشـان بود و می توانسـت همین دور و برمان یا کمی دورتر باشـد، ویران شـهِر 
کنده، زمین از تشـنگی ترک خورده بود  یاچه خشـک شـده بود و جمعیت پرا مجسـم بود: در
بـی  صاحبان شـان،  کتری هـا، همـه ی منسـوجات و مصنوعـات،  و   و سـطل ها و ظرف هـا 
پسـرک،  بودنـد.  افتـاده  بی مصـرف  و  تنهـا  ک  خـا از  گوشـه ای  در  رهـا  بـی  سازندگان شـان، 
یـد و چیـزی جـز تباهـی و بقایـای  یـد و می دو حیـران و آشـفته، در جسـتجوی خانـواده می دو
تـاب  یـک سـرزمین،  ناپایـداری  ک  بـاد، خـا نمی شـد. آب،  تلف شـده نصیبـش  حیوانـات 
یـد و خشـکی و تنهایـی و درماندگـی را بـر  نیـاوردن و تسـلیم شـدِن آن بـود. بـاد بی وقفـه می وز

صـورت پسـرک، بـر صـورت مخاطـب، بـر مـن، می کوبیـد.

سخن مترجم
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در همـان سـال های جوانـی، دو سـه سـال بعدتـرش شـاید، بـار دیگـر همیـن احسـاس، 
کـردم: این بـار در مواجهـه بـا  گسـتره ی تصـور تجربـه   همیـن انـزوا را در پهنـه ی تصویـر، در 
ک سـاخته شـده بـود و  کـه سـال ها قبل تـر از آب، بـاد، خـا ی  پ مثـل پلیـکانِ  پرویـز کیمیـاو
همـراه بـا پیرمـردی رنجور و فراموش شـده، در قلعـه ای ویران روزگار می گذراْنـد. زمین لرزه ای 
کنـون  کـرده بـود و ا کنان پیشـینش تهـی  قلعـه ی سـابق بـر ایـن شـکوهمند را ویـران و از سـا
کنش آسـیدعلی میـرزا بـود. او تنهایـِی یـک پیرمـرد در بی اعتنایـی دیگر انسـان ها و  تنهـا سـا
کـه پایـان هر دو فیلـم، فرجام  تنهایـی یـک سـرزمین در بی رحمـی طبیعـت بـود. می دانسـتم 
کنـون  ک و پیرمـرِد پ مثـل پلیـکان ربطـی بـه واقعیـت، بـه این جـا و ا پسـرِک آب، بـاد، خـا
نداشـت. پسـرک نومیدانـه بـر زمیـن خشـک می کوبیـد و تصویـِر او در همراهـی بـا سـمفونی 
کـه از هر سـو، از همه جـا می جوشـید و بیابان  پنجـم بتهـوون بـرش می خـورد بـه آب، بـه آبـی 
گلشـن و  یـا می شـد. پیرمـرد هـم، از آن سـو، رخـت سـفید بـر تـن، خرابـه را بـه قصـد بـاغ  در
کِی پلیکان  یای سـپیدی و پا دیـدار بـا پلیـکان تـرک می کـرد، تـن بـه آب می زد و خـود را در رؤ

