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  توبیاس ولف / ربایش

  مرضیھ ستوده: برگردان

هاي شبانه را در کیف مخصوص بانک گذاشت  ها که رفتند درها را قفل کرد، رسیدها و پول بلیط تماشاچی. جین تنهایی تو سالن سینما بود

  .نهاش برگردد و او را برساند خا بعد نگاهی دیگر به دور و بر انداخت و منتظر شد تا رئیس. اش را بست و زیپ

رفت و تا برگردد جین  یک ماهی بود که زودتر می. آقاي مانسون بعد از اکران اول، رفته بود اسکیت روي یخ توي پاساژ جدید بونا ویستا

تی رفته بودند دله دزدي،  اش کی که یک روز شنبه که با دوست تا این. ٌي دارد اش با کسی سر و سر ي زن کرد آقاي مانسون، پسله فکر می

دار سالن ایستاده بودند و تماشایش کرده بودند که چند بار گرومب گرومب خورده بود  ي قدي و شیب پشت شیشه. بودش توي پیستدیده 

  .ها که نباید بیاند اسکیت روي یخ خیکی: تی گفته بود کی. ي پیست به دیواره

  .بود، ساعت نزدیک دوازده بود و هنوز نیامده بودهیچ شب انقدر دیر نکرده . گشت ها، آقاي مانسون تا ساعت یازده برمی بیشتر شب

زیر همان صندلی، غذاي نیمه خورده با یک . هاي ردیف آخر، یک نفر یک شال گردن نارنجی رنگ، جا گذاشته بود روي یکی از صندلی

اش نشست و سرش گیج  عقي حیوان، جین  ي خوك بود و آنطور که روي زمین افتاده بود، انگار پاي بریده ماهیچه. بسته سس تند بود

اگر هم آقاي مانسون به رویش بیاورد، . شال را برداشت و غذاي نیمه مانده را همانطور ول کرد تا آقاي مانسون خودش بردارد. رفت

ف گرداند این طرف، آن طرف، ردیف به ردی ي اشیاة گمشده انداخت و همانطور که چشم می شال را در کیسه. زند به آن راه خودش را می

  .آمد به طرف در جلوي سالن کرد و می ها را نگاه می صندلی

ي اشیاة گمشده، مثل یک آدم درستکار که انگار هیچ  عینک را انداخت توي کیسه. عینک آفتابی ِ گوچی . ردیف وسط یک عینک پیدا کرد

چند ردیف آمد . د که خیال نکند، احمق استش دانست که عینک را برخواهد داشت و این دانستن باعث می اما می. کند دزدي نکرده و نمی

صورت جین . براش بزرگ بود. باال انداخت و عینک را از توي کیسه درآورد اعتنا شانه کرد، بی جا بود و نگاهش می جلوتر بعد انگار یکی آن

جین همانطور با عینک به . شد می آمد پایین و همه جا هم تیره و تار دیده خورد می عینک هی لق می. باریک و ظریف و دماغش قلمی بود

  . آمد هاي جلو  طرف ردیف

اش برداشت براي  رفت که ژاکت را بردارد یکهو ایستاد و عینک را از چشم. ردیف جلو نزدیک دیوار، دید یک ژاکت روي صندلی جامانده

یک زن مرده، تک و تنها، نصف . اش بود کت تنجا افتاده بود بلکه یک زن مرده بود که ژا که انگار آن ژاکت، دیگر ژاکت نبود که آن این

  .شب، تو سالن سینما

هاش را  بعد چشم. به نظرش آمد صداش مال خودش نیست. هاش را بست و زوزه کشید مثل یک سگ که تو خواب زوزه بکشد جین چشم

  .ها رفت به طرف سالن انتظار باز کرد و از میان ردیف صندلی

شد،  هر ماشینی که رد می. کرد ها را نگاه می ي در ورودي، رفت و آمد ماشین اري و ایستاد پشت شیشهي اشیاة گمشده را گذاشت کن کیسه

یکهو به خودش آمد . شد اش بخار گرفته بود طوري که بیرون دیده نمی شیشه از نفس. کشید و منتظر تویوتاي آقاي مانسون بود سرك می

بعد برگشت . ها را نگاه کرد  هی باز سرك کشید و ماشین. و زن مرده ترسانده بودش فکر و خیال ژاکت. زند که چه تند تند نفس نفس می

از . پشت در، حالت زندانی بهش دست داد، در را باز گذاشت. در را پشت سرش قفل کرد. تو سالن انتظار و رفت توي دفتر آقاي مانسون

. روي میز فقط یک تلفن بود و قاب عکس خانم مانسون. شد ده میي آینده دی پشت میز، دستگاه خودکار نوشابه و پوسترهاي فیلم هفته

  . داد اش بود و کنار تلٌی از برف ایستاده بود و داشت بلندي تلٌ برف را نشان می خانم مانسون کاپشن تن

  .ي پدرش افتاد با دیدن برف، جین یاد خانه  

. هاش را بست هاش، چشم ت و سرش را گذاشت روي دستهاش را ضربدر روي میز گذاش جین دست. توي دفتر، ساکت و آرام بود  

جا سه ساعت دیرتر، و پدرش خوابش سنگین بود  آن. ي پدرش را گرفت ه ي تلفن را برداشت، شمار گوشی. هاش را باز کرد بالفاصله چشم

و منتظر شد، تا صدایی شنید داد بعد گوشی را گذاشت روي میز  اول گوشی را به گوشش فشار . این بود که گذاشت تلفن هی زنگ بزند

؟ جین خواست گوشی را بگذارد اما تو صداي لیندا ترس بود انگار که اکوي صداي ...؟ الو...الو: لیندا زن پدرش بود گفت. گوشی را برداشت

  . سالم: خودش بود، قطع نکرد گفت 
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  "شما ؟. بله. سالم "  

  جین: من گفت جین زیر لبی با من  

  "کی؟ گفتی کی؟ "  

  ام من: گفت جین  

  ".ترسیدم! تویی جی جی؟ اي خدا"لیندا گفت   

  "ببخشین "  

  "ساعت چنده اونجا؟"  

  ".دوازده و ده دقیقه. دوازده"  

  ".ي نصف شبه بزغاله جا سه این "  

  "دونم می"  

به؟ اوضاع رو به راهه؟ چی خو همه"بعد گفت  ".اوه حاال صبر کن یه دقیقه تا من خودم را جمع کنم. دونی تعجب کردم فکر کردم نمی "  

  "کجایی االن؟

  ".سر کار"  

  ".شی دیگه داري براي خودت خانمی می. آره بابات گفت که جی جی رفته سر کار "  

  ".آره البد"جین گفت   

  ".ام خوبه گم خیلی من که می "  

  .جین سر تکان داد  

زیاد هم کم سن و سال نیست، من وقتی شروع کردم  گم آدم باید رو پاي خودش باشه، متکٌی به خودش باشه، پونزده سال من می"  

  ".دوازده سالم بود و هنوز هم مشغولم

  "دونم می"جین گفت   

  ".هاي جورواجوري که داشتم ها دارم از شغل خدا به سر شاهده داستان"لیندا خندید   

  .بعد شکلک درآورد. اي تو گوشی کرد ي مودبانه جین خنده  

  ".خرفت و غرغروت حرف بزنیخواي با باباي  فکر کنم می"  

  "شه؟ اگه می "  

  "امیدوارم خبراي بدي نباشه، حامله مامله که نیستی؟"  

  "نه"  

  "برادرت چطوره؟"  

  ".هنوز شروع نکرده. تاکر، حالش خوبه و حامله هم نیست"جین گفت   

  "کنه؟ چطوره چی کار می"غش خندید  لیندا غش  

  ".رو به راهه. تاکر خوبه"  

  "مامانت چی؟"  

  ".مون خوبِ خوب همه. مامان هم خوبه"  

  ".دونی که بابات براي شنیدن خبراي بد ساخته نشده فقط میزون شده براي خبرهاي خوش چون می. عالیه.آفرین"لیندا گفت   

ش خوب دانست که حاال به پدرش خواهد گفت که حال و می. گوید دانست که لیندا راست می و می. صحیح: جین به گوشی بیالخ داد گفت

همه "جین تکرار کرد . به غیر از این اگر بگوید بر خالف قانون است. است و تاکر و مادرش هم خوب هستند و همه چیز عالی است

  ".همین. فقط هواي بابا به سرم زد دلم خواست باهاش حرف بزنم. حالشون خوبه

  ".ف بزنهخواد با تو حر بابات هم یه وقتایی دلش می. خب معلومه. آره"لیندا گفت 
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  ".ببخشین بیدارت کردم. سالم بهش برسون"

خواد نامه بنویسه ولی براش  بابات می. گم برات نامه بنویسه کنم بهش می حاال ببینم چی کار می. ما براي همین این جاییم بزبز قندي"

  ".خودت باش خب دیگه مواظب. کنم حاال ببینم چی کار می. دوست داره با مردم حضوري تماس داشته باشه. سخته

: شد با عصبانیت عقب نشست، پاهاش را انداخت روي هم داشت منفجر می... احمق: جین گوشی را کوبید روي تلفن و از ته گلو فریاد زد

  ...االغ. سیب زمینی. عجوزه

جین پرسید . جواب دادبعد به آپارتمان مادرش تلفن کرد، تاکر . توانست به چیزي فکر کند آنقدر گفت و گفت تا خسته شد و دیگر نمی

  "کنی؟ بیداري؟ تاکر چی کار می"

  ".تو باید دیگه خونه باشی تا االن، مامی گفت تو باید اومده باشی. هیچی"

براي چی تا ". جین صداي جیغ زنی را شنید بعد صداي شلیک گلوله و بعد صداي موزیک فیلم ".تو هم االن باید تو تخت، خواب باشی"

  ".ذار با مامی حرف بزنماین وقت شب بیداري، ب

  "چی؟"

  ".گوشی را بده به مامی"

  "دونی چیه؟  جین می. مامی خونه نیست"

  .هاش را بسته بود جین چشم

  ".خانم فاکس گفت اگر بتونین درش بیارین مال تو. قرمزه. یه دوچرخه. ي پرش درست زیر تخته. ته ته استخر. یه دوچرخه توي استخره"

  ".باهاش حرف بزنم تاکر مامی کجاست؟ باید"

  ".با عمو نیک رفته بیرون"

  "کجا رفتن؟"

  .تاکر جواب نداد

  "گم کجا رفتن؟ تاکر، می"

. کند شنید و فهمید که تاکر باز دارد تلویزیون نگاه می هاي ماشین را می جین صداي ماشین پلیس و کشیده شدن چرخ. تاکر جواب نداد

  . اصال یادش رفته بود با جین پاي تلفن بود

  "تاکر"جین تو گوشی داد کشید 

  "چیه؟"  

  "دونی کجا رفتن؟ نمی"  

  "آي خونه؟ تو داري می. دونم جین نمی"  

  ".آم برو تو تخت تاکر آره تا چند دقیقه دیگه می"  

  .و قطع کرد. باي: باشه و بعد گفت: تاکر گفت

شماره تلفن نیک همان جا یک جایی توي خانه بود، . نیامد ِ نیک یادش جین دفتر تلفن را از زیر میز درآورد ولی هر چی فکر کرد فامیلی

زند  شود و می دانست اگر به تاکر بگوید که بگردد پیداش کند تاکر گیج و ویج می ولی می. روي میز بغل تخت مادرش و یا روي در یخچال

  . زیر گریه

ماشین خودکار نوشابه یکهو زر زر کرد بعد لرزید و از  .یک دونده با لباس ورزش شبرنگ، از جلوش رد شد. جین پاشد رفت طرف در ورودي

چپاند تو  اش درآورد، چندتا چندتا  یک بسته بیسکوییت شکالتی قبال خریده بود همراش بود از تو کیف. اش شده بود جین گرسنه. کار افتاد

بعد باز دفتر تلفن را باز کرد . م گذاشتاش، عینک را ه اش را گذاشت توي کیف بقیه. ش خسته شد دهانش و خشک خشک جوید تا آرواره

تی گفته بود وقتی  کی. گی هم داشت آقاي هاپکینز کالس آموزش راننده. اش آقاي هاپکینز، گشت انگلیسی و دنبال اسم و فامیل معلم

چطور یکی . ه بودکارش جین ازش متنفر شد براي این. داد، خوابید روش توي ماشین آقاي هاپکینزداشت دنده عقب رفتن را یادش می

  تی را بخواهد؟ وقت هنوز دلش کی خواند، آن تواند آنطور شعر بخواند که آقاي هاپکینز می می

. بالفاصله یک مرد جواب داد. جین همانطور ورق زد و یک شماره انتخاب کرد و شماره گرفت. آقاي هاپکینز تو دفتر تلفن نبود تلفن شماره 
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  .ر منتظر همین تلفن بودو انگا. بله. و هی گفت بله؟ نه

  ".آقاي الو؟ چند تا خبر براتون دارم"جین گفت 

  "دونید ساعت چنده؟ کیه؟ شما؟ می"مرد گفت 

خواد بشنوي، می تونی قطع  ولی اگر شما دلت نمی. خبر همین االن به ما رسیده، ما فکر کردیم بهتره همین حاال به شما خبر بدیم"

  ".کنی

  "درست فهمیدم یا نه؟ مطمئن نیستم"آقاي الو گفت 

  "خواد تلفن را قطع کنی یا نه؟ آقاي الو، دلت می"

  ".اي چیزي شدم به من نگو که مثال من جایزه بردم یا برنده"بعد گفت . آقاي الو همان لحظه جواب نداد

  ".اید آقاي الو این قرن را دست کم گرفته"

  ".ام را بیارم یه دقیقه صبر کن برم عینک"مرد گفت 

  "خودتون هستین آقاي الو؟ "رد برگشت پاي تلفن، جین پرسید وقتی م

  ".خود ِ خودمم. بله خانم"

  ".این جایزه، یک دست کارد و چنگال استیک خوري که نیست. ما باید مواظب باشیم"

زدم  را رو هوا می بودم کلمه وقتی بچه. ي جدول کلمات جایزه بردم فقط تو مسابقه. من تا حاال هیچوقت برنده نشدم"آقاي الو گفت 

  ".رسید کی به گرد پام نمی هیچ

  ".انگار حسابی هیجان زده شدین آقاي الو"

  .آقاي الو خندید

  "کجایی هستین؟. آدم خوبی به نظر می آین"جین گفت 

  ".که نقشه داري من را خوب گیربندازي مثل این". آقاي الو باز خندید

تکیه داد عقب و به . هاش اش درآورد و زد به چشم عینک را از تو کیف ".د از شما بپرسیمست ما بای چند تا سئوال در پرسشنامه"جین گفت 

  ".هامون آشنا بشیم ما عالقمندیم که با برنده". کرد سقف نگاه می

دریافت و » پرل هاربر« پیوستن به نیروي دریایی بعد از جنگ. من در دیترویت متولد و بزرگ شدم. اوضاع از این قراره"آقاي الو گفت 

اش  همه. جا موندنی شدم جا و این و بعد از چند هفته کندم و آمدم این. گو دیه ام در ماه جون سال چهل و شیش، در سان ي معافی برگه

  ".همین بود

  "تون آقاي الو؟ سن. ره خوب پیش می. خوبه"

  "شصت و یک سال"

  "وضعیت زناشویی؟"

  ".من مجردم. زناشویی بی زناشویی"

  "اینه که بیشتر از نیم قرن زندگی کردي و به ساحت مقدس ازدواج هرگز پا نگذاشتی آقاي الو؟ یعنی منظورت"

  "راستش را بگو دیگه، موضوع چیه؟"آقاي الو سکوت کرد بعد گفت 

  ".زنیم یه سؤال دیگه آقاي الو، بعد راجع به جایزه حرف می"

  .شنید اش را می آقاي الو هیچی نگفت، اما جین صداي نفس

کنم، با این و اون هم  گم، دزدي می من دروغ می. سؤال اینه آقاي الو". قاب عکس خانم مانسون را برداشت و دمر کرد روي میز جین

  "کنی؟ نظرت چیه؟ چی فکر می. خوابم می

  "پس من چیزي نبردم؟... آه"آقاي الو گفت 

  ".باید بگم نبردي. نه. نه آقا"

  "نفهمیدم چی شد؟ من گیج شدم"مرد گلویش را صاف کرد گفت 
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  ".من حقه بازم. کلک بود. سر کارت گذاشتم"جین گفت 

  "که چی؟. فهمم فقط دلیلش را نمی. خودم فهمیدم"

  .جین جواب نداد

  ".اش هم نیستی کنه، حتما آخري ذاره سر کار و فیلم می البته تو اولین کسی نیستی که من رو می"آقاي الو گفت 

  ".خوابم اون نمی در واقع، من با این و"جین گفت 

  "ري؟ تو باید یه چیزهایی یاد بگیري یه مالحظات و وظایفی رو یاد بگیري، اصال کلیسا می"

کرد تنها کاري  کشیش، هیچ مراسمی اجرا نمی. رفتیم مون می عید ایستر همه. جا نه این. رفتم آن وقت که خونمون بودم گاهی می. نه آقا"

  ".شد و پست صحنه صداي عرعر بچه بود اي متولد می ه بچهذاشت ک کرد فقط یه ویدئو می که می

فقط با یکی از . خوابم در واقع من با این و اون نمی"جین تکرار کرد . اما نگفت، ساکت بود. جین منتظر شد آقاي الو چیزي بگوید

  ".زن داره"بعد اضافه کرد  ".هام معلم

  "لته؟تو چند سا. متاهله؟ این دیگه وحشتناکه"آقاي الو گفت 

هام شعر  دونستم حاال پشت دفتر انشاة و نوشته می. زد به من سر کالس همینطور زل می. باهوش و اغواگر. گه من خیلی باهوشم می"

  ".دم اش می من هم فقط بازي. با ناامیدي ِ تمام عاشق منه. عاشقمه. همینطوري شروع شد. نویسه می

  "!واي خداي بزرگ"آقاي الو گفت 

آرم اداي  آرم، حتی اداشو تو رختخواب درمی می اداشو در. کنم ش می ها مسخره جلو بچه. احساس بی. عبوس و بداخالق. دمباهاش خیلی ب"

باالش نوشته . یه خالکوبی دارم این جاست، نپرس کجامه. گین که حسابی زده به سرم البد حاال شما می. هاشو سر و صداشو، حرکت

گم برق  کنم همیشه این را با خودم می وقتی خراب کاري می. برق آسا زندگی کن و جوان بمیر: زندگیاین شعار منه تو » باالتر از خطر«

  ".شم همینطور هم خواهد شد من جوونمرگ می. آسا زندگی کن و زودتر بمیر

  ".تونستم کاري کنم کاش می. ام چی بگم من مونده"آقاي الو گفت 

  ".روم رو یکی کنزیر و . داد بزن. یه چیزي بگو"جین بهش گفت 

  ".ات کنم ات چیه؟ شاید بتونم کمک اسم. دونم ات رو نمی شناسم حتی اسم من تو رو نمی"

  ".اسمم؟ سگ شانس "

  ".دونم چی بگم پس من دیگه نمی"

شت تو اش برداشت گذا عینک آفتابی را از چشم. و گوشی را گذاشت... آدیو: ي قفل در سالن انتظار را شنید، زود گفت جین صداي تقه

قوزك پاش را . آید زند و با یک جفت عصاي زیر بغل به طرف دفتر می بعد پاشد دور میز به راه رفتن، دید آقاي مانسون شل می. اش کیف

خوام  اصال نمی. زنی حتی یک کالم هم حرف نمی"آقاي مانسون به جین گفت . اش هم یک چسب زخم بود روي پیشانی. گچ گرفته بودند

یک حرکت و چرخ اشتباه روي یخ، یک "کشاند تو دفتر با اوقات تلخی گفت  همانطور که دوال دوال خودش را می ".زنمراجع بهش حرف ب

اش را باز کرد،  کیف پول بلیط ها را از تو کشو درآورد زیپ ".مانسون پیرمرد، حتما یه کاري کرده بودم» کارماي«نیشگون کوچولو از طرف 

  ".تاکسی دم در منتظرته. بیا یه پنج دالري بردار"که به جین نگاه کند گفت  ینروي میز تکان تکان داد بدون ا

  "تاکسی؟"

  ".درب و داغونم! یا حضرت مسیح. ات؟ یه نگاهی به من بکن انتظار داري اینطوري ببرم برسونم"

  ".اونقدرهام بد نیست"جین بهش گفت 

 ".یعنی زیادي خوب بودم. من همیشه با تو خوب بودم"گیر داد به میز آقاي مانسون خودش را به سختی کشاند روي صندلی و عصاها را

من باهات خوب نبودم؟ هر وقت خراب کاري کردي هیچ وقت سرت داد نزدم، هر وقت "هاش را گرداند باال تو صورت جین گفت  چشم

باید با تاسف، با حس همدردي به من نگاه  تو. تو نباید اینطوري به من نگاه کنی. هات رو آوردي سینما به روت نیاوردم یواشکی دوست

  ".کنی
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به سختی، طوري که تاکر بیدار نشود . جین تخت تاشو را باز کرد تاکر را کشاند روي تخت. تاکر خواب بود روي زمین جلوي تلویزیون

شماره تلفن نیک را پیدا . ا پیدا کندبعد رفت اتاق مادرش را وارسی کرد تا شماره تلفن نیک ر. اش کرد و رویش را پوشاند لباس خواب، تن

یک . ام، اخم کرد ام و قند عسل شیرین: هاي به کلمه. ي تخت و نامه را خواند نشست لبه. هاي پدرش را پیدا کرد نکرد اما یکی از نامه

ها حق ندارند این کار را بکنند نه  نآ! نه. نوشتند هاي عاشقانه می پدر و مادرش هنوز براي هم نامه. کرد ها را تکرار می هایی با طعنه آن وقت

  .اند، مشمئز کننده است دیگر حاال حق ندارند، بعد از آن کارهایی که در قبال همدیگر کرده

  .برگشت از روي شانه، نگاه سردي به خودش انداخت. خودش را نگاه نگاه کرد. لخت شد و جلوي آینه ایستاد. جین رفت تو اتاق خودش

اش، بلوز  اش درآورد زد به چشم بعد عینک آفتابی را از تو کیف. ایستاد و تمرین کرد غمگین اما شجاع به نظر بیادجین باز روبروي آینه 

. ها را خاموش کرد فقط یک چراغ باالي آینه روشن بود چراغ. ي پیش بلند کرده بود، پوشید اي که از فروشگاه بوالك هفته پولک دوزي

هاش را  ي بلوز را داد باال و چشم یقه. اش هاي لخت ي بلوز افتاده بود روي ران لبه. کنار خیابان ایستاده بوداینطوري انگار زیر نور چراغ برق 

هر روز و هر ". کرد هاي پدرش را دکلمه می جمله ".همیشه. کنم همیشه به تو فکر می"اش را داد پایین و زمزمه کرد  خمار کرد و لب پایین

لب ورچید  ".ام خوش کون و کپل. عزیز شیرین زبونم"ها لرزید و برق زد  بعد سر و شانه آمد، پولک ".ما شب، عشق من، تنها عشق زندگی

  .هاش را لرزاند و پلک

  .تاکر، داد زد چیزي گفت

  ".بگیر بخواب تاکر"جین رفت تو هال گفت 

  ".خوام مامی رو می. مامی"تاکر گفت 

اش برداشت، رفت کنار  جین عینک را از چشم. دانست کجاست کرد انگار نمی می وسط تخت نشسته بود، وحشت زده دور و برش را نگاه  

جین سرش را ناز کرد و هی دست کشید . موهاي تاکر کرك شده بود و سیخکی ایستاده بود ".آد مامی همین االنه دیگه می". تاکر نشست

  "خواي؟ آب می". به موهاش

  ".خوام مامی مامی رو می"تاکر گفت 

ولی فردا ! فردا، یه روز مخصوصه. گوش کن. گوش کن تاکر"کرد گفت  هاش پشت سر تاکر را شانه می ر که با سرانگشتجین همانطو

  ".که تو بگیري بخوابی آد مگر این نمی

  "مخصوص ِ چی؟"تاکر دور اتاق را نگاه کرد و گفت 

  "!بینی فردا می"

  "یعنی وقتی از خواب پاشدم؟"

  .جین به زور تاکر را خواباند و همانطور سرش را نوازش کرد تا تاکر آرام گرفت و دراز کشید ".بخوابیبه شرطی که االن بگیري . آره"

  "دي؟ قول می"گفت 

  ".قول ِ قول"

ي اطراف نگاه کرد،  ها به آپارتمان. از سرما مورمورش شد. تو درگاهی ایستاد و تکیه داد به در. تاکر که خوابش برد، جین پاشد رفت بیرون  

ها را رفت پایین  گذشت، پله  خودش را بغل کرد و قدم آهسته از راهرویی که کفپوش چوبی ِ زمخت و ناهمواري داشت،. جا تاریک بودهمه 

  .و رفت توي حیاط

جین همانطور که خودش را بغل . حتما براي ایمنی که یک وقت کسی نیفتد که بعد برود شکایت کند. هاي استخر هنوز روشن بود چراغ

ها  تابستان. خانم فاکس اینطوري است. خانم فاکس دستگاه گرمازایی را خاموش کرده بود. د آب را با پاش امتحان کرد، زمهریر بودکرده بو

اش را باال کشید، بازوهاش را مالید و  جین بینی. دهد اصال پولش را او نمی. احمق اعجوزه. ها خاموش کند، زمستان شوفاژها را روشن می

  .بعد بلوزش را درآورد پرت کرد پشت سرش و پرید تو آب. هاي تاریک نگاه کرد دوباره به پنجره. متحان کرد، این بار تا مچ پادوباره آب را ا

  .خودش را کشید باال و نفس گرفت و رفت طرف نردبان. اش فشرده شد وقتی به آب زد، در جا قلب

اش با  اش را گرفت به نردبان و منتظر شد تا تن دست. حس شد و بی هاي پاش درد گرفت هاش افتاد و انگشت ي خفیفی توي شانه رعشه

زن  هاي چشمک هاش را هماهنگ با چراغ جین نفس. گذشت یک هواپیما به آرامی از آسمان می. به باال نگاه کرد. آب اخت شود سردي
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بعد شیرجه . خواست میق و طوالنی که دلش میهاش را باد کرد و به دفعات نفس گرفت آنقدر ع هواپیما، میزان کرد وقتی آرام گرفت، شش

  .زد به طرف تاللوة قرمز رنگ ته استخر

زد به طرف باال اما تا وسط  هاش را دور فرمان حلقه کرد و به شتاب پا می انگشت. این تنها حسی بود که داشت. هاش درد گرفته بود چشم

فقط . دوچرخه به آرامی رفت و رفت ته استخر، بدون هیچ صدایی. راه که آمد وزن دوچرخه را نتوانست تحمل کند مجبور شد ول کند

ي دوچرخه  هاش را پر از هوا کرد و نفس گرفت و شیرجه رفت تا عمق استخر، دسته جین دو باره شش. ي خفیفی تا سطح آب آمد باال لرزه

هاي  زد و با دست امان پا می خم دوچرخه، بیي استخر، سر پا نشست دوچرخه را گیر داد روي کمرش زیر  را گرفت کشید به طرف دیواره

. ي اول که باز وزن دوچرخه کشیدش پایین ي نردبان را که دید پایش را میزان کرد روي پله هاي فلزي پله. زد آزادش آب را چنگ می

. ه سطح نورانی و براق آبپله پله خودش را باال کشید، رسیده بود ب. شد تر می دوچرخه هی سنگین. آخرین نفسی را که داشت بیرون داد

سرفه کرد، کلرِ آب، گلویش را خراشید و سوزاند، سرفه . گی و بعد حالت خفه "!نه"کشد  اراده بازمانده و نفس نمی جین حس کرد دهانش بی

  .سوخت هاش می چشم. استفراغ کرد. ترکید هاش داشت می سرفه، شش

حس بود اما وزن دوچرخه را روي  حس ِ بی آن یکی بازوش بی. ها و صورتش را گرفت از نردبان باال آمده بود، نردبان را ول کرد و آب چشم

اما االن هیچ توان  -ي استخر  فقط باید خودش را کمی خم کند بعد دوچرخه را محکم هل دهد روي لبه. کرد اش حس می شانه و پشت

ور کند، صورتش را با لذٌت  کند تا به خود بیاید سرش را یک فقط باید تمرکز دهد، تاب و توانش را مجموع - البته مشکلی نیست  –ندارد 

  .هاش را باز و بسته کند و هواي سرد را به درون کشد ي سیمانی استخر، چشم بگذارد روي لبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جان آپدایک / شاهدان   

جمشید کارآگاھی : برگردان
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در سیگار و  ، از افراط کنم تصور می خودم پیش که طوري ،همان مرده. است گفته را وداعدارِ فانی فرِد پروتی خبر دادند که من دیروز به      

 هاي و بچه سابق هاي دور از زن مایل ، هزاران کاست او در وِست. نبودند اصلی ها علت از این کدام ، هر چند هیچ وجدان وعذاب پریشانی

بر  ، مشرف لوله از جنس در دستگاهی ،پیچیده زیر قرض ، تا خرخره بر بستر بسیار تمیز بیمارستان خوابیدهاو را . از دنیارفت ناتوش ولخرج

  .کردم بود، در نظر مجسم او را بار آورده که سرسبز شرق از سرزمین متفاوت ،دنیایی و دراندشت روح بی دورنمایی

و  بودیم خانوادگی پیشینۀ یک و داراي» ، ییل کیس هاچ»مدرسه خواندة و درس» نیوهوِن«شهر  هر دو اهل اگرچه           

 داري با خویشتن که داشتیم تعلق نسلی ما به. نبودیم صمیمی دوستان گاه و فرد هیچ ، من»بودند وکیل و پدرهامان کشیش هامان پدربزرگ«

 عمیقش باشکاف طرف را از یک جامعه بود که این مان بود، وظیفه کار بار آورده ومحافظه حتاط، شاید، ما را م جنگ. کرد می ابراز محبت

 بعد از جنگ. ما نبود بعدها تغییر کرد مسألۀ جامعه که این. بگذاریم تغییر برزمین و بدون و سالم را صحیح دیگر آن و از طرف برداریم

 دیگر را دعوت هم گاهی ، گه ، در مانهاتان دهه یک مدت به. بهادار بود با اوراق سرکردن کارم بود و من شده چی جور تبلیغات فردیک

او را  وقت هیچ آن براي کنم فکر می بود که در رفتارش گی مالحظه و، بدتر، بی غرابت ما آمد چنان خانۀ به که باري آخرین. گرفتیم می

 به نوشیدنی صرف براي که کرد و خواست تلفن من به فرد سر کارم. اولش از طالق قبل آیزنهاور بود،درست دورة ابیايدر کی. نبخشم

  .بیاورد با خودش را هم توانددوستی تردید پرسید اگر می بیاید، و با نوعی مان آپارتمان

 را با عالقۀ یکی آن هامان آپارتمان همۀ از میان. کردیم می زندگی غربی سیزدهم خیابانتو  اي در خانه و جین من موقع در آن           

پر  که متروکی حیاط رو به اش پشتی هاي شدند، وپنجره باز می ابتدایی اي و مدرسه خیابان به اش جلویی هاي پنجره. آورم خاطرمی به زیادي

 و نیروي ریسندگی هاي و قرقره نواربراق با مقدار زیادي کارخانه. بود و غریب عجیب کارخانه یک هم فشطر وآن سیب هاي از درخت

اند و یا در  بافتن مشغول که دیدیم ها رامی آن شدیم بیدار می از خواب وقتی صبح. کرد کار می پورتوریکویی و زنان سیاه مردان فرساي طاقت

جا را با  همه بود و توتعطیالت خودشان کارهاي گرم سرشان که دیدیم می ها را هم بچه از توپنجره. خورند می بحانهص آشپزخانه

در  مان بزرگ دو اتاق توي نسیمی کردند و همیشه می آلبالو تزیین و شاخۀ قلب باسمۀ کریسمس و درخت و کدوتنبل رنگی هاي مرغ تخم

 مست هاي آدم سر و صداي خیابان ، و هیاهوي برعکس هم و گاهی مدرسه به کارخانه و از طرف نشیمن به خواب از اتاق گاهی بود، جریان

  .بودیم کرده زندگی روز درآن تا آن که اي طبقه ترین پایین. بود سوم ما طبقۀ خانۀ. آورد می رابا خودش

 زنش شبیه راستش. باشد باید همسرش سرش پشت زن زدم آمد حدس باال می ها که از پله. پیدا شد هفت ساعتسر  فرد درست           

و  درشت پایین ، از کمر به و شمایل شکل بود، اما با همان پوشیده تر از او لباس مالحظه بی بلندتر و کمی دوبند انگشت بود، شاید یکی

 کرده شان تزیین ساده هاي واره با مو وگوش بود، که مانند و برآمده کاسه هایش گوش. بود باریک طرزنامتناسبی به اش نه، و باالت تراش خوش

 که یندارد از همچو زن میل پیدا بود که حال ، با این شناخت نمی را چندان پروتی ، مارجري جین. کرد ما پریسیال اوانز معرفی فرد او را به. بود

  .داد دختر دست را دراز کرد و با آن دستش با سردي جین.کند پذیرایی اش دختر فرد بود، تو خانه ظاهراً دوست

فرد کجا با او آشنا  نفهمیدم وقت هیچ. از ما است تر بود، حاالیکی از ما جوان دو سال بود و یکی نکرده پریسیال، هر چند ازدواج           

 بود، و آن اند، دختر مؤدبی دیگر را دیده یک.رانی قایق یا در مسابقۀ مهمانی سر کار یا تو یک که بزنم حدس توانستم ، امامی است شده

،  هستم شا صمیمی دوست من بود که او گفته البد به. بود کرده اش طور راضی فرد چه دانم شود، نمی اش ساري شرم مایۀ توانست می مالقات

شهر  آن به وقت هیچ که دلی ساده کند، آدم حساب رویم توانست می جورهایی یک ، که بودم نیوهون او من براي. بودم در نظرش شاید هم که

 را ارج انسانی روح اهد وفاداريخو می ، دلم تنگی نبود، غیر از ابراز دل شام مهمانی درواقع ، که روز غروب آن. بود خو نگرفته الحال متوسط

فرد از  که آن شاید براي هم بود و تا حدي گرفته خودش به محجوبی پریسیالحالت ، شاید چون نکردیم ها سؤالی از آن و جین من. بگذارم

. زدیم حرف رفته از دست روزهاي آن جاري ایعوق دربارة. خودگرفت به و رسمی خشک شکل وگومان گفت. آمد نظر می به آشفته مهمانی آن

بود، و  ها را رنجانده و هندي خوانده» از پرتقال داستانی«روزها گوآ را آن دالس. دالَس تدبیري کیفاور و بی ، نامزدي کارتی مک سقوط

، در  صداقتش براي کم دست کنددالس فکر می که سیال گفتپری. بود را از جا در برده همه» با آتش بازي سیاست«با عنوان اش مصاحبه

 باعث گفته ، و این مانده یادم خوب او بود که از اظهار نظرهاي یکی این. است احترام دانستند، شایستۀ می در هر حال همه چه آن رساي بیان

  .برانداز کنم شد او را خوب

 ِ تشخیصی دیرپا و قدرت آشکار از رنجی بود، ردي اش درچهره و ناراحت غیر عادي ، چیزي فرق د، اما با یکبو مارجري او شبیه           

را  همسر فرد یا، راستش با زندگی وضعیت در این که ایجاد شده گشایشی اش در زندگی کردم احساس. بود شده حاصل با هوشیاري که
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 که ها را در حالی آن کنم می سعی. شد فرد جلب آشفتگی به ام توجه لحظه یک ، براي گاه آن. داشت فرق هم ودمخ زن بخواهید، با زندگی

 جوگندمی موهاي. بود نشسته کاناپه او روي راست بود، و پریسیال سمت ولو شده برزنتی صندلی ؛ فرد روي خاطر بیاورم اند به نشسته کنار هم

 ازپشت رنگش کم آبی و دراز بود، چشمان باریک اش بینی. بود نشسته زد، عقب می تو چشم هایش مک کک که ، جایی اش شقیقه ويفرد، ر

 تو زمخ را سنگین هایش دست دهاتی چیزي. و زیبا بود ترکیب خوش هایش لب. بود زده بیرون بود، کمی باال رفته که عینکش اي نقره قاب

فشرد و  می را در مشت زانویش بدقواره برزنتی در صندلی.شد از فشار سفید می هایش زد مفصل می را چنگ زانوهایش داد، و وقتی می نشان

. هستیم رالما لیب دانست نبود، می کردموافق از دالس که با نقلی. پریسیال بود زد، نگران می سرخی به سفید نونوارش یقه باالي گردنش

 آید ـ نیروي می یا یادم کنم نمود، و فکرمی می و برق پر زرق مردها چیزي بعضی براي بود،هرچند لباسش موقرانه پریسیال رفتارش

 وگاهی سیاه رخ دو نیم گاهی ، که باصره خطاي کرد، و در آن می او و فرد سنگینی بدن میان در فضاي که وجود داشت اي بازدارنده

پر  سرامیک ، زیرسیگاري کوب مس و پایۀ خاموش ، چراغ شده خراطی اطلس میز چوب ، دو لبۀ کاناپه آیند، دستۀ نظر می سفید به گلدانی تک

 مضطرب دو مهمان رمزآمیز آن »رابطۀ«از  نشانی گویی ها،همه آن مبهم ها و انعکاس ، در سایه ویرگول شکل فیلتر به بدون سیگارهاي ازته

کرد،  کند، که دعوت شام صرف ها را به ،آن ، هر چند با اکراه جین که بقبوالنم خودم به خواست می دلم خیلی. را درخود داشت و ناخوانده

از  قبل. کرد او نگاه از جا بلند شدو دختر به اش آویخته بزرگ هاي ، با دست طلبانه پوزش دفعه ، بایدبروند، و یک ، گفت فرد نپذیرفت البته

  :کند می گالیه وضوح به که شنوم را می جین حال صداي. شد برطرف هایم گوش سنگینی و مشکل کردند، من را ترك خانه هشت ساعت

  »!بود ، عجیب خُب«  

  »!بود عجیبی فرد رفتار خیلی از طرف«  

    

  »دارد؟ محترمی دوستان کرد که نمود میوا آیا داشت«  

  ».بکشد رخش را به اي نبود همچو نتیجه الزم«  

  ».است بددلی شاید ذاتاً آدم«  

  »؟ است جور آدمی چه کنی فکر می«  

  ».آمد عادي خیلی نظرم به که باید بگویم متأسفانه«  

  ».است اش زن قدر کپی ، چه است بامزه خیلی«: گفتم

  ».بد کپی ، یک نه هم مارجري و کمال تمام ، کپی بله«  

  .کنم او موافقت ناگفتۀ نظرات تا با بعضی کردم می سعی» .کنند را خراب شان دهند تا زندگی می زحمت خودشان قدر به چه مردم«: گفتم«  

؟ شاید  شان ببینیم دوباره مجبوریم بگو ببینم. بد بود ،خیلی بله«: کرد گفت می را صاف پهکانا روي تا شده پشتی که در حالی جین           

  »کنند؟ می بازي ها باهاش آن که هستیم اي اثاثیه جور اسباب ما یک

  ».گویم فرد می باشد به اگر الزم. شان بینیم ، نمی نه«  

  ».بکنند سوءاستفاده ازم ندارم دوست د، ولیکنن کار می چه مردم نیست مهم برایم«  

  ».است معقولی خیلی آدم. شده اش فرد چه دانم نمی«: گفتم.بخواهم ، از او معذرت نداشتم گناهی ، گرچه ، انتظار داشت کنم فکر می           

  ».بود کننده کسل نظرم چیز به همه«: گفت قاطع بعد خیلی. بیاورمزبان را به ام کلمه تا آخرین گذاشت جین دفعه یک براي           

باشد،  خوشایند مشتریانش بایست می دار، که و لکنت جدي با لحنی. زد و تشکر کرد تلفن دفتر کارم روز بعد، یا دو روز بعد، فرد به           

 دیگر تلفن اعتنا بود، جون سرد و بی شاید رفتارم.چرا خواهد گفت و روزي داشته اهمیت برایش بدانم من که از آن ، بیش قضیه این که گفت

  .است کرده را ترك مادیسون خیابان انداخته در شیکاگو راه که مشاوري گروه و براي جدا شده اززنش که شنیدم بعد از آن. نکرد

،  یا نه داشت میدوِستی پریسیال ایوانز لهجه که خاطر بیاورم به کردم سعی خیلی. است ندیاناپولیسای اهل همسر جدیدش گفتند که           

  .نیامد اما یادم

در  ، برخوردیم هم اتفاقاً به فرودگاه اصلی و فرد در پایانۀ خواندند، من وایلد می را هنوز آیدل کندي فرودگاه که ها بعد موقعی سال           
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 کارهاي انجام مشغول. گشت برمی آنجلس لُس به او داشت. انداخت نمی سایه بر چیزي سفیدش سکوهاي که سفیددراندشتی محوطۀ

. بود طالقش دومین ، در آستانۀ نگفت چیزي من به اگرچه. ساختند می تلویزیونی هاي مجموعه بود که هایی ازمؤسسه یکی براي تبلیغاتی

 کک هاي مو لکه بی بود، ودر جاهاي شده سر تُنک در پس اش جوگندمی موهاي. بود کرده پف هایش آمد ودست تر می نظر سنگین به وزنش

نبود، و  اش راندازه، انگا داشت را برمی آن مدام. داد نمی نشان او را جوان بود که زده چشم به شاخی دسته عینک. خورد می چشم به و مک

 هم آیامن پرسیدم بود و از خودم پریده کالیفرنیا رنگشان دور از آفتاب. داد می نشان بینی قوزك را بر روي اش قدیمی اي نقره قاب فرورفتگی

 شهر، به شمال به. دختر ، یک داشتیم بچه یکما . بود کرده تغییرکمی من زندگی. یا نه آیم می و خراب خسته اندازه همان در نظر او به

  .بود رویم پیش آوري و بهار مالل نداشت رونق بازار سهام. بودیم کرده مکان تر نقل باالتر و ساده اي تر، در طبقه بزرگ آپارتمانی

 آمد ردیف نظر می به که درخشانی و هواپیماهاي زده آفتاب دور از فرودگاه ، جایی بردیم و جور پناه جمع نوشگاهی و فرد به من           

 تا خودم کرد و گذاشت صحبت اي گالیه هیچ بدون زنش به راجع. کردند می خود هجی را در منفذهاي پیغامی هاشان ها وپنجره پرچ میخ

 به نگاهی. شد می دیده پروایی بی نوعی بود، اما هنوز در رفتارش سیگار فیلتردار رو آورده به. بداست خیلی اوضاع که بزنم حدس

دختر  آن که شبی براي. آمدند نظر می به و زمخت قدر سنگین چه صندلی چوب هاروي دست آن آمد که هو یادم و یک انداختم هایش دست

  .نمود از او بعید می نظرمان کار به این موقع ، هر چند در آن بودم کرده فراموش گفتم. خواست بود معذرت ما آورده آپارتمان را به

  »؟ طور بودیم چه نظرت به«: پرسید

  ».بود مارجري تر شبیه بیش نظرمان به. نگران«: گفتم. را نفهمیدم منظورش

  » .مارجري مثل درآمد، درست از آب جوري آن«: د و گفتخند ز لب

را  گذشته جلوة دیگر آن ها بود اما دهانش اي مدرسه بچه هاي هنوز چشم هایش چشم. را برداشت عینکش. بود نوشیده لیوان سه           

و  عشق ما را در حال کسی خواست می دلم. ما را ببینید خواستم یم«: گفت. بود محو شده نوشی در باده از افراط موقرآن برش. نداشت

شهر، هر  گردم برمی هر وقت. شود بد می آید حالم می یادم وقتی که داشتم قدر دوستش آن«: گفت».داشتم دوستش خیلی. ببیند عاشقی

، تا  گویم می دارم چه دانی ، می هربی. ریزد می هري و دلم روم وا می حسابی ، گذرم می بودیم رفته با هم که جاهایی از آن از جلو یکی وقت

  »؟ اي داشته حاال همچو احساسی

  .شد تعبیر می سرزنش نوعی شایدسکوتم. را بدهم بود یا قرار بود جوابش جایی به سؤال که کردم فکر نمی

 آخر سر گندش دانستم می. نبود کار درستی دانستم می«:و گفت را بست اش ورقلمبیده بیآ را مالید و چشمان اش فرد پیشانی           

. خواستم ازش من بیاید، ولی خواست آمد،نمی می کار بدش از آن. آوردم او را با خودم شب آن همین براي. نداشتم دیگري راه. آید درمی

 وقت هیچ. را ببیند ام شناسدخوشبختی را می من که کسی خواست می ، دلم نه. ما را ببیند کسی استراه چیز روبه همه وقتی خواستم می

» .بشود ما را ببینید چیزخراب همه که از آن قبل تو و جین خواستم می! من خداي. باشم حدخوشبخت تا آن توانم می که بودم را نکرده فکرش

  ».است نرفته چیز کامالً از دست همه طوري این«: باز کرد و گفترا  هراسانش چشمان

  

  

  

  

  آلیس مونرو / پل معلق 

  مژده دقیقی : برگردان
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، )»اراذل«خودش اسمشان را گذاشته بود (کار جوان  با چند خالف: اش خیلی پیش پا افتاده بود دلیل اصلی. زن، یک بار ترکَش کرده بود   

ها  ي آن روز عصر، با آن از مهمان خواست بعد از جلسه کیک را تازه پخته بود و می! زنجبیلی او را لمبانده بودند دست به یکی کرده و کیک

  .پذیرایی کند

گاه  بی آن که توجه کسی را جلب کند، دست کم توجه نیل و آن اراذل را، از خانه آمده بود بیرون و رفته بود نشسته بود توي یک ایست  

تا آن موقع، نرفته بود آن تو و باید یکی دو ساعت . کردند هاي شهري، روزي دو بار آن جا توقّف می یابان اصلی، که اتوبوسسرپوشیده در خ

  .شد معطّل می

دیگر را تا ابد  حروف اختصاريِ مختلف، هم«: ي چیزهایی را که روي دیوارهاي چوبی نوشته یا حک کرده بودند، خواند نشست و همه  

ي اچ دبلیو  دار و دسته! ؛ زر زیادي نزن)مت(اي بود، همین طور آقاي گارنر  الري جی حالش خراب بود؛ دانک کالتیس اُبنهدوست داشتند؛ 

انداختند زندان، چون دلم خیلی برایش  گل و مامانی است و کاش او را نمی رییس است، کوین اس کارش ساخته است؛ آماندا دبلیو خوش

نویسید،  آور را که شماها می هاي رکیک تهوع هاي محترم باید بنشینند این جا و این حرف ت؛ خانمشود؛ وي پی مال من اس تنگ می

  »!بخوانند؛ گور پدرشان

ي آماندا دبلیو  خطّی که در باره ي بسیار خوش کرد؛ و به خصوص روي جمله هاي انسانی نگاه می جینی همان طور که به این سیل پیام  

بعد خودش را مجسم کرد که این جا » !نوشتند، تنها بودند؟ ها وقتی این چیزها را می آیا آدم«: د، از خودش پرسیدکر نوشته بودند، تامل می

خواست فکري را که حاال در سر داشت، عملی کند؛ یعنی مجبور بود  اگر می. یا جایی شبیه به این جا نشسته، به انتظار اتوبوس، قطعاً تنها

  !بنویسد؟روي دیوارهاي شهر بیانیه 

واقعاً (به دلیل احساس خشم و نفرت ناچیزش . هایی پیوسته که مجبور شده بودند چیزهاي به خصوصی را بنویسند احساس کرد به آن آدم   

اي که در پیش داشت، شاید  فکر کرد در زندگی. آورد تا کارش را تالفی کند و هیجانش، به خاطر بالیی که داشت سرِ نیل می) ناچیز بود؟

شد که درست و حسابی از دستش عصبانی شود، یا کسی که دینی به او داشته باشد، که شاید کاري که خیال داشت  کس پیدا نمی هیچ

ها دورش جمع شوند  ها گذشته، جینی کسی نبود که آدم از این. گذاشت شد، یا جداً رویش اثر می انجام بدهد، موجب تشویق یا تنبیهش می

  .پسند بود ي خودش، مشکل حال، به شیوه و با این

رفته بود پسرها را برساند مدرسه و موقعی که برگشت، . نیل نبود. وقتی از جا بلند شد و راه افتاد طرف خانه، هنوز از اتوبوس خبري نبود  

شد در  شت و میبه نیل گفت چه کار کرده بوده، ولی موقعی که موضوع دیگر برایش اهمیتی ندا. دیگر یکی از اعضاي جلسه رسیده بود

انداخت  چیزهایی را که روي دیوارها خوانده بود، از قلم می. کرد در واقع هم به جوکی تبدیل شد که در جمع تعریف می! اش شوخی کرد باره

  .گذشت ها می یا به اجمال از آن

  »افتادي که بیایی دنبالم؟ اصالً به فکر می«: به نیل گفت  

  !به موقعش! البتّه - 

اسکی پوشیده بود، انگار تازه از یک مراسم آیینیِ  مآب داشت و حتّی زیرِ روپوش سفیدش، بلوز یقه ان، رفتاري کشیشمتخصص سرط  

اش، موهاي تُنُک سیاهی درآمده بود،  نوك کلّه! پوستش جوان و صاف بود، مثل کارامل. ، بیرون آمده بود»آمیختن و اندازه گرفتن«

. اي بود، مثل موي موش قهوه - کی که روي سرِ خود جینی درآمده بود؛ هر چند مال جینی، خاکستري هاي نحیف، خیلی شبیه به کُر جوانه

بعد به این فکر افتاد که شاید موهایش را این طور درست ! کرد شاید او در عین آن که دکتر است، بیمار هم هست اوایل، جینی فکر می

شد  نمی. آمد شاید هم صرفاً از این مدل خوشش می. تمال زیاد، آن موها را کاشته بودبه اح. تر احساس راحتی کنند کند تا بیمارها بیش می
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: گفت. بود   حرف زدنش مودبانه و رسمی. کردند اهل سوریه بود یا اردن، جایی که دکترها مقام و منزلتشان را حفظ می. از او سؤال کرد

  ».هایم برداشت غلطی بکنید خواهم از حرف خب، نمی«

ها  گاهی وقت. ي اواخر بعد از ظهر ماه اوت در اونتاریو گذاشت کننده ي مطبوع، قدم به روشنایی خیره ز ساختمان مجهز به تهویهجینی ا  

دید که ماشین از جایش در . در هر دو حال، درست به یک اندازه گرم بود. ماند تابید، گاهی هم پشت ابرهاي نازك می خورشید به شدت می

هاي  ي تکّه شده آبیِ دوباره رنگ. آوري بود به رنگ آبی کم رنگ برّاق و تهوع. شد و آمد پایین خیابان که او را سوار کند کنار جدول خارج

مادر «: و» !ام را ببینی ام، ولی باید خانه دانم سوار یک ابوطیاره می«: شعارهاي روي ماشین حاکی از آن بود که. تر بود رنگ زده، کم زنگ

  ».هاي هرز، ترویج سرطان نابودي علف= استفاده از سم دفع آفات «: و این یکی جدیدتر بود» .را گرامی بدارخود، زمین، 

دار یا درخواستی را القا  در صدایش، هیجان مبهمی بود که هش» .توي ماشین است«: گفت. نیل آمد این طرف ماشین که کمکش کند  

شد احساس کند براي اعالم خبرش وقت مناسبی نیست؛ اگر  جور تالطم که باعث می همه بود، یک دور و بر جینی یک جور هم. کرد می

  .گذاشت» خبر«شد اسمش را  می

تر خودشیرینی  شد و بیش تر می تر و با نشاط سرزنده: کرد هاي دیگر بود، حتّی فقط یک نفر غیر از جینی، رفتارش تغییر می نیل وقتی با آدم  

به نظر . جینی، خودش هم عوض شده بود. شد که با هم بودند بیست و یک سال می. کرد را ناراحت نمی این موضوع، دیگر جینی. کرد می

ها الزم بودند، یا دیگر آن قدر عادي  بعضی ریخت و قیافه. زد تر نیش و کنایه می خودش، در واکنش به رفتار نیل، خوددارتر شده بود و بیش

اسبیِ جوگندمیِ  بست، موي دم مالی که به پیشانی می دست: ي نیل مثل سر و وضع عتیقه. تها دست برداش شد از آن شده بودند که نمی

  .هاي نامرتّب عجیب و غریبش زد؛ و لباس هایش برق می ي طالي کوچکی که مثل روکش طالي دندان واره زبر، گوش

ي اصالح و  او را از موسسه. شان باشد این، کمک زندگیوقتی جینی پیش دکتر بود، نیل رفته بود دختري را بیاورد که قرار بود بعد از   

ي اصالح و تربیت، درست بیرون  موسسه. کرد پزخانه کار می داد و دختر توي آش نیل آن جا درس می. شناخت کاران جوان می تربیت بزه

ي  پزخانه رها کرده و اداره کارش را در آشدخترك، چند ماه پیش . تقریباً پنجاه کیلومتر راه بود. کردند شهري بود که توي آن زندگی می

چه بالیی سرِ آن زن «: جینی گفته بود. بختانه حاال آزاد بود خوش. اي را در یک مزرعه به عهده گرفته بود که مادر خانواده، بیمار بود خانه

  ».رفت بیمارستان«: نیل گفت» آمد؟ مرد؟

  .فرقی ندارد - 

نه تنها . ها کرده بود ها و اجراي آن ریزي براي فعالیت هایی که جینی با او بود، صرف برنامه در سالنیل، تقریباً تمام وقت فراغتش را،   

ممانعت از قطع . هاي قدیمی ها و گورستان ها و پل هایی براي حفظ ساختمان ، بل که تالش)ها هم به جاي خود آن(هاي سیاسی  فعالیت

هاي  و زمین ها در مقابل فضوالت سمی  هاي پرت جنگل قدیمی، محافظت از رودخانه سمتهاي شهر و چه در ق ها، چه در خیابان درخت

همیشه در حال نوشتن نامه و عرض حال بودند و اعمال فشار بر . ها و مردم شهر در مقابل کازینوها مرغوب در مقابل بساز و بفروش

  .آمیز مؤسسات دولتیِ توزیع پوستر و بر پا کردن تظاهرات اعتراض

و اظهار نظرها و ) کرد ها را خیلی ارضا می که به نظر جینی، آدم(آلود بود  هاي خشم ي تالطم شان که پیش از این، صحنه اتاق نشیمن خانه  

یاد زمانی افتاد که . قرار بود اتاق نشیمن به اتاق بیمار تبدیل شود. دفعه خالی شده بود هاي مغشوش و شادمانیِ عصبیِ نیل؛ حاال یک بحث

هاي پر از کتاب را مجسم  ي آن قفسه هاي مجلّل، قدم به این خانه گذاشت و همه ي پدر و مادرش با آن پرده راست از خانه اولین بار، یک

. رفت هاي زیباي خاورمیانه را روي کف چوبیِ الك الکل خورده که اسمشان همیشه یادش می ها را و قالی هاي چوبی پنجره کرد و کرکره

جناب شهردار در کنار  داشت عالی بزرگ(آویزان بود که براي اتاق خودش در کالج خریده بود » کانالتو«وار اتاق خالی، تابلوي به تنها دی

  .خودش آن را به دیوار زده بود، هر چند دیگر هرگز به آن توجه نکرده بود!) تایمز
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اش کنند؛ چون معموالً سخت گیر  شد، کرایه تر بود حاال که می ههنوز واقعاً الزمش نداشتند، ولی ب. یک تخت بیمارستانی کرایه کردند  

به نظر . ي اتاق نشیمنِ دوستی بودند هاي کهنه ها آویزان کرد که پرده هاي ضخیمی به پنجره پرده. کرد نیل فکر همه چیز را می. آمد می

آیند و به هر  تا حد زیادي براي یک منظور به کار می رسد که زشت و زیبا دانست که زمانی می جینی خیلی زشت بودند، ولی حاال دیگر می

  !هاي پرآشوب جسمت را به آن بیاویزي کنی، صرفاً قلّابی است براي آن که تالطم چیزي نگاه می

    

ی فکر براي همین، جین. تر بود نیل شانزده سال از او بزرگ. داد تر از سنّش نشان می جینی، چهل و دو سالش بود و تا همین اواخر جوان

ي این کار  گرفت و گاهی نگران شده بود که چه طور باید از عهده کرده بود در روال طبیعی امورِ خودش، باید در موقعیت فعلی نیل قرار می

  !بربیاید؟

این دست را، اش را، توي تخت گرفته بود و فکر کرده بود، وقتی او بمیرد  یک بار قبل از آن که بخوابند دست نیل را، دست گرم و زنده  

کند؛ و صرف نظر از این که چه مدت این صحنه را در ذهن خود مجسم کرده بود، نتوانسته بود آن  گیرد یا لمس می دست کم یک بار می

ناك؛  شد، به احساس سقوطی هول فکر این که نیل، وقوفی بر این لحظه و بر او نداشت، به یک جور تالطم احساسات منتهی می. را بپذیرد

هاي زندگی  ي مسئولیت رود تا از همه اي می کنید که تندباد فاجعه ا این حال هیجان داشت، همان هیجان ناگفتنی که زمانی احساس میو ب

  .ساري بر خود مسلّط شوید و هیچ نگویید آن وقت باید با شرم. رهایتان کند

  »روي؟ کجا داري می«: وقتی جینی دستش را پس کشیده بود، نیل پرسیده بود  

  !خواهم غلت بزنم فقط می. هیچ جا - 

آیا این موضوع، دیگر برایش : دانست نیل چنین احساسی داشت یا نه؟ از او پرسیده بود ي فال به نام خودش خورده بود، نمی حاال که قرعه  

شاید همین . را راه نده »واران انجمن سوگ«فقط آن «: بعد گفت» .براي من هم نشده«: جینی گفت. عادي شده؟ نیل سرش را تکان داد

در صدایش » .دلم را نسوزان«: نیل گفت» !اند که زودتر شبیخون بزنند کشند و منتظر فرصت ها کشیک می االن هم دارند این دور و بر

  .زد خشم غریبی موج می

    

  !متاسفم -

    

  !مجبور نیستی همه چیز را به شوخی بگیري -

    

دادهاي فعلی که ذهنش را این قدر  افتاد و روي با این همه اتّفاقاتی که داشت می: ین بود که، ولی واقعیت ا».دانم می«: جینی گفت

  .مشغول کرده بود، اصوالً حرف زدن برایش سخت بود
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: جینی گفت» !بازي هم ندارد ي مسخره حوصله. همان کسی که قرار است بعد از این، از ما مراقبت کند. این، هلن است«: نیل گفت  

هاي جلو، ندیده بود؛ یا  وقتی نشست توي ماشین، دستش را دراز کرد، ولی دخترك احتماالً آن را پایین، الي صندلی» !ه سعادتشخوش ب«

  !دانست چه کار کند شاید هم نمی

    

. رسد فکر آدم هم نمیزمانه به  هایی افتاده بود که در این دوره اتّفاق. اي بسیار خشن نیل گفته بود که او وضعیت عجیبی داشته و خانواده

هلن، دختر . ي ذهنی و دوتا دختربچه مانده مرده، مردي مستبد، دیوانه، زناکار و پیر، با یک دختر عقب ي پرت، یک مرد زن یک مزرعه

ه و به پلیس ها پناهش داد سایه سالگی، بعد از آن که کتک مفصلی از پیرمرد خورده بود، فرار کرده بود و یکی از هم تر، در چهارده بزرگ

تر را هم برده بود و سرپرستی هر دو بچه را به بنیاد حمایت از کودکان سپرده  تلفن کرده بود؛ و آن وقت پلیس رفته بود و خواهر کوچک

روانی  والدین رضاعی، که از نظر جسمی و. را در بیمارستان روانی بستري کردند) ها یعنی پدر و مادر آن بچه(هم پیرمرد و هم دخترش . بود

ها سخت گذشته بود، چون مجبور  در مدرسه، خیلی به آن. ها را به مدرسه فرستادند آن. سالم بودند، هلن و خواهرش را به فرزندي پذیرفتند

  .شده بودند در نوجوانی از کالس اول شروع کنند؛ ولی هر دو آن قدر درس خوانده بودند که بتوانند جایی استخدام شوند

    

هایی بود که  از آن حرف» !چه روز گرمی اومدین بیرون«: گفت. ین را روشن کرده بود که دخترك تصمیم گرفت حرف بزندنیل، دیگر ماش

نواختش، خصمانه و عاري از اعتماد بود،  لحن خشک و یک. خواستند سرِ صحبت را باز کنند احتمال داشت از مردم شنیده باشد، وقتی می

ها، به خصوص اهالی روستا، در این قسمت از دنیا،  لحن بعضی آدم. حتّی آن را هم نیابد به دل بگیرددانست که  ولی جینی حاال دیگر می

ها را  ي پنجره هاش داریم، فقط باید همه ما از آن قدیمی. توانی کولر را روشن کنی اگر گرمت است، می«: نیل گفت. صرفاً این جوري بود

  ».بکشی پایین

    

کند و یک  خواهر هلن آن جا کار می. باید برویم بیمارستان«: نیل گفت. پیچیدند که جینی انتظارش را نداشتسر چهارراه بعدي، به سمتی 

  ».کفشاي نوام. آره«: هلن گفت» مگر نه، هلن؟. خواهد بگیرد چیزي پیش او هست که هلن می

    

  .هاي نوِ هلن کفش -

    

انگار بار اول نبود که این » !اسم من هلنِ گلی نیست«: هلن گفت» .ه هلنِ گلیهاي نوِ دوشیز کفش«: نیل سر بلند کرد و به آینه نگاه کرد

  »!هایت قرمزند ام، چون لپ این اسم را رویت گذاشته«: نیل گفت. را گفته بود

    

  .نیستن! نه خیر -

    

  !گلی دوشیزه هلنِ لپ! هات قرمزند لپ! جینی هم با من موافق است! مگر نه جینی؟! چرا هستن -
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ها و ابروهاي تقریباً سفیدش هم توجه کرده بود و به موهاي بورِ شبیه به موي  جینی به مژه. دخترك، واقعاً پوست صورتیِ لطیفی داشت

انگار هنوز ! ظاهري تازه سر از تخم درآورده داشت. هاي معمولیِ بدون ماتیک نبود هایش که عریانی غریبی داشت، شبیه لب نوزاد و لب

جینی فکر کرد حتماً مستعد کهیر و عفونت است، خراش و . ِ باالیش نروییده بود سالی هنوز آن مويِ زبر بزرگ. ستش کم بودي پو یک الیه

رسید  ولی به نظر نمی. آید هایش گل مژه درمی زند و الي مژه خال می شود، دور دهانش تب کبودي به سرعت روي پوستش معلوم می

هر چند مثل گوساله یا آهو، . رسید خنگ هم به نظر نمی. درشت الغراندام بود ولی استخوان. پهنی داشتهاي  شانه. بنیه باشد ضعیف و کم

توجهش و تمام شخصیتش دربست به مخاطب تعلّق داشت، با قدرتی . حتماً همه چیزش روشن و صریح بود. اي داشت نگاه خیره

  .آیند معصومانه، و به نظر جینی، ناخوش

    

ها با روبِ دوشامبرِ بیمارستان،  نمایی هلن، پیچیدند به سمت عقب ساختمان، مریض درِ اصلی بیمارستان رفتند، بعد با راه با ماشین تا جلوِ

خواهر هلن توي «: نیل گفت. کشیدند، آمده بودند بیرون، سیگار بکشند هایشان را دنبال خودشان می ها در حالی که سرم بعضی

توي پارکینگی » .همین جا! آها. همین جا وایسا. موریل«: هلن گفت» اسم خواهرت چیه؟! چیه هلن؟اسمش . کند خانه کار می شوي رخت

. ي بار که کیپ بسته بود کف، هیچ دري نداشت غیر از یک درِ مخصوص تخلیه ي هم طبقه. هاي بیمارستان بودند پشت یکی از قسمت

  »بروي تو؟ دانی چه طور می«: نیل گفت. شد هلن داشت از ماشین پیاده می

    

  !کاري نداره -

    

هاي فرار، تقریباً یک متر و نیم از سطح زمین فاصله داشت، ولی او در عرض چند ثانیه نرده را گرفت و، شاید یک پا را تکیه داده به  پلّه

هلن تا » گري نیست؟هیچ راه دی«: جینی گفت» .برو بیارشان! آفرین دختر«: گفت. خندید نیل داشت می. آجري لق، خودش را کشید باال

جینی قدري با زحمت » !اگر هم باشد، او کسی نیست که از آن استفاده کند«: نیل گفت. ها باال دویده و غیبش زده بود ي سوم از پلّه طبقه

  ».وداین همه دل و جرأت الزمش ب! توانست در برود اگر غیر از این بود که هیچ وقت نمی«: نیل گفت» !خیلی دل و جرأت دارد«: گفت

    

انگار هیچ جا سایه نیست که ! متاسفم«: نیل گفت. آن را برداشت و بنا کرد خودش را باد زدن. پهنی به سر داشت جینی، کاله حصیري لبه

  .نیل به این سؤالش عادت کرده بود» ناك است؟ ام خیلی وحشت قیافه«: جینی گفت» .ماشین را توش پارك کنم

    

  !به هر حال، هیچ کس این دور و برها نیست .ات هیچ ایرادي ندارد قیافه -

    

ي من  اش تقریباً شکل کلّه اینش بامزّه است که کلّه. تر بود به نظرم این یکی مهم. ام کرد، همان دکتر قبلی نبود دکتري که امروز معاینه -

  .ها راحت باشند کند که مریض شاید خودش را این طوري درست می! بود
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نیل داشت . گرفت اش را می ترِ انرژي ش ادامه بدهد و به او بگوید که دکتر چه گفته بود، ولی باد زدن، بیشخواست به حرف جینی می

دختري نیست که قانون و ! خدا کند به خاطر این که از راه اشتباهی رفته تو، جلویش را نگرفته باشند«: گفت. کرد ساختمان را تماشا می

یعنی، ! شه داره از خطّ پایان رد می! یاد... می ... ره ... دا . یاد خب، داره می«: دقیقه، نیل سوتی کشیدبعد از چند » !مقررات توي کتش برود

  ».آها... آها ! نه، نه... یعنی، یعنی ! رسه که قبل از این که بپره، مکث کنه؟ این قدر عقلش می... یعنی، یعنی 

    

رم باال، این االغ سرِ را راهم  اول که می! هاي عوضی احمق«: کوبید و گفت سوار ماشین شد و در را محکم. هلن کفشی به دست نداشت

. باید خواهرمو ببینم. باشه، باشه "!این کار قدغنه. ي فرار اومدي تو دیدم از پلّه. کارتت کجاست؟ تو باید کارت داشته باشی": شه سبز می

خوام  نمی. فقط باید یه چیزي ازش بگیرم. ي فرار اومدم تو همین از پلّهواسه . دونم می ".تونی ببینیش، وقت استراحتش نیست االن نمی"

: کنم به هوار کشیدن و اون وقت من بنا می ".تونی نه، نمی"! تونم چرا، می "!تونی خب، نمی". شم مزاحم کارش نمی. باهاش حرف بزنم

پاچه  شنوه یا نه؟ ولی دست صدامو می. نم موریل کجاستدو نمی. اون تو، مثل جهنّمه. کنن گاهاشون کار می تمام دست! موریل! موریل

خواستم دمار از  می! یادش رفته ".یادم رفت! داد اي داد و بی": گه، می... داد  اي داد و بی... افته  یاد بیرون و تا چشمش بهِم می می

  »!گندش بزنن ".ي فرار نرو، چون قدغنه از پلّه. برو بیرونها برو پایین و از ساختمون  از پلّه. حاال دیگه برو": گه مرده می! روزگارش دربیارم

    

کنم باد زدن آن قدرها  شود دیگر راه بیفتیم که هوا بیاید تو؟ خیال نمی می«: جینی گفت. داد خندید و سرش را تکان می بند می نیل، یک

باز هم داشتند از جلوِ ورودي آشناي . و دور زدعقب گرفت  و ماشین را روشن کرد و دنده» .باشد«: نیل گفت» .اي داشته باشد فایده

فقط «. زدند انگیز بیمارستان، سرم به دست قدم می هاي غم هاي دیگري که با لباس ها یا سیگاري گذشتند، با همان سیگاري بیمارستان می

  »!هلن«: رویش را کرد طرف صندلی عقب و صدا زد» .هلن باید بهمون بگه کجا بریم

    

  چیه؟  -

    

  .ز کدوم طرف بپیچم تا برسیم به محل زندگی خواهرت؟ همون جایی که کفشات هستا -

    

  !تو یه دفعه بهم لطف کردي، همون بسه. گم ي اونا، واسه همین بهت نمی ریم خونه ما نمی -

    

سرعتشان را کم کردند و به . هاي نیل و جینی ي صندلی و سرش را فروکرد الي صندلی توانست خودش را کشید لبه هلن تا جایی که می

یه وقت . تر و شاید تا چند وقت برنگردي این جا ري پنجاه کیلومتر اون طرف تو داري می! لوس نشو«: نیل گفت. خیابانی فرعی پیچیدند

  »نکنه راهو بلد نیستی؟ راهو از این جا بلد نیستی؟«: دوباره سعی کرد. جوابی نیامد» .ها الزمت شد دیدي اون کفش
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  !گم لدم، ولی نمیب -

    

  !چرخیم تا تو بهمون بگی پس این قدر می -

    

وارد  پیچیدند، طوري که به زحمت نسیمی راندند و مدام می خیلی آهسته می. در قسمتی از شهر بودند که جینی تا آن موقع ندیده بود

: پوش هاي نرده زنی باالي ویترین تابلوِ چشمک. یهاي گروی فروشی، مغازه هاي ارزان گاه کوب، فروش ي تخته یک کارخانه. شد ماشین می

ي چوبی که در زمان جنگ  طبقه هاي یک وار دررفته و خانه زه ي قدیمیِ هاي دوطبقه خانه. خانه هم بود» .پول نقد، پول نقد، پول نقد«

  .جهانی اول با عجله سر هم شده بودند

    

: نیل گفت» !کنی فقط داري بنزینتو حروم می«: هلن رویش را کرد طرف نیل. زدندي دونبشی، چند تا بچه بستنی یخی لیس می جلو مغازه

اختیاري بر  ي آگاهانه و بی حالت مسخره» تراست؟ بگو کدام طرف به! شمال شهر؟ جنوب شهر؟ شمال؟ جنوب؟ شرق؟ غرب؟ هلن«

  »!اي تو خیلی یک دنده«: هلن گفت. اي بود نهماالمال از سرخوشی ابلها. ي نیل نقش بسته و تمام وجودش را تسخیر کرده بود چهره

    

  !حاال کجاش را دیدي -

    

  !ام دنده من هم درست مثل تو یک. من هم همین طور -

    

هاي دخترك  تردید صداي نفس کند و بی ي خودش نزدیک بود، احساس می ي هلن را، که خیلی به گونه جینی به نظرش آمد گرماي گونه

  .هایی از آسم دار از هیجان، با نشانه خسگرفته و . شنید را می

    

هاي قطور  نیل به خیابانی پیچید که درخت. هنوز هم وسط آسمان بود، به رنگ زرد برنجی. خورشید دوباره از پشت ابرها بیرون آمده بود

صدایش را پایین آورده بود و  »تر است؟ اش بیش تر است؟ سایه این جا به«: به جینی گفت. هاي نسبتاً آبرومندتر داشت و خانه قدیمی

از مسیر «: گفت. اش مزخرف بود همه. اي کنار گذاشت شد براي لحظه گذشت، می لحنش خصوصی بود، انگار آن چه را که در ماشین می

زه هلنِ ریم، به افتخار دوشی منظره می امروز از مسیر خوش«: باز هم صدایش را رو به صندلی عقب بلند کرده بود» .ریم منظره می خوش

هلن حرفش را قطع کرد، » .راست برویم خانه تر باشد یک شاید به. تر باشد همان مسیر خودمان را برویم شاید به«: جینی گفت» !گلی لپ

  ».پس بگو از کدوم طرف برم«: نیل گفت» !خوام باعث بشم کسی نره خونه من نمی«: کشید تقریباً فریاد می
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خورد، باز  خند را از خود دور کند که هر قدر آن را فرومی شود و لحنش جدي و عادي باشد و آن لبکرد بر خودش مسلّط  سخت تالش می

اگه مجبور بشم، خب «: گفت. اش درآمد از راه را تا خیابان بعدي، آهسته طی کرده بودند که هلن ناله نیمی! نشست هایش می بر لب

  »!مجبورم دیگه

    

: جینی گفت» .بینم نه ملکی من که نه نهري می«: ذشتند و نیل، که باز رو کرده بود به جینی، گفتاز کنار شهرکی گ. راه زیادي نبود

  »چی؟«

    

: هلن گفت. ها توقّع توضیح ندارد هیچ کس هم از آن. گویند کند چه می دیگر برایشان فرقی نمی. روي تابلو نوشته. ربایی ملک نهرِ که -

  ».بپیچ«

    

  چپ یا راست؟ -

    

  .هاي اسقاطی طرف محلّ ماشینبه  -

    

اي  بعد از تپه. کرد ها را از نظر پنهان می ي ماشین اي، قسمتی از بدنه داده حصار حلبیِ شکم. هاي اسقاطی گذشتند ي ماشین از کنار محوطه

همین «: بیش با تأکید فریاد زدهلن کم و . بود در دل تپه ي عظیمی اي گذشتند که حفره ي معدن شن و ماسه باال رفتند و از کنار دروازه

  ».همین جاست. مت و جون برگسن«: و وقتی خوب نزدیک شدند، اسم را خواند» .اون هم صندوقِ پستشون، اون جلو. جاست

    

ور د. ها یکی بزرگ و سیاه بود و آن یکی کوچک و خرمایی روشن، شبیه توله. کنان از راه ورودي کوتاه اتومبیل بیرون آمدند دو سگ پارس

هاي مایل به آبی، از الي  تر، با پوست برّاق و لکّه تر و مصمم بعد سگ دیگري، این یکی موذي. نیل بوق زد. چرخیدند ها می و بر الستیک

الزم نیست غیر از «: گفت! گورشان را گم کنند: که! بخوابند زمین: که! خفه شوند: هلن سرشان فریاد زد که. هاي بلند بیرون خزید علف

  »!بخارها هستن اون دو تاي دیگه از اون بی. ، نگران هیچ کدومشون باشینپینتو

    

یک طرف، یک اصطبل یا انبار لوازم بود با سقفی . ي وسیعی توقّف کردند که شکل مشخّصی نداشت و کَفَش شن ریخته بودند در محوطه

اي که حاال در آن سکونت داشتند، یک کاروان بود، تر و  نهخا. ي روستایی متروکی بود ي ذرت، خانه حلبی و در یک سمت آن، کنار مزرعه

عیب و تر و تمیزي  اش، ظاهر بی چه کاروان و باغ. بازي شباهت داشت ي اسباب ي گلی که حصارش به نرده چه بان و باغ تمیز با ایوان و سایه

ها را انداخته بودند آن جا که زنگ بزنند و  ند یا صرفاً آنخورد ي می ي آن محوطه، مملو از چیزهایی بود که شاید به درد داشتند، ولی بقیه

  .بپوسند
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کردند تا آن  داشتند و پارس می رفتند و به طرف ماشین خیز برمی زد، ولی مدام از دستش در می ها را می هلن پریده بود بیرون و داشت سگ

آورد، براي جینی نامفهوم بودند، ولی  با صداي بلند بر زبان میهایی که  ها و اسم تهدید. که مردي از انبار بیرون آمد و صدایشان کرد

  .ها ساکت شدند سگ

    

نیل هم » .خوان خودي نشون بدن فقط می«: هلن گفت. تمام این مدت آن را توي دستش نگه داشته بود. جینی کالهش را گذاشت سرش

شرت بنفشی به تن داشت که  تی. ز انبار آمده بود بیرون، جلو آمدزد و مردي که ا ها حرف می پیاده شده بود و داشت با لحن قاطعی با سگ

نیل ! آن قدر چاق بود که سینه داشت؛ و نافش مثل ناف زنِ حامله بیرون زده بود. خیس عرق بود و به سینه و شکمش چسبیده بود

  .شنید هایشان را نمی جینی حرف. خندید و با نیل دست داد. مرد کف دستش را به شلوارش مالید. درازکرده، رفت طرف او دست

    

موریل یادش «: هلن با صداي بلند به او گفت. بازي را بازکرد و چفت آن را پشت سرش انداخت ي اسباب زنی از کاروان آمد بیرون و دروازه

منو آورده که اونا رو واسه همین آقاي الکلی . شب بهش تلفن زدم و گفتم، ولی باز یادش رفت دي. رفته که قرار بوده کفشاي منو بیاره

داشت و » هاي آزتک خورشید«رنگی پوشیده بود که رویش  صورتی] i][1[موموي. زن هم چاق بود، البتّه نه به چاقی شوهرش» .بردارم

  .ها آمد این طرف با وقار و روي گشاده، از روي شن. هاي طالیی داشت موهایش رگه

    

شما همان . وقتم از مالقات شما خوش«: زن گفت. ورد کنار ماشین و جینی را معرّفی کردبعد او را آ. نیل چرخید و خودش را معرّفی کرد

  ».من حالم خوب است«: جینی گفت» هستید که حالش زیاد خوش نیست؟ خانمی

    

  .توي این گرما نمانید. تر است بیایید تو خب، حاال که این جایید، به -

    

کرد و نگاهش، در عین مهربانی، تحقیرآمیز  داشت ماشین را برانداز می» .ي مطبوع داریم هویهما آن تو، ت«: گفت. تر آمده بود مرد نزدیک

. خندید می» .حاال که این جایید باید بیایید تو«: زن که اسمش جون بود، گفت» .ها را برداریم ایم آن کفش ما فقط آمده«: جینی گفت. بود

» .خواهیم مزاحم شامتان بشویم نمی«: نیل گفت» .استراحت کنید بیایید تو و کمی«: باشد آوري ها از تو رفتن، شوخی شرم انگار امتناع آن

ها را  باید بیایید تو و کمک کنید آن چیلی. ولی چند جور چیلی مانده«: جون گفت» .خوریم زود شام می. ایم ما شاممان را خورده«: مت گفت

جون » .وقتی هوا این قدر گرم است، اصالً اشتها ندارم. کنم بتوانم چیزي بخورم یولی گمان نم. خیلی متشکّرم«: جینی گفت» .تمام کنیم

با . جو و آب«: مت به نیل گفت» .هلو هم داریم» کوکا اشناپسِ«داریم و » جینجر ایل«ما . تر است یک نوشیدنی بخورید پس به«: گفت

  »چه طوري؟] ii][2[یک بطر بلو

    

دانی که  می«: نیل آهسته گفت» .تونم لطفاً بهشون بگو نمی. تونم من نمی«: گفت. اش بیاید دم پنجرهجینی با دست به نیل اشاره کرد که 

  ».کنند دارند محبت می. خورد بهشان برمی
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  .توانم ولی نمی -

    

  »!رسد دانی که اگر نیایی چه طور به نظر می می«: تر آمد نیل نزدیک

    

  .تو برو -

    

  .آورد باور کن هواي خنک، حالت را جا می. شود میوقتی بیایی تو، حالت خوب  -

    

تر است توي ماشین بماند و همین جا توي سایه استراحت  کند به جینی فکر می«: گفت. نیل راست ایستاد. جینی فقط سرش را تکان داد

تنگ و عصبی  به نظر جینی، دل. خند سردي زد و به جینی پشت کرد لب» .جویی بزنم آید آب کند؛ ولی راستش را بخواهی، من بدم نمی

: جینی گفت» مطمئنی حالت خوب است؟ حتماً؟ از نظر تو اشکالی ندارد من چند دقیقه بروم تو؟«: طوري که دیگران بشنوند گفت. آمد می

ه را ي جون و با حالتی صمیمانه هم ي هلن گذاشت و دست دیگرش را روي شانه نیل یک دستش را روي شانه» .من حالم خوب است«

  .خند زد و دنبالشان رفت مت با تعجب به جینی لب. ها به طرف کاروان رفت آن

    

ماشین، زیر یک ردیف درخت بید » .پیتو. سالی. گوبر«: هایشان را بفهمد ها را صدا زد تا دنبالش بروند، جینی توانست اسم این بار که سگ

با این حال تنها بودن، . ي لرزانی داشتند هایشان نازك بود و سایه ی برگبودند، ول ها، بزرگ و قدیمی این درخت. مجنون پارك شده بود

ي کنار جاده توقّف  آمدند، جلوِ یک دکّه راه، از شهر محلّ سکونتشان می امروز مدتی قبل که داشتند توي بزرگ. آسایش خاطر بزرگی بود

تواند  خواست ببیند می می. پایش درآورد و گاز کوچکی به آن زدي کنار  جینی سیبی از کیسه. رس خریده بودند کرده و مقداري سیب پیش

سیب، سفت و ترش بود، ولی نه خیلی ترش و اگر گازهاي کوچک . مشکلی نداشت! اش نگه دارد؟ آن را بجود و فروبدهد و توي معده

  .آمد جویدش، مشکلی پیش نمی زد و خوب می می

    

را با لحن خودمانی و  براي خاطر پسري توي مدرسه، اسمی. کم و بیش این طوري، دیده بود پیش از این هم، چند بار نیل را این طوري، یا

ولی هرگز پاي کسی در . آمیز و در عین حال کم و بیش گستاخانه ي پوزش ي احساساتی، مقداري خنده قیافه! آورد تحقیرآمیز بر زبان می

آمد، گورش را گم  دوران پسرك به سرمی. کرد یه هیچ وقت بیخ پیدا نمیمیان نبود که جینی مجبور باشد توي خانه تحملش کند و قض

  »تر از امروز اهمیت داشت؟ آیا اگر دیروز بود، کم«: پرسید باید از خودش می. داد نباید به آن اهمیت می. گذشت این دفعه هم می! کرد می
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شد یک لحظه  بیرون ماشین، همه چیز به قدري داغ بود که نمی. را بگیردي داخلی  گیره در را بازگذاشت تا بتواند دست. از ماشین پیاده شد

هاي بید  بعضی از برگ. راه رفت، توي سایه تواند تعادلش را حفظ کند یا نه؟ بعد کمی دید که می باید می. ها بگیرد هم دستش را به آن

ماشین . ي چیزهاي داخل محوطه نگاه کرد وي سایه، به همهاز ت. هایشان هم دیگر یخته بودند زمین بعضی. شدند کم داشتند زرد می کم

اي که نشیمنش را  ي بچه اش را با رنگ پوشانده بودند؛ کالسکه اي که جاي هر دو چراغِ جلویش خالی بود و اسم روي بدنه توزیعِ قراضه

پیکر؛ تعداد زیادي پارچ پالستیکی و  الستیک غول اي انبار شده بود؛ توده اي تل ها جویده بودند؛ یک بار هیزم که در هم بر هم، گوشه سگ

  .هاي چوبِ کهنه و چند مشمع پالستیکیِ نارنجی که کنار دیوارِ انبار، مچاله شده بودند ي قوطیِ روغن و تکّه مقدار

    

هاي  ها، بریده جلسه صورت هاي اداري، ها، نامه ي آن عکس همان طور که جینی، مسئول همه. توانستند مسئول خیلی چیزها باشند ها می آدم

گذاشت که مجبور شده بود  ها را روي دیسک می اي بود که خودش اختراع کرده بود و داشت آن ها و آن هزار طبقه و رده روزنامه

اگر مت ي این چیزها،  ریختند دور، مثل همه ي آن چیزها را عاقبت می شاید همه. درمانی را شروع کند و همه چیز به هم خورده بود شیمی

  .مرد می

    

ي  خواست خودش را به سایه می. شاید از قد نیل هلن، بلندتر. ها از قد او بلندتر بودند ذرت. ي ذرت برساند خواست خودش را به مزرعه می

ي ذرت به  همزرع. حصاري وجود نداشت! ها را، شکر خدا، انگار برده بودند تو سگ. با این فکر، عرض محوطه را طی کرد. مزرعه برساند

هاي باریک مشمع، به  ها مثل تکّه برگ. راست رفت داخل مزرعه، توي راه باریک بین دو ردیف ذرت یک. شد تدریج، کنار محوطه تمام می

ي خودش یک بالل داشت،  اي برا هر ساقه. ها آن را از سرش نیندازند مجبور شد کالهش را بردارد تا برگ. خوردند صورت و بازوهایش می

  .ي تند گیاه آمد، بوي نشاسته و شیره آورِ رویش سبزي می بوي شدید و کم و بیش تهوع. مثل نوزادي که توي قنداق پیچیده باشند

    

زند،  ي بزرگ زبر، دراز بکشد و تا وقتی نشنود که نیل صدایش می ها ي این برگ در سایه. خیال داشت وقتی به آن جا رسید، دراز بکشد

دادند  ي چنین کاري را نمی هاي ذرت آن قدر به هم نزدیک بودند که اجازه آمد، ولی ردیف ید حتّی آن موقع هم بیرون نمیشا. بیرون نیاید

  .تر از آن بود که خودش را براي این کار به زحمت بیندازد و جینی، فکرش مشغول

    

ي  اي کف اتاق نشیمن، یا اتاق جلسه ن روز عصر افتاده بود که عدهیاد آ. ها افتاده باشد دلیلش اتّفاقی نبود که تازگی. اوقاتش خیلی تلخ بود

پذیرتر  تر و انعطاف هایی که بنا بود آدم را صادق از آن بازي. شناسی جدي بودند هاي روان اش، نشسته بودند و مشغول یکی از آن بازي خانه

گفتی؛ و زنِ موسفیدي به اسم ادي نورتن، از دوستان نیل، گفته رسید، می کردي، فقط هر چه به ذهنت می باید به هر کسی نگاه می. کنند

 "مقدس خشکه"رسد،  کنم، تنها چیزي که به ذهنم می خواهد این را به تو بگویم، ولی هر وقت نگاهت می هیچ دلم نمی! جینی«: بود

  »!است

    

دانست هر کسی که این را  تصادفاً می. »ها وناي چشمهماد«: یا] iii][3[»فرزند گل«: آمیزتري به او گفته بودند سایرین چیزهاي محبت

از این که مجبور بود، بنشیند آن جا و به نظر دیگران در . بود، ولی به روي خودش نیاورد] iv][4[»ها مانون چشمه«گفته بود، منظورش 
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میرد،  البتّه وقتی آدم می. ساده، نه معصوم او نه آرام بود نه مطیع، نه: کردند همه اشتباه می. ي خودش گوش کند، کفرش درآمده بود باره

  .ماند هاي اشتباه، تنها چیزي است که باقی می این قضاوت

    

از یک ردیف ذرت ! گم شده بود: ي ذرت را انجام داده بود ترین کار ممکن در مزرعه در همان حال که ذهنش درگیر این موضوع بود، آسان

ابرها . رود سعی کرد از راهی که آمده بود، برگردد؛ ولی معلوم بود راه را درست نمی. الً چرخیده بودو بعد یک ردیف دیگر گذشته بود و احتما

به هر حال، موقع ورود به مزرعه، دقّت نکرده . توانست بگوید غرب، کدام سمت است باز هم روي خورشید را پوشانده بودند، در نتیجه نمی

  .توانست کمکی بکند این، این موضوع هم نمیکند، بنا بر  بود که در کدام جهت حرکت می

    

ي  قلبش درست مثل همه. ها ها و صداي رفت و آمد دوردست ماشین ي باد در میان ذرت هیچ چیز نشنید جز صداي زوزه. حرکت ایستاد بی  

ا و فریاد مت را شنید و در ه بعد دري باز شد، صداي پارس سگ. تپید ها زندگی در پیش داشته باشند، می ها و سال هایی که سال قلب

ي  تمام مدت، در گوشه. معلوم شد که زیاد دور نشده بوده. ها به طرف آن صدا بازکرد ها و برگ راهش را از میان ساقه. محکم بسته شد

  !چرخیده کوچکی از مزرعه، دور خودش می

    

رفت طرف  درست مثل جینی داشت می» .ازشان نترسازشان نترس، «: با فریاد گفت. ها نهیب زد مت برایش دست تکان داد و به سگ

آمدي و در  باید می«. شد تر می تر و شاید خودمانی شدند، صدایش آهسته تر می هر چه به هم نزدیک. ماشین، منتها از یک سمت دیگر

مطمئن شوم حالت خوب آیم بیرون که  همین االن به شوهرت گفتم می«. ها بشاشد کرد جینی رفته بود وسط ذرت خیال می» .زدي می

در ضمن، . بست، ممکن بود به مت بربخورد اگر در را می. سوار ماشین شد، ولی در را بازگذاشت» .من خوبم، متشکّرم«: جینی گفت» .است

  »!خواست خیلی دلش چیلی می«: کرد خیلی هم احساس ضعف می

    

  زد؟ ي کی حرف می در باره -

    

  .نیل -

    

توانم  خواهد، می اگر دلت می«. کشیده بودند هایش سیمی انگار بین گوش. کرد خت و چیزي در سرش وزوز میری لرزید و عرق می جینی می

خواست به  جوِ توي دستش را باال برد، انگار می مت، بطري آب. خند بر لب، سرش را تکان داد جینی لب» .برایت بیاورم این جا یک کمی

خواهی؟ ما این جا آب  یک لیوان آب هم نمی«: خند بر لب، دوباره سرش را تکان داد نان لبچ جینی، هم» خوري؟ می«: سالمتی او بنوشد

  »!خوبی داریم

    

  .نه، متشکّرم -
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ي اون یارو رو شنیدي که چند  قضیه«: مت با لحن متفاوتی گفت. زد افتاد، عق می گرداند و چشمش به ناف بنفش او می اگر سرش را برمی

 "!رم اسب بگیرم دارم می": گه می "ري؟ ها کجا داري می با اون نعل": گه رفته بیرون؟ و باباش بهش می ز در میتا نعل دستش بوده و ا

اسب رو . گلِ بزرگ دستش بوده افسار یه اسب خوش. گرده طرف، فردا صبحش برمی ".شه اسب گرفت با نعل که نمی": گه باباهه می

 "ها رو واسه چی گرفتی دستت؟ اون شاخه": گه می. ره بیرون و چند تا شاخه دستشه ه میبینه دار فرداش باباش می. ذاره تو اصطبل می

  »... ."اند اینا بید مشک": گه پسره می

    

ش  دیگه چی شده؟ همه«: مت گفت» .تحملش را ندارم. خواهم بشنوم گویی؟ نمی ها را به من می براي چی این«: جینی، تقریباً لرزان گفت

باشه، دیگه مزاحمت «: مت گفت. فشرد داد، دستش را روي دهانش می جینی داشت سرش را تکان می» .ر نیستت یه جوك که بیش

  .ها را صدا کند پشتش را کرد به او، حتّی به خودش زحمت نداد سگ» .شم نمی

    

ولی به «: بیش مکانیکی بود لحن دکتر، سنجیده و کم و» !بین باشم هایم برداشت غلطی بکنید یا بیش از حد خوش خواهم از حرف نمی«

منظورم . ولی صادقانه بگویم، انتظارش را نداشتیم. البتّه امیدوار بودیم این طور بشود. رسد به میزان قابل توجهی کوچک شده است نظر می

یم و ببینیم چه پیش درمانی را شروع کن  ي بعدي شیمی بین باشیم و مرحله توانیم تا حدي خوش ولی می. این نیست که مبارزه تمام شده

  ».آید می

    

گفت؟  چرا باید می. جینی چنین چیزهایی به دکتر نگفته بود» .تحملش را ندارم. خواهم بشنوم گویی؟ نمی ها را به من می براي چی این«

یت این بود که آن چه زد؟ او هیچ تقصیري نداشت؛ ولی واقع داد و توي ذوق او می کرد و ناسپاسی نشان می خلقی می چرا باید این طور کج

ي  پوسته. برد آزادي مختصري را از بین می. کرد برگردد و این سال را از نو شروع کند وادارش می. کرد تر می گفته بود، همه چیز را سخت

  .نیافته رها شده بود محافظ نازکی که تا آن موقع حتّی از وجودش خبر نداشت، ورآمده و او التیام

    

با احتیاط . جینی از ماشین پیاده شد. ي ذرت بشاشد، باعث شد یادش بیفتد که واقعاً شاش دارد رفته بوده توي مزرعه این تصور مت که او

اش  هاي گشاد بپوشد، چون مثّانه این تابستان عادت کرده بود دامن. ایستاد و پاهایش را از هم باز کرد و دامن کتان گشادش را باال کشید

  .ها جاري شد چکّه از او، میان شن اي چکّه جوي تیره. نبود دیگر کامالً در اختیارش

    

ها با اکراه واقی زد که  یکی از سگ. ابرها رفته بودند. نزدیک غروب بود و آسمان باالي سرش صاف بود. خورشید دیگر پایین آمده بود

ه بودند سراغش که اذیتش کنند، دیگر به او خو وقتی از ماشین پیاده شده بود، نیامد. آید، ولی کسی که آشناست کسی دارد می: بگوید

. پسري بود، یا مرد جوانی، سوار بر دوچرخه. واز از آن آدم، هر که بود، پیش دویدند بی هیچ اضطراب یا هیجانی، براي پیش. گرفته بودند

  .او رفتگیرِ گرم، به سوي  ناگهان پیچید طرف ماشین؛ و جینی ماشین را دور زد و دستی تکیه داده بر گل
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ي آب با او حرف بزند؛ و شاید براي آن که حواسش را پرت کند تا به دنبال چنین چیزي به زمین  خواست پسرك کنار آن چاله دلش نمی  

با یک جست از دوچرخه پایین . پسر خندید» اید تحویل بدهید؟ چیزي آورده. سالم«: گفت. هم نگاه نکند، خودش سرِ صحبت را باز کرد

جینی فکر کرد باید توضیح بدهد کیست، » .گردم خانه از سرِ کار بر می. کنم من این جا زندگی می«: گفت. ن را انداخت زمینپرید و آ

ي کسی  این طور که به ماشین چسبیده بود، البد قیافه. ولی این همه خیلی سخت بود. بگوید چرا آمده این جا و چه مدت است این جاست

  .اي بیرون کشیده باشد کرده از ماشین تصادف را داشت که تازه خودش را

    

پیراهن سفید . یک گارسون» .رستوران سامی. کنم کنم، ولی توي یک رستوران توي شهر کار می آره، من این جا زندگی می«: پسر گفت

. من جینی الکلی هستم«: فتجینی گ. ها را هم داشت یار گارسون ي پرحوصله و هوش قیافه. ها بود مثل برف و شلوار سیاه، لباس گارسون

  »هلن کجاست؟. هستی که قرار است هلن برایش کار کند تو همان خانمی. فهمیدم«: پسر گفت» ... .هلن ... هلن 

    

  .توي خانه -

    

  یعنی هیچ کس از تو دعوت نکرد بروي تو؟ -

    

آالیش که احتماالً او  زیبا و مغرور، با شور و شوقی بی الغر و. ساله هفده یا هجده. سنّ و سال هلن است تقریباً هم«: جینی با خودش گفت

کاران جوان سر درآورده بودند؛ هر  جینی چند تا از آن قماش را دیده بود که عاقبت از میان خالف» .رساند خواست نمی را تا آن جا که می

  .است ي چیزفهمی رسید بچه چند به نظر می

    

موهایش رنگ موهاي جون بود، » .جون هم آن جاست؟ جون، مادر من است«: گفت. ایی آشفتهفهمید او خسته است و یک جوره انگار می

مت «: گفت. موي نسبتاً بلندي داشت که آن را از وسط فرق، باز کرده بود و دو طرف صورتش آویزان بود. ي تیره هاي طالیی در زمینه رگه

  »هم آن جاست؟

    

  .بله؛ و شوهر من -

    

  !آور است خجالت -

    

  ».دهم همین بیرون منتظر بمانم من گفتم ترجیح می. ها از من دعوت کردند آن. نه! اوه«: جینی گفت
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فکر . کاري نجاري انجام بدهند تا زیر نظر خودش چمن بزنند یا نقّاشی کنند یا خرده. آورد خانه نیل، گاهی یکی دو تا از آن اراذل را می

شد به خاطر این کار  ها الس زده بود، طوري که هرگز نمی جینی گاهی با آن. راهشان بدهنداي  کرد برایشان خوب است که به خانه می

ها  براي این نبود که نیل دیگر آن! ها و عطر صابون سیبش دامن ها از نرمی آمیز، یک جور آگاه کردن آن صرفاً لحنی محبت. مالمتش کرد

  .ت استبه او گفته بودند خالف مقرّرا. را نیاورده بود خانه

    

تر کسی را  کم. من هم همین طور! جدي؟«: او گفت» .بندم من ساعت نمی. دانم نمی«: خب، چند وقت است منتظري؟ جینی گفت -

  ».هیچ وقت«: جینی گفت» اي؟ هیچ وقت ساعت نبسته. بینم که ساعت نبندد می

    

به هر حال، انگار همیشه . اصالً دوست نداشتم. دانم را نمیدلیلش . هیچ وقت دوست نداشتم ساعت ببندم. هیچ وقت. من هم همین طور -

: پرسد ها از من می ها یکی از مشتري گاهی وقت! دو دقیقه، حداکثر پنج دقیقه -فهمم ساعت چند است، با اختالف یکی  یک جوري می

روم ببینم  محض آن که فرصت کنم، میبه ! شوند ساعت دستم نیست حتّی متوجه نمی. گویم و من به او می "دانی ساعت چند است؟ می"

ها بگویم ساعت، همانی نیست که من  پزخانه ساعت هست، ولی تا به حال نشده مجبور بشوم بروم و به آن توي آش! ام یا نه؟ درست گفته

  ».کنی ر شم پیدا میکم یک جو به گمانم اگر هیچ وقت ساعت نبندي، کم. ام من هم، هر از گاهی این کار را کرده«: جینی گفت» !ام گفته

    

  .آره، واقعاً همین طور است -

    

  کنی حاال ساعت چند است؟ خب، فکر می -

    

دانم کی از سر کار  می: هفت دقیقه به هشت؟ ولی من یک امتیاز دارم - شش . حدود ساعت هشت است«: به آسمان نگاه کرد. پسر خندید

ها حرف زدم و بعد با دوچرخه آمدم  دو دقیقه با چند تا از بچه - یگار بخرم و بعد یکی ي خواربارفروشی س ام و بعد از آن رفتم مغازه درآمده

  ».نه«: جینی گفت» کنید، درست است؟ شما توي شهر زندگی نمی. خانه

    

  کنید؟ خب، کجا زندگی می -

    

  .جینی به او گفت
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  خواهد بروي خانه؟ بگویم که دلت میخواهی بروم تو و به شوهرت  خواهی بروي خانه؟ می اي؟ می خسته شده -

    

  ».این کار را نکن. نه«: جینی گفت

    

  .بینی بلد است آخر کف. گیرد به هر حال، البد جون دارد آن تو، فالشان را می. باشد. باشد -

    

  !جدي؟ -

    

  .ي چاي با تفاله. گیرد فال چاي هم می. رود به رستوران دو بار می - اي یکی  هفته. واقعاً -

    

سوییچ روي ماشین «: گفت. ي راننده، داخل ماشین را نگاه کرد بعد از پنجره. اش را بلند کرد و آن را از مسیر ماشین بیرون برد وچرخهد

تواند مرا  تواند از مت خواهش کند که او و هلن را، وقتی حاضر شدند، برساند؛ و مت می خواهی برسانمت خانه؟ شوهرت می خب، می. است

» کنی، درست است؟ تو رانندگی نمی. ولی مت بابام نیست. جون مادرم است. کند یا اگر مت این کار را نکرد، جون می. ا بیاوردي شم از خانه

  .شد رانندگی نکرده بود چند ماه می» .نه«: جینی گفت

    

راه تو  ست به همان سرعت بزرگدر. اي است که من بلدم خواهی برسانمت؟ قبول؟ این صرفاً جاده پس قبول؟ می. کردم بکنی فکر نمی -

  .رساند آن جا را می

    

. زد اي شده بودند که انگار معدن شن و ماسه را دور می در واقع، در جهت مخالف حرکت کرده و وارد جاده. از کنار شهرك رد نشده بودند

هاي  ، هنوز چراغ)د اسمش این استبه جینی گفته بو(ریکی . ترین قسمت آسمان رفتند، به طرف روشن دست کم حاال به سمت غرب می

کنم تا به حال یک دانه ماشین هم توي این جاده دیده  خیال نمی. محال است به کسی بر بخوري«: گفت. ماشین را روشن نکرده بود

ن وقت آسمان تاریک ها را روشن کنم، آ اگر چراغ. هایی که از وجود این جاده خبر دارند، زیاد نیست دانی، تعداد آدم می. باشم، هیچ وقت

کنیم، طوري که وقتی تاریک شد،  ي دیگر صبر می فقط چند دقیقه. توانی ببینی کجا هستی رود و نمی شود و همه چیز در تاریکی فرومی می

  ».کنیم ها را ببینیم، آن موقع چراغ ها را روشن می بتوانیم ستاره

    

ها را  چراغ. کردي رد یا سبز یا آبی، بسته به این که به کدام قسمتش نگاه میي قرمز یا ز رنگی بود، شیشه ي بسیار کم آسمان مثل شیشه

ها، پشت سرشان  دیدي و انبوه سیاه درخت هاي سیاهی را کنار جاده می فقط کپه. شدند ها تیره می ها و درخت کردي، بوته که روشن می
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پرشاخ و برگ باشند، مجزّا و هنوز قابل تشخیص؛ و گل حنا که شد؛ به عوض آن که مثل حاال، صنوبر و سرو و کاجِ سیاه  متراکم می

  .شد لمسشان کرد انگار آن قدر نزدیک بودند که می. زد هاي آتش، سوسو می هایش مثل گُله گل

    

ید عرض رس به نظر نمی. با این حال، نزدیک بودند. آن قدرها هم نزدیک نبودند. جینی دستش را برد بیرون. کرد ماشین، آهسته حرکت می

آن «: ریکی گفت» آن پایین آب است؟«: گفت. بیند جینی فکر کرد درخشش نهر پرآبی را آن جلو می. تر باشد جاده از عرض ماشین بیش

  »خواهی ببینی؟ می! زیرمان آب است. هر دو طرفمان آب است. پایین؟ همه جا آب است

    

جینی پایین را که نگاه » .در را باز کن و پایین را نگاه کن. را نگاه کن از سمت خودت پایین«: گفت. سرعت ماشین را کم کرد و ایستاد

پسر . کرد روي آبی که حرکت نمی! بدون نرده. تر نبود پلی کوچک با الوارهاي عرضی که طولش سه متر بیش. کرد، دید روي پلی هستند

است؛ چون همیشه زیر جاده، آب جریان دارد، یا این که  هر جا هم که پل نیست، جوي سرپوشیده. سر تا سر این جا پر از پل است«: گفت

  »عمقش چه قدر است؟«: جینی گفت» .ساکن است و جریان ندارد

    

تر است، ولی بهار، تمام جاده  آن جا عمیق. ایم، عمیق نیست ي بزرگ نرسیده تا وقتی به برکه. آن هم این موقع سال. عمیق نیست -

هیچ . این جاده، تا کیلومترها همین طور صاف است، از این سر تا آن سر. این مسیر آمد، آن موقع عمیق استشود از  رود زیر آب و نمی می

  .ي باتالق بورنئو است دانم این، تنها جاده تا آن جا که می. کند اي هم قطعش نمی جاده

    

  ».آن سر دنیاست. اي به اسم بورنئو هست باتالق بورنئو؟ یک جزیره«: جینی گفت

    

  .تا به حال فقط اسم باتالق بورنئو به گوشم خورده. دانم از آن جزیره چیزي نمی -

    

روشنشان کرد و در شبی که ناگهان » .هاست وقت روشن کردن چراغ«: پسر گفت. حاال یک باریکه علف تیره، وسط جاده درآمده بود

نشسته بود وسط جاده، . تیغی جلوم سبز شد ي روشن کردم، یک جوجهها را همین طور یک بار که چراغ«: فروافتاد، انگار توي تونلی بودند

. توانست از جایش تکان بخورد مرد و نمی داشت از ترس می. مثل یک پیرمرد ریزنقش کوچولو. روي پاهاي عقبش؛ و زل زده بود به من

  ».خورد هاي ریزش به هم می دندان

    

  .آورد ترهایش را میدخ جینی با خودش گفت، این همان جایی است که دوست
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ترسیده بود، ولی با این حال، . حوصله نداشتم پیاده شوم و دنبالش کنم. اي نداشت کنی چه کار کردم؟ بوق زدم، ولی هیچ فایده فکر می«

روشن کردم، ها را  دوباره که چراغ. فرصت داشتم. براي همین، ماشین را همان جا پارك کردم. تیغی بود و ممکن بود کار دستم بدهد جوجه

  ».رفته بود

    

خواهم یک  می«: پسر گفت. دید خوردند، ولی اگر هم گل داشتند، جینی نمی ها واقعاً به ماشین رسیده بودند و به در می حاال دیگر شاخه

  »!اي بندم تا به حال ندیده خواهم یک چیزي نشانت بدهم که شرط می می. چیزي نشانت بدهم

    

ي سابقش . داشت کم ترس برش می افتاد، احتماالً حاال دیگر کم يِ سابق جینی اتّفاق میاگر این ماجرا در زندگی عاداگر به زندگی عاد

  »تیغی نشانم بدهی؟ خواهی یک جوجه می«: گفت. گشت، حاال اصالً این جا نبود برمی

    

  !نه خیر، جوجه تیغی نیست -

    

در آغاز، همه جا در سکوت سنگینی فرورفته . ماشین را متوقّف کرد» بینی؟ ا را میه ستاره«: گفت. ها را روشن کرد چند کیلومتر جلوتر، چراغ

خواستی  ها بود، یا صداهاي کوچکی که تا می رفته، وزوزي این سکوت را پر کرد، شاید صداي دوردست رفت و آمد ماشین بعد رفته. بود

  .رو حیوانات شب ها یا ها یا خفّاش ي پرنده شدند؛ یا صدا شان، تمام می درست بشنوي

    

ها کر  کنی حاالست که از صداي قورباغه فکر می. شنوي ها هیچ صدایی نمی اگر بهار بیایی این جا، غیر از صداي قورباغه«: ریکی گفت

  .جینی اطاعت کرد» .حاال پیاده شو و یک کم با من قدم بزن«: درِ سمت خودش را باز کرد» !بشوي

    

آمد، صدایی مثل  تر بود و صداي دیگري می جلوتر، انگار آسمان، روشن. ریکی توي آن یکی. رفت راه میهاي الستیک  او توي یکی از رده

  .هاي دو طرف ناپدید شدند جاده، چوبی شد و درخت. صداي حرف زدن مالیم و آهنگین

    

گذاشت . بعد دستش را برداشت .آمد نزدیک و دست گذاشت توي گوديِ کمرِ جینی و هدایتش کرد» !یاال. رویش راه برو«: ریکی گفت

هاي  رفتند، ولی این حرکت امواج نبود، قدم مثل کف قایق باال و پایین می. خودش روي این الوارها، که مثل کف قایق بودند، راه برود

دانی کجا  یخب، حاال م«: ریکی گفت. هاي زیر پایشان باال و پایین برود شد تخته هاي ریکی و خودش، که باعث می خودشان بود، قدم

  »روي بارانداز؟«: جینی گفت» هستی؟

    

  .این یک پل معلّق است. روي پل -
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ي پل و به پایین نگاه  ریکی او را برد به طرف لبه! متر باالتر از سطح آب راکد بود دوازده سانتی - روي چوبی، فقط ده  فهمید، سواره حاال می

همان چیزي تویش هست . به خاطر این که باتالق است. همیشه تیره است«: افتخار گفتریکی با . ها، روي آب شناور بودند ستاره. کردند

زد، همان چیزي بود  ها، که لَپر می آبِ روانِ درون نی. دید زارها را می جینی ساحل و نی» .شبیه چاي بدون شیر است. که توي چاي هست

  .کرد که آن صدا را تولید می

    

ي خاك قرار دارند و جاده، نوار  ها زارها، روي بشقاب ها و نی ي ذرت همه: شد تصور کند که باعث میحرکت مختصر پل، » .تانن«: گفت

  .معلّقی از خاك است و زیرش سر تا سر، آب است

    

اشین وقتی از م. راهش نبود در این موقع بود که متوجه شد کالهش نیست و نه تنها سرش نبود، بل که تمام این مدت توي ماشین هم هم

وقتی نشسته بود توي ماشین و سرش را به صندلی تکیه داده بود . پیاده شد که بشاشد و وقتی شروع کرد به صحبت با ریکی، سرش نبود

ي ذرت انداخته بودش؛ و بس  البد توي مزرعه. کرد هم، سرش نبود هایش را بسته بود و مت داشت آن جوك را برایش تعریف می و چشم

ترسید چشمش به برجستگی ناف مت بیفتد که به آن بلوز بنفش چسبیده بود،  همان موقع که می. رفته بود آن را بردارد که هول بود، یادش

وقتی ماه توي آسمان باشد، این جا واقعاً قشنگ ! حیف که ماه هنوز درنیامده«: ریکی گفت. کرد مویش نگاه می ي بی او داشت به کلّه

  ».است

    

  !االن هم قشنگ است -

    

جینی به . جینی را نوازش کرد. توانست سرِ فرصت بغلش کند می. ریکی او را طوري محکم گرفت که انگار جاي هیچ چون و چرایی نبود

شروعی مهرآمیز، پذیرفتنی . این نوازش، خودش به تنهایی همه چیز بود. دلی دارد نظرش رسید که براي اولین بار در عمرش کسی با او هم

پس، این اولین بار بود «: ریکی، جینی را چرخاند و راهی را که آمده بودند، برگشتند. مندانه والنی و جداشدنی رضایتصمیمانه، سپاسی ط

  ».بله، اولین بار بود«: جینی گفت» !رفتی؟ که روي پل معلّق می

    

ین بار بود که کسی مثل تو را بغل من هم اول«: خواست به جلو پرتش کند ریکی دستش را گرفت و آن را طوري تاب داد که انگار می

  ».احتماالً همین طور است! آره، آره«: ریکی گفت» .آید احتماالً در زندگی باز هم برایت پیش می«: جینی گفت» !کردم می

    

م وقتی نیل ه. جینی ناگهان به یاد نیل افتاد، توي آن کاروان روي زمین خشک. یار شده بود ریکی از فکر آینده حیرت کرده بود، هش

  .کرد؛ از فکر آینده متحیر بود، گیج و منگ، مبهوت هاي روشن داشت، باز می مشتش را پیش چشم آن زن، که موهایش رگه
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ها و  ي مهرآمیزي که در این زمان بر زخم ي خنده قهه قه. جینی فروریختن باران ترحم را، کم و بیش شبیه به خنده، احساس کرد

  .شد هاي روحش چیره می مغاك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جویس کرول اوتس / از آشنایی با شما خوش وقتم 

حسین نوش آذر: برگردان
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کدام زن و شوهر نبودند به یک رستوران چینى ها دو زوج که هیچشب جمعه بود و آن. یاد نمی آورد که بحث چگونه درگرفتهیچکس به

شان رنگ ها پیش ازدواج کرده بودند و اکنون حتى خاطره طالق هم در ذهنمرد مدتها و یکى از آن دو زن. شان بودرفته بودند که پاتوغ

موضوع . شود و زندگى ناآرامى داشته است بسیارى چیزها به تاریخ تبدیل مى شودسالگى نزدیک مىبراى آدمى که به چهل. باخته بود

اش که اکنون به یک واقعه تاریخى تبدیل شده بود طعم پدر یىتر در زندگى زناشوها صاحب بچه بودند و مرد مسنزن. بحث زایمان بود

.خندیدندگفتند و مىمانند دخترهاى جوان مقابل هم نشسته بودند، مى. کردندفقط خانم ها صحبت مى. بودن را چشیده بود

 .داشتندهمین او را از من دور نگهبراى . مادرم ترسیده بود. وقتى بچه اولم را زاییدم همه یک زایمان طبیعى داشتند: کنستانس گفت
چه که تجربه کردم این بود آن. اش نکردممن در انتظار نوعى زایمان بودم که هرگز تجربه. دانستم او به نسل ناآگاه گذشته تعلق داردمى

بار سراغم بیاید و بعد قه یککه ابتدا درد هر بیست دقیآمد نه اینبار به سراغم مىکه دردهاى زایمان از همان اول هر چهار دقیقه یک

توانست موقع رساند نمىآمد که شوهرم وقتى که داشت مرا به بیمارستان مىنظر مىمردم و بهتر شود و من داشتم از ترس مىسریع

وان قدر ناتوشش ساعت درد کشیدم بدون هیچ داروى مسکن و آخر سر آنهایش را روى جاده متمرکز کند و بعد من سىرانندگى چشم

کشیدم و شوهرم دو بار غش مثل یک حیوان زوزه مى. توانستم زور بزنموقتش که شد نمى. بودم که ضربان قلبم به شمارش افتاده بود

ها این: مرین گفت. بیچاره شده بودم! خداى من. کردم باید از آن بپرهیزمکرد و عاقبت سزارینم کردند دقیقاً همان چیزى که گمان مى

زایمان اول من هم : مرین گفت. صاحب یک بچه مى شوى !درست است. ا نتیجه اش این بود که صاحب یک بچه شدىام. همه درست

که دلم قدر بیمار، افسرده و وحشتزده بودم که باوجود اینهاى اول حاملگى ایندر عوض در ماه. البته مثل تو درد نکشیدم. سخت بود

زایمانم با چنگک . همین از فکرش بیرون آمدمبراى. کردا هیچکس آن را به من توصیه نمىخواست یک زایمان طبیعى داشته باشم، اممى

هوش آمدم و یک نفر بچه را به من داد فکر کردم آن بچه وگول وقتى که بهدر آن حال گیج! آه. طور استدانى که چهمى. بود) فورسیس(

 .اب زمان از دستم دررفته بود و فکر کردم که نوزاد خود من هستمحس. کردفکرم آشفته بود و مغزم درست کار نمى .خودم هستم

این . قدرى خیاالتى شده بودم. البته جدى نبود. طور بودمن موقع زایمان دخترم حالم این. دانم منظورت چیستمى! اوه: کنستانس گفت

که یک ضربه ! و یادگرفتن شیر دادن به بچه. شوددارى مىقدر که آدم گرفتار بچهاین. گذرنداما مى. آره. اندوغریبها خیلى عجیبخیال

 .کردندها هروکر مىها مثل دختربچهزن. ستفنى

مورفى، یکى از آن دو مرد که دو بار ازدواج کرده و جدا شده بود و . دادندشان گوش مىمردها بااحترام اما اندکى معذب به حرف همراهان

دانستید کنید اگر مىسؤال من از شماها این است که فکر مى: هجده ساله بود، رو به زنان کرد و گفتشان چند تا بچه داشت و بزرگترین

قدر دردناك است حاضر بودید به آن تن بدهید؟ زایمان این

دانى؟ تو از درد زایمان چى مى! قدر دردناك، مورف؟این: اش گفتکنستانس، معشوقه. ها با تعجب به او نگاه کردندزن

اما درد تمام موضوع . البته باید اعتراف کرد که درد زایمان خیلى زیاد است: مرین که در این میان رفته بود در جلد یک آدم منطقى، گفت

هات را دوست ندارى؟ تو مگر بچه. هام هستممن عاشق بچه .شدمدار مىدار بشوى؟ البته باز هم بچهتو دوباره حاضرى بچه. نیست
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معلوم . شودآمیز مىاین دیگر دارد توهین :دار مى شدى؟ کنستانس که رنجیده بود، گفتتو دوباره بچه: گفت. کنستانس کردمورفى رو به 

 .شدماست که مى

 .آمیز؟ من فقط سؤال کردم، یک سؤال فرضىچرا توهین

شان کردم دوستشان و فکر مىشناسىو تو مى کنیم که واقعاً وجود دارندست؟ ما داریم درباره دختر و پسرم صحبت مىچه چیزش فرضى

تد، مرد . شان تن به چه مصیبتى که ندادىاما براى داشتن. هاى محشرى هستندهر دو هم بچه. دانم وجود دارندمى: مورفى گفت. دارى

 .منظور مورفى همین است: دیگر داخل صحبت شد و گفت

خورد و انگار تمام بدنت پیچ و تاب مى. البته که خیلى دردناك است! ببین :شى گرفتکنستانس پی. زدنها با هم شروع کردند به حرفزن

 .شوددو شقه مى

همه بااین. طور نیست که انتظارش را داشتىوقت آنطورى که هیچ. کندالبته که خیلى هولناك است، و هر بار هم با دفعه قبل فرق مى

گویم؟ فهمى که چه مىمى. آخر سر صاحب یک بچه هستى

 .صاحب یک بچه نه یک سنگ کلیه: مرین گفت

او را از محل کارش مستقیم با آمبوالنس به بیمارستان دانشگاه برده . مورفى چند ماه قبل یک بیمارى سنگ کلیه را از سر گذرانده بود

براى همین . وز دیده بودند نشناختندشورهایى که او را در آن حالرنگش چنان پریده و حالش چنان وخیم بود که همکارانش آن. بودند

ها از ته دل زن. ها تد و اندکى بعد مورفى هم به خنده افتادها زدند زیر خنده و به خنده آناما زن. خندیدن در این لحظه دور از انصاف بود

باقى . شده آورده بوداب پرتقال قاچحساب را همراه با یک بشقگارسن در این میان صورت. شان آمیخته با ریشخند بودخندیدند و خندهمى

وقتى شروع کردند به . ها پیش خاموش بوداز مدت "رستوران دانگ"تابلوى نئون که روى آن نوشته شده بود . میزها، همه خالى شده بود

ر از پسش برمى چطو: گذشت به تد گفتاما مورفى که از هیچ موضوعى به آسانى نمى. یافتهاشان بحث داشت خاتمه مىباز کردن فال

رك و پوست کنده من که  .فهم چطور چنین چیزى ممکن استها چطور حاضرند دوباره تن به زایمان بدهند؟ من که واقعاً نمىآیند؟ زن

 .جرأتش را نداشتم

 .من هم جرأتش را نداشتم: گفت. تد شانه باال انداخت
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 .ها حالم را بد مى کندحتى شنیدن این حرف: گفت. چهره در هم کشید .تر بوداز مرین چند سال جوان. تر از دیگران بودتد جوان

با حالت . (انداختندبعد همه دستش مى. اش را انداختما جلو چشم ما بچهرفتم معلم انگلیسىوقتى به دبیرستان مى: مورفى گفت

همان موقع در : منظورم این است. لوم شدهمان موقع تکلیفم مع. شدمترك مىاما من که داشتم زهره) عصبى و نیمه شوخىنیمه

 .توانستم دردى را که مادرم سر زایمان من تحمل کرد به جان بخرمسالگى فهمیدم که من اگر زن بودم هرگز نمىشانزده

. شان راه افتاده بودوچانهکشیدند و آب پرتقال از چکقاچ پرتقال را به دندان مى .کردندزده به مردها نگاه مىها با چشمان باز و شگفتزن

اگر بنا بود که من بچه به : گفت. دادتد سرش را تکان مى. شان را از جیب درآوردندمردها درباره صورتحساب صحبتى کردند و کیف پول

 .وقت جا داشت که به آینده بشریت شک کردآن! دنیا بیاورم آه، خداوندا

 .ستیک سنگ کلیه کافى. هاى اولیه برافتاده بودحاال نسل انسان اگر دست من بود تا: گفت. ها چشمک زدمورفى به زن

من عاشق زندگى . ستکنم اعتراف وحشتناکىفکر مى. ها را از کیف پولش بیرون آورد و مثل ورق بازى روى میز انداختتد اسکناس

در این لحظه مردها . ها عالقه دارمصوال به بچههام هستم و امن عاشق بچه: مورفى به اعتراض گفت. ستدنیا اساساً جاى زیبایى. هستم

تنها . حاال نخند کى بخند .ها مى خندیدندمردها ناگهان مثل بچه. چیزى در صدا یا لحن مورفى تد را به خنده انداخته بود. زدند زیر خنده

-نشسته بودند، نه به مردها نگاه می حرکتها بىزن. کس متوجه او نشدسروصدا آمد و رفت و هیچگارسون براى برداشتن پول شام بى

.چون نقاب شده بودهاشان کشیده و همچهره. کردند و نه به یکدیگر
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  کورت وونه گات/ بله، نیروانایی در کار نیست 

میافارو، آمد دیدنم و ها و داناون و ، پیرو مراد بیتل2ام پیش ماهاریشى ماهشکه شنیده بود رفته 1هاى فرقه یونیتاریسمیکى از کشیش

.اممن هم پیرو همین فرقه. پیروان فرقه یونیتاریسم به هیچ چیز اعتقاد ندارند. یهاسم این کشیش چارلى» شیاده؟« پرسید 

دهد آدمى براى رنج به همه آموزش مى. هاى این مرد دلچسب و عمیقندلرزه. همین که چشمم به این مرد افتاد، دلم باز شد. نه« :گفتم

«.کشند؛ اون هم که مثل آب خوردنهبروند، دیگه رنج نمى 3ها دنبال مراقبه ترافرازندهشیدن به دنیا نیامده است، و اگر آدمک

«گى؟کنى یا جدى مىآرم؛ دارى شوخى مىسر در نمى«:گفت

«.بهتره شوخى نکنم»

«زنى؟حاال چرا این قدر سنگین رنگین حرف مى»

. رن توى عالم خلسهروزى چند دفعه مى. هر دوتایى مشَرّف شدن. ام گرفتار شدنهم دختر هیجده سالهبراى اینکه هم زنم و » :گفتم

مثل طبل برنجى، که توى اون چراغ روشن کرده باشن، مرتب نور . دیگه بیدى نیستن که به این بادها بلرزن. االن دیگه پشتشون به کوهه

«.دنپس مى

چشمم به جمال ماهاریشى روشن شد؛ آن هم بعد از آنکه دخترم گرفتار شد، قبل از آنکه زنم گرفتار من اول بار در کمبریجِ ماساچوست 

شد که دوشیزه میافارو هر جا یک سالى مى. این ماجرا مربوط به ژانویه پارسال است. شدبشود و درست همان روزى که میافارو گرفتار مى

دوشیزه فارو فقط دلش هواى مراقبه ترافرازنده کرده بود، . زدرازنده شده، ولى کلک مىداد پیرو مراقبه ترافرسید به نحوى نشان مىمى

.گر واقعى نیستتا کسى مشرف نشود، مراقبه. همین و بس

این کار  .تواند شما را در امر خطیر مراقبه ترافرازنده راهبر شودآید و مىاى از عهده برمىو تازه خیال نکنید همین طور هر از گرد راه رسیده

آید و بس، که البته در این صورت افتخار بزرگى نصیبتان شده است؛ اگر خود ماهاریشى نبود، شما را دست فقط از عهده ماهاریشى برمى

هاى هتلِ ماهاریشى بود که این افتخار بزرگ نصیب دوشیزه فارو در یکى از اتاق. سپارند که زیرِ دست ماهاریشى کار کرده باشدکسى مى

زن و دختر من مجبور شده بودند به یکى از شاگردهاى ماهاریشى قناعت کنند، آن هم در آپارتمان یک نوازنده جاز و نقاشِ اهل . دش

.بوستون که او هم اهل مراقبه است

کننده است و و دلگرم روید به چند جلسه سخنرانى، که بامزهاول مى. گیرد، اما چیز پر رمز و رازى در کار نیستتشرّف در خلوت انجام مى

برود رد خورد ندارد که هم آدم « چیز»خیلى آسان است و هر کس به دنبال این » چیز«کنند که این با زبان خوش به شما تلقین مى

گونه دهد خود مراقبه چه سخنران هیچ وقت توضیح نمى. شود، و هم پاکدامن و کارآمد، البته به شرطى که کارتان درست باشدخیالى مىبى

و در یکى از همین . گوید حتماً باید این چیز را تجربه کردسخنران مى. آیدآدمى از عهده توضیح برنمىچیزى است، براى اینکه هیچ بنى

تنهایى بنشینید و گپ  -هاى ماهاریشى یعنى یکى از همان وردست - ها خواهید با یکى از معلمگویید مىهاى سخنرانى است که مىجلسه

بخش مصرف جات یا داروى آرامکند؛ مثل اینکه نشئهدر همین نشست معلم چند سؤال از شما مى. دهندآنها هم ترتیب کار را مى .بزنید

نباید نشئه یا مست باشید؛ باید . ایدروید یا اینکه همین طور راست راست دیوانه شدهپزشک مىخورید، پیش روانکنید یا نه، مشروب مىمى

گویند بروید و بعد از تان لق باشد و تحت درمان باشید، بِهتان مىاهللاگر سیر ماخلق. دهند مشرّف بشویدواالّ اجازه نمىبه هوش باشید، 

.پایان دوره درمان بیایید
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وید و چند چیز گویند در فالن روز و فالن ساعت به فالن محل برراه باشد و آمادگى داشته باشید، بِهتان مىاگر از نظر معلم اوضاعتان روبه

جویان و به دانش. یک عدد دستمال، مقدارى میوه تازه، مقدارى گل و هفتاد و پنج دالر وجه ناقابل: ارزش به رسم هدیه با خودتان ببریدکم

 .دهند، آن هم بیش از پنجاه درصد یعنى چهل دالردار تخفیف هم مىزنان خانه

گوید این چیزى که آورده دین نیست، ماهاریشى مى. امگذارى کردهاین دین تازه سرمایه که با این حساب تا به امروز من هفتاد دالر در

اید که بلند بلند و با ام، حضور داشته باشید، حتماً صدایم را شنیدههایى که من دعوت داشتهدرست؛ اما اگر در کوکتیل پارتى. تکنیک است

پدر باالى این دین من یکى که تا به حال هفتاد چوقِ زبان بسته بى«: گویممى اخم و تخم، آن هم طورى که به گوش زن و دخترم برسد

«.امتازه سلفیده

عالوه به .کنندشود که چندان هم اعیانى زندگى نمىهاى زیردست استاد، مىهاى استاد و شاگردها، یعنى معلمها صرف مسافرتاین پول

هایى نیست که هر روز در یک نقطه از کالیفرنیاى این دین از آن دین .ها مجانى استاز آن خرند که استفادهتعداد آبرومندى کتاب نیز مى

.کنداى ظهور نمىتازه 4نه، گروهبان جمعه. اندازندجنوبى راه مى

تشرّف در . اردموقع مشرّف شدن به این چیز تازه، که به گفته پیروان آن اصالً دین نیست، غیر از خودتان و معلمتان کس دیگرى حضور ند

حضرت قدسى مآب سوامى براهماناندا «چند عکس ماهاریشى و مراد متوفاى وى، . گیردنور شمع و میان بخور و بوى عود صورت مى

.اندرا نیز به در و دیوار زده 5»ساراسواتى، جاگادگورو بهاگون شانکاراچایاىِ جیوتیر ماثى

یک مانترا، یا به قول خودمان ورد، . یکایى است و کت و شلوار و کراوات مرتب پوشیدهمعلمتان به احتمال بسیار زیاد مثل خودتان امر

. کند نبذ نبذ به عمق درونتان فرو برویدخاصیت این مانترا این است که موقعِ مراقبه کمکتان مى. دهد، که خاص خود شماستیادتان مى

خورد، علمى است که فقط در اختیار و در تخصص معلم و اگر بِهتان برنمى انتخاب این صداها که معموالً چند کلمه سانسکریت است، هنر،

.است

مناسب چه کسى است، و معلم در ) مقصود همان مانترا یا ورد است(فهمد چه صداهایى ها پرسیده بود از کجا مىزنم از یکى از همین معلم

ولى حرفم را باور کنید، این کار علم . شود توضیح دادکه نمى هااى است؛ به همین سادگىکار خیلى پیچیده«: جواب زنم گفته بود

«خواهدمى

به مجرّدى که مانتراى خودش را شنیده بود، به کلّه و با سقوط آزاد همین طور رفته رفته . در مورد زنم که این علم حسابى کارساز بوده

ام؛ این حرف را از خودم در نیاورده. ه و خلسه و نشئه موجود استدر آن ژرفاى درون هر چه دلتان بخواهد جذب. رفته بود تا ژرفاى درونش

وار از این اند، خُبرهزند و بسیارى از مریدان ماهاریشى که تا ژرفاى درون خود غوص رفتههر کس به آن عمق رسیده همین حرف را مى

وگو از هر گفترسد؛ مراقبه ترافرازنده بىرد آن نمىاى به گکند که هیچ نشئهکنند آدم آن قدر حال مىزنند و ادعا مىنشئگى حرف مى

.تر استبخشنشئه دیگرى در جهان زیباتر و الهام

.افتدجات هم نمىو تازه، سر و کارتان به مأموران مبارزه با نشئه
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مهم آنکه با هیچ یک از دهد، و پایانى به پیروان خود نوید مىلذت بى (است –تکنیک  - بلکه  - نیست  -دین  -که (این دین تازه 

طلبد؛ اى نمىکند؛ از پیروان خود هیچ گونه فداکارىگیرى نمىنهادهاى حاکم بر جهان سر ستیز ندارد؛ نسبت به هیچ نوع گرایشى جبهه

که در آن اى این چیز تازه، همپاى مرگ سیاره. خطرخطر بىخطر است، بىکبریت بى. الزم نیست تظاهر به پاکدامنى یا کف نفس کنید

اى که به راستى دارد از هواى زهرآلود و آب زهرآلود سیاره -کند هاى میانى جمعیت جهان را به خود جذب مىکنیم، همه الیهزندگى مى

.میردمى

ین عنوان را ا(جناب برسم ژانویه پارسال خواستم به من اجازه بدهند خدمت عالى .تبلیغ براى این مراقبه ترافرازنده چشمگیر و فراگیر است

یکى از دستیاران ایشان به من گفت همین االن ). نظرم عنوان مناسبى براى ماهاریشى آمدبرند و بهها براى پاپ اعظم به کار مىکاتولیک

برایش یک پاپاسى هم ارزش نداشت من کى هستم؛ البته نه اینکه خیال کنید من کسى . به هتل محل اقامت ایشان در کمبریج بروم

این پیروان مراقبه ترافرازنده به هر شکلى که . تنها یک چیز مورد عالقه آنها بود، و آن اینکه حضور من تبلیغ خوبى برایشان بود. هستم

.دهدکنند، براى اینکه از ته دل معتقدند این تکنیک دنیا را نجات مىبتوانند مردم را تبلیغ و ارشاد مى

پرسید چطور؟البد مى

لُب کالم ایشان این ) 1966المللى احیاى روح، انتشارات جنبش بین(، 6کتابى دارد به اسم علم، هستن و هنر زیستن جناب ماهاریشىعالى

مردان جهان همه هاى سازمان ملل قابل ستایش است، اما اگر همه سیاستهدف. دل نباشد، صلح ممکن نیستاست که تا آدمى خوش

ده، مراقبه ترافرازنده را تبلیغ کنند و فرد فرد آدمیان به مراقبه بنشینند، آن وقت است که چهره منابع و همه فکر و ذکر خود را یک کاسه کر

توان از خبرى بمانند و ندانند زندگى فرد فرد آدمیان را مىمردان جهان همچنان در بىتا وقتى سیاست... شودجهان یک شبه عوض مى

ایم و مسئله صلح جهانى همچنان پا در هوا خواهد ماند و ساند، فقط به سطح پرداختهدرون بهبود بخشید و آنان را به سر منزل سعادت ر

.هاى سرد و گرم خواهد بودآدمى همچنان گرفتار انواعِ جنگ

جمعى از مریدان پشت در » کنید؟هایى مثل لیندن جانسون و جرج واالس چه مىبا آدم«: در هتل ماهاریشى از یکى از مریدان او پرسیدم

مخاطب من جوانکى . درِ اتاقِ استاد و مراد را از تو قفل کرده بودند. اکثرشان سفیدپوست و جوان بودند. اق جناب ماهاریشى ایستاده بودندات

«البد انتظار دارید این دو نفر را هم بکشانید به مراقبه؟«: گفتم. بود دانشجوى دانشگاه بوستون و نوازنده گیتار

هاى دوروبرشان به مدد مراقبه شوند، براى اینکه همه آدمهاى بهترى مىشان مراقبه نکنند باز هم آدماگر هم خود": جوانک گفت

 ".اندهاى بهترى شدهترافرازنده آدم

کنید در عمل دارید با مسائل روز هر بار که در درون خودتان غوص مى: پس بگو این دین تازه چهره جذاب دیگرى هم دارد، و آن اینکه

 .کنیدروید و مشکالت جهان را حل مىمى کلنجار

. اند یا نههاى او درستخواست از آن جناب بپرسید مراقبهخواست مرشد را زیارت کند؛ مىخانم میانسالى پشت در ایستاده بود و اجازه مى

اى انجام خورد کار بامزهطه مىنظر من این طور رسید که وقتى این خانم دارد در درون ذهن خود غوبه. به نظر خودش که درست نبودند

کنان با شناى سگى چاردست و پا از این ور رودخانه کویاهویا برود آن ور، آن هم در حالى که دست و تاتىدهد، عین اینکه آدم تاتىمى

.خوردپایش به کف رود مى
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"شه؟نمىاگر مراقبه آدم درست نباشد، خطرى هم داره؟ آدم بدحال یا دیوانه ": از خانم پرسیدم

کردند یا جلوِ ها آدم را به صلیب میخکوب مىپس چندان هم بد نیست؛ قدیم ".فقط آدم ممکنه سرخورده و دلزده بشه. نه. نه": خانم گفت

.انداختندشیر گرسنه مى

یف، تایم، نیوزویک، لوك، ال: همه جور نشریه بود. یکى از دستیارهاى استاد با یک بغل روزنامه و مجله آمد پیش من و گفت مال شما

جناب ماهاریشى چاپ کرده هاى مفصلى درباره عالىنشنال آبزرور، باستون هرالد تراولر، باستون کالب، نیویورك تایمز؛ و همه آنها مقاله

جناب عالى یکى درباره پیوند قلب، یکى درباره گرفتن پوئبلو، و سومى هم درباره: همان هفته سه گزارش باالبلند چاپ شده بود. بودند

، تونایت شوToday showتودى شو: موفق تلویزیونى هم شرکت کرده بود)شو(غیر از اینها، جناب ماهاریشى در سه برنامه . ماهاریشى

showwTonightکه مال جانى کارسون است و تلویزیون آموزشى ملى ،. 

کتابى، . خواهد همین کار شما را بکنندهزار امریکایى دلشان مىبا این تبلیغات، البد هزاران «: جناب ماهاریشى گفتمبه دستیار عالى

«ها بدین؟اى، چیزى هم دارید به اونجزوه

هاى ظریف فکر مرشد باید طریق تجربه کردن حالت. این درسِ توى کتاب نیست. نداریم، در آینده هم نداریم. نه«: جناب دستیار گفت

«.هایتان را چک کنیدروى غلتک افتادید باید تجربه بدهد، و بعد هم که« نشان»کردن را به شما 

کنى، تا من گر معمولى و بهش بگم، بیا نشونم بده چطور این کار رو مىشه همین طور سرِ خود بروم پیش یک مراقبهیعنى نمى": گفتم

"هم از روى دست تو نگاه کنم؟

".شىسرخورده مى": گفت

کسى نباید . شناخته که مانتراىِ خودش را به دوست پسرش گفته بوده استوقتى دخترى را مىزبانى کرد که یک جوانک بوستونى بلبل

.افتد، ولى این دختر این قرار را رعایت نکرده استمانتراى خود را به کسى بروز دهد، از تأثیر مى

"خیلى کار ناجورى است؟": پرسیدم

«.اى بودهکار نابخردانه. هیچ کار ناجورى نیس«: دستیار گفت. ندهایشان را القیدانه باال انداختجوانک و دستیار شانه

به سر آن دوست پسر چى آمد؟ همانى که از مانتراى دوست دخترش استفاده کرده ": پرسیدم. هنوز هم کنجکاوى من ارضا نشده بود

"بود؟

".سر خورد"
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خبرنگارها قول مصاحبه اختصاصى داده بودند، و به همین دلیل آن قدر ماهاریشى از اتاق بیرون آمد، البته بعد از انجام مراقبه؛ به همه 

و ما هم . آسا ترتیب دهدجناب ماهاریشى مجبور شد در سالن رقصِ هتل یک کنفرانس مطبوعاتى غولخبرنگار جمع شده بود که عالى

جناب یکراست رفت و نشست روى تخت د و عالىجناب ماهاریشى را از قبل روى سن انداخته بودنتخت پوست عالى .رفتیم به سالن رقص

.خواهد بپرسندکرد و از حاضران خواست هر چه دلشان مىماهاریشى با یک دسته گل داوودىِ زرد بازى مى. پوست
اى هخندد و ریش خاکسترى، شانهاى مایل به طالیى، که کرکر مىماهاریشى مرد نازنینى است؛ مرد کوچک اندامى است به رنگ قهوه

هایش کلفت است، آن قدر که ممکن است فکر کنید این مرد پنجاه و شش ساله بازوهاى او عضالنى و مچ دست. پهن و سینه ستبر دارد

خواسته فیزیکدان بشود و براى همین از ماهاریشى اول مى. ایدولى نه، اشتباه کرده. کرده استبیشتر عمرش را کار سخت بدنى مى

خود ماهاریشى یک کلمه از خودش حرف . این اطالعات مال روزنامه آبزرور چاپ لندن است. لیسانس علوم گرفته است «آباداهللا«دانشگاه 

.روداز راهبان جز این هم انتظار نمى. نزد، و هیچ گونه اطالعاتى درباره خودش به حاضران نداد

البته مرشدهاى . گیرداز مراد خود راه و رسم آسان مراقبه را فرا مى آید، وایشان بعد از فراغت از تحصیل به کسوت راهبان تارك دنیا در مى

هاى مشکل و عجیب و غریب و بار ریاضت کردند با شیوهدیگر هندى براى تکنیک آسان مراقبه احترام چندانى قایل نبودند؛ آنها تالش مى

گوید میان خلق برود ستانه مرگ به شاگرد برجسته خود مىجناب ماهاریشى در آمراد عالى. در آغوش کشند - سعادت را  -شاهد مقصود را 

دارد؛ اما سال آینده و این کار سهل و آسان را به آنها یاد بدهد و اکنون ده سالى است که ماهاریشى در راه انجام وصیت مراد خود گام برمى

نشیند، و از آن پس هرگز میان خلق ظاهر ىگزیند و به چلّه مگردد و در کسوت یک برهمن ساده خلوت مىماهاریشى به هند برمى

اند اى به مقام مرشدى رسیدهاز این جمع عده. هزار مرید در سراسر جهان پیدا کرده است 300گویند تا به امروز چیزى حدود مى .شودنمى

.کنندو پس از وى خلق را ارشاد مى

. یست سیصد مرد و زنِ پیرو مراقبه ترافرازنده پشت سرمو چنین شد که در سالن رقص هتل روى یک صندلى تاشو نشستم، و دو

.هاى شعر این مرد مقدس به هندوستان برسمهایم را روى هم گذاشتم و منتظر ماندم تا با بالچشم

ا برسید؟ آیا ها را باال بزنید و به وضع دنیکنید دیگر وقت آن رسیده است که آستینجناب ماهاریشى، آیا فکر نمى«: یکى از خبرنگاران گفت

«رود؟کنید دنیا دارد بدجورى به سوى سیاهى و تباهى مىفکر نمى

شود گفت اتاق تاریک مطلق است، البته به شرطى که بدانید کلید برق کجاست و بلد باشید کلید برق را هیچ وقت نمى«: حضرت فرمود

«.بزنید

«براى این گفته خود چه سندى دارید؟. خویش استگویید ذهن آدمى خود در پى سعادت شما مى«: یکى دیگر پرسید

اى کند، طبیعى است توجه او به برنامهاگر آدم بین دو رادیو بنشیند که هر کدام روى یک موج مجزا برنامه پخش مى«: ماهاریشى گفت

«.آیدشود که بیشتر او را خوش مىجلب مى
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«نظرتان در مورد حقوق مدنى چیست؟»

«اصالً این حقوق مدنى چیست؟«:جناب ماهاریشى گفت

ها تنها به خاطر رنگ سیاه پوستشان، نه خانه درست و حسابى دارند، نه پوستان، و با گفتن اینکه بعضىیک نفر با استعانت از مشکل سیاه

.کنند، حقوق مدنى را براى او تعریف کردروند و نه کار درست و حسابى پیدا مىمدرسه درست و حسابى مى

با مراقبه خود به . توانند سر بلند کنند و به مقامات عالیه برسندبا انجام مراقبه ترافرازنده همه مردمان تحت ستم مى«: اریشى جواب دادماه

توانند بخرند و از آن پس دهد، و در نتیجه هر چه دلشان خواست مىدهند و اقتصاد پول بیشترى به آنها مىخود کارشان را بهتر انجام مى

به عبارت دیگر، مردمان تحت ستم باید دست از غُر زدن بردارند، بزنند به مراقبه، کمربندشان را محکم کنند و . تار ظلم و جور نیستندگرف

«.هاى آن عادالنه استهاى شامخ برسند، بازارى که همه نقل و انتقالدر بازار دادوستد به مقام

شنکتادى از . برگردانده بود 7مرا به شنکتادى. جناب مرا به هند نبرده بودعالى .کردمهایم را گشودم، و نگاه تندى به ماهاریشى چشم

. کردمها پیش، خیلى خیلى وقت پیش در این شهر در بخشِ روابط عمومى یک شرکت کار مى، و سال.شهرهاى ایالت نیویورك است

گفتند، آن هم در چارچوب سویچ و رادیو و عادالنه بودن ىباورانه کسانى را شنیدم که از وضع بشر مهاى خوشهمان جا بود که حرف

اى است، آن هم در روزگارى کردند غصه خوردن کار احمقانهآنها نیز فکر مى. کردندجناب ماهاریشى فکر مىآنها هم مثل عالى. روابط بازار

آنها نیز مثل جناب ماهاریشى لیسانس علوم . ن دادشود با آنها به زندگى سروسامااى که مىکه چیزهاى ساده فراوان است، چیزهاى ساده

هایى را به مردم تحویل دهد که مهندسان جنرال جناب ماهاریشى این همه راه را از هند به امریکا آمده بود تا همان حرفعالى .داشتند

.دادندها بود تحویل مردم مىالکتریک سال

از روى «: بیان نظرات خود را با این عبارت پیرو شروع کرد. ه که نظراتى داشتالبت. نظر ماهاریشى را درباره عیسى مسیح پرسیدند

«...اندچیزهایى که درباره اوـ مسیح ـ برایم تعریف کرده

تردید بى. هاى امریکا و اروپاى شمالى گذرانده بودجلوِ روى من مردى نشسته بود که چندین سال از عمر خود را با از خودگذشتگى در هتل

ها را به خود نداده جناب ماهاریشى حتى یک بار زحمت باز کردن این انجیلاما عالى. وجود داشته است 8ها انجیل گیدئوناتاق این هتلدر 

.گفته استبود تا ببیند مسیح چه مى

!وجوگرى دارندها واقعاً که چه ذهن جستبعضى
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هایش را تحریف کرده و مراقبه ترافرازنده بوده است، اما پیروان ناخلف او حرفبه احتمال زیاد مسیح اهلِ چیزى مثل »: ماهاریشى گفت

آدمى «: گفت. خواهد بروداند ذهنشان هر جا مىو چند لحظه بعد افزود مسیح و قدیسانِ نخستین گذاشته« .اندمراقبه را به فراموشى سپرده

اى نداشته است جز چیزى که ماهاریشى به آن ح و قدیسان نتیجهگردى ذهن مسیو آشفتگى و هرزه» .باید بر ذهن خودش مسلط باشد

.تکیه زیادى به ایمان: گفتگفت، به آن مىمى« پوچى»

کلیسا دارد  .آید این است که آدمى بتواند امیدوارانه زندگى کند و امیدوارانه بمیردحداکثر کارى که از ایمان برمى«: ماهاریشى اعالم داشت

«.هد؛ علت آن هم این است که جز همین ایمان چیزى در چنته ندارددمردم را فرارى مى

کنند جناب ماهاریشى داروى سحرآمیزى تجویز مىکلیساها چیزى در چنته ندارند جز حبه قند، اما عالى: و باز گشتیم به همان بازار کذایى

کنید؟باشید کدام را انتخاب مى شما. کوب را داردشود و قدرت توپخانه قلعهکه در قوطى هیچ عطارى پیدا نمى

خواست دلم مى. کردمجلسه که تمام شد رفتم بیرون هواى آزاد بخورم؛ در این لحظه بیش از پیش نسبت به مسیح احساس محبت مى

ى؟ دانى چرا آن باال هستمى«: هایى که مسیح روى آن مصلوب است، و خطاب به مسیح بگویمبروم یک صلیب پیدا کنم، از آن صلیب

به عالوه به کار نجارى خودت نیز باید بیشتر . رفتى دنبال مراقبه ترافرازنده، که مثل آب خوردن استباید مى. تقصیر خودت است

«.چسبیدىمى

 من فقط با یکى از مدیران هاروارد آشنا هستم، و این مدیر همانى. و بعد به یکى از مدیران دانشگاه هاروارد برخوردم که با من آشناست

دیشب به یمن حضور ماهاریشى سالن تئاتر سندرز مملو از جمعیت بوده است، پس هاروارد اطالعات زیادى درباره . است که به او برخوردم

شوند یا نه؟استاد دارد، و از این مدیر آشنا پرسیدم به نظرش این بار دانشجویان به جنون مراقبه ترافرازنده مبتال مى

«.ها وسط جلسه بلند شدند و از سالن رفتند بیرون؛ البد خودت هم خبر دارىاز بچهدیشب عده زیادى «: گفت

«.و جگر زن و دختر مرا آتش زدند«: گفتم

کسانى که اهل این نوع کارها هستند همان . ها و تعلیمات ماهاریشى عوامانه بودهگفتند حرفاز دانشجویان شنیدم که مى«: او ادامه داد

«.اند9ى چاى بوستونهاى میهمانمشترى
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. اسم یک کافه ساز و ضربى است؛ جاى آن هم توى یک کلیسا است که نماى آن از آجر سرخ است» میهمانى چاى بوستون«این 

است، که به نظر » باستون ساوند«این کافه محل کار گروه . اندهاى دانشگاه و سفیدپوستهاى آن هم بیشتر بچهها و نوازندهمشترى

.هستند «د هیپى و ضد مواد مخدرض«نیوزویک 

خواهند در این دنیاى پر از دردسر و گرفتارى بدون رسد این دین تازه دین خوبى است، بخصوص براى کسانى که مىبه نظر مى«: گفتم

«.دردسر و گرفتارى زندگى کنند

«.پردماهاریشى روز به روز دارد به ارتفاع بیشترى مىکند به لطف یکى از قهرمانان پرش با نیزه دانشگاه ادعا مى«: مدیر هاروارد گفت

«.کشندزنند و هورا مىو تماشاچیان، هم کف مى»

گوید به لطف ماهاریشى کارهایش بهتر شده است، و زنم که زمان تحصیل در دانشگاه چیز دختر من که همیشه نقاش خوبى بوده، مى

اند اگر هر روز، روزى دو بار در اندرون خودم غواصى کنم در کار نویسندگى هم گفتهبه من . نوشته، دوباره دست به قلم برده استمى

.شوندکنم و آثارم بامزه مىپیشرفت مى

اول باید از خانه بروم بیرون و بعد باید بروم بوستون و چند شبى هم همان جا . شود همانا تنبلى استاما چیزى که مانع مراقبه خود من مى

از اینها گذشته، گمان نکنم شجاعت و جدیت آن را داشته باشم که بلند شوم و گل و میوه و دستمال تمیز و هفتاد و پنج . مدر بوستون بمان

این چه جور «: گویمو به همین دلیل از بدجنسى مثالً به زنم مى. دالر به دست، بروم دم در آپارتمان یک آدم غریبه و خودم را معرفى کنم

«کند؟کند مدیر اتحادیه تولیدکنندگان آمده است و دارد سخنرانى مىزند آدم خیال مىتى از اقتصاد حرف مىآدم مقدسى است که وق

«.رشته او که اقتصاد نیست. کنندخواهد از اقتصاد حرف بزند؛ مجبورش مىاو که خودش دلش نمى«: گویدو زنم مى

که مرکز مراقبه جهان است راه به جایى نبرده است، اما در اسکاندیناوى و  حاال چرا جناب ماهاریشى در خود هند«: گویمکه مىبا این

«آلمان غربى و بریتانیا و امریکا گل کرده؟

«.اینکه دیگر معلومه؛ دالیل آن خیلى زیاد و خیلى پیچیده است«: گویدمى

«.زندان حرف مىشاید دلیلش این باشد که مثل مدیرهاى اتحادیه ملّى تولیدکنندگ«: گویمو من هم مى



٤٣

 .زندلبخند مى. چقدر این زن مرا دوست دارد، دوست دارد» .تو یکى نظرت این است«: گویدمى

ها را هاى فقیرنشین و بدبخت بیچارهرود محلهاگر این جریان به این خوبى است، پس چرا جناب ماهاریشى یکراست نمى«: گویممى

«.ندترکند؟ آنها که از ما محتاجهدایت نمى

«.هاى متنفذ استخواهد پیام خود را، هر چه زودتر به جهانیان برساند، و بهترین راه هم تبلیغ آدمبراى اینکه مى«: گویداو هم مى

«.هامثل بیتل«: گویممى

«.از آن جمله«: گویدمى

رفتند پیش مسیح، ها و خانم میافارو مىاگر بیتلحتم دارم . دهندهاى متنفذ ماهاریشى را به مسیح ترجیح مىفهمم چرا آدمحاال مى»

«.هاهایتان را ببخشید به بدبخت بیچارهگفت همه پولبهشان مى

.دهدو زنم لبخند تحویلم مى

--------------------------------------------------
هاپانوشت



٤٤

مسیح و تثلیث را قبول اند، و مقام خدایى عیسىزواید عیسویت را کنار گذاشته بسیارى از. ها به خدا و مسیح اعتقاد دارندیونیتاریست-1

.ندارند

2- Maharishi Mahesh.

3- Transcendental Meditationدر ایران به همان دو حرف اول آن یعنى ،TM (معادل فارسى آن . مشهور شده است) تى ام

.ساخته است Transcendentalرا آقاى دکتر ادیب سلطانى براى ترافرازنده . شود مراقبه متعالى یا فراروندهمى

4- Sergeant Friday.

کنم به همین خواهش مى. مآب سوامى را بنویسم ولى چون خیلى دال و دراز بود جا نشدخواستم ضبط انگلیسى نام حضرت قدسى-5

.فارسى آن اکتفا بفرمایید

6-. The Science of Being and Art of Living. 

7- Schenectady

8- . Gideon Bibleهاى کشورهاى مسیحى انجیل ، گیدئون نام شخص و اکنون نام یک مؤسسه غیرانتفاعى است که در اتاق هتل

.گذاردمجانى مى

هاى چاى صندوقها ، که امریکایى)اواخر سده هیجدهم(هاى استقالل امریکا است میهمانى چاى بوستون در اصل متعلق به جنگ-9

.ها را در بندرگاه بوستون به دریا ریختندانگلیسى
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  دونالد بارتلمی / پیانو نواز 

  سپیده جدیري: برگردان

با بلوز قرمز و شلوار چروك مخمل کبریتی (پنج ساله، چارگوش و خپله، درست مثل یک صندوق پستی » پریسیالهس«آن طرف پنجره، 

 .گشت که آب دماغ آویزانش را پاك کند نبال یک نفر می، با ظاهري بسیار زننده د)آبی

هاي پست براي همیشه  توانست در برود؟ یا اینکه محتویات صندوق مطمئناً یک پروانه توي آن صندوق پستی گیر افتاده بود، آیا اصالً می

توي خیک پریسیالهس ناپدید ) 1(»لی پاتهسی«یک تکه فیله سبز . چسبید، مثل والدینش، مثل اسمش؟ آسمان آفتابی و آبی بود به او می

 .شد

 .خزید احوالپرسی کند ها و زانوهایش از در تو می مرد سرش را برگرداند تا با زنش که داشت روي دست

 «خوب، چطوري؟«: مرد گفت

 .«هامون زشتن بچه«: و در حالی که به پشت روي کتفش نشسته بود ادامه داد» من زشتم«: زن گفت

 .اي هستن العاده هاي فوق  اونها بچه . مزخرفه«: به تندي گفت» برایان»
مگه قرار نبود ژامبون دودي درست ) 2(»دود خونه«حاال پاشو برو . هاي ما هاي بقیه مردم زشتن، نه بچه بچه. العاده و خوشگل فوق 

 «کنی؟
من . سیلین مونده بود پنی . تو دیگه منو دوست نداري .همه چی رو امتحان کردم. من نتونستم دودش بدم. ژامبون خراب شد«: زن گفت

 .ها هم زشتم، بچه

 «.گفت به تو بگم خداحافظ

 «کی؟»

داریم؟  االن چند تا بچه. مون یه تلگرام فرستاده هامون آمبروسه؟ یه نفر به اسم آمبروس واسه  ببینم اسم یکی از بچه . ژامبون دیگه»

مون داره  خونه«: برد ادامه داد در حالی که دستش را توي موهاي کنگر مانندش می» نها طبیعی باشن؟کنی او چهار تا؟ پنج تا؟ فکر می

زندگی کنم؟ ) 3(»کنتیکوت«خواد توي  کردم دلم می خواست یه خونه فوالدي داشته باشیم؟ چرا فکر می چرا دلت می. زنه زنگ می

 .«دونم نمی

 «.رو بخون» پارسیفال«. وایسا و آواز بخونپاشو عزیزم پاشو . پاشو«: مرد به نرمی گفت

آر ــ  یه تی اگه تو واسه م. همه از اون دارن جز من» استمفورد»توي . آر ــ فور یه تی. خواد می» تریامف«دلم یه «: زن از کف اتاق گفت

.«بردم بیرون ات می ها رو از زندگی  تیهمه زش. »ولفلیت»روندیم تا  نشوندم و تا دوردورها می هاي زشتمونو توش می گرفتی، بچه فور می

 «خواي؟ یه سبز شو می»

 .«هاي قرمز چرمی یه قرمزش با صندلی . یه قرمزشو« :زن با لحنی تهدید آمیز گفت

 «.واسه خودمون خریدم IBMها رو بتراشی؟ من یه مگه قرار نبود رنگ«: مرد پرسید

بچه . د با ادموند ویلسون حرف بزنم و سوار تی آر ــ فور قرمزم بشه و یه دوري بزنیمخوا دلم می. »ولفلیت«خواد برم  دلم می«: زن گفت

 .«من و بانی خیلی حرف واسه گفتن به هم داریم. تونن دنبال صدف بگردن ها هم می 

 .«آري؟ خیلی بد شد که ژامبون خراب شد چرا اون کتف بندها رو در نمی «: برایان با مهربانی گفت
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وقتی تو با ولووي قرمزت به دانشگاه تگزاس روندي، فکر کردم داري واسه خودت کسی . من عاشق اون ژامبون بودم«: گفت زن شریرانه

کردم سري از سرها سوا می  فکر می. هایی که مادرم به من داده بود همون حلقه . ها رو دستم کردي تو حلقه. دستمو بهت دادم .شی می 

«.شی، مثل بانی 

 «زنی؟ بیا پیانو بزن، می. همه چیز در حرکته«: هاي پهنش را به او نشان داد و گفتمرد شانه
زرافه رو . تو یادشون دادي از اون بترسن. ترسن مون هم از پیانو می چهار پنج تا بچه. ترسیدي تو همیشه از پیانوي من می«: زن گفت

 «.کنم تو اهمیتی بدي آتیشه، ولی فکر نمی

 «که ژامبون از دستمون رفته چی بخوریم؟ حاال«: مرد پرسید

.«تو فریزر هست» سیلی پاته«یه کمی «: زن با سردي گفت

 .«ها بارون یا یه چیزي تو همین مایه. داره بارون میاد«: مرد نگاهی انداخت و گفت

هاي جالبی داشته  رد بریم و همسایهتونیم به استمفو کردم باالخره می التحصیل شدي، فکر می وقتی از مدرسه وارتون فارغ «: زن گفت

 31/3اون مرده سر ساعت . تره صندوق پستی باز جالب : ها خوابه زرافه جالبه ولی اون هم بیشتر وقت . ها جالب نیستن ولی اون. باشیم

 «.معلوم میشه دولت باز هم دروغ گفته .دقیقه دیر کرده 5امروز . بازش نکرد

 .انفجار ناگهانی نور صورت الغر زن را که رو به باال داشت روشن ساخت. حوصلگی چراغ را روشن کرد برایان با ژستی حاکی از بی 
شاید . س اسم من تو فرهنگ لغت، تو سوابقم قانون خوشبختی دو جانبه . رقص تامار. هاش شبیه نخود برفیه چشم«: مرد با خودش گفت

 «.دوه یه گوله درد داره تو دنیاي غرب می. هم غذاي پیانو

 «!زانوهام! خداي من«: زن از کف اتاق گفت

 .زانوهاي زن سرخ شده بود. برایان نگاه کرد

دونم باید به من بیشتر پول  که چی بشه؟ نمی. هاي اولیه رو گرفتم من درزهاي جعبه کمک. حس حس بی حس شده، بی بی «:زن گفت

حاال دیگه همه به اسم . خونه آخه داره صعود و سقوط رایش رو می. ازي باشهخواد یه ن دلش می» بسی«. کنه داره اخاذي می» بن» .بدي

 «بسی؟: اسمش همین بود دیگه. شناسنش هیملر می

.«بسی. آره»

 «.گم اون یکی اسمش چی بود؟ اون بوره رو می»

«.باباتو. اسم پدرتو روش گذاشتیم. بیلی»

م  اسم اون مرض چیه؟ اگه تو واسه. ها رو تمیز کنم هاي بچه  ش دندونبگیري تا باها Airhammer (4)باید واسه من یه دونه»

 «.گیرن، دونه دونه شون هام اون مرض رو می ش، همه بچه  نگیري

 «.یادمه. و یه دونه هم کمپرسور و یه ضبط پاین تاپ اسمیت«: برایان گفت
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هاي تابدارش را  چشم . ، بزرگ روي لباسش نوشته شده بود17و، شماره ا. کتف بندها روي موزاییک تلق تلق کردند. زن به پشت خوابید

 «.شاید یه سر برم. فروشگاه آلتمن حراج گذاشته«: گفت. سفت بسته بود

«.تو خیلی رنگ تراشیدي. غلتونم اونجا من هم پیانو رو می. پاشو برو تاکستان. گوش کن پاشو«: مرد گفت

 «.کنی الاقل تا یه میلیون سال دیگه این کار رو نمی. زنی تو به اون پیانو دست نمی«: زن گفت

 «ترسم؟ کنی از اون می واقعاً فکر می»

 «!حقه باز. تا یه میلیون سال دیگه«: زن گفت

شروع . دستش محکم الك الکل سیاه آن را چسبید .هاي بلند به طرف پیانو رفت و با قدم» خیلی خوب. خیلی خوب«: برایان آهسته گفت

 .غلتاندن آن در طول اتاق و بعد از یک مکث کوتاه، ضربه مرگبار آن به او اصابت کردکرد به 

-------------------

:هاپانوشت

1- silly putty 

.دهند ــ اتاقی که در آن گوشت و ماهی را دود می2

ــ ایالت کنتیکوت آمریکا 3

.کند ها را خشک می دمد دندان هوا متصل است و توسط هوایی که می دستگاهی در دندانپزشکی که به یک پمپ Air hammer:ــ4
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  مارگریت دوراس / باران تابستان 

قاسم روبین :برگردان

.اند کتهمه سا. رود کنار خبرنگار  رود، می به طرف ارنستو نمی. شود  سروکلۀ معلم پیدا می
کالم، آهسته، درست مثل اوقاتی که تنها است یا در کنار  کند به زمزمۀ آواز نوا، بی  اند، مادر شروع می در این سکوت طوالنی که همه ساکت

.هاي کند گذر تابستان در راه است زند، در آن لحظاتی که غروب  امیلیو، درآن لحظاتی که در نوعی سعادت خیالی غوطه می

شنیدند، حتی وقتی مادر   ي مادر را می»نوا«ها همیشه  آن. کالم نوا آمده بودند توي کلبه تر به محض شنیدن آواز بی چکهاي کو بچه

.کرد  آهسته زمزمه می

م تر ه هاي بزرگت تر نشسته بودند جلو پاي مادر، بچه دو بچۀ کوچک. اول آمده بودند کنار پلکان، بعد بی سروصدا وارد آشپزخانه شده بودند

خواند ـ نغمۀ روسی برفراز رود، در شباب جوانی زن ـ   هروقت که مادر آواز نوا را می. نشسته بودند روي نیمکت نزدیک معلم و خبرنگار

.شد  ها ملول می کند، حتی وقتی که از پرسه در ورطه شان نمی دانستند که مادر بیرون  می. رفتند توي کلبه که گوش کنند  می

شان این بود که نکند باز  حدس. آن شب هم مادر شروع کرده به خواندن Brothers et sistersنستند که باز چرادا مثل همیشه نمی

.دانستند چه چیز خبري شده، عیدي، جشنی مثالً، ولی دقیقاً نمی

جاي  جا و آن دا به طور نامنظم در اینکلمات، در ابت. آن که خود به آن واقف باشد آن شب اما ناگهان کلمات آواز نوا به یاد مادر آمده بود، بی

کلمات به یاد . مادر آن شب چه ملول بود، و احتماالً از آواز. شد  هم ادا می آواز، و بعد به تناوب و سرانجام در قالب جمالتی کامل و از پی

هاي  هاي نعش هاي قبل از جنگ، سال الآمده در آواز، به زبان روسی نبود، ترکیبی بود از زبان قفقازي و زبان یهودي، با حال و هواي س

.هاي انبوه مردگان تلنبار، سال

.مادر که به زمزمه آواز خواند، ارنستو شروع کرد به حرف زدن دربارة پادشاه اسرائیل

.گفت که ما جزو قهرمانانیم  پادشاه می

.ها جزو قهرمانانند تمام انسان

.باد دویدن پسر از پی. ورشلیماوست پسر داود، پادشاه ا: دهد  ارنستو ادامه می

.پادشاه ما: ارنستو، بعد از کمی تردید

.هایش را بسته است بازوي ارنستو حلقۀ سراست، ژان چشم

.کند  مادر آوازش را، این بار با کالم، زمزمه می. زند کند، حرفی نمی  ارنستو لحظاتی طوالنی به ژان نگاه می

.رو خواهد شد بوده که در قلمرو علم، با نبود زندگی روبهگوید که پادشاه بر این گمان  ارنستومی

اي براي رهایی از درد جانکاه، دریچه

.اي به بیرون دریچه

.ولی نه

.گیرد  صداي آواز مادر ناگهان اوج می

.دهند  کنند، با شعف بسیار به آواز او گوش می  ژان و ارنستو به مادر نگاه می

.گوید  ارنستو از پادشاه اسراییل می آید، و  بعد صداي آواز پایین می

ثباتی که  براي بدي، براي تردید، نیز براي بی. چه مایۀ امید بود، دریغم آمد ام، براي تمام آن من، پسر داود، پادشاه اورشلیم، امید ازدست داده

.آمد یقین بود پی

.ها بود ها، دریغم براي طاعون طاعون

.وجوي نافرجام خدا براي جست

.شوریختی و گرسنگی. رسنگیبراي گ
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.ها بود ها، دریغم براي جنگ جنگ

.براي تجمالت زندگی

.و تمام خطاها

.براي دروغ، بدي و براي شک دریغم آمد

.ها و آوازها براي سروده

.و براي سکوت دریغم آمد

.نیز براي هرزگی و جنایت

. آورد  کند، و نیز از نو اعصار پادشاهان اسراییل را به یاد می  و کماکان گوش میارنست. شود  آواز مادر از سرگرفته می. ماند  ارنستو از گفتن می

.زند  با صدایی تقریباً آهسته با ژان حرف می

.هوده است و بس عبث وجویی که بس بی گوید که دریغش براي اندیشه است، نیز براي جست  ارنستو می

خوش حاالتی است که تنها ژان و مادر با آن آشنایند، دستخوش این خمودي خندانی انگار دست. زند، و به دشواري  ارنستو آرام حرف می

.انگیزد  است که، به دلیل قرابت بسیارش با سعادت، ترس بر می

.دریغ او براي شب بود: دهد  ارنستو ادامه می

.براي مرگ

.ها براي سگ

.آورد، لرزان، قوي و به نحو عجیبی مالیم است ر سربرمیآواز نوا، که از جسم ماد. ها است، به ژان و او نگاه مادر به آن

.زندگی ژان و ارنستو، چه دهشتناك، در برابر چشم مادر است

.گوید که دریغش، بس بسیار، براي دوران کودکی بوده است  ارنستو می

کند به خندیدن، و به سمت   ارنستو شروع می Brothers et sistersبا

.فرستد  دست بوسه می

.نو آواز نوا از

.رسد  شب از راه می. گیرد  اي کلبه را فرا می تیرگی فزاینده

.گوید که دریغش از عشق بوده است  ارنستو می

.هایش، دریغ عشق را خورده است اش، فراتر از توانایی گوید که، فراتر از زندگی  ارنستو باز می

.دریغ از عشق او را

.گوید که دریغ هواي طوفانی را خورده است  ارنستو می. اند تهشان را بس ژان و ارنستو چشمان. سکوت

.دریغ از باران تابستان را

.و دوران کودکی را

.نوا، آرام و آهسته و با اشک، ادامه دارد

.گوید، تا دم مرگ  ارنستو از عشق می

.گیرد  آواز مادر اوج می. بندد  ارنستو چشمانش را می

.ي نوا به گوش رسدماند تا صدا  ارنستو خاموش می

.دانسته که باید دشنام داد، که نابود کرد  داند به چه کسی باید دشنام داد، چه کسی را باید نابود کرد، ولی می گوید که نمی  ارنستو می

.گوید که سرانجام پادشاه میل شدیدي پیدا کرده که بسان سنگ زندگی کند  ارنستو می

.بسان مرده و سنگ

.سکوت

 .چیز را ارنستو، او دیگر دریغ نخورده است، دریغ هیچبه گفتۀ 
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.ماند  ارنستو خاموش می

.کشد  ژان هم کنج دیوار دراز می
بر تمام شهر بارید، بررودخانه، بربزرگراه ویران . آن شب در ویتري، و در نواي طوالنی و آمیخته به اشک مادر، اولین باران تابستان بارید

.امان هق بی دار، همچون هق هاي مغموم فرجام عالم، بارانی تند و پی ها، بر صندلی یب راه بچهشده، بردرخت، برراه، برش

گویند که اول   می .گویند که جوان موفقی از آب درآمده، استاد ریاضیات شده است، و اهل علم  به گفتۀ بعضی، ارنستو هنوز زنده است، می

 .، و به یمن ایجاد مراکز بزرگ علمی، به شهرت رسیده استدر امریکا و بعد هم بیش و کم در همه جاي دنیا

.تفاوت، نهایتاً زندگی برایش قابل تحمل شده است پس در واقع بعید نیست که با انتخاب این ظاهر آسوده، و با ظاهري به اصطالح بی

رود که عزیمت ژان به دنبال   گمان می .ژان هم گویا یک سال بعد از این که برادرش عزمش را جزم کرده، خانواده را ترك کرده است

و نیز براساس همان قرار گویا . همان قول و قراري بوده که بعد از دوران کودکی به هم وعده کرده بودند و قرار بوده به مرگ منتهی شود

.ه بودندبایست به آن نقطۀ فرانسه برگردند، به آن منطقۀ سفید حومۀ پاریس، به جایی که به دنیا آمد وقت نمی هیچ

.اند احتماالً پدر و مادر هم، بعد از عزیمت ژان و ارنستو، به مرگ رضا داده
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  جویس کرول اوتس/ اُسبِل 

دنا فرهنگ:برگردان

 اولین این .را برداشتصبر کرد و بعد گوشی لحظه یک میشل. پیچید ویالیی ِ خانۀ در سکوت صداي تلفن. بود روزِ تابستانی بعدازظهر یک

 نزده شد زنگ کمتر می ِ تلفن پول ، که شب از یازده اُتو قبل ها بود که سال. بود ِ میشل ، پدر زن ، اُتو بن تلفن پشت. ِبد بود اتفاق  یک نشانۀ

.بود بستري شده همسر اُتو، ترزا دربیمارستان که وقتی بود، حتی
باشد  کرده اي دور تلفن از فاصله انگار پدري باشد که. زد می و بلندحرف زده اُتو هیجان» .اُتو منم! ؟ سالم میشل«: و بودصداي اُت دوم نشانه

 داشته همچو لحنی پاي تلفن آمد که می بود ـ کمترپیش و از سر شوق دوستانه لحنش. رسد می میشل به صدایش نباشد که و مطمئن 

 کرد، با لحنی می زدن نق به اُتوشروع داشت را برمی گوشی که همین. بود کرده عادت پدرت موقع هاي بی تلفن دختر اُتو به ابتلیز .باشد

. داشتاوارادت هشتاد به اُتو در اواخر دهه که بروس شده ِ فراموش تقلید از سبک بود، و به در آن اي عصبی رگه و تمسخرآمیز که خشک

هاي  و از همسایه ِ خودش بیماري مزمن ، از دست همسرش ِ سرطان از دست بود، عصبی شده و عصبی بداخالق اُتو در هشتاد سالگی

و  زنی هاي چمن کردند و از هیاهوي ماشین می پارس دایم که هایی ، سگ هاي شلوغ ـ بچه هیل در فارِست شان ¬پرسروصداي

روي جگر بگذارد، و  اي دندان.آر.ام براي گرفتن سردي یخچال به در اتاقی تمام مجبور بود دو ساعت که از این عصبی. روب¬آشغال

راي  شان ¬، براي اش ¬دبیري از شغل شدن ، بعد از بازنشسته پیش سال پانزده خودش  که هایی¬دسته حتی ِ سیاست اَهل از دست عصبی

 البته و نه دخترش ، نه را نداشت ِ آن آوردن زبان به جرأت  کس هیچ بود، ولی عصبی اش خوردگی اُتو از سال در حقیقت. بود کردهو پا  دست 

.دامادش

.نبود اُتو عصبی شب اما آن

پرسید و  لیزابت تنها دخترش جو کرد، و دربارةو ومعماري بود پرس طراحی که کارش دربارة بلند از میشل و با صدایی دوستانه با لحنی

 بودند دلش بچه وقتی هاي اُتو که کردند، نوه می ها زندگی از آن بودند و مستقل شده بزرگ ها که بروروي آن هاي خوش بچه دربارة 

،  گرده برمی هفت حدود ساعت.خرید بیرون رفته لیزابت اُتو،«: گفت تلخی با اوقات میشل درازي کرد که قدرروده آن .رفت می شان ¬براي

«بزند؟ زنگ بگویم بهش خواهی می

.شد دید را می اش و خیس و پهن پت و لوچه ِ لب برق. اُتو با صداي بلند خندید

؟ پیرمرد را نداري با یه زدن گپ ـ حوصله

«.یگر اُتود زنیم می حرف داریم«. کرد بخندد سعی میشل

با تو  فکر کنم ، ولی چیزي بگویم توانم ، زیاد نمی بتی نه رابرداشتی تو گوشی شد که ِ عزیز، خوب دوست! میش: تري گفت جدي اُتو با لحن

.بهتره بزنم  حرف

حتماً براي ترزا . بود ِ عزیز صدا نکرده او را دوستاُتو  بار هم بودند، یک و خویش قوم با هم که سالی سی در تمام. جا خورد میشل» ؟ بله»

بود؟ شده بود، یا شاید هم نشده هنوز وخیم البته. داشت لقوه بود که سال سه ؟ خود اُتو هم مرگ یعنی. بود افتاده اتفاقی

 هم مایل از دویست شان فاصله کرد، چون گناه و احساسبودند  پیر را ندیده  زوج شود که می سالی یک او و لیزابت آمد که یادش میشل

را  گوشی مادرش افتاد ـ که می اتفاق تر از این¬کرد و امیدوار بود ـ هر چند کم می ها تلفن¬آن بعداز ظهر به هر یکشنبه لیزابت. کمتر بود

قدر  بودند ترزا آن ها رفته آن دیدن به باري که اما آخرین. زد میتري حرف¬بیش تر بود وبا سرخوشی خلق خوش تلفن پشت بردارد، چون

از . بود ریخته بود و موهایش شده و استخوان پوست درمانی ها شیمی¬بعد از ماه چاره بی پیرزن. جا خوردند بود که شده شکسته

 دایم هایش دست اُتو که .بود نگذشته وقتی چندان و قوي داشتتوپر  بود و هیکل و طراوت سرشار از سرزندگی ، که اش سالگی شصت

 از آن. کرد می شکایت پزشکی هاي هیأت از اسرارآمیز بودن باشد، با حوصله و دردآوري رنجیده مضحک لرزید، انگار از اتفاق می

 آه«:کرد را زمزمه دیکینسون از شعر امیلی هایی مصراع لیزابتگشتند ا برمی خانه به که وقتی. بود کننده آور و خسته هاي عذاب مالقات

«!پوچی به درغلتیده ِ واپسین و در گاه ِ روان ِ آغاز در خون در گاه! زندگی
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«؟ نه. نیست جورها هم این! خدایا«: بود گفته لرزان بود با صدایی شده خشک دهنش که میشل

 .زد می و ترزا حرف خودش قطعی داد از تصمیم را می ملکی انگار خبرفروختن شده حساب بود و با لحنی تلفن و پشتبعد، اُت ماه حاال، ده
 این پرونده را بزند، چون شان حرف خواست دیگرنمی بودند که چیزهایی ِ بیماري خودش ِ سریع هاي سفید ترزا و پیشرفت ِگلبول شمارش 

 این معنی. افتاد می اتفاق سرعت به چیز داشت همه. چیست کرد بفهمد منظورش می سعی میشل. بود شده  بسته شهماجرا براي همی

بود؟ چه مزخرفات

اندند گرد ها برش آن. سیناي برگشت مونت جوالي به مادرش .بگوییم تو و لیزابت به خواستیم ما نمی: زد می تري حرف اُتو با صداي آرام

ما  خواهش به که بخواهم و ازت کنم خبرت خواستم فقط. فهمی تو می میشل. ندارد جاي صحبت دیگه. ایم را گرفته مان ما تصمیم. خانه

.بگذاري احترام

؟ خواهشی ـ چه

 که را دیدیم چیزهایی. بودیم کرده جمع مدت تو اینراکه هایی¬و یادگاري هاي قدیمی عکس ، همه کردیم نگاه را دوباره هامون ـ آلبوم

 خیلی» ؟ ایم عمر کرده همه ؟ مااین ایم کارها را ما کرده این ، همه اووه«:گفت می ترزا هی. بودم نرفته شان بود سراغ سال چهل یکی من

 کنم بایداعتراف. بدانیم خودمان که این بدون ایم بوده بخت خوش که فهمیدیم. ایم بوده بخت  ، ما خوش ، اما گورِ باباش بوده و جالب عجیب

 کنی حتماً فکر می .ایم کرده زندگی با هم و دو سال و ترزا شصت من.گذشته سال خیلی .کردم نمی بختی خوش احساس هیچ یکی من که

 بار زندگی سه اندازه هم حاالش تا همین گه ترزامی. طور نیست این هیچم کنی نگاه اگر بهش بودهطور که ، اما همان است کننده کسل که

؟ مگر نه. ایم کرده

«؟ اید چیه شما گرفته که تصمیمی ببخشید، این«: کرد، گفت می احساس را تو سرش ِ خون جریان میشل

«.فهمی می فکر کنم. بگذاري میش ما احترام خواهش به هک خواهم می ازت ، من خب«: اُتو گفت

؟ فهمم را می چی ـ من

 و به زنند بیرون می ها از خانه بچه ، وقتی دانی ؟ می ده می نشون واکنشی چه. یا نه بزنم حرف با الیزابت که درسته که نبودم مطمئن»

بود،  شده شد، یا در گذشته می وناراحت رنجیده لیزابت از دست که بود و هر قدر هم باشخصیتی آدم او. کرد اُتومکث» .روند می دانشگاه

«.بشود احساساتی ممکنه ، خوب دانی می«: داد ادامه و آرامی مطمئن بالحن. کند شکایت ِ میشل پیش نبود که کسی

.او کجاست پرسید که مقدمه بی میشل

؟ هستم ـ کجا

هستید؟ هیل ـ شما تو فارست

«.نیستم«،  نه: کرد اُتو مکثی

کجایید؟ ـ پس

«.تو کلبه«: اُتو با خودداري گفت

؟ ؟ اُسبِل ـ کلبه

.اُزِبل. ـ آره

.برود از بین کمی کرد تا تأثیر حرفش اي مکث اُتو لحظه

 جا یک هاي آن محلی ، و مثل اُزِبل گفت شد و اُتو می می سیالب سه ، که اُسبِل گفت یشلم. کردند نمی تلفظ هم را مثل اسم ها این آن

.کرد می را حذف سیالبش
 یک کهبود،  راه با اتومبیل ساعت ، هفت فورك ِ اُسبِل جا، در شمال دور از شهر، تا آن بود، صدها مایل در ادیرنُداکس بِن ِ خانواده ملک اُسبِل

 جا نرفته آن ها بود که سال بِن آمد خانواده می یادش میشل که تا جایی. و مارپیچ شد و باریک می و خاکی کوهستانی جاده ِ آخرِ آن ساعت

 خود او گذاشته عهده رابه یزابتپدر و مادر ال به مربوط مسایل کرد چون کار را نمی این نظري بدهد ـ که ملک  آن اگر قرار بود درباره. بودند

شد  ها نمی و زمستان داشت اتاق شش که اي بود چوبی خانه نبود بلکه کلبه درحقیقت که را بفروشند، ملکی ملک کرد که بود ـ پیشنهاد می

 ملک این که خواست نمی دلش میشل. بود شده موریا ساخته ِ کوه درجنوب دنجی هکتاري در گوشۀ دوازده در زمینی خانه. سر کرد در آن



٥٣

قدر دور  آن اُسبِل. بفروشند سادگی به داشت قدر براي ترزا و اُتواهمیت آن زمانی توانستند چیزي را که ها نمی آن چون. برسد لیزابت روزي به 

 تمدن خودشان که چیزي  از آن مدتی وقتی بودند که کرده ادتدر شهر ع زندگی به ها چنان آن. نبود جا عملی آن به رفتن بود که

 .هاي خوب رستوران به رفتن و امکان فروشی هاي شراب ، مغازه ، روزنامه آسفالت: دادند می را از دست شان شدند، آرامش نامیدند دور می می

پدر و  ها براي دیدن بودند، تابستان ها کوچک بچه وقتی ها پیش  سال .فورك بِلاُس ؟ به رسی کجا می بروي به ها که ساعت اما در اُسبِل

ِ رویا  از دل که ماموت یک مثل موریا ازنزدیک ِ عظیم هاي زود کوه صبح. بود انصافاً جاي زیبایی ادیر نُداکس. رفتند جامی آن به مادر لیزابت

از  آواز پرندگان ، وحتی رفت ها فرو می خنجري در ریه مثل و تمیز بود که قدر تازه شد، و هوا آن می دیده خوبی باشد به آورده سر بیرون

فوري به  خواستند که می و میشل لیزابت اما باز هم. دهند دنیا می شدن خبر ازدیگرگون شد، انگار که می تر شنیده زیباتر و روشن همیشه

ها  هاي سبز درخت روي برگ قایقی و مثل داشت جنگل اندازي زیبا روبه چشم ، که دوم در طبقه خودشان ا در اتاقبعدازظهره. شهر برگردند 

 جا امکان کجاي دیگر جز آن درهیچ زدند که می حرف از رؤیاهایی ِ هم کردند و زیر گوش بازي می وشور زیادي عشق شناور بود، با عشق

.برگردند که خواست می شان ، دل کوتاهی از مدت ، پس اما باز هم. چیزي بگویند شان درباره نداشت
 از شاگردهاي اُتو باشد احساس یکی وجو کند، و انگار که پرس از پدرزنش که نداشت عادت. داد را قورت ِ دهنش آب سختی به میشل

.دارد ستاید واهمه اورا می از مردي که کرد که می

کنید؟ کار می چه تو و ترزا تو اُسبِل. ببینم ـ اُتو، صبر کن

اُتو » .کردم تلفن براي این ، فقط ایم را گرفته مان ما تصمیم. بگذاریم مرهم هامان روي زخم که کنیم می سعی داریم«: اُتو فکر کرد و گفت

«.خبر بدهم بهت که این براي فقط«: کرد مکثی

شنید؟  بود می چه ؟ این چه یعنی. باشند کوبیده انگار بالگد زیر شکمش. است شده حساب از اندازه اُتو بیش کلمات کرد که احساس شلمی

 اند، از همان ریزي کردهبرنامه ِ تمام سال سه ِکم ها دست آن که گفت می اُتو داشت. دادم می جواب تلفن این نباید به من. آمده پیش اشتباهی

 شان ، تصمیم هاي قوي ومطمئن بخش داشتند؛ آرام الزم بودند که آوري چیزهایی ِ جمع ها مشغول آن.بود با خبر شده از بیماریش که وقتی

:داد ضیحاُتو تو .خوردند نمی چیز تأسف بدهند، و براي هیچ حاال بخواهند تغییرش بودند که نگرفته را با عجله

.دهم می انجام را رو حساب کارهام که هستم آدمی من دانی ـ می

.دانست را می این شناخت اُتو را می که هر کسی. بود کامالً درست این

و چند  بهادار خریده راقهشتاد مقداري او در دهه دانست اومی که دارد؟ تا جایی و اموال اُتو چقدر مال: کرد حساب خودش پیش میشل

را براي ما  اش همه. خورد می هم به رود وحالش دارد وامی کرد که احساس میشل. بود داده را اجاره همه آیلند دارد که در النگ هم ملک

و یا  پخت می کریسمس براي  ِ مفصلی امش که هایی وقت آن مثل. زند دارد لبخند می دید که بگذارند؟ ترزا را می براي کی گذارند، پس می

:گفت می اُتو داشت. داد می هایی هدیه هایش نوه بازي به و دل کرد و با دست ِ شکرگزاري برپا می جشن

.کنم تو اطمینان باید به ، من میشل بده قول ـ بهم

«؟ ا را داریمج اون ما شماره«: کرد مکثی با گیجی» .اُتو ببین«: گفت میشل

«.را بده جوابم کنم می خواهش«: اُتو گفت

«جا وصله؟ ِ اون تلفن بگو ببینم ، اُتو، ولی کنی اطمینان بهم توانی می که معلومه«: گفت می را شنید که صداي خودش میشل

«.ایم نداشته جا تلفن این وقت ، ما هیچ نه«: کرد اُتو ناامیدش

:گفت میشل. بگومگو داشتند با هم موضوع سر این قبالً هم کهآمد  یادش

.الزمه تلفن هم جا خیلی از قضا اون. دارید الزم تلفن شما تو کلبه که ـ معلومه

.بود باال انداختن ِ شانه مثل اش نشد، اما معنی شنیده که چیزي گفت اُتو زیر لب

ترزا . جا آن آیم ما می افتیم می ، ما راه کن گوش ببین«:گفت با عجله. زند زنگ می توي اُسبِل عمومی تلفن کدارد از ی فکر کرد که میشل

«؟ خوبه حالش

 ي ایوونتو خانه کند بیرون می او دارد استراحت«: داد بعدادامه» .شما بیاید که نکرده هم و الزم ِ خوبه خوب. ترزا خوبه«: داد اُتو جواب

«.داشته جا را دوست این همیشه .فکر او رسید به اول اُسبِل به آمدن. خوبه ، حالش خوابیده
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«.دوره جا خیلی آخر آن ولی«: گفت با نگرانی میشل

«.میشل طور خواستیم این خودمان«: اُتو گفت
جا  آن که جا؟ چند وقته طوري رفتید آن چه«: پرسید. بدهد را کش صحبت داشتسعی میشل. کنه قطع تونه نمی. کنه می قطع البد االن

«هستید؟
 زخم یک مثل برایش موضوع و خندید این» .کنم رانندگی تونم  هنوز می من. کشید تا برسیم ، دو روز طول از یکشنبه«: داد اُتو جواب

 را نگه آن بود که داده آشنا ترتیبی پزشک بازي یک اما با پارتی. کنند را باطل اش نامه گواهی کهبود  چیزي نمانده ِپیش چند سال. بود کهنه

را از او  اش و آزادي نامه او بگوید و گواهی را به این توانست نمی کس هیچ آوري باشد، ولی ِ مرگ بود اشتباه کار ممکن دارد؛ هر چند این

اُتو . افتند می ِ زود راه صبح که گفت. رسانند جا می آن را به افتند و خودشان می ها فردا راه آن که گفت میشل. توانست ینم کس هیچ. بگیرد

.پیشنهاد را رد کرد این برخورنده تندي و با لحنی به

طوري  چه که فکر کنی توانی می تو خودت. زدم حرف با تو شد که خوب. نیست جاي بگومگو هم هیچ.ایم را گرفته خودمان ـ ما تصمیم

باشد؟. کن اش آید، آماده بهتر می نظر خودت به ، هر طور که یواش یواش. بگویی لیزابت به

بود؛ انگار  ِ عرق یسخ تنش. گوید می چه دانست بود و نمی شده کشید، گیج می تندتند نفس» ...که اُتو کاري نکن باشد ولی» :گفت میشل

دیگر  ساعت تا نیم لیزابت. بزنیم مازنگ که بده شماره ؟ یک زنی می زنگ دوباره«:تندي گفت به. باشند ریخته سرش روي مذابی ماده

«.رسد می

«.آید نمی خوشش دیگر از تلفن. تره راحت جوري او این. و توبنویسد چیز را براي لیزابت همه بهتره کند که می ترزا احساس» :اُتو گفت

 که چیز دیگر، هرچی یک اصالً درباره. کن صحبت کمی باهاش که اینه منظورم. اُتو بزن حرف با لیزابت ِ کم دست ولی«: گفت میشل

«.، هر موضوعی دانی می.بزن حرف خواستی

.دادي قول من و تو به بذاري میشل ما احترام هشخوا به که خواستم ازت من«: اُتو گفت

«؟ چه ؟ یعنی دادم قولی ؟ چه ؟ کی من«: فکر کرد میشل

روي  و کلیدها همه هاي بانک بهادار، دفترچه ها و اوراق نامه ، بیمه نامه وصیت. ایم کرده مرتب چیز را توي خونه ما همه«: گفت می اُتو داشت

را  اش نامه وصیت آدم که تا وقتی. کار راکردم شد این خوب اي نوشتم تازه نامه وصیت زد تا رفتم نق جگرم قدر به ترزا آن .میز هستند

را  اشرؤیاه تواندختم می هر کس ولی. کند می رویا زندگی توي یک آدم بعد از هشتاد سالگی. قراربوده از چه فهمد قضیه باشد نمی ننوشته

«.دارد وربچیند دوست طوري که آن

 ، ورق انگار دارد با تعداد زیادي کارت. چرخید می در سرش وبرهمی فکرهاي درهم. آورد سر در نمی ِ موضوع کرد اما از اصل می گوش میشل

.کند بازي می

 کم چرا یک. کنی نصیحت ما را حسابی توانی تو می. بزنیم حرف ضوعمو این به اما شاید بهتر باشد بیشتر راجع. کامالً درسته ـ اُتو حرفت

.بیفتیم راه امشب همین توانیم می ، حتی افتیم می راه نزده ؟ فردا آفتاب تان دیدن تاما بیایم کنی صبر نمی

.شود نمی سرش معاشرت چیزي از آدابالبد  که گفت می شناخت نمی او را درست اگر کسی را طوري برید که اُتو حرفش

 .داریم تان دوست ها ما خیلی بچه. خورد می آب برام عالمه یه تلفن این. خیر به دیگر، شب ـ خوب

.کرد را قطع و تلفن

، تنها  غروب و روشن ، در تاریک پشتیروي بالکن میشل. کرد بود احساس افتاده بدي را که ، انگار اثري از اتفاق برگشت لیزابت وقتی

.بود نشسته بود و آرام گذاشته جلوش لیوانی. بود نشسته

؟ ؟ خبري شده ـ عزیزم

.بودم ـ منتظرت

 را آرام شا آمد و گونه لیزابت. نبود ِ همیشه چیز مثل همه .بود کاري گرم به سرش همیشه. نشست طور منتظر او نمی این وقت هیچ میشل
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 اشاره ِ میشل لیوان بود به جا خورده که لیزابت .بود شده ِ عرق خیس بود و بلوزش ریخته هم به و موهایش داغ صورتش [...]بوسید

«اي؟ کرده شروع ِ من بدون«:کرد

 اهمیت خیلی [...]و بد بودن خوب او هنوز به که موقع ، آنها قبل سال که. بود را باز کرده[...] بطر  یک میشل غیرعادي بود که هم این

 .بود گرفته هدیه ، از پدر و مادر لیزابت داشت نمی نگه داد و اندازه می

«؟ نکرده تلفن کسی«: پرسید با نگرانی لیزابت

.ـ نه

کس؟ ـ هیچ

.کس ـ هیچ
 که یازده از ساعت ؛ هر چند او معموالً قبل گرفته تماس پدرش که  کرده احساس لیزابت کهدانست می میشل. کشید ِ راحتی نفس لیزابت

.زد نمی شد، زنگ کمترمی ِ تلفن پول

.اند اند رفته کرده را ول هاشان جز ما خانه به انگار همه. خبري نبود روز هیچ تمام: گفت میشل

 و بلوط و کاج هاي غان درخت بود و دور تا دور آن کرده راطراحی آن خودش میشل. بود شده ساخته و شیشه از چوب شان دو طبقه خانۀ

 و هفت بیست. بسازند خودشان سلیقه به اي  خانه بودند که گرفته را پیدا کنند، تصمیم ِشان میل باب بودند خانۀ نتوانسته چون .بود کاشته

 هم لیزابت که دانست بود ومی کرده خیانت لیزابت دو بار به یکی میشل ِشان ازدواج ِ طوالنی درمدت. کردند می جا زندگیآن بود که سال

 چیزهایی که وقتی مثل ، درست گذشت می طور هم بود، و همان گذشته زمان ولی. است او وفادار نبوده به خودش در فکر و خیال ِ کم دست

 هم این. مانند طور می همان ها در کنار هم ها و سال ها، ماه خورند و روزها،هفته می گره هم اند به توي کشو افتاده از سر اتفاق که

، چیزي از  یمکن باز می چشم که هستند، اما همین و شیرین واضح خواب موقع که رؤیاهایی ؛ مثل کننده گیج خوشایند باشد و هم توانست  می

 و نگرانی ، ما را دچار غم ِخوشایندشان اي از رؤیاها، با وجود احساس  انگیزند؛ هرچند پاره در ما برمی احساسی ماند و فقط  نمی ها باقی آن

.کنند می
را  آن چرمی بودند و روکش کرده گشرن بودند اما تازه را خریده آن ها پیش مدت که ؛ نیمکتی نشست فلزي کنارِ میشل روي نیمکت لیزابت

.بودند کرده عوض

.شده ِ اُسبِل جا مثل این. اند رفته همه ـ فکر کنم

«؟ اُسبِل«: کرد نگاهش با تعجب میشل

.داشتند و بابام مامان که جایی آید، همان می ـ یادت

؟ دارندش ـ هنوز هم

«.بپرسم ازشان ترسم می«: شد ِ او خم طرف و بهخندید » .دانم ، نمی فکر کنم»

.نوشید اي از آن و جرعه گرفت را از دستش ِ میشل لیوان

.مان تنهایی سالمتی به پس. جا تنهاي تنهاییم ـ ما این
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آن بیتی/ النه خرگوش، بهترین توضیح 

دنا فرهنگ : برگردان

روم تا از آزمایشگاه بیاورمش از   وقتی دنبالش می. جشن عروسی اولم دعوتش کرده بودم مادرم به کل فراموش کرده که من براي

روي یک نیمکت نارنجی نشسته و به مرد . دکتر برایش آزمایشی نوشته تا از تاثیر داروها سر در بیاورد. شود  طور دستگیرم می  ش این  حرفها

مطمئن هستم که مرد از او کمک . مشخصات را روي تختۀ زیردستی بگذارد و پر کند طور باید برگۀ  دهد که چه  اش توضیح می  پهلو دستی

.ام  ام دعوت نکرده  هاي عروسی  کدام از جشن  براي مرد گفته که من او را به هیچالبد قبل از آمدن من. نخواسته است

.اي ازم خون بگیرید  خودي من را فرستاده  معلوم نیست چرا بی: گوید  می

.من نفرستادمت. تر گفت برات از آزمایشگاه وقت بگیرمدک-

.جا منتظرم  اي؟ یک ساعت است که این  قدر دیر آمده  خوب، پس چرا این-

.من یک ربع بعد از آن که پرستار بهم زنگ زد خودم را رساندم. اي  قدر معطل شده  براي همین این. اي  مامان تو یک ساعت زود آمده-

 .هام چیست  خواهم نازش را هم بکشم، براي همین هم درست معلوم نیست که تاثیر حرف  لحن محکمی حرف بزنم اما میکنم با   سعی می

.زنی  هو پري میسون حرف می  عین: گوید  می

.خواهد رد شود  مامان یک نفر می-

.ندازند از یک خط دیگري بروندبی   توانستند بوق بزنند یا  اما خوب می. درست است معطل کردن مردم کار خوبی نیست-

دار   رو کارکنان بیمارستان با چهارتا صندلی چرخ  به  از رو .رو تنگ بیمارستان رد شود  کند تا از راه  پشت سر مادرم زنی این پا و آن پا می

.آیند  می

 .شود  ماندم با این هیکلش چه طوري جا می. اش پیداست که ماشین اسپرت دارد  از قیافه-

اش   اش جاي زخم است و روي گونه  اي گوشش کرده و روي پیشانی  گوشوارة بزرگ حلقه. هاش اعتنایی نکنم  گیرم به حرف  صمیم میت

:پرسد  می. صورتش کمی شبیه مجسمه است. چسب زخمی چسبانده است

آورد؟  مان را برامان می  کی ماشین-

.آورم  ماشین را می   روم از تو پارکینگ  می خواهی کی بیاورد؟ بشین توي سالن انتظار من  می-

طوري باید از پارکینگ   چه: مگر نه؟ دایم باید همه چیز را پیش بینی کنی. آدم وقتی ماشین داشته باشد باید جلوجلو فکر همه چیز را بکند-

کنی   بعد تا یک خیابان خلوت پیدا می .شدتر با  تو ترافیک به این سنگینی از کدام خیابان بروي که خلوت. بیاي تو خیابان راه بگیري

آن . کنند، اصال هم خیال ندارند از جاشان جم بخورند  اند و دارند کتک کاري می  درست وسط خیابان ایستاده   بینی که یک زن و شوهر  می

.وقت چاره اي نداري جز این که بزنی کنار

 .شود  بهتر از این نمی: می گویم

اما عوض این که . شوند  تر پیدا می  هاي زنانه دوز که این روزها دیگر کم  تو خیاط قابلی هستی، از آن خیاط .خوب تقصیر خودت است-

جا، دلت   اي این  اي آمده  خانه به آن قشنگی را تو آن شهرك ویالیی ول کرده. شینی پشت کامپیوتر  بچسبی به خیاطی، از صبح تا شب می

.اي  ز در هفته خوش کردهبه این کار پنج رو... را به این

.ام را برام روشن کردي  خیلی ممنون که اوضاع احوال زندگی-

اي؟  هاي شمشیر دریایی را تمام کرده  آن لباس-

تو این باد . بینی  بشینی وقتی آمدم من را می   جا روي صندلی  اگر آن. نه، دیشب خسته بودم نشستم پاي تلویزیون. ستارة دریایی-

.خواهم بیرون بایستی  نمی

کش تو حیاط کار   بار وقتی داشتی با شن  ترسی مگر نه؟ یک  تو از زنبور می. اي میاري که من نباید بیرون بایستم  تو همیشه یک بهانه-

تقصیر . چاره شده بودي  شان بی  از دست. شان را گذاشتی کت زردها یادت هست؟ از آن به بعد اسم. کردي زنبور انگشت پات را گزید  می
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هاي باغچه را برات جمع   اگر عرضه نداري یک شوهر دیگر تور کنی که برگ. پایی پوشیده بودي  کش دم  خودت بود که موقع کار با شن

 .روي تو باغچه کفش راحتی پات کن  کم وقتی می  کند دست

..رانی برداري و  سخنشود لطفا دست از   می-

هاي کاخ باکینگهام   مجبور نیستم که مثل نگهبان. ایستم  قدر دلواپس من هستی؟ فوقش چند دقیقه سر پا می  چرا این. برو ماشینت را بیار-

.قدر راست جلوم را نگاه کنم تا از حال بروم  آن

.آیم  همین جا بایست من می. باشد-

ماشینت چه شکلی است؟-

.ام دیگر  مان ماشینی که همیشه داشتهه-

 .اگر نیامدم بیرون بیا دنبالم-

اما چرا نیاي بیرون؟. آیم مامان  باشد می-

شان که آدم   هاي دودي  ، با آن شیشه  هاي پیاده رو  آیند این طرف جدول  می. بینمت  وي جلوت را بگیرند نمی.یو.هاي اس  اگر این ماشین-

گفتم؟   داره کی بود مال برونویی؟ چی داشتم می  یا آن آقا پول. البد لیز تیلور یا یک گنگستر معروف آن تو نشسته گوید  پیش خودش می

گفت یک بار تو نیویورك درست   زدم می  چی شد یک دفعه یاد سلطان برونویی افتادم؟ آهان، راستی آن آقایی که داشتم باهاش حرف می

هاي   گفت از پنجرة ماشین تندتند سگ  می. شده الیزابت تیلور از لیموزینش آمده پایین  یاده میهمان موقع که دم هتل از تاکسی پ

   ها  اما آن. هاش دو تا سگ بوده  چاره زیر هر کدام از بغل  خدمت هتل، آرایشگرش که بی  داده بیرون، به دربان، به پیش  کوچولوش را می

...براي همین هم. توانسته به الیزابت تیلور کمک کند  بند بوده نمی چاره دستش  مرد بی. هاي خودش بوده اند  سگ

.مامان باید برویم-

.آیم  من هم باهات می-

 .توانستی از جات جم بخوري  آخرین باري که سوار آسانسور شده بودیم از ترس نمی. شوي  تو که سوار آسانسور نمی-

 .شتهخوب تا حاالش که باالرفتن از پله من را نک-

...ببین، همین جا کنار پنجره بگیر بشین و. ام  آن طبقه هاي آخر پارك کرده-

.خواهد این قدر تکرار کنی  نمی. شود  دانم بعدش چی می  می-

.بینمت  می: گویم  می. دهم  آورم و تکان می  هام را باال می  دست

آد؟  من به نظرم سبز میآیی دیگر؟ همان ماشین سیاهه که   با همان ماشین سبزه می-

.من همان یک ماشین را دارم. آره مامان-

قدر بد است که آدم بعضی چیزهاي   امیدوارم هیچ وقت به روز من نیفتی تا بفهمی که چه. خوب نباید این طوري با من حرف بزنی-

.آید که سبز است  فتاب تند به نظر میدانم که ماشین تو سیاه است اما خوب تو نور آ  من می .اهمیت را با هم قاطی کند  بی

 .گردم  سر پنج دقیقه برمی: گویم  می

چند ثانیه بعد . دهد  اش شیشه را فشار می  مردي که جلو من است هر دو دستش توي گچ است و با پیشانی. روم  و از در گردان بیرون می

.استانداخته  صورتش گل. کند  گردد نگاهم می  مرد برمی. بیرون هستیم

.چرخد  دانستم اگر فشار بیارم در تندتر می  نمی: گویم  می

.گویید  دانستم یک همچین چیزي می  می: گوید  حالی می  با بی

   .رود  و می

وقتی  .کند  رو منتظر سبز شدن چراغ است و توي تلفن همراهش وراجی می  رو بیمارستان از کنارمان گذشته بود تو پیاده  زن چاقی که در راه

افتد، انگار تلفن به گوشش چسبیده و سنگینی آن سرش را خم   شود همان طور که سرش به یک طرف چرخیده راه می  که چراغ سبز می
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آید و کیف کوچکی   هایی که به آن می  پوشند و کفش  هاي بلند که این روزها همه می  وگشادي پوشیده با یکی از دامن  ژاکت گل. کرده است

.خورد  اش تاب می  انههم روي ش

.جام  من این-

.رسد  شوم به من می  رو رد می  گوید و وقتی دارم از روي جدول پیاده  مادرم این را با صداي بلندي می

.مامان، آسانسور دارد-

بخوري نه؟ حاال که دیدي  کنی غذا  االن ساعت ناهارت است؟ دیگر وقت نمی. اي  چاره شده  بی   .اش باید دنبال کارهاي من باشی  همه-

.توانی من را با تاکسی بفرستی خانه  حالم خوب است می

خواهی برسانمت؟  خواهی بروي آرایشگاه، مگر نمی  اما تو دیشب به من گفتی که می. اي نیست  نه نه، مسئله-

.آن که امروز نیست-

.با الوییز. ربع دیگر وقت داري  چرا امروز است، یک-

تو چی؟. ام  هم همه بگویند که من میدان را به هم ریختهخوا  نمی-

 ...ایستی بعد که من آمدم  چرا دم دکۀ بلیط فروشی وانمی. نه مامان-

خواهی باهات بیام تا دم ماشین؟  چرا نمی. کنی  دم به دقیقه حرفت را عوض می-

.خواهی سوار آسانسور بشوي؟ خیلی خوب راه بیفت  با آسانسور؟ می-

ها که نیست؟  اي  از آن شیشه-

.اي است  هاش شیشه  یکی از دیواره-

 .ترسند  جور آسانسورها می  ها هم از این  خیلی از خانم. باشد من هم مثل بقیه-

.رسیدیم-

.شوم  منتظرت    بهتر است بشینم. دهد  چه بویی هم می-

خواهی ببرمت بگذارمت پهلوي آن بلیط فروشه؟ اگر نه   جا می  ي این  ي آمده  راه افتادهنشستی، حاال که   ور طرف خیابان باید می  مامان آن-

گی؟  می  چی. یک نفس عمیق بکش و با من بیا

مامان؟. خیلی ممنون: گویم  می. در را برامان باز نگه داشته است   مردي که توي آسانسور است و لباس رسمی پوشیده

.جا  من را ببر آن. حرفت را گوش کنم و بروم توي آن غرفه منتظرت بشومفکر کردم بهتر است : گوید  می

مانی؟  جا می  گویی؟ آن  جا را می  آن. دکه. غرفه نه-

.نگاهش به پایین است. اش باز نگه داشته است  طور در را با شانه  مرد همان

.آره پهلوي آن آقاهه-

.باشد فکر خوبی است-

.مآی  از آسانسور بیرون می

. ام  هاي دخترم نرفته  من هم بهش گفتم که به هیچ کدام از عروسی. کند  گفت پسرش دارد توي الس وگاس عروسی می. قبال دیدمش-

در این باره چه احساسی داري؟ من هم بهش :او هم گفت. پرسید مگر چند بار عروسی کرده است؟ معلومه که من هم راستش را گفتم

.هات یک سگ بود  گفتم که تو یکی از عروسی

یادت نیست که یک حلقۀ گل انداخته بودي گردن ابنزیر؟ فکر خودت . عروسی اولم. ام بود که تو هم آمده بودي دیگر  آن همان عروسی-

.بود

.کشمش  گیرم و از جلو آسانسور کنار می  بازویش را می

جاي سوزن انداختن . دي که باهاش عروسی کردي اصال نرفتید توولی تو و آن مر. آره آن را از یک حلقۀ گل تو کلیسا باشد کش رفتم-

.گرفت  پوشیده بودند و جایی نبود که بایستند، تازه باران هم داشت می  ها کفش پاشنه بلند   خانم. نبود

.آن روز هوا آفتابی بود-
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.اما یادم هست که لباست را مامان بزرگ دوخته بود   .اینش را یادم نیست-

.خواست بدوزد، اما من همان لباسی را پوشیدم که از لندن خریده بودیم  می. نه-

.چاره مامان بزرگ حتما دلش شکسته بوده  بی-

.توانست بردارد، چه برسد به سوزن زدن  چین عود کرده بود که یک خودکار هم نمی  موقع آرتروزش هم  آن-

.اي  حتما دلش را شکسته-

خواهی چی کار کنی؟  حاال می. رساند  ث ما را به ماشین نمیاین بح. خیلی خوب مامان-

.کنند  ها می  همان کاري که مارشال-

چی؟-

.خندیدند  ها نمی  زمان ما مردم به مارشال. ها  مارشال-

جا؟  روي آن  می. فروش حرف بزنی  الزم هم نیست با بلیط. مامان شاید بد نباشد بروي دم آن دکه بایستی تا من بیام-

اشکال دارد بیام با تو سوار آسانسور بشوم؟-

.مردم کار و زندگی دارند. توانیم تمام وقت در آسانسور را باز منتظر بگذاریم  نمی. اما این باید سر حرفت وایستی. نه-

کنی؟  هات را تکرار می  چیز حالیم نیست؟ چرا این قدر حرف  کنی من هیچ  زنی؟ خیال می  می طوري با من حرف  ببین داري چه-

مامان؟:گویم  می. بینم  سرش را پایین انداخته و من کف سرش را از بین موهایش کم پشتش می. گردد  توي کیفش دنبال چیزي می

.ام همراهم باشد  فکر کردم شاید آن کارتی که اسم آرایشگرم را روش نوشته. آیم  بله بله دارم می-

.اسمش الوییز است-

پس چرا تا حاال نگفتی؟. ممنون عزیزم خیلی-

:گویم  می. زنم  به برادرم تیم زنگ می

.قدرها حالش خراب نشده ببینیش همین االن یک بلیط هواپیما رزرو کن  خواهی تا هنوز آن  اگر می. حالش بدتر شده است

.زنم  دو می  صبح تا شب دارم سگ. سرم ریخته   قدر کار  تو که خبر نداري چه: گوید  می

...تیم، من خواهرتم، االن موضوع سر کارهاي تو نیست، من-

. هر چی باشد زن مهربانی است. داري  اش می  باز خدا پدر تو را بیامرزد که نگه. شود  ها است که روز به روز دارد اوضاعش وخیم می  مدت-

.تو آدم صبور و پر حوصله اي هستی. من حاضرم تمام خرجش را بدهم

 .اگر برات مهم است، اگر مهم است، همین االن بیا به دیدنش. شده  حالش خیلی بدتر  .تیم-

شاید هم از سر جریان . است وقت من را دوست نداشته  او هیچ. سوزد  قدرها هم دلم براش نمی  راستش من آن. بیا با هم روراست باشیم-

واقعا مرحبا به . خواهم بگویم؟ دستت درد نکند  فهمی چی می  می. ش نداشتمهمان موقع هم احساس خاصی نسبت به. دانم  نمی .رنه بوده

هیچ . گیري بود ولی مامان دیوانۀ مهمانی رفتن بود  کردند؟ بابا آدم گوشه  دانی بابا و مامان براي چی با هم زندگی می  اما تو خودت می. تو

دست کم من که هیچ وقت این را . توانست بفهمد  نمی. گیرد بخواندتوانست بفهمد که چرا آدم باید یک کتاب جدي دستش ب  وقت نمی

.ندیدم

.تیم قبل از کریسمس بیا به دیدنش-

که حتی حوصله    اشکالی ندارد که رك و راست بهت بگویم؟ امروز آن قدر روز وحشتناکی بوده. گیري  هات حال آدم را می  با این حرف-

که مامان دارد می میرد یا این که  -اي     مثل صدبار دیگه که گفته -گویی  اي می  ام خانه تو زنگ زدهوقت تا رسیده  آن. ندارم حرف بزنم

...گویی  مخش به کلی عیب کرده، بعد هم می

.مواظب خودت باش تیم: گویم  می

.گذارم  و گوشی را می
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هایش دارند   بینم که گلدان  روم و می  کشی به آپارتمانش می  قترسانم تا موهایش را اصالح کند، براي و  وقتی که مادرم را به آرایشگاه می

یک گلدان داودي و یک . هاش برایش آوردند  ها را همین تازگی وقتی مادرم پایش را عمل کرده بود دوست  دو تا از آن. شوند  خشک می

ها خالی   دوبار آن را پاي گلدان. کنم  زیر شیر پر می کشم و آن را  فنجانی را که احتماال صبح مادرم در آن قهوه خورده آب می. شمعدانی

داري از مادرم به این شهر   هاست که براي نگه  اما من سال. کند  برادرم در دانشگاه اوهایو روي آثار وردزورث کار می. کنم تا سیراب شوند  می

.به قول برادرم مرحبا به من. ام  ام برگشته  کوچک که در آن بزرگ شده

االن براش خیلی بهتر است که جایی زندگی کند که براي کارهاي . کشد  جا می  دانستیم که باالخره کار به این  خوب ما می: گوید  می دکتر

آیم و   طوري بهتر است خودم می  کنی این  اگر فکر می. منظورم یک جور زندگی به کمک مددکارها است. اش از او مراقبت شود  روزمره

 .حاضر الزم است که تحت مراقبت کاملی باشد  دهم که درحال براش توضیح می

.حتما مخالفت می کند: گویم  می

دانی   تو می. نشانی زنگ بزند  تواند از خانه بیاید بیرون یا به آتش  اش آتش بگیرد نمی  دانیم که اگر خانه  من و تو می. اي نیست  چاره :گوید  می

مان به آن مقدار کالري که به بدنش   باید حواس .خورد  دیگر حتی شک دارم که غذا هم به اندازة کافی می خورد یا نه؟ االن  ها شام می  شب

.باید امکاناتی فراهم کنیم که او بتواند ازشان استفاده کند. رسد باشد  می

.حتما مخالفت می کند: گویم  می

.شاید بدفکري نباشد که به تیم بگویی باهاش صحبت کند-

.داري کند  تواند از مامان نگه  تا حاال دوبار گفته که نمی. ا ولش کناو ر-

...خورد  اگر برادرت بداند که مادرت درست و حسابی غذا نمی. اصل موضوع را بهش بگو-

خورد؟  از کجا مطمئنی که درست و حسابی غذا نمی-

.همین طور است دیگرتقریبا . خورد  خوب فرض کن به تیم بگوییم که بد غذا می: گوید  می

 .کنم که مادرم الغر است، بسیار خوب او الغر است  خواهی که من قبول   اما اگر می. شود حساب کرد  رو کمک تیم اصال نمی-

...که  لطفا حواست باشد که من چی می خواهم بگویم بدون این-

نگ به سرش زده و آبروت را برده؟بار مادرم دم خروجی پارکی  چرا؟ براي اینکه تو دکتر هستی؟ چون یک-

.باید این حقیقت را قبول کنی. شود مراقبش بود  دیگر نمی. خودي زنگ خطر آتش را کشیده  خودت به من گفتی که بی: گوید  می

.طور باشد  مطمئن نیستم این: گویم  می

.لرزد  صدایم می

کرد و پدرم مرتب   مغزدار شکالتی درست می آید مامانت شیرینی  یادم می. ناسمش  ام می  هام را باز کرده  من تو را از وقتی چشم. من هستم-

دانم چه قدر براي آدم سخت است که قبول کند پدر و   من می. ها درست کرده یا نه  زد تا ببیند که مادرت از آن شیرینی  به خانۀ شما سر می

خانۀ ما زندگی میکرد و من هر قدر از دونا براي این که از او پرستاري کرد پدرم تو . آیند  مادرش دیگر از عهدة کارهاي خودشان برنمی

.که پدرم مرد  خوب تا این... که پدرم  تا این. تشکر کنم باز هم کم است

.مندان تو اهایو ببریم  گوید که مامان را به یک آسایشگاه سال  تیم می-

.حرفش هم نزن-

 .گویی که باید تو خانه حبسش کنیم  آن وقت تو می. برود اهایو خوب خودش هم امکان ندارد قبول کند-

.گیري  چیز را به مسخره می  من و تو امکان ندارد بتوانیم با هم یک بحث جدي بکنیم، چون تو همه! حبس-

 .دهم  هام فشار می  وي چشمکنم و کاسۀ زانوهام را محکم ر  قالب می   هام را زیر پاهام  آورم دست  ام باال می  زانوهام را تا پیشانی
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.تان زیاد خوش نیست  گفت این روزها حال  دکتر میلروس می: گوید  مددکار می

.اند  جا داده  ن  هایش یک رنگ هستند که حالت شادي به آ  مطب او پنجره ندارد و هر کدام از صندلی

تان حرف بزنید؟  دوست ندارید دربارة مشکالت-

. البته قبل از آن هم یک مقدار گیج شده بود اما بعد از سکته بدتر شد. آن به بعد همه چیز را قاطی کرده   از. دهخوب، مادرم سکته کر-

که فکرکنم   آورم، مگر این  ها سر در نمی  هایی درباره او می زند که من اصال از آن  یک دفعه حرف. کند برادرم هنوز ده سالش است  فکر می

تر   یعنی فقط چهارده سال از خودش کوچک. کند که من شصت سالم است  تازه فکر می. برادرم ده سالش استکند که   که او خیال می

و . دهدکه پدر من یک زن دیگر هم داشته است و خانوادة ما در واقع خانوادة دوم پدرم بوده است  و به نظرش این موضوع نشان می! هستم

در حالی که وقتی که تو زمین گلف سکته کرد و زمین . و خودش هفتاد و چهارسال من شصت سالم است. من هم از زن اول او هستم

.خورد هفتاد و چهارسالش بود

.دهد  سرش را تکان می

 .زند  اش دربارة این موضوع حرف می  این اواخر مادرم همه. رود تو چهل و پنج  برادرم االن چهل و چهار سالش است، دارد می-

ن؟درباره سن برادرتا-

گوید وقتی   خودش می. دانید، واقعا وجود دارند  ها، می  که آن  ماجراي زن و بچۀ پدرم، و این. این موضوع مخفی که خودش کشف کرده. نه-

.هول کرده که تو زمین گلف زمین خورده و سکته کرده   این را فهمیده چنان

بخت بودند؟  پدر و مادرتان باهم خوش-

این هم : گوید  ها چی است؟ و او می  عکس نشانش دادم و ازش پرسیدم که اگرمن بچۀ یک زن دیگر هستم پس اینهام را   آلبوم بچگی-

رود که من شصت سالم نیست وتازه هفتۀ دیگر روز تولد پنجاه و   اش نمی  اصال تو کله. عینا با همین کلمات. هاي پدرت است  بازي  از حقه

.ام است  یک سالگی

ست که یک نفر دایم به کمک آدم احتیاج داشته باشد، مگر نه؟خیلی سخت ا-

 .دهد  خود دارد خودش را عذاب می  فکر و خیال خانوادة دوم پدرم بی   بینم با  تر این است که می  خوب آره، ولی از آن سخت-

داري مادرتان چی است؟  کنید بهترین راه براي نگه  فکر می-

پسر و دختر و زنش را که خیلی شبیه خودش بوده و از این  .ها را دیده است  گوید همه آن  می. سوزد  دلم میخیلی . سوزد  دلم براش می-

اما من دیگر . البته کل ماجرا را از خودش درآورده است. کنم این جریان خیلی روش تأثیرگذاشته  خوب فکر می .موضوع خیلی دمغ است

کنم البد این ماجرا براش نشانۀ چیزهاي دیگري است که من ازشان سر در   چون فکر می .ام  دست از جرومنجر کردن باهاش برداشته

اما من دیگر از دست فکرهاي او پاك از جا در . کند  ها سرگرم می  شاید به این فکر و خیاالت احتیاج دارد که دایم خودش را با آن. آورم  نمی

ام   رفته

کنید؟  ا زندگی میاز خودتان برام بگوید که تنه: گوید  می

ام   بعد از این که حماقت کردم و به جاي دوست پسرم ویک، با یکی از دوستان قدیمی. ام  من؟ خوب، االن مدتی است طالق گرفته-

وقت   قدر گرفتار نگه داشتن مادرم شده بودم که هیچ  اما من آن   من و ویک تو فکرش بودیم که با هم ازدواج کنیم. ازدواج کردم

اگر . کرد  اش باندراس می  وقتی با هم به هم زدیم ویک تمام وقتش را صرف سگ منشی. توانستم به اندازة کافی به ویک توجه کنم نمی

.ها باشد  ویک از دوري من غصه خورده باشد حتما وقتی است که توي پارك سگ

.کنید  جا نوشته که شما در شرکت کامپیوتري گیتی کار می  این-

. فهمند که من مجبورم به خاطر مادرم زیاد مرخصی بگیرم  دهند و می  چون خودشان به خانواده خیلی اهمیت می. خوبی است جاي. آره-

هاي کالس   ها چندتایی لباس به شکل ستارة دریایی براي بچه  تازگی. کنم  خیاطی هم می. کردم  قبال تو یک مغازة طراحی داخلی کار می

.ام  ختههام دو  سوم یکی از دوست

 .کند که بهتر است مادرتان تحت مراقبت باشد  جک میلروس فکر می-

.کندکه حرف زدن با مادرم دربارة این موضوع یعنی چه  داند، یعنی واقعا درك نمی  اما او نمی. دانم  می-
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اگر این موضوع را به مادرتان بگوید بدترین اتفاقی که ممکن بیفتد چیست؟-

اي   کشد و من دیگر اصال حوصله ندارم که خودم را درگیر مسایل پیچیده  درم دوباره موضوع آن یکی خانواده را پیش میبدترین چیز؟ ما-

کند   زند چون فکر می  ها از برادرم حرفی نمی  مادرم تو تمام این بحث. منظورم زندگی گذشته پدرم است. کنم که از بیخ و بن واقعیت ندارند

.که او ده سالش است

.به نظرم شما خیلی ناامید هستید-

راه دیگري هم دارم؟-

.توانم بکنم  باید به خودتان بگوید مادرم سکته کرده است و بعضی چیزها را با هم قاطی کرده اما من کاري در این باره نمی-

یان زن دوم را از سر مادرم بیرون خواهد فکر این جر  دلم می. این موضوع یک جورهایی براي من هم مهم است. اصال متوجه نیستید-

.وپوچ رفته است  ام هیج  انگار گذشته. کنم

شما چیزي . توانم پیشنهادي بکنم؟ باید بدانید که این مشکل مادرتان است نه مشکل شما  می :گوید  می. خورد  مددکار سر جایش تکان می

اي که اختیار کارهاش را ندارد ما   طوري که براي بچه  همان. فهمد  نمیفهمید که مادرتان که مغزش بعد از سکته ایراد پیدا کرده   را می

.کند کاري را که براش بهتر است انجام بدهید  گیریم، باید بدون توجه به این که مادرتان چه فکري می  تصمیم می

برویم واشنگتن و نمایشی را که    م با دوناکرد  اگر آخر این هقته گرفتار نبودم دعوتت می. تو باید بروي مسافرت: گوید  جک میلروس می

.اند  هاش از تو تابلو نقاشی بیرون آمده  باید جالب باشد، تمام شخصیت. شود ببینیم  توي کرکران اجرا می

رفتم  موضوع این است که آن بار که. دانم که وقتش است که تصمیمم را بگیرم  می. کنم  ببخشید که با این ماجرا برات دردسر درست می-

..اي مالیده بود به صورتش  طور جایی است آن زنه را که دیدم نان خامه  ببینم اوکس چه

خدمت پیر   بار دیدم یک پیش  یک. طور  کنند پیرها هم همین  کاري می  بچه ها خراب .به جنبۀ بامزه ماجرا توجه کن. خیلی بامزه است-

.دماغش را تو یک کیک فرو کرد

.بخیلی خو: گویم  می

توي خانه دونا دارد یکی از غذاهایی را که در درست کردنش . ایم  توي حیاط پشتی خانۀ او نشسته. خورم  یک جرعه از جین و تونیکم می

 .گذارد  وارد است بارمی

ارش را ندارم این کلمه را هایی که اصال انتظ  وقت. چاره  گوید بی  خودي می  ها بی  تر وقت  بیش. خواستم یک چیزي ازت بپرسم  دانی می  می-

.آورد  به زبان می

.سکتۀ لعنتی: گوید  می

خواهد احساسش را بگوید؟  طوري می  نکند این-

.کند  یک علف هرز از زمین می

چاره؟  گوید بی  کند می  مقدمه انگار دارد سکسکه می  دفعه بی  یعنی یک-

.چاره  گوید بی  خورد می  ش میها  تر به حرف  فقط به جاي کلمۀ دیگري که بیش. نه-

.کند  به ریشۀ دراز قاصدکی که از تو زمین در آورده است نگاه می

 .جنوب   از دست این هواي-

.اندازد که با شن کش از تو زمین حیاط در آورده است  می  قاصدك را روي فرغون پر از سنگ

.ها را از زمین درآوردم  ه شدم از بس آنچار  بی. آیند  می  هاي لعنتی تو تمام سال در  این قاصدك-

.جا  اي که گفتی شام بیام اي  چاره شده  بی: گوید  مثال یک دفعه می. گوید  نه این طوري نمی-

.طور فکر کرده بوده  این   اي که  البد تو تلفن یک طوري باهاش حرف زده. اي  چاره شده بوده  حتما بی-

.آورد  بیرون میدونا سرش را از پنجره آشپزخانه 
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 .شود  می  غذا دارد حاضر -

 .دهد که بداند او را دیده است  جک دستش را تکان می

داشته با یک کاله بیس بال . زده  ها داشته سر بندراس فریاد می  ویک را دیده که موقع پارك سگ. دونا دودل بود که بهت بگوید یا نه-

هایی که ویک خریده بوده تو   خرت و پرت .داده  ها را تیز کرده دندان نشان می  بندراس با گوشگوید   دونا می. زده تو پوزة بندراس  می

.خیابان پخش و پال شده بوده

.کردم بندراس کار بدي ازش سر بزند  فکر نمی. جالبه-

آورد و حرکت سالم بر آفتاب   می نشان سرش را به طرف چراغ خیابان باال برده و بعد آرام پایی    پسر عجیب و غریب همسایه توي حیاط

.کند  اش را آغاز می  شبانه

سوزان سراندون . کنم  را نگاه می "ریزد  ایگبی به هم می"بیدارم و دارم ویدیوي فیلم . زند  نصفه شب کورا دوست برادرم به من زنگ می

یک بار هم . اند  هام براي تولدم این فیلم را فرستاده  تسه تا از دوس. اش را فراموش کرده است  کند که گذشته  نقش مادري را بازي می

.ساختۀ جوان دیدیون را برایم فرستاده بودندPlay it az it Layهام فیلم  ها قبل همین اتفاق افتاده بود، وقتی چهارتا از دوست  سال
کنیم و مامان را براي تعطیالت پیش خودمان  من و تیم فکرکردیم که باید به سهم خودمان یک مدت از مادر مواظبت: گوید  کورا می

البته . مانم  روم پیش تیم می  تا آن موقع من هم می. وقتی که دانشکده تعطیل شد. توانیم این کار را بکنیم  احتماال توي نوامبر می. بیاریم

.شود  اگر مامان ناراحت نمی

کند تیم ده سالش است؟ فکر نکنم دوست داشته باشد این همه راه تا اوهایو دانی که او خیال می  ولی می. کنید  خیلی لطف می: گویم  می

.داري کند  بیاید تا یک پسر ده ساله ازش نگه

چی؟-

.خط تیم خوب است  نامه را نگه داشته بود تا به من نشان بدهد که چقدر دست. تیم بهت نگفته بود؟ تازگی ها تیم براش نامه نوشته بود-

.فهمد که تیم بزرگ شده  جا می  د اینخوب وقتی برس-

.زند  بعد هم دایم دربارة خانواده اول پدرمان حرف می. کند یکی خودش را عوض تیم جا زده یا یک همچین چیزي  حتما فکر می-

.اي که عصب کشی کردم مقداري قرص آرام بخش دارم  هنوز از آن دفعه: گوید  کورا می

تواند بیاد با ماشین ببردش؟  تیم می. تواند تنهایی سفر کند یا نه  می  دانم که   اما من حتی نمی. ذوقت بزنمخواهم توي   ببین نمی. باشد-

.خواهرزادة من یازده سالش است و صدبار تا حاال تنهایی رفته وست کوست و برگشته. خداي من-

 .اش سر نرود  یا یک پازل بدهیم دستش تا تو راه حوصله اش بگذاریم  موضوع سر این نیست که براش کمی خوراکی تو کوله: گویم  می

فکر کند که کاري را    منظورم این است که اگر .اتفاقا درست برعکس است. ها شده  خواستم بگویم که مادرت مثل بچه  من نمی-

...کند انجامش بدهد، اگر ما بگذاریم  تواند بکند دیگر سعی هم نمی  نمی

 .گذارند  هاشان را نصفه نیمه می  همه حرفاین روزها : گویم  می
تواند از خودش مواظبت کند این   گفتم که اگر ما روي او حساب کنیم که می  داشتم می. ام را تمام کنم  توانم جمله  من می: گوید  کورت می

.کار را خواهد کرد

آورد؟  باشد بالیی سر خودش نمی تواند مواظب خودش  اگر ما به یک بچۀ کوچولو اطمینان داشته باشیم که می-

.نصفه شب شده. کردم ساعت نه است  آن موقع که زنگ زدم فکر می. ببین ساعت چند است. خداي من: گوید  کورا می

.دوازده و ربع است-

.االن یک هو چشمم به ساعت آشپزخانه افتاد دیدم دوازده و ده دقیقه است. انگار ساعتم خوابیده-

وقتی . ام، بار اول وزنش دویست پوند بود ولی بار دوم بعد از رژیم سختی که گرفته بود شده بود صد و چهل پوند  کورا دیدهتا حاال دوبار 

.انگار از آن موقع تا حاال اوضاع چندان بروفق مرادش نبوده است. آمد فرودگاه دنبالم دیدم تو ماشینش یک مجلۀ مدل لباس عروس دارد
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.خیلی ببخشید: کورا گفت

.اي ندارد  ها هیچ فایده  کنم این حرف  اما احساس می. خواهد عذر خواهی کنی  ببین، من بیدار بودم نمی: گویم  می

.واقعا متاسفم. گویم خودش فردا بهت تلفن کند  به تیم می-

.کنم  هام را نصفه نیمه رها می  خود من هم حرف. کنند منظورم تو نبودي  هاشان را تمام نمی  کورا وقتی گفتم مردم این روزها حرف-

.مواظب خودت باش: گوید  کورا می

.گذارد  گوشی را می

او کجاست؟-

. هاي ولگرد  زده یکی از همین زن  یک نفر دیده بوده که داشته با یک زن مست حرف می .تو پارك لی بوده. همین جا تو مطب من-

کرده طرف یک   دانی رستوران برداشته بوده پرتاب می  هایی را که از آشغال  بطري درست قبل از این که پلیس ها سر برسند زنه داشته

شده، چون مجسمه   برنده می  زنه به خیال خودش داشته . کرده  هاي پرت شده را حساب می  مادرت گفته که او داشته تعداد بتري. مجسمه

.براي همین یک نفر به پلیس زنگ زده بوده .اما تمام صورتش خونی شده بوده. شده  کم داشته کله پا می  کم

صورتش خونی شده بوده؟-

 .هاش را بریده بوده  موقع برداشتن شیشه ها انگشت. صورت آن زنه-

مامانم حالش خوب است؟ . خداي من-

توانند سه شب توي اتاق نیمه توانند کاري بکنند، اما از فردا می   امروز نمی. من به اوکس زنگ زدم. اما باید یک کاري بکنیم. آره-

جا برسد دیگر حتما   باور کن همین که پاش به آن. کلی اصرار کردم تا همین را هم قبول کردند، اما مهم نیست .خصوصی بهش جا بدهند

.تواند ماندگار بشود  می

.جا  رسانم آن  االن خودم را می-

بهتر است امشب را بستري بشود و . ات  خواهم ببریش خانه  نمی. کنیم بهتر است باید اول فکر کنیم ببینیم که چه کار. صبر کن :گوید  می

.بریمش اوکس  اي پیش نیاد می  فردا صبح اگر مسئله .اي بگیریم. آر. ازش ام

خود بترسانیمش؟ چرا باید تو بیمارستان بستري بشود؟  چرا بی. این طوري ممکن است بترسد-

.اي ندارد که تو امشب تا صبح بیدار بمانی  یدههیچ فا. االن حسابی گیج است-

...کنم که باید  من احساس می-

شانس . هست؟ توي پارك لی پیداش کرده اند. اما دیگراصال این کار ممکن نیست. کنی که باید ازش مراقبت کنی  تو احساس می-

توش یک  .فهرست خریدش االن جلوم است. بودهایم که کارت ویزیت من و آرایشگرش را به فهرست خریدش سنجاق کرده   آورده

.مثل تخم مرغ عید پاك و ارسنیک. ربطی نوشته  چیزهاي بی

خواسته خودش را مسموم کند؟  ارسنیک؟ یعنی می-

م همه چیز ک  کم. جا  حاال پاشو بیا این. طور فرض کنیم  که دیگر بحث نکنیم این  آره، بگذار براي این: گوید  می. کند  یک لحظه سکوت می

.شود  درست می

شمرده، تیم و کورا   کرده می  موقعی که مادرم داشته توي پارك لی بطري هایی را که زن ولگرد به طرف مجسمه پرت می  تقریبا همان

کند که شوهرش   ی میدونا دارد معذرت خواه. رسند  ها با دونا میلروس با هم به اتاق بیمارستان می  آن. کردند  اند توي محضر عقد می  داشته

.آید  مرد سر به هوایی است و سر موقع به مالقات بیماران نمی

 .کند  اش را صاف می  شکند و پشت هم سینه  هاش را می  تیم بند انگشت. دان کنار تخت مادرم است  گل عروسی کورا توي گل  دسته
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شود؟   باورتان می. شان تلخ شد  که من توي پارك نشسته بودم اوقات  این ها از  آن: گوید  مادرم یک دفعه، انگار بخواهد جلب توجه کند، می

کنید بازهم از این روزهاي بیچاره پاییزي خواهیم داشت؟  فکر می

نشیند، کیفش را روي   مادرمان روي صندلی جلو می. رویم تا او را با ماشینی که تیم کرایه کرده به اوکس ببریم  فردا صبح من و تیم می

ها را از روي تابلوهاي رانندگی بلند بلند   فهمم آن  گوید که باالخره می  گذاشته و هر چند دقیقه یک بار جمالت نامربوطی می پایش

.خواند  می

. کنم  میها تعجب  از دیدن قیافه مردم توي ماشین. ترافیک سنگین است. کنم  از روي صندلی عقب شهر را مثل یک تازه وارد نگاه می

ها   هاي عبوس و زن  مردها با قیافه. حال نیست  احساس است و هیچ کس خوش  هاشان بی  سانی که بیشتر از بیست سال دارند صورتتمام ک

تر کسی عینک آفتابی زده، هر چند شک دارم که اگر عینک هم زده   رسد کم  می  به نظرم . اند  ها نشسته  هاي نیمه بسته توي ماشین  با چشم

افتم که در لندن گم کردم، همان موقع که براي هالویین خودم را به شکل اسکلت در   یاد عینک گوچی می. شد  شان شادتر می بودند قیافه

پوشیدم یا لباس جیمی کریکت که هنوز هم آن را دارم و گاهی عصاي   وقتی بچه بودم تو هالویین لباس فلیکس و گربه را می. آورده بودم

 .آورده بودم  فرنگی در  یک بار هم خودم را به شکل گوجه. آورم  تر از کمد بیرون میآن را اشتباهی به جاي چ

خیلی . ها نزده بود  البته هیچ وقت حرفی از آن. که من ببینمش زن و بچه داشته  دانی پدرت قبل از این  می :گوید  مادرم به برادرم می

خواهرت وقتی من از این موضوع  .طور  ها هم همین  آمد، احتماال آن  مان می  شان خوشدیدیم شاید از  ها را می  انصافی است، نه؟ اگر آن  بی

ها یک پسر ده   آن .دیگر را ببیند  اما االن همۀ تحقیقات جدید این را نشان داده که بهتر است دو خانواده هم. شود  زنم عصبانی می  حرف می

.ها را نبینی  یک بچه حسودي کنی مگر نه؟ پس دلیلی ندارد که آنسن و سالت از آن گذشته که بخواهی به . ساله دارند

.ماما: گوید  برادرم نفسش را حبس کرده است و می

وقتی آدم . حساب سن و سال خودش از دستش در رفته .گوید که پنجاه و یک سالش است  بینیم می  دیگر را می  خواهرت هربار که هم-

همین االن خواهرت که روي . خودي خودم را جوان جا بزنم  ام اما دوست ندارم بی  من هم پیر شده. افتد کم این اتفاق می  شود کم  پیر می

.گم  یادت باشد بهت چی می. کند  صندلی عقب نشسته دارد به مرگ فکر می

 .هاي برادرم روي فرمان چنگ شده است  انگشت

رویم آرایشگاه؟   داریم می: گوید  مادرم ناگهان می

فهمد که من جوابی   وقتی تیم می. کنند  روند تا فرهاي ریزي را پیدا می  ور می  ورآن  قدر این  هاش آن  انگشت. کشد  را پشت گردنش می دستش

.موهات خیلی خوشگل است مامان، خیالت راحت باشد: گوید  نخواهم داد خودش می

.خوب من دوست دارم به موقع سر قرارهام برسم: گوید  می

چه مرگم بوده که دلم . قدر عجیب است که من هیچ وقت دلم نخواسته مثل کلئوپاترا یا یک رقاص لباس بپوشم  کنم چه  فکر می

خواسته گوجه فرنگی باشم؟  می

مامان هیچ شده بود من تو هالویین لباس دخترانه را بپوشم؟-

رفتیم   هایی که با مادرم و ویک بیرون می  وقت. افتم  ي ویک میها  براي یک لحظه یاد چشم. کند  برادرم تو آینۀ ماشین به من نگاه می

خوب یادم هست : گوید  مادرم می. کرد  را نگاه می  تر بتواند با ویک صحبت کند و ویک توي آینه مرتب من   نشست تا راحت  مادرم جلو می

من توي مغازه بودم که دیدم خانم . واست پرستار بشودخ  زدي که لباس پرستاري بپوشی اما جوانا ویلوگبی هم می  یک سال حرفش را می

شاید هم تقصیر من بود که تو رودربایستی ماندم و آن . ویلوگبی دست گذاشته روي همان لباسی که ما شب قبل حرفش را زده بودیم

.اي دمی مزاج شده  فکر کنم براي همین است که حاال تو این سن و سال این قدر دم. لباس را برات نخریدم

 .دهد  دمی مزاج؟ به نظر خودم من آدمی هستم که تمام کارهاش را روي حساب کتاب انجام می  گویی دم  تو به من می-

. اش عروسی کنی  شناختی  هو به سرت زد که با مردي که درست و حسابی نمی  یک. طور نیست  به نظر من که هیچ این: گوید  مادرم می

کنم که تو هم مثل پدرت از خیانت کردن   ها فکر می  بعضی وقت. ات شدي  هاي دورة مدرسه  از دوستدفعۀ بعد هم بعد هم زن یکی 

.آد  خوشت می

.خود جروبحث نکنیم  بیایید بی: گوید  برادرم می

گوید؟ شاید هم بگوید  اند چی می  شان دعوت نکرده  هام من را به عروسی  کنید اگر به یک مادر دیگر بگویم که هیچ کدام از بچه  فکر می-



٦٦

پدرت به تو دربارة آن یکی زنش چیزي گفته    .داده  تر اهمیت می  ام که پدرت به ما کم  البد من لیاقت نداشته. که حتما تقصیر خودم بوده

بود؟

خواست خودش را   م مییک سال تی: گوید  می .کند  مادرم بازوي او را نوازش می. دهد  جوابی نمی. کند  تیم مشتش را روي فرمان گره می

کارتی بخریم و   هاي گران چارلی مک  یادت هست؟ اما پدرت گفت که براي این کار باید یکی از آن عروسک. مثل ادگار برگن درست کند

.دانستیم که او باید خرج یک خانوادة دیگر را هم بدهد  ما آن موقع نمی. ها پول اضافه ندارد  خرجی  او براي این ول

 .توان فهمید که کسی را بیشتر دوست دارند  ها می  آدم کنند و فقط از روي لحن  همه همدیگر را خیلی رسمی خانم صدا می تو اوکس

نود و نه . برف سفید است و قیافۀ یک پرنده عجیب غریب را به او داده است   پشتش مثل  موهاي کم. اتاقی مادرم است  خانم بانکس هم

 .سالش است

گیرید؟  مهمانی می   .دفعه یادم افتاد که امروز هالویین است  یک: گوید  میمادرم 

.زند  پرستار لبخند می

حال   تان هم با ما باشند خوش  خوریم، چه جشن باشد چه نباشد، و از این که خانواده  شویم و با هم غذا می  ما هر روز دور هم جمع می-

.شویم  می

م شده؟وقت شا: گوید  خانم بانکس می

 .برمت  آم براي ناهار می  اما من مثل هر روز سرموقع می. نه ماما، االن تازه ساعت ده صبح است: گوید  پرستار با صداي بلندي می

خداي من حاال چه کار کنیم؟: گوید  تیم می

ببخشید؟: گوید  می. کند  پرستار اخم می

 .جا باشد  قرار بود دکتر میلروس این: گوید  تیم می

مگر این که . اما غیر ممکن است. انگار ممکن است که جک میلروس جایی در اتاق خودش را قایم کرده باشد. کند  و دوروبر اتاق رانگاه می

خواهر زاده خانم بانکس قسمت ایشان را در اتاق : گوید  گیرد و می  پرستار رد نگاهش را می. گوشۀ اتاق چمباتمه زده باشد زیر میز چوبی

.اند  ن تزیین کردهبراشا

اند و سه تا خرس صورتی از دریچۀ متحرك تهویۀ   نزدیک در، توي آن قسمت از اتاق که مال ماست، یک صندلی حصیري سفید گذشته

مادرمان روي یک صندلی زرد . زند  اي است که یک دندان بیشتر ندارد و پوزخند می  روي تابلو اعالنات عکس بچه. مطبوع آویزان هستند

.گوید  کند ولی چیزي نمی  ته است و به همه نگاه مینشس

.االن وقت خوبی است که چند تا کاغذ را امضا کنید: گوید  پرستار می

.کشد و هر دو بار رویش به برادرم بوده نه به من  بار دومی است که این موضوع را پیش می

طور همچین چیزي ممکن است؟  چه! خدایا: گوید  برادرم می

 .حالش زیاد خوش نیستانگار 

 .ها با هم آشنا بشوند  بیایید برویم بیرون تا این خانم: گوید  پرستار می

.شود  همه چیز درست می: گوید  شنوم که می  می. برد  گیرد و او را از اتاق بیرون می  بازوي تیم را می

آن کاله : گوید  باالخره می. آورد  ن را در این اتاق به جا نمیانگار م. کند  مادرم بی احساس به من نگاه می. نشینم  روي تخت مادرم می

گیري یونانی مال کیه؟  ماهی

.دهد  ام نشان می  هایم روي تخت گذاشته  صوت کوچک سونی من را که با کیف و مجله  با انگشت ضبط

.آن دستگاه براي پخش موسیقی است مامان-

.نی استگیري یونا  کاله ماهی. نه نیست.: گوید  می

هر . شود  خورند شنیده می  ها که روي هوا تاب می  زنم و صداي آهنگ از گوشی  دکمۀ پخش آن را می. دارم و به مادرم می دهم  آن را برمی
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. گذارم  گوشی ها را روي گوشش می .کنم  صداي آن را کم می. ترین چیز دنیا است  کنیم که انگار جالب  دومان طوري به آن نگاه می

مهمانی هالویین شروع شد؟ :گوید  باالخره می. بندد  هاش را می  مچش

.هاي نوامبر است  االن تازه اول. ات انداختم  این فکر هالویین را من به کله: گویم  می

.یک کم دیگر عید شکرگزاري است: گوید  کند و می  هاش را باز می  چشم

.آره فکر کنم: گویم  می

.کس به جلو خم شده استبینم که سر خانم بان  می

جاست بوقلمون است؟  آن که آن: دهد  ماردم اورا با انگشت نشان می

.ات است  اتاقی  او هم-

.شوخی کردم: گوید  می

لبم هاي   کنم لبخند بزنم اما گوشه  سعی می. ام  شان کرده  قدر محکم به هم قالب  فهمم که چه  کنم می  هام را از هم باز می  فقط وقتی دست

.در اختیارم نیستند

 .ها است  مادرم گوشی را طوري به گردنش انداخته است که انگار گوشی معاینۀ پزشک

.کرده  شاید مخم خوب کار نمی. خواست بپوشی شاید االن خودم پرستار خصوصی داشتم  اگر آن روزها گذاشته بودم لباسی را که دلت می-

.شود این را گفت  نمی: گویم  دروغ می

به احتمال . دانی  گذارم فکر کنم که تو من را به خاطر کارهایی که دست خودم نبوده مقصر می  خواهد سرم را که زمین می  خوب دلم نمی-

.مادرم به من گفت که باهاش عروسی نکنم. زیاد بابات دوزنه بوده

بزرگ بهت گفت با بابا عروسی نکنی؟  مامان-

 .ته و توي کار بابات را در آورده بود قعهمان مو. او خیلی باهوش بود-

. او از جنگ که برگشت با تو عروسی کرد و تو ما به را دنیا آوردي. اندازي گردن بابا که امکان ندارد کرده باشد  دلیل کاري را می  تو بی-

فتن سن و سالم دوباره همان بحث قدیمی خواهم با گ  نمی. شاید چون ما خیلی زود بزرگ شدیم تو را گیج کردیم، یا یک همچین چیزهایی

ها   ما اول لباس بچه. کردیم همه چیز مثل یک هالویین طوالنی بوده است  زندگی می   ها که ما با هم  را پیش بکشم اما شاید تمام آن سال

.ها را پیدا کردهیم  تر شدیم و ریخت آدم بزرگ  هامان بزرگ  را پوشیده بودیم و بعد از اندازة لباس

.دهد  این حرفت طور جالبی موضوع را توضیح می: کند  به من نگاه می

شاید . کند آدم است  اي که فکر می  کند پروانه است یا پروانه  و جریان آن یکی خانواده مثل ماجراي قاطی کردن مردي است که فکر می-

ها رویاها خیلی واقعی   آخر بعضی وقت. اي و واقعی به نظرت آمدهیا یک چیزي تو رویا دیده. اي  بعد از سکته ماجراها را با هم قاطی کرده

. اي  مان را دوباره تو ذهنت جوان کرده  براي همین همه. ایم  خورده شده  طور همۀ ما سال  توانی بفهمی چه  شاید درست نمی. آیند  به نظر می

گویی آن یکی زن بابا هم شبیه تو   تو می. اي  اش داشته  بچه نگهطور   این وسط معلوم نیست براي چی براي تیم زمان ثابت مانده و همان

.اي  خوب شاید آن زن خودت بوده. بوده

.آمده  فکر کنم پدرت همیشه از یک جور زن خوشش می. دانم  نمی: گوید  مادرم آرام می

متوجه نیستی که توضیحی که من . سال شوهر تو بودشان کجاست؟ پدر پنجاه   ها را ندیده؟ قبالۀ ازدواج  وقت آن  کس هیچ  پس چرا هیچ-

آید؟  تر می  دهم به نظر واقعی  می

زند، درست مثل   هات برق می  زند و چشم  یک دفعه یک فکري به سرت می. چاره  اندازي، میسون بی  تو من را یاد آن وکیل کلک می-

.شوي  میکنم که االن به طرف صندلی شاهد خم   احساس می. هاي او  چشم

.جک میلروس حوله اي دور گردنش انداخته و توي درگاه ایستاده است

چرخ یک کامیون در رفت و خورد به ماشین من و از جاده . ام  توانید حدس بزنید چرا دیر کرده  هزار سال هم فکر کنید نمی :گوید  می

.راه رساندم  آمدم و خودم را به بزرگ  ز توي آب با هزار زحمت دراز پنجرة ماشین آمدم بیرون و ا. افتادم تو یک دریاچه. انداختم بیرون

.آید  پرستاري با چند تا حوله و لباس خشک دنبالش می
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.کند که تو یک دریاچه افتاده  آید ولی او فکر می  شاید بیرون دارد باران می: گوید  مادرم می

.زند  و به من چشمک می

!ويش  تو متوجۀ منظور من می: گویم  می

ها را بنویسند یک   خواستند فقط صاف و ساده واقعیت  ها می  اگر نویسنده. ها را یک کم بزك کنند  همه دوست دارند واقعیت: گوید  مادرم می

.آمد  می  ها در  ها وجود نداشت و فقط چند تا کتاب جدي براي آدم بزرگ  دانه کتاب هم براي بچه

.مامان، این یک حرف حسابی است-

.یک دقیقه اجازه بدهید من بروم تو حمام لباسم را عوض کنم-

کند دکتر است اما من و تو   وقتی از حمام بیاد بیرون فکر می. خیلی آدم بانمکی است: کند  گیرد و زمزمه می  مادرم دستش را جلو دهانش می

.دانیم که جک فقط دوست دارد برود دانشکدة پزشکی  می

هو غیبش   وقتی که تیم یک. شود  اي سر راهش سبز می  ند باالخره توانسته کارها را سروسامانی بدهد مشکالت تازهک  همیشه تا آدم فکر می

.کند  جک میلروس فورا دربارة او اظهار نظر می. شوند  شود، پرستارها گیج و عصبی می  اش پیدا نمی  زند و تا نیم ساعت بعد هم سروکله  می

.کردیم باهاش مشکل خواهیم داشت  به احتمال زیاد خیلی بیشتر از آن که فکر می. مسئولیتی است  و بیتیم آدم خام : گوید  می

.اش گرفته و هوس کرده خودش را تو النۀ خرگوش قایم کند  گوید که البد تیم بازي  آمیزي می  مادرم با لحن شیطنت

.دهد  النۀ خرگوش بهتر ماجرا را توضیح می: گوید  می

:گوید  می. اند  شده   هاي تمیز تنیسش مرتب کنار تخت جفت  روي تخت دراز کشیده و کفش. زند  اي می  مغرورانهو لبخند 

 .کند  نگران نباشد میسون پیدایش می. دید  زدة خودتان را می  کاش قیافه بهت. شود  آید جیم می  تیم همیشه موقعی که مشکلی پیش می-

.بندد  هاش را میگوید و چشم  مادرم این را می

جا جاي   آید بگویی این  دلت می. جا خو گرفت  بینی چه راحت به این  می: کند  برد زمزمه می  جک میلروس همان طور که مرا از اتاق بیرون می

وحشتناکی است؟ 

.نه یک ذره هم جاي وحشتناکی نیست: دهد  خودش سوال خودش را جواب می

کامیونه چی شد؟: پرسم  می

. در عرض سه ثانیه سه تا ماشین پلیس آمد. زد  تو شانه خاکی جاده ایستاده بود و با موبایلش حرف می. اش معذرت خواهی کرد  ندهران-

.ام را نشان دادم و در رفتم  کارت پزشکی

ات گفت که عروسی کرده؟  تیم به-

اش بدهد و بگوید که ما نباید تیم را دست کم بگیریم، چون او   به ام زنش تو ساعت مالقات دونا را کشیده کنار تا این خبر خوش را  شنیده-

امروز صبح هم بعد از . آید براي راحتی مادرش بکند  کاري از دستش برمی  تا هر -این طوري به دونا گفته-در هر حال آماده و مشتاق است

.اند دور  اش را انداخته بوده  انداخته، چون آنها دسته گل عروسیکه شما از بیمارستان بیرون آمدید رفته بیمارستان جار و جنجال راه   این

 .خواند  هاي تلفن انگار دارد از روي متنی که دستش است می  هاي شرکت  تیم مثل بازاریاب. کنم  صبح روز بعد از صداي زنگ تلفن هول می

وقتی پشت میز پرستار رفتم و برگۀ مشخصاتی را که . شود کرد  کاریش نمی  قدر که دیگر هیچ  هاست شکراب شده، آن  میانۀ من و تو مدت-

تو با ساخت و پاخت با آن دوست دکترت پر کرده بودي دیدم، فهمیدم که یک بار دیگر من را تحقیر کرده اي و جلو دیگران خردم 

بودي اما بعد یک کاغذ رو آن برگه  نوشته   را جا که پرسیده بودند در مواقع اضطراري با کی باید تماس یگیرند اسم هر دومان  آن. اي  کرده

دانی که من چه   دانی؟ از کجا می  تو از کجا می. شود پیدا کرد  بودي و نوشته بودي که اول با من تماس بگیرید، او را راحت نمی چسبانده
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ها کی از   دانی که صبح  اي؟ از کجا می  دادهاي به کار و بار من نشان ن  ترین عالقه  دهم وقتی که هیچ وقت کوچک  هایی درس می  ساعت

اي   ها اجازه داده  گویم تو به آن  اگر از من بپرسی می. خواسته که اول باشی  گردم؟ تو همیشه دلت می  می  ها کی بر  روم و شب  خانه بیرون می

خواهد   طور است پس ادامه بده و هر کاري دلت میحاال که این. که دسته گل عروسی زن من را که پیش مامان گذاشته بوده دور بیندازند

خودت فهمیدي که اصال به . شوم یا نه  ببین من ناراحت می. توانی بدهی خالصش کنند  شود می  طوري خیالت راحت می  حتی اگر این. بکن

کم انتظار دارم که به زنم یک  خودت زحمت ندادي که از ته دل به من و همسرم تبریک بگویی؟ اگر براي من احترامی قایل نیستی دست

.کم احترام بگذاري

.خودم راضی هستم. اند تی. تی. نه خیلی ممنون، من از همین تلفن اي: کنم  شود که دارم شوخی می  حتما متوجه نمی
آید که   اما زود یادم می. خوابم برگردم و پتو را بکشم سرم و بخوابم  رسد که دوباره به تخت کوبد به فکرم می  وقتی او تلفن را محکم می

روم و دوش   کنم و به حمام می  لباس راحتی کهنۀ ویک را که پشت در آویزان است تن می. توانم یک روز دیگر هم سرکار نروم  نمی

است و دارد بینگو گویند که سرحال   ها می  آن. کنم تا ببینم مادرم شب را خوب خوابیده یا نه  به اوکس تلفن می. زنم  گیرم و مسواك می  می

یک بستۀ پستی بین . کنم  دارم و در ورودي را باز می  کنم کیف و کلیدهایم را برمی  پوشم و موهام را شانه می  سریع لباس می. کند  بازي می

پاکت مهر و موم . کنم  روم و آن را باز می  گردم و داخل می  یک قدم به عقب برمی. ها افتاده که اسم و نشانی کورا روي آن است  نرده

.شوم  به آن خیره می. اي به اسم من داخل آن است  شده

زنگ زده است تا بگوید که خیلی متاسف است اما به . ماریا روبرتس معلم کالس سوم مدرسۀ ویرجینیا دوهزاروسه است. زند  تلفن زنگ می

هاي حیوانی در   یک تور آویزان شده برقصند آدم را یاد گونه هایی که لباس ستارةدریایی و یا اسب آبی بپوشند و جلو  نظرش رسیده که بچه

خواهد   دهد اما دیگر نمی  او هزینۀ خرید پارچه را به من می. کنند  کنند یا شکارشان می  دلیل جمع می  ها را بی  اندازد که آن  خطر انقراض می

فقط . کنم  اند نگاه می  انبار شده  ه آن طرف اتاق خواب روي صندلی تلاي شکل ک  هاي ستاره  به لباس. هاي ستارة دریایی را بدوزم  من لباس

ام که   قدر جا خورده  آن. رسند  گیر می  فایده و دل  ها ناگهان به نظرم توخالی و بی  لباس. ها را بدوزم تا تمام شوند  مانده زیپ یکی از آن

یعنی کل برنامه به هم خورده است؟ . دارداشکالی ن: گویم  باالخره می. دانم چه جوابی باید بدهم  نمی

.مند بودن زندگی دریایی را نشان بدهیم  خواهیم قدرت  ما می. نه اما ممکن است به طورکلی تغییر بکند: گوید  می

مثال ماهی باراکودا؟-

.این هم بد فکري نیست. نمی دانم شاید: گوید  می

از این که ویک با . گیرم  دارم و شماره می  بعد گوشی را برمی. اندازم  ت مهر و موم شده میکنم دوباره نگاهی به پاک  وقتی تلفن را قطع می

.کنم  دارد تعجب می  زنگ دوم گوشی را برمی

طور است؟  مادرت چه. کنی  خواستم بهت تلفن کنم ببینم چه کار می  می. گویم  باور کن جدي می. کردم  داشتم به تو فکر می. سالم: گوید  می

توانم راست بروم سر اصل مطلب؟   می. یک چیزي این روزها فکرم را مشغول کرده. خوبه: گویم  می

.بگو-

.زدي  بندراس را می   اي  دونا میلروس گفت که دیده تو داشته-

.آره: گوید  با احتیاط می

به من ربطی ندارد، اما براي چی؟-

.را خط انداختهاش ماشین   از ماشین پرید بیرون و با پنجه-

.شده ترین سگ دنیاست  گفتی که او تربیت  تو می-

از ماشین پرید بیرون و . توانی بکنی چی کار کرد  کند که من در را براش باز کنم اما آن روز فکرش را هم نمی  همیشه صبر می. دانم  می-

هو سروکلۀ کی پیدا شد؟   کس نبود و تا زدم تو سرش یک چاگر از چیزي ترسیده بود باز یک حرفی اما هی. اش را کشید به ماشین  پنجه

وقت دونا پاش را آورد جلو و با پنجۀ کفش   آن. کیسۀ خریدهام از دستم افتاد و همه چیز ولو شد رو زمین. هیچ کس نه و دونا میلروس

.خورد نگه داشت  طور داشت قل می  گرانش یک پرتقال را که همان

 .طوري بشود  کردم این  اصال خیال نمی. ي را درباره تو و بندراس باور کنمتوانم همچین چیز  نمی-

.کل ماجرا همین بود: گوید  می
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.خیلی ممنون از اطالعاتت-

ه دیگر را ببینیم و مادرت را براي ناهار ببریم ب  خواستم بگویم شاید بتوانیم هم  می. خواستم به تو زنگ بزنم  من واقعا می. صبر کن ببینم-

.یک رستوران ایتالیایی ناهار

.اما فکر نکنم بشود. فکر خوبیه: گویم  می

.کنیم  یک لحظه هر دو سکوت می

.خداحافظ ویک: گویم  می

تو واقعا براي سگه زنگ زدي؟. صبر کن: گوید  تند می

 .او بخشی از زندگی ما شده بود. زدي  دانی تو زیاد دربارة او حرف می  می. اوهوم-

او با یک . ام نبوده و نیست  کنی باید بهت بگویم که نه آن موقع نه االن هیچ چیزي بین من و منشی  طور فکر می  حاال که تو این :یدگو  می

خواهد باهاش عروسی کند و سگ را براي من بگذارد چون آن آقاهه گربه   رود و به نظرم می  کند بیرون می  آقایی که تو بالتیمور کار می

.دارد می  نگه 

.من باید بروم سر کار. طور بشود  به خاطر تو هم که شده امیدوارم این-

یک قهوه چی؟: گوید   می

.زنیم  باز هم با هم حرف می. حتما: گویم  می

شود همین االن با هم یک قهوه بخوریم؟  نمی-

تو کار و زندگی نداري؟-

ترم و تو سن و   مگر نظر تو همین نبود؟ تو من را ول کردي چون ده سال از تو جوان. یمتوانیم باز هم با هم دوست باش  کردم می  فکر می-

خواست عروسی کنی اما با   شد که تو با هر کی دلت می  می. هاي خوبی باشیم  توانیم دوست  اما ما هنوز هم می. سال خیلی برات مهم است

اي براي این است که دربارة سگی که از اول   تلفن نزدي حاال هم که زنگ زدهاما تو تمام این مدت یک بار هم به من . هم دوست بمانیم

طوري که تو   همان. اش این است که خیلی حسود هستی  ها معنی  همه این .آمد سوال کنی  که حتی او را دیده باشی ازش بدت می  بدون این

.آد  من هم از آن سگ خوشم میممکن است از بچۀ یک نفر خوشت بیاد اما خودش را دوست نداشته باشی 

.تو عاشق آن سگ هستی-

.توانم شب بیام  اگر االن وقت نداري می. آد  این کلمه خوشم نمی   اما من از. شاید. باشد-

.به شرطی که قول بدهی یک کاري برام بکنی-

.موافقم که یک کاري برات بکنم. باشد-

خواهی بدانی که جه کاري؟  نمی-

.نه-

 .شان استفاده کنی  بري  هات که به ندرت به کار می  ید از یکی از آن تواناییبا-

باهات بخوابم؟-

.خواهم برام یک چیزي را قیچی کنی  می. خواهم باهام بخوابی  نمی. نه-

توانی ببریش؟  خواهی من براي قیچی کنم که خودت نمی  چی را می-

.یک نامه از زن برادرم-

.آید  کردم چندان از زنها خوشش نمی  من فکر می. صبر کن ببینم برادرت عروسی کرده؟ جالبه. ادر نداريتو که زن بر-

باز است؟  جنس  هم   کردي  تو فکر می-

کنی؟  چرا خودت نامه را باز نمی. ام  فقط گفتم تعجب کرده. گیري است  کردم آدم گوشه  همیشه فکر می. من این را نگفتم-

دانم توش چیز خوبی ننوشته ازم بگیري و باهاش برام   خواهم این نامه را که می  می. خواهم برام چشم بندي کنی  می. نباشویک خنگ -

.ها که مادربزرگت یادت داده بود  از آن کاردستی.یک چیزي درست کنی
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.درست کنممنظورت این است که مثال باهاش به یک حصار سبز و یا یک تاکستان . آهان: گوید  می

.شاید هم یک چیز دیگر. دانم  خوب درست نمی-
خودت چی دوست داري؟. ام  خیلی وقت است که تمرین نکرده: گوید  می

یک اسکلت که یک میخ از قلبش بیرون زده باشد، . دانم که توش چی نوشته است  ولی به نظرم می. ام  هنوز نامه را نخوانده :گویم  می

طور است؟  چه

 .آمد  م اما مادربزرگ من بیشتر از مناظر طبیعی خوشش میمتأسف-

.پس خودت یک فکري بکن-

طوره؟  چندتا قایق بادبانی روي امواج چه-

.فکر خودم بهتر بود-

 .اما من بلد نیستم-

ات شام درست کنی؟  تو رفته بودي خرید تا براي منشی. تحملش را دارم. راستش را به من بگو: گویم  می

زدي آخرش هم با یک آدم عوضی عروسی کردي، پس من هم حق دارم که هرکار دلم   اما یادت باشد تو من را گول می. نه :گوید  می

اي که بگویی برات یک جنازه با یک میخ تو قلبش برات درست کنم فقط براي این که   زده  بعد از این همه وقت بهم زنگ . خواهد بکنم  می

به نظر خودت تمام این کارهات عادي است؟. نداري زن برادرت را هم دوست

ها را از روي کاناپه به زمین   کند و تمام دشکچه  پرد که نزدیک است زمین بخورم و بعد شروع به بو کشیدن می  بندراس چنان به طرفم می

.کشد  شود تا به اتاق خواب برود خرناس می  می کشد و وقتی بلند  ها را انگار الشۀ حیوانی باشد به گوشۀ اتاق می  یکی از آن. اندازد  می
این نامه است؟: گوید  ویک می

.کند  کند و باز می  دارد و آن را پاره می  می  معطلی پاکت را از روي میز وسط اتاق بر  و بی

.خواهر شوهر عزیز: خواند  می

فهمم   با ناراحتی می. اش که گذاشته عوض شده است  سیخی  سیخ اش با ریش  قیافه. گیرد  دوم، نامه را باالي سرش می  وقتی به طرفش می

.شناسم  که بلوزي را که پوشیده نمی

 .خواهر شوهر عزیزم: کند  دوباره شروع می

.چرخد، کاغذ را محکم در دستش گرفته است  به پهلو می

اي   تو هر خانواده. یادداشت را براي تو بفرستمدانم که تیم خودش با تو صحبت خواهد کرد، اما من دوست دارم خودم هم این   می-

.خواهد  خیلی دلم می.آید، اما باید به نظرات هر کس احترام گذاشت  اختالف نظر پیش می

.خواهد  انگار او هم نامه را می. ایستد  دود روي پاهاي عقبش می  ترسد و می  بار بندراس می  این. چرخد  دوباره می

.خواهی بلند بخوانیش بهتره بدي سگ بخوردش  اگر می! دشبده سگ بخور: گویم  می

پرانتز باز هر چند که . توانی از تخفیف بلیط هواپیماي ما استفاده کنی  اگر بخواهی می. تو را براي ناهار جشن شکرگزاري دعوت کنم-

.شاید تو این فصل امکانش نباشد، پرانتز بسته

کشی؟  اي خجالت نمی  که باهاش کرده حاال از رفتاري: کند  ویک به من نگاه می

من نفس . ایستیم  روي هم می  ویک و من روبه. کشد  ها می  اش را روي آن  دهد و پنجه  ها را قل می  آن. رود  ها می  سگ دوباره سراغ دشکچه

.توانم حرف بزنم  ام که نمی  قدر جا خورده  آن .زنم  نفس می

او گفت که . آید یا نه  جا ببینم کاري از دستم برمی  آمده بودم آن. من دم در اوکس آمدم غیبش زد لطفا تیم را ببخش که آن روز وقتی-

 .اي را در او بیدار کرده است  صورت من نیروي درونی تازه

کنی که   می دانم که درك  می ". مثل برادر تو   هاي خشکه مقدسی  آدم. ترسیدم  همان چیزي که من ازش می: گوید  کشد می  ویک آه می
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باید گذشته را فراموش کنیم و این عید شکرگزاري را که  .حال هستم  خورم خوش  هایی به درد تیم می  من از این که در همچین لحظه

مان، پرانتز بسته، و مطمئن هستم که وقتی دور جمع شویم   براي ما معناي خاصی دارد دور هم جشن بگیریم، پرانتز باز، به خاطر ازدواج

".با احترام همسر برادرت کورا .توانیم همه مسایل گذشته را حل کنیم  می

ویک بهترین دوستش را به خانۀ من آورده تا همه چیز را به هم بریزد، و تنها . ها را تعمیر کنم  باید دشکچه. هام پر از اشک شده است  چشم

.غنیمتی گیرش آمده استکاري که برام کرده این است که آن کاغذ را باالي سرش گرفته انگار 

توانم برات یک قطار درست کنم که دارد از کوه پایین   می. امروز بعد از ظهر تمرین کردم: گوید  آورد و می  باالخره دستش را پایین می

.آید یا یک حلقۀ گل با یک پروانه روش  می

.عالیه: گویم  می

.رمهام را بگی  کنم جلو اشک  سعی می. نشینم   روي زمین می

...تواند خیال کند که  تواند فکر کند که آدم است یا این که آدم می  یک پروانه می-

.شود  خواستم بگویم عوض می  نظرم دربارة چیزي که می

.چاره است  تواند خیال کند که بی  یا این که یک آدم می-

.آورد  می ها پایین  دارد بندراس را از روي ستارة دریایی. ویک حواسش به من نیست

.ازدواج سومم خواهد بود. من دیگر پنجاه سالم است. ایم  اي دارد؟ ما براي هم ساخته نشده  به نظرت فایده: گویم  به ویک می

هاي   با انگشت   که به آن نگاه کند  آورد و بدون این  اش بیرون می  قیچی را از جلد پالستیکی. زند  خیلی با دقت نامه را دو تا و بعد سه تا می

فهمم که تصمیم گرفته قطار   ها می  از شکل برش. کند  کند با حواس جمع و با دقت تمام شروع به بریدن می  اخم می. کند  بزرگش بازش می

:گوید  را کنار بزند و می   هاي کاغذ  کند تا خرده  فوت می. درست کند

.کنی که براي جشن شