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اوریل در یونان

آندره کدروس

( Andre Kedros)

نویسنده یونانی

ترمجه رضا سید حسینی
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ھای یونانی کودتا کردندسرھنگ١٩۶٧آوریل ٢١در  . ھمھ کادرھای سیاسی، روشنفکری چند ساعت طی
بزرگترین شاعر (یانیس ریتسوس، . و سندیکایی کشور از بسترشان بیرون کشیده، و بھ جزایر تبعید شدند

در ھمان ابتدای کودتا بوسیلھ دوستانش آگاه میشود، کھ ) یونان و یکی از ارجمندترین شاعران مترقی جھان
در پیش کنند کھ بگریزد، زیرا خطر یک قتل عام عمومیر میبھ او اصرا.ھا مرکز شھر را گرفتھ اندتانک
او میداند کھ تنھا سالحش شعر اوست، نام اوست، و اینکھ قربانی یا گروگان . کندشاعر امتناع می. است
نقل از کتاب «....صبح پلیس در خانھ را میکوبد۶در ساعت . کشدبندد و انتظار میچمدانش را می. باشد

ندھلیز و پلکا » رسد داستان زیر با الھام از ھمین واقعیت نوشتھ شده باشدبھ نظر می .

کرد؟ بھ ھر حال ای باالی در بود کھ بھ محض باز شدن در صدا میآیا زنگولھ. کمیسر یکدم تردید کرد
کردبرای او چھ تفاوت؟ باید بھ نحوی ساکنان خانھ را بیدار می . .فقط از پاشنھ در صدای خشنی برخاست

کردشنھای راه باریک زیر پایش صدا می . با . اختیار دارد پاورچین می رودشد کھ بیکمیسر متوجھ می
» :خود گفت در ماه آوریل، در ساعتی کھ عادتًا . اطرافش را نگریست» !احمقانھ است، کامال احمقانھ است

آید، آفتاب آتن را گرم می کندھا میشیر فروش دم در خانھ . ھاشان را بستھ باسی تازه حقھگل ھای اللھ ع
در انتھای باغ خانٔھ . گرم کار بودند» آزالھ«ھای ھای سحرخیز، بر بیشٔھ شکفتھ گلزنبور عسل. بودند

ھای بستھ غرق درخواب بودکوچک با پنجره .

دم در ساختمان، کمیسر، دست بسوی دکمٔھ زنگ باال برد، بعد منصرف شد، ناگھان بنظرش رسید کھ این 
را صد بار، ھزار بار انجام داده استحرکت . : احساسی کھ اخیرا پیدا کرده بود مغزش را اشغال کرد

او پیش از ! ولی نھ» ...مثل اینکھ این اتفاقات در زندگی دیگری روی می دھد، مثل اینکھ خواب می بینیم«
و » !را بکنیمخوب، کارمان«: با خود گفت. این ھم ھمین زنگ را در وضعیتی ھمسان فشار داده بود

شاعر در آستانٔھ در ایستاده بود و نیمی . اما فرصت زنگ زدن نیافت، در بی صدا باز شد. دست پیش برد
.از اندامش در تاریکی بود موھای جو . ئی بپا داشتھای کھنھپیژامًھ پرچروکی بتن کرده بود و دمپائی

ھایش باد کرده یخوابی یا ھر دو باشد زیر چشممانند کسی کھ دچار ناراحتی کبد یا ب. اش پریشان بودگندمی
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.بود ھا گذاشت و زمزمھ کردبھ دیدن کمیسر، شاعر انگشت بر روی لب : .زنم و دخترکم ھنوز خوابند
ای تتھ پتھ کردکمیسر گلویش را صاف کرد و با صدای خفھ :

- باید با من بیائید» ریکوس«آقای ... من ... من  !