غـرق می کـرد.
تصاویـر  بـا  فیلـم  دو  هـر  و  بـود  سـینما  هدیـه ی  داسـتان،  موهبـت  دو  آن  رسـتگاری 
صحـه  رهایی بخـش  خیـال  ایـن  بـر  خیالـی،  معجـزه ی  ایـن  بـر  پایانی شـان  آهسـته ی 
می گذاشـتند. بـا آن هـا می شـد اسـتعاره ی خشکسـالی و زمین لـرزه را بـه سـالمت پشت سـر 
کـرد، نمی شـد تنهـا بـه  گذاشـت امـا بـرای واقعیـِت خشکسـالی و زمین لـرزه نمی شـد کاری 
رحمـت آفریننـده و قـدرت اعجـاز او در لحظـه ی آخـر امیـد بسـت، نمی شـد تهدیدهـای 
مصائـِب  و  واقعیـت  بـود.  گـو  دعا و  سـپرد  تقدیـر  دسـت  بـه  را  طبیعـت  درونـی   و  بیرونـی 
کـش بسـی سـخت تر و پیچیده تـر از جهـان قصـه و تمثیـل بـود، و بـرای نجـات، بـرای  هولنا
گـذار از ناپایـداری بـه پایـداری، از تسـلیم بـه تـاب آوری، بـه چیزهـای بیشـتری نیـاز بـود، 
چیزهایـی از جنـس بـاور فـردی و عمـل جمعـی؛ این هـا البته تضمیِن پیـروزی، و حتمیِت 
کنان یک شـهر و مردمان یک  غلبـه بـر مصائـب و جراحت هـا نیسـتند، امـا تنهـا دارایی سـا
یـخ فجایـع بشـری و انهـدام شـهرها، چـه بسـیار رنج هـا  سـرزمین محسـوب می شـوند. در تار
کـه بـدون پشـتیبانی عـزم و اقتـداری از سـوی حکومت هـا  و تالش هـای جمعـی آدمیـان 
و  دولتـی  کالن  بودجه هـای  و  برنامه هـا  بسـیار  چـه  و  رفته انـد  هـدر  سیاسـی  یم هـای  رژ و 
کمـک تقدیـر و امدادهـای  کـه بـا بی عملـی و انفعـاِل شـهروندان هـرز رفته انـد. بـا  سـازمانی 
گذاشـتن آن را بـه شـیوه ای معکـوس و  یـخ یـک فاجعـه و پشت سـر  غیبـی شـاید بتـوان تار
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کـرد امـا بـه مـدد آن هـا قطعـًا نمی تـوان آن فاجعـه و دوران پـس  سـال ها بعـد از واقعـه روایـت 
کـرد. از آن را زندگـی 

کـه شـهر از نـو  ۲.چنـد ماهـی از آتش سـوزی و ریـزش سـاختمان پالسـکو تهـران می گذشـت 
کـه ابتـدا  کـردم. هنـوز چیـز چندانـی از ترجمـه ی مقاله هـای انتخابـی نگذشـته بـود  را شـروع 
کمـی بعـد زمین لـرزه ی مـالرد. در حالـی  کـه در  کرمانشـاه از راه رسـید و  زمین لـرزه ی مهیـب 
بهـت و انـدوه از راه دور حادثـه ی اول بودیـم، دومـی خودمـان و خانه هایمان را از نزدیک ترین 
کندگـی و آشـفتگِی سـرزمین  فاصلـه لرزانـد. از همـان نخسـتین دقایـق پـس از زلزلـه، یـاد پرا
کنـده بـود، خیابان هـا و بزرگراه هـا  ک افتـادم. چهـره ی شـبانه ی شـهر را دود آ آب، بـاد، خـا
کجـا؟   پـر از ماشـین بودنـد و پمب بنزین هـا در انتظـار صفـی طویـل از متقاضیـاِن فـرار. بـه 
پچ پچ هـای شـبانه  و شـهرمان.  و خیابـان  از خانـه  غیـر  این جـا،  از  غیـر  هـر سـو. جایـی   بـه 
گـوش بـه گـوش، خانـه بـه خانـه بزرگ تـر و بلندتـر می شـد و شـایعْه شـهر را پـر می کـرد. خبری از 
مقاومـت و عمـل جمعـی نبـود، تـرس و بی اعتمـادی حـرف اول را مـی زد. شـهر بـا آنچـه در آن 
کمانش  کنان و حا ماه هـا از تـاب آوری می خوانـدم و می دیـدم، فاصلـه ای بعید داشـت و سـا
گویـی بـا اصـول و الزامـات عملـی آن، یکسـر بیگانـه بودنـد. پیـش از همـه، ایـن شـامل خودم 
هـم می شـد. بـه عنـوان دانشـجوی تمام وقـت و معلم پاره وقت شهرسـازی دسـتم خالی بود و 
شـهر از نـو پیـش از دیگـران می بایسـت به خـودم چیزی می آموخت. حـاال دیگر لمس و درک 
کافـی نبـود، بلکـه بـرای درک سـازوکار و چگونگـِی مواجهـه ی شـهرها در برابـر فاجعـه  غریـزی 
یخ  می بایـد تـاب آوری را در قامـت یـک مفهـوم و روایـت تاب آوری شـهرها را در قالب یک تار
دنبـال می کـردم. شـهر از نـو شـامل مجموعـه مقاالتی   اسـت که هر  یک به سـهم خـود به درک 

یخی کمـک می کنند. ایـن قامـت مفهومـی و ایـن قالـب تار
هـر شـرح و توضیحـی دربـاره ی فاجعـه و تاب آوری، معانی، َاشـکال، اصول و مضامین 
هـر یـک از آن هـا، در ایـن مجـال اندک، بیهوده و گزاف خواهد بـود. مقاله ی ورودی و پایانی 
کتـاب، هـر دو بـه قلـم مشـترک الرنـس جـی. ویـل و تومـاس جـی. کامپانـال، مبسـوط و دقیق 
یده انـد. بـرای خواننـده ی عجـول، بـرای کسـی که فقـط در پی  ایـن مضامیـن و اصـول را کاو
کلیـدی بحـث باشـد، احتمـااًل مطالعـه ی همیـن دو  سـر درآوردن از رئـوس اصلـی و نـکات 
کـه شـاید  کلیـدی را از دسـت خواهـد داد  مقالـه راهگشـا خواهـد بـود امـا او قطعـًا چیـزی 
کـه چطـور،  یـخ یـک مفهـوم، بدیـن معنـا  مهم تریـن ویژگـی کتـاب حاضـر باشـد: زندگـی و تار
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موفـق شـده اند  کنان شـان  و سا روایت هایـی، شـهرها  بـه چـه  توسـل  بـا  و  در چـه شـرایطی 
یـخ تـاب بیاورنـد و بعـد از تحمـل دوره ای تلـخ  شـکل های مختلـف فاجعـه را در طـول تار
کننـد.  راسـت  قـد  دوبـاره  یختن هـا،  ر فـرو  و  شـدن ها  خـم  و  کامی هـا  نا از  جراحت بـار  و 
یـخ انضمامـی و مشـخص مردمـان،  کشـیدن تار کتـاب بـا پیـش  شـش مقالـه ی میانـی ایـن 
قامـت  و  می کاونـد  سـال ها  گـذر  در  را  تـاب آوری  شـهرها،  و  مدیریت هـا  حکومت هـا، 

یـخ می خواننـد. گسـتره ی تار مفهومـی آن را در قالـب و 
کالسـیِک آتش سـوزی سـال ۱۸۷۱  کشـیدن دو مثـال  بـا پیـش  ُرزواریـو  ِکویـن  مقالـه ی 
شـگفت انگیز  اسـتقامت  داسـتاِن  سان فرانسیسـکو،   ۱906 سـال  زمین لـرزه ی  و  گو  شـیکا
شـهرهای آمریکایـی در مواجهـه بـا انـواع و اقسـام آتش سـوزی ها و سـیل ها و زمین لرزه هـا و 
کـه فاجعـه  جنگ هـا را روایـت می کنـد. او بـا طـرح مفهـوم »تخیـل روایـی«، نشـان می دهـد 
کـه همـواره محرکـی بـرای پیشـرفت در طـول  کشـور نـه نشـانه ی ناامیـدی،  بـرای مـردم ایـن 
یـداد تصادفـی یـا اتفاقـی  یـخ بـوده اسـت. بـه بـاور او، فاجعـه بـرای آمریکایی هـا نـه یـک رو تار
همـه ی  به رغـم  کـه  داسـتانی  اسـت؛  عبرت آمـوز  و  پرمعنـا  و  متالطـم  داسـتانی  کـه  گـذرا، 
شـاخ وبرگ ها و تفاوت هایـش از مـکان و حادثـه ای بـه مـکان و حادثـه ای دیگـر، واجـد یـک 
کـه می توانـد بازماندگان  پذیـر؛ همان عاملی  اصـل ذاتـی مشـترک اسـت: پایانـی خـوش و باور
کنـد. مقالـه ی ُرزواریـو، بیـش از  کار و سـاخت دوبـاره دعـوت  را آرام و شـاهدان فاجعـه را بـه 
کـه چطـور فجایـع نیازمنـد روایت هـا هسـتند تـا معنـادار شـوند و  کیـد دارد  هـر چیـز، بـر ایـن تأ

چطـور روایت هـا نیـز متقابـاًل متکـی بـه فجایـع هسـتند. 
متالطـم  یـخ  تار دل  در  سـپتامبر  یـازده  حمـالت  نشـاندن  بـا  ِپیـج  َمکـس  مقالـه ی 
ایـن  فانتـزی  و  واقعیـت  هم آمیختـن  در  بـا  و  نیویـورک  بازسـازی  و  ویرانـی  از  سرشـار  و 
کـه چطـور نیویـورک هـر روز و هـر شـب در واقعیـت و در تصویـر، در  شـهر، نشـان می دهـد 
او غـرق  نـو زاده می شـود.  از  بازنمایـی، بی وقفـه تخریـب و  ی  زندگـی روزمـره و در قلمـرو
گرافیکـی،  در میـان فیلم هـا و رمان هـای علمی-تخیلـی، عکس هـا، نقاشـی ها، هنرهـای 
یـِخ  تار کامپیوتـری،  نرم افزارهـای  و  کارتون هـا  کارت پسـتال ها،  تلویزیونـی،  گهی هـای  آ
ویرانـی و تولـد دوبـاره ی نیویـورک را دهـه بـه دهـه و مـورد بـه مـورد روایـت می کند. مـرز میان 
ک بـه مویـی بند اسـت و دور نیسـت روز و لحظه ای  فانتزی هـا و کابوس هـا بـا وقایـع هولنـا
یخـی اش بـه مکان هایـی شـعله ور و  کـه نمادهـای درخشـان یـک شـهر و یادمان هـای تار

بـدل شـوند. هراس انگیـز 
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ـد اسـت. او 
َ
پـاره موضـوع مقالـه ی برایـان ل پـاره و تـاب آوری دو پـاره، بازسـازی دو  شـهر دو

کـه جدل هـای  گسـترده اش مخاطـب را بـه دوران جنـگ سـرد و شـهری می بـرد  بـا پژوهـش 
کـدام بخـش وارث و حافـظ  کـرده بودنـد.  یـک بـه دو بخـش جداافتـاده تفکیکـش  ایدئولوژ
کـه  فرهنـگ ملـی آلمـان بـود: شـرق یـا غـرب؟ هـر دو در پـی احیـای میـراث ملـی ای بودنـد 
یـه، دو اسـتراتژی و دو ایدئولـوژی  به ظاهـر بـه دسـت نازی هـا تحریـف شـده بـود امـا بـا دو رو
کارزار نمادیـن جنـگ سـرد احضـار  ـد تـاب آوری و بازسـازی را در 

َ
کامـاًل متفـاوت. مقالـه ی ل

کالن سیاسـی بـر معمـاری و برنامه ریـزی شـهری را نشـان می دهـد.  می کنـد و تأثیـر نیروهـای 
کـه در  یـخ و مفهـوم تـاب آوری در برلیـن بیـش از هـر چیـز وابسـته بـه برپایـی دیـواری اسـت  تار

گونـه اتحـاد یـا وحـدت را از میـان بـرده بـود. عمـر تقریبـًا سـی سـاله اش امـکان هـر 
کمـان  تـازه اش، حا لدمـن داسـتان بازسـازی ورشـو توسـط صاحبـان 

ُ
گ مقالـه ی َجسـپر 

کمونیسـتی ، را بازگو می کند. ویرانی ورشـو بهترین فرصت برای سـاخت یک پایتخت  یم  رژ
سوسیالیسـتی و بازتعریـف هویـت لهسـتانی در پیونـد و همراهـی بـا اصـول سوسیالیسـتی 
یـخ  کم نظیـر در تار بـود. از ایـن لحـاظ، دوره ی موسـوم بـه »رئالیسـم سوسیالیسـتی« دوره ای 
حـزب  یـک  ایدئولـوژی  چطـور  این کـه  اسـت:  بیسـتم  قـرن  در  شـهرها  یابـی  باز و  تـاب  آوری 
سیاسـت  دهـد.  قـرار  تحت الشـعاع  را  شـهر  یـک  دوباره سـازی  برنامـه ی  تمـام  می توانـد 
مرمـت  نـه  شـهر  آسـیب دیده ی  یخـِی  تار هسـته ی  بـا  مواجهـه  در  کمونیسـت  حـزب  کلـی 
آموزه هـای  بـا  مطابـق  ویرایش شـده  به دقـت  بازسـازِی  گونـه ای  بیشـتر  کـه  آن،  موبه مـوی 
کـرات در مکان هـا  کـه بعدهـا بـه  گزینشـی  رئالیسـم سوسیالیسـتی بـود. اصطـالح بازسـازی 
لدمـن 

ُ
گ گرفتـه شـد، محصـول همیـن دوران اسـت. مقالـه ی  کار  و موقعیت هـای دیگـر بـه 

کم قرار می دهد و نشـان  تاب آوری مردمان لهسـتان را در برابر ایدئولوژی بیگانه ی حزب حا
کـه در صـورت عـدم همسـویی ایـن دو، چـه بسـیار سـرمایه  و انـرژی  و برنامـه  هـدر  می دهـد 

خواهـد رفـت.
امـا تعـارض عمیق تـر میـان خواسـت بازمانـدگان و شـاهدان یـک فاجعـه بـا برنامه هـای 
کـه همـان  کـرد، آن جـا  گرنیـکا جسـتجو  یـک  کـم را بایـد در نمونـه ی تراژ بازسـازی قـدرت حا
کـرد،  کـه دسـتور بـه ویرانـِی شـهر داده بـود، بالفاصلـه برنامـه ی بازسـازی  آن را نیـز آغـاز  مـردی 
بـه خیـال این کـه بـا دوباره سـازی کالبدی و سـریِع شـهر می تواند خاطره ی فرهنگ باسـکی را 
گرنیکا  یابـی  بـرای همیشـه در زیـر آوارهـای شـهر قدیمـی دفـن کند. بـا فرمان ژنـرال فرانکو، باز
کنان شـهر وجـود نداشـت.  بـرای دهه هـا در جریـان بـود امـا هیـچ امکانـی بـرای سـوگواری سـا

سخن مترجم
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ِکرشـبام و دزیـره سـیدروف در پژوهـش تحسین برانگیزشـان همیـن تـاب آوری  جولـی بـی. 
امـا  می شـوند  برپـا  نـو  از  سـاختمان ها  وقتـی  گذاشـته اند،  بحـث  بـه  را  گرنیـکا  تکه تکـه ی 
کار نیسـت و ترومـا، عمیـق و دامنـه دار، نسـل بـه نسـل منتقـل می شـود و پیـش  التیامـی در 
بـر  فرهنگـی  تـاب آوری  و  عاطفـی  تـاب آوری  مفهـوم  دو  کشـیدن  پیـش  بـا  مقالـه  می آیـد. 
کیـد می کنـد و  اهمیـت خاطـره و یادسـپاری از یک سـو و نمادهـا و سـنت ها از دیگـر سـو تأ
یابـی را در تحقـق همه جانبـه ی سـویه های تـاب آوری )کالبـدی، عاطفی  معنـای راسـتین باز

و فرهنگـی( می جویـد.
و  محلـی  اجتماعـات  سـمت  بـه  شـهر  از  مقیـاس  تغییـر  بـا  فولِتـن  یلیـام  و سـرانجام  و 
ی شـورش ها و ناآرامی هـای داخلـی بـر قسـمت تـازه ای از تـاب آوری نـور می تابانـد.  کیـد رو تأ
قربانیـان و خاطیـان در مجـاورت یکدیگـر زندگـی می کننـد، خشـونت اغلـب  در این جـا، 
یابـی نـه تنهـا مسـتلزم بهبـود خرابی هـای  درون محله هـای محنـت زده اتفـاق می افتـد و باز
نمونـه ی  اسـت.  یشـه دار  ر و  عمیـق  بی اعتمادی هـای  رفـع  نیازمنـد  فراتـر،  کـه  کالبـدی، 
پژوهشـی فولِتـن لس آنجلـس، محـدوده ی ساوث سـنترال و ناآرامی هـای مدنـی سـال ۱99۲ 
اسـت. بـه بـاور او، تـاب آوری لس آنجلـس از اسـاس متفـاوت بـا تـاب آوری شـهرهای قدیمی 
اسـت؛ لس آنجلـس شـهر انرژی هـای پایان ناپذیـر و جریان هـای بی وقفـه ی جمعیتـی و مالـی 
کـه به رغـم همـه ی تغییـر و تحـوالت همچنـان پابرجاسـت، بـی  آن کـه خـود  اسـت؛ شـهری 

بخواهـد یـا اصـراری بـر آن داشـته باشـد.
کتـاب شـهرهای تـاب آور: چطـور شـهرهای مـدرن  تمامـی مقـاالت شـهر از نـو برگرفتـه از 
کامپانـال  از فاجعـه جـان سـالم بـه در می برنـد ویراسـته ی الرنـس جـی. ویـل و تومـاس جـی. 
کتـاب بـه لطـف همسـرم، الهـام  کسـفورد، ۲00۵( اسـت. آشـنایی بـا  )انتشـارات دانشـگاه آ
کار بـود. از او ممنونـم. بایـد از سـرکار  خشـه چی، اتفـاق افتـاد و همـو مشـوق اصلـی ترجمـه ی 
را خوانـد،  کمیـاب متـن  و وسواسـی  بـا دقـت  کنـم.  ویـژه  پـورآذر تشـکری  یـا  رؤ خانـم دکتـر 

کار یـادآور شـد. کـرد و نکاتـی ارزشـمند را در ترجمـه ی  ویرایـش 

 نوید پورمحمدرضا
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