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   روي خواب  تخت  بود كه  شبي ، در همانكلمبوسِ اوهايو  در    جوانيم  اتفاق ترين  بزرگ كنم فكر مي 

 از   دفعه  يا شش  پنج  كم  را دست  داستان  اين كردند كه  مي  شكايت  ماجرا، دوستانم اينبعد از .  افتاد پدرم
 .اند  شنيده من

 تقريباً  تر باشد، چون  بيش  هم نوشته  دست ها، از يك  كردن   تعريف  اثر اين كنم  فكر مي  حال  با اين 
   تا به  عوعو كني  سگ  يك  و مثل  بدهي ها را تكان، در  و پرا كني  را پخش  خانه  اسباب  است  الزم هميشه

 و  ، رنگ  است  باورنكردني  حكايتي  در واقع چه  آن  و به وجود بياوري  به  مناسب  فضايي  بتواني  ترتيب اين
 !دهد  مي  خدا رخ ي  هميشه  كه چيزي.   ــ بزني  ــ هرچند سطحي  واقعي لعاب
   بخوابد تا از همه  زير شيرواني  اتاق  را توي  شبي  گرفت  تصميم  پدرم ه شد ك  جا شروع  ماجرا از آن 

   داشت او عقيده.  كرد  مخالفت  تصميم  با اين مادرم.  فكر كند  راحتي  خود به دور باشد و بتواند در خلوت
 سر   توي  تخت الي با  عمودي ي افتاد، تخته  بود و اگر مي  لَق ؛ چون  نيست  مطمئن  اتاق  چوبيِ آن تخت

 و   بياوريم  پايين  پدر را از خر شيطان  نتوانستيم  جوري  هيچ  هرحال به.  كُشت خورد و او را مي پدر مي
   باريك درپيچ  پيچ هاي  و از پله  بست  سر خودش  را پشت  زير شيرواني ، در اتاق  و ربع  ده  سر ساعت درست

 .  را شنيديم  غژغژ ناجوري  شد، صداي  خواب  وارد تخت  پدر آهسته ي ما وقت ي  بعد، همه كمي.  باال رفت
.  بود  ناپديد شده خوابيد، از چند روز قبل  مي  زير شيرواني  اتاق  با ما بود توي  هروقت ، كه  پدربزرگ 
  با  و غرغركنان  عصباني گشت  برمي شد و وقتي  مي  روز جيم  هفت  شش ها، پدربزرگ  جور وقت اين

 ) 3(  پتومك   كنند و ارتش  مي  خر اداره  كله  مشت  را يك  فدرال ي  اتحاديه كه  از اين  حاكي خبرهايي
 .خورد  ما را مي  ندارد، مخ زن  ويولون ي  بدكاره تر از يك  بيش شانسي



   شب ول اگر در ط گفت  مي) 4(  بريگزبيل    نام  به  بزرگم ؛ پسرعموي  داشتيم  ديگر هم  مشكل  يك 
  داري  زنگ  بود ساعت  كرده او عادت.  بميرد  در خواب  در اثر خفگي بار بيدار نشود، بعيد نيست  يك ساعتي
 . بيدار كند  بزند و او را از خواب  زنگ  شب  در طول  معين  فواصل  كند تا به را كوك

   كه  كردم اش  خوابيد و مطمئن  من اق ات او توي.  كار بردارد  از اين  دست  كه  كردم  متقاعدش  باالخره 
  او هم.  پرم  مي  بشود، فوراً از خواب  قطع  خوابيده  در اتاقم  كه  كسي  اگر تنفس  كه  است  سبك  چنان خوابم
   و فهميدم ام  انگار خوابيده  كه  كشيدم  نفس  بود، جوري  نبرده  هنوز خوابم كه با اين.  كرد  امتحانم  شب يك
 بريزد   ترسش  شد كمي  باعث  همين  نظرم به.   كردم فوراً صدايش.   است  كرده  را حبس  عمد نفسش ه ب كه

   شدن  قطع  متوجه  در خواب  اگر من  خودش  قول  تا به  گذاشت  پاتختي  كافور روي  شيشه  يك اما باز هم
!    قوي بخش  حيات ي  ماده يك. ال بكشد با  را از دماغ  بود، آن  و ديگر كار از كار گذشته  نشدم تنفسش
   بلد بود عين  كه  هم) 5(   ليسابيل ايل پير،   ي عمه.   داشت  وسواس  نبود كه  تنها عضو خانوادهبريگز 

كرد  او فكر مي.   ديگر داشت ي  دلشوره  بزند يك  بكند و سوت  دهانش  را توي مردها دوتا انگشتش
  بعد هم.   است  كرده  و ازدواج  دنيا آمده  به  در آن  كه  است  خياباني همان در  ، مردن  محتومش سرنوشت

   كلروفوم ي  بيايد و از زير در، لوله  دزدي  كه  را داشت  اين  وحشت  هر شب بود كه) 6(  شوف سارا   عمه
  تر از مفقود شدن  بيش بيهوشي   از داروهاي جا كه ، از آن  فاجعه  از اين  جلوگيري براي.  بيندازد  اتاق را توي
   بيرون ي  تاقچه  را روي قيمتش  گران  اشياي ي  و بقيه  نقره ، ظروف  پول ترسيد، هميشه  مي اش  خانه وسايل
 : گذاشت  مي  مضمون  اين  به  يادداشتي  همراه ، به  خواب اتاق
   دار و ندارم ي همه.  نكنيد  استفاده كلروفوم را برداريد و از  لطفاً آن.   دارم  كه  است  چيزي  تمام اين « 
 »!  است همين
. آمد  كنار مي  وضع ترسيد، اما هرطور بود با اين  مي  خيالي  از دزدي  هم) 7(   شوف گريسي    عمه 

   كم اش  از خانه  هرگز چيزي  كه آيند و اين  مي اش  خانه  به  هر شب  است   دزدها، چهار سال  بود كه مطمئن
 .آورد  بوجود نمي  در نظرش  تغييري ، باز هم نشده
  ها به  كفش  لنگه  كردن  با پرت  هم ؛ آن  است  داده  و فراري كرد دزدها را ترسانده  ادعا مي  هميشه 
  جا و دمِ دست  را يك  خانه هاي  كفش  برود، تمام  رختخواب  به خواست  مي  وقتي هر شب! راهرو
. ( كرد ، را صدا مي) 8(  هارك،  كرد، شوهرش  مي ها را خاموش  چراغ كه  بعد از آن يقه دق پنج.  گذاشت مي

   يا خوابش  جور مواقع داد، در اين  مي  نشان  كامل اعتنايي  بي  مسايل  اين ، به1903   ديگر از سال  هارك
 بلند  داد، خودش  نمي  اهميتي  تقاليش  به  اگر شوهرش  صورت در اين!) زد  مي  خواب برد يا خود را به مي
ها   كفش ي ها همه  وقت بعضي. كرد  مي  راهرو پرت  را به  كفشي كرد و لنگه  باز مي  در را كمي شد، الي مي

 .ها را  از آن  چند جفت ها فقط  شب كرد و بعضي  مي را يكجا پرت
 پدر   روي  تخت  كه  شبي ؛ آن گويم  و پرا مي  پرت  زندگيم  اتفاق ترين ياد ماندني  به  به  راجع  دارم  اما من 
 .  بوديم مان هاي  رختخواب  ما توي ، همگي  شب نصف. افتاد
  ها و طرز قرار گرفتن  اتاق  در مورد وضعيت  است  شويد، الزم  ماجرا را بهتر متوجه كه  اين  براي 

 زير شيروانيِ پدر، مادر و   زير اتاق ، درست باال ي  طبقه  عقبي هاي در اتاق.   بدهم  ديگر توضيحاتي چيزهاي



  به و   در جورجيا  پيمايي راه شعر بخوانند؛    داشتند در خواب ها عادت آن. ( بودند  خوابيده) 9(  تري،  برادرم
)  10(  ري   برادرم.   بوديم  اتاق  مجاور همين  در اتاق  هم  بريگز بيل و   من). !   مسيحي  سربازان پيش
.  بود  راهرو خوابيده  توي ، هم ، سگِ تريرمان) 11(  رِكس.   بود  راهرو خوابيده  طرف  در آن  در اتاقي هم

 را  هايش  كناره  خوابيد كه  آن  روي شد راحت  مي  وقتي  بود و فقط  سربازي  تاشوي خواب ، تخت  من تخت
 . بود  آويزان  تاشو از آن  ميزهاي ي  لبه ثل م  كناريش  بود و دو تكه  صاف  تخت  وسط قسمت.  باال بزني

 برگردد   سر تخت  داشت  امكان  بود، چون  كار خطرناكي  لبه  طرف  به ها باال بود، غلتيدن  لبه  اين  وقتي 
 افتاد و   اتفاق  دو صبح  ساعت هاي ، نزديكي  شب  آن  كه  است  اتفاقي موي  موبه  اين  هر حال به.  شود و چپه
 پدر   روي خواب  تخت  كه شبي « ي  كند، از جمله  ماجرا را تعريف  خواست  وقتي  بود كه  بار مادرم  اولين اين
 . كرد استفاده» افتاد
 در   هم  و اگر توپ  بودم خواب  خوش ، خيلي  بودم  گفتهبريگز     به چه  آن  برخالف جا كه  از آن 
   و بعد هم  انداخت  زمين  مرا روي  فلزي خواب ، تخت  شب  آن كه ن، بعد از آ پريدم  نمي كردند از خواب مي

   هم  بود و زيرش  مانده  سرم  باالي  اطاقك ، مثل تخت.   بودم  نياورده دست  را به  افتاد؛ هنوز هوشياريم رويم
 .  بودم  و امن گرم
 سر و   هر حال  اما به  خوردم كاني، ت  بودم  هوشيار شده  كمي  چون ، فقط  بيدار نشدم  هم  بعد از آن 

  دليل  بي  دلواپسيش  بود كه  گرفته او فوراً نتيجه. ( بود، بيدار كرد  خوابيده  كناري  در اتاق  را كه صدا، مادرم
 : كشيد  جيغ بنابراين)   است  پدر افتاده  روي  بزرگ  چوبي  و حتماً تخت نبوده
 »!  آمده ات ه سر پدر بيچار  چي ، ببينيم برويم « 
   مادر خوابيده  اتاق  توي  را كه) 12(  هرمان،    سفري  تخت  افتادن  صداي  صدا، و نه  احتماالً همين 

 :  كند، گفت كرد مادر را آرام  مي زد و سعي  فرياد مي كه در حالي. بود، بيدار كرد
 »؟  است  خوب ، حالت مامان « 
   تو حالت مامان«و » .  آمده ات  سر پدر بيچاره  چي ، ببينيم برويم«:  سوز و بريز كردند  ثانيه  شايد ده 
 »!  است خوب
  فهميدم  مي  طور مبهمي  به  داشتم  يواش يواش.  بيدار كرد  را از خواببريگز  سر و صداها،    اين  تازه 
 بريگز .    هستم ، زير آن ت تخ  روي  جاي  به  نبود كه  هنوز حاليم گذرد، ولي  مي  دارد چي  دور و برم كه
 و  شده  مي  خفه  در خواب  داشته  رسيد كه  نتيجه  اين ، فوراً به  بوده  پريده  داد و هوارها از خواب  وسط  كه هم
  ي ، شيشه  ضعيفي ي با ناله.   بدهيم  نجاتش ايم خواسته  مي  كه  بوده  اين  براي   سر و صداها هم  اين ي همه

  بوي.   ريخت  خودش  باال بكشد، روي  را از دماغ  آن كه  اين جاي  و به  برداشت اش  تخت بااليكافور را از 
  با آن. (زد  مي شوند، حرف  مي  دارند غرق  كه هايي  آدم  ديگر واقعاً مثلبريگز .   را پر كرد تند كافور اتاق