بیشتر خم کرد و گفتاش را باز ھم کمیخمیدهھای الغر وشاعر شانھ :

- خواھد کھ بدون بیدار کردن آنھا دلم میولی. چمدانم حاضر است! منتظرتان بودم کمیسر
متوجھید؟ . اینطوری ناراحتیش کمتر است!...بروم

- ریکوس«ھر طور کھ شما مایلید، آقای  »!

بپوشم و یاداشت کوچکی برای زنم بنویسمشما بفرمائید پشت ساختمان بنشینید تا من لباس  ....

. رفت کھ سر و صدا راه نیندازد، خانٔھ کوچک را دور زدکمیسر پذیرفت و ھمانطور کھ با احتیاط راه می
ھای حصیری کھ دور یک میز از صندلیدر زیر چفتٔھ انگور وحشی کتش را در آورد، و روی یکی

با حرکتی سریع کمربندش را کھ ھفت تیر خدمتش بھ آن آویزان بود بعد . آشپزخانھ چیده شده بود ولو شد
روز لعنتی. شدروز داغی در پیش بود و داشت شروع می. باز کرد و روی میز گذاشت ! از ! کار لعنتی

شاعر شھرتش از مرزھا گذشتھ بود و خود : را دستگیر کند ناراحت بود» ریکوس«اینکھ مجبور بود 
ھمھ جا، مثل شاعران فراوان دیگر، اسم این شاعر ھم در . از بر داشتکمیسر ھم چندین شعرش را

پس از اینکھ تلفن : این بار، این فھرست را در آخرین لحظھ بدست کمیسر داده بودند. فھرست سیاه بود
ھمھ ... زدنددر این روزھا ھمھ از اوضاع حرف می. استاندار او را از رختخواب بیرون کشیده بود

کھ او در دل شب بھ کالنتری باری وقتی... ای را در دست اجرا داشتندنظامیان طرح توطئھ: دانستندمی
سر پیچ ھر کوچھ نظامیان گنده دماغ، از او . ھا نقاط حساس شھر را اشغال کرده بودندشتافت، قبال تانک

ھایش را جیبکھ برای پیدا کردن کارت عبور،وقتی» کالتمونوس«در میدان . برگ شناسایی میخواستند
ھا نزدیک بود او را با تیر بزنداز این دست و پا چلفتیمیگشت، یکی .

ریکوس«دختر . از پس سر بھ جلوی موھای کوتاه سرش کشیدکمیسر دستی » توانست چند سالھ باشد؟ می
گاه ھا کھ این سرخ... شدخود شاعر داشت بھ شصت سالگی نزدیک ممی. بظن قوی تقریبا ھفت سالھ بود

دیر ازدواج برای ھمین خیلی...در زندان بودند و گاه در تبعید اغلب فرصت برای تشکیل خانواده نداشتند
و حال او یک بار دیگر مأمور شده بود تا ریکوس را توقیف کند... کردندمی . ھا این شاعر ھم جزو سرخ

مدت زیادی . بازنشستگی پر میزددلش برای. اش بیزار شده بودکمیسر از حرفھ!... اما چھ شاعری. بود
ھای لعنتی این نظامیراستی!... کرددو سال دیگر باید تحمل می. ھم بھ موعد بازنشستگیش نمانده بود

شان را دو سال عقب بیندازند؟توانستند کودتای مضحکنمی ...

. دھدطول میحتی بھ نظرش رسید کھ ریکوس لباس پوشیدن را دارد کمی! وظیفھ، وظیفھ است! اه
معاون کمیسر سر کوچھ کشیک ! غیر ممکن بود. توانست از این فرصت استفاده کند؟ و بھ چاک بزندمی
توانست فرار کند، بشرطی کھ نھ، شاعر از ھمینجا، از پشت خانھ می. داد و کوچھ ھم بن بست بودمی

ھای ھمسایھ فرار کند و خودش میان باغبود کھ از پرچین بپرد، از فقط کافی. بموقع این کار را کرده باشد
شناختشمیدید، نھ کسیاو را میآنوقت نھ کسی... را در شلوغی محلھ پناھندگان گم و گور کند !...
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افتاد کھ نامھ خداحافظی بیاغلب اتفاق می. کمیسر لبخندی زد! با اینھمھ شاعر کمکی معطل کرده بود
و بنظر میرسید کھ دیوانھ وار عاشق . جوان و زیبا بودریکوس خیلیخانم ! اختیار بھ شعر تبدیل شود

مھم نیست کھ مرد ! کنند نھ با چشمشانخوب گفتھ اند کھ زنھا با گوششان عشق بازی می. شوھرش باشد
کمیسر بھ خود گفت. ھای گوش نواز بزندمھم این است کھ حرف. آنھا سپید مو، خمیده قد و یا نحیف باشد :

« او حال مرا فراموش کرده و دارد یک غزل میسراید. دارداشکال ن ...»

صورتش را . شاعر در کنار ساختمان ظاھر شد. کندھا متوجھش کرد کھ اشتباه میخش خش خفیف شن
. اصالح کرده بود و یکدست کت و شلوار فالنل خاکستری پوشیده بود و چمدان مستعملی بدست داشت

با صدای . اش را بیدار نکندداشت تا زن و بچھبود و آرام قدم بر میچشمان آبیش را بھ کمیسر دوختھ
:آھستھ گفت

- !من حاضرم کمیسر

در انتھای کوچھ خاری سر . آمدصدای بال زنبوران عسل بگوش می. ناگھان سکوتی مطلق برقرار شد
بر اثر سنگینیکمیسر آھی کشید و خاصت از جا بلند شود، اما گوئی . گذاشت بھ عروس عروس کردن

.چیزی نادیدنی دوباره سر جایش نشست

- ، عجلھ نداریم»ریکوس«بنشینید آقای کمی .

ئی اما گونھ. او میبایستی چندین نفر دیگر را ھم دستگیر کند! گفتبھیچوجھ راست نمی. گفتراست نمی
بود؟ پیشترھا خودش را اش کجا رفتھ تن و توش روزگاران گذشتھ. بر اندامش عارض شده بودخستگی

چرخیدرفت، دور خودش میدیگر پیش نمی. مضحک بوداما زندگی. دانستھای جامعھ میاز ستونیکی .
، عده معین مانست کھ در آن ھمیشھ عده معینیھای عّصاری میرفتھ رفتھ بھ گردونٔھ اسباین زندگی

باشد، و پس از » کفی«ا داشت کھ تحت تاثیر مشروب رآری، واقعًا احساس کسی. کننددیگر را تعقیب می
روحش نسبت بھ بیھودگی ھمھ چیز حساسیت پیدا کند. آشامیدن .

حصیری دیگر سر پا منتظر ماند، چمدانش را بزمین گذاشت، بعد یک صندلیشاعر پس از این کھ مدتی
پرسید. را معکوس قرار داد و روی آن نشست و پاھایش را از دو طرف آویزان کرد :

- اید؟ کمیسر، تا حال چند بار مرا اول صبح با خودتان برده

بھ عنوان عذرخواھی زیر لب گفت. نمودذّلھ می. باال انداختکمیسر شانھ :

- کنیدمیآخر شما ھمیشھ توی این محلھ زندگی .

:و بعد ابروھای پرپشتش را در ھم کشید و توی مغزش حساب کرد

- اما دفعٔھ آخری مھم نبود، فوًرا ولتان . نھ، دفعٔھ چھارم... ھ این دفعٔھ سوم استکنم کفکر می
.کردند
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- این !... تمام شب صدای تیراندازی شنیدم. نھ؟ شھر از سرباز پر شده. این دفعھ جدی استولی
و حال دارند مرتب مردم را دستگیر ... ھمینطور است؟! آقایان باالخره کودتایشان را کردند

کنندیم ...

گفت. کندشاعر متوجھ شد کھ کمیسر گوش نمی :

- رود؟ منتظر چھ ھستیم؟ مثل اینکھ دست و دلتان بکار نمی

ھای عراق را کھ بر پیشانیش پیدا شده بود با پشت دست پاک کردکمیسر دانھ :

- .دارم پیر میشوم آقای ریکوس
- ایدغییر نکردهتاما! شاید پیر شده باشید، مثل ھر کس دیگر .

:کمیسر محکم اعتراض کرد

- ھای سرختان ھنوز ول کن آن دوز و کلک! شمایید کھ تغییر نکرده اید. چرا، تغییر کرده ام
است چھار کلمھ اعالم کنیدو حال آنکھ کافی. نیستید : « دیگر در سیاست دخالت ... کنمانکار می

کھ شاعرید و زن و ... برای مردی بھ سّن و سال شما: اجازه بدھید بھ تان بگویم» ....نخواھم کرد
....بچھ ھم دارید

:شاعر با اندوه گفت

- میخواھید کھ .... شما ھمیشھ از من غیر ممکن را میخواھید. شما تغییر نکرده اید... دیدید کمیسر
...شرافتم را بفروشم و در عوض

:کمیسر دستش را بھ عالمت اعتراض بلند کرد

- نشنیده بگیرید! کنماصرار نمی... بود گفتمحرفی!... نشوید اقای ریکوسعصبانی  .

با حرکات آھستھ و حساب شده شروع کرد کمربندش را کھ ھفت تیر بان آویزان بود دور شکمش کھ کمی
و ادامھ داد. گوشت آورده بود مرتب کند :

- بودم، ھمھ شما » مناکساس«ی دوره و یک مفتش عاد... کھ جوان بودموقتی! امچرا، تغییر کرده
ھا شد، در نظر من از آلمانتمام می» ایست«و ھر آنچھ با ... ھا »سوسیالیست«ھا و »کمونیست«

عین شیاطین بودید... ھا بدتر بودیدبدتر بودید، از انگلیس !...
- و حاال؟ 

:کمیسر زیر لب غرغر کرد
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- ھای بدو آدم.. .ھای خوب ھستندآدم... حاال، با گذشت سال ... ... و بعدش... ھمھ عین ھم نیستند
ھای شما را دوست دارممن شعر. دانیدخودتان می... ھوم !...

- ھا طرفدار شما نیستند، کھ شاعر»مانولیس«اید حتما توجھ کرده !

آمیز کمیسر از اینکھ دید شاعر او را با اسم کوچکش صدا زد و از ساده لوحی آرام و در عین حال طنز
برای آخرین بار مقاومت کرد با لحن جدی گفت. او، نخست ھیجان زده شد :

- ... کنیدشما فرق می... شما آقای ریکوسولی... ھای خیالباف کاری ندارممن بھ آدم! خوب، خوب
متاسفم، خیلیاه، خیلی ...

این باغ، ھمھ چیز بسیار آرام در این محلھ دور از مرکز شھر، و در . بھ دور و بر خودش انداختنگاھی
. شدن داشتسخت غیر عادی بود اما امکان عملی. ای کھ در مغزش پیدا شده بود؟ اندیشھ...و اگر... بود

. شناختاین نظامیان خشن را او حتی نمی... ؟اما وظیفھ در قبال چھ کسانی... البتھ پای وظیفھ در میان بود
ا گرفتھ بود، امضای سرھنگی را داشت کھ او اسمش را ھم نشنیده و فھرست سیاھی کھ جای حکم توقیف ر

.بود

:نفس زنان گفت

- چھ !... نھ برای اینکھ از پشت بزنمتان، نھ نھ... چطور است کھ فرارتان بدھم؟... اقای ریکوس
سط است از پرچین بھ آن طرف بپرید و از وکافی!... برای اینکھ واقعا فرار کنید... کنید ؟فکر می

طبعا الزم میشود کھ من خانھ تان را بگردم و از زنتان باز !... کار تمام است... ھا فرار کنیدباغ
جویی کنم، و طبعا باید بھ ترتیبی خودم را ھم تبرئھ کنم

کتاب جمعھ: منبع 