،   باز گشت  پنجره  دنبال  تاريكي  پريد و توي  بيرون  خواب از تخت!)  گرفت  مي اش  بود نفس  تند هر كه بوي
 و   افتادن  صداي  توانستم  كوبيد كه  پنجره  به قدر با دستش آن.   رفت  بسته ي  پنجره  سروقت اما اشتباهي
   رويم  تخت  كه  شدم ، متوجه  بلند شوم  كردم  سعي  وقتي تازه.   بشنوم  را در كوچه هايش  شيشه خرد شدن

 :  و فرياد زدم افتاده



 »! بياوريد بيرونم!   زير بياوريد بيرون مرا از اين « 
 بريگز .   ام  شده  مدفون  معدني  در اعماق  كه  شوم  شد مطمئن  باعث  كابوس  مثل ، چيزي كنم  فكر مي 
 »! هوم«:  زد، گفت  و پا مي  كافور دست كشيد و توي  مي  نفس  زحمت  به كه

دويد،   مي  دنبالش  هم  يكي كرد و آن  و داد مي  جيغ شان  يكي ، كه  هرمان و    مادرم،  موقع  در همين 
   بيرون  را از زير تخت  بشوند و پدرم  را باز كنند تا بتوانند داخل  زير شيرواني كردند دراتاق  مي داشتند سعي

   اين  به ، فقط وار مادر هم وانه دي هاي  شد و كشمكش  بود و باز نمي  در، گير كرده  هر حال به. بكشند
   سؤال زنان  جيغ يكي.  بودند  باال رسيده ي  طبقه  به  هم مان  و سگ  ريحاال ديگر  .  كرد  اضافه شلوغي

 در از  هاي  ضربه  با صداي  ناز، تازه  ماجراها و در خواب  اين ي پدر، دور از همه.   پارس  يكي كرد و آن مي
 و   خواب بين!   است  گرفته  آتش  خانه  بود كه  بود، اين  رسيده  ذهنش  به  كه  فكري ن پريد و اولي خواب
 : كرد آلود ناله  خواب  كامالً با صداي بيداري

 »! آيم  مي دارم!  آيم  مي دارم « 
   شكل ترينانگيز  غم را به»  آيم  مي دارم « ي ، جمله  پدر افتاده  روي  تخت  هنوز اعتقاد داشت  مادر، كه 

 : تعبير كرد ممكن
 »!شود تا پروردگار را ببيند  مي دارد آماده « 
 : فرياد زد  و دوباره 
 !ميرد  دارد مي 
 : كند، فرياد زد  مادر را مطمئن كه  آن  براي  همبريگز  و   
 !  است  خوب  حالم من!   است  خوب  حالم 
 و   بعد، من.   و در را باز كردم  را زدم  اتاقم  كليد برق خرهباال!   اوست  حال كرد مادر نگران  هنوز فكر مي 

،   نداشتبريگز  با    خوبي  روابط  وقت  هيچ  كه سگ.   شديم  باال ملحق ي  در طبقه  ديگران  به  همبريگز 
  ل ه  عقب مجبور شد او را بهبريگز  كرد و    حمله  طرفش ، به  چيز زير سر اوست  همه كه با تصور اين

   موفق  باالخره  ري.  شد  مي  شنيده  خوبي  باال به ي خزيد، از طبقه  مي  پايين  از تخت  پدر كه صداي. بدهد
 از  ، اما سر و مر و گنده آلود و عصباني  باز كند و پدر خواب  شديدي  را با تكان  زير شيرواني شد درِ اتاق

 :پدر پرسيد.  كشيد  زوزه هم   رِكس.    او افتاد، زد زير گريه  به اش  چشم  كه مادر همين.  آمد ها پايين پله
 »؟  است  خبرتان چه.   اهللا بسم « 
   خانه  توي  لخت  با پاي  مدتي  چون  شد و پدر هم  حل  جدولِ مشكل  يك  چيز مثل  همه  اما باالخره 
 : كرد، گفت  خدا را شكر مي از هر اتفاقي بعد   هميشه ، مادر چون  هر حال به.  بود، سرما خورد  زده پرسه
 »!جا نبود  گير و دار اين  تو اين  پدربزرگ  كه خوشحالم « 
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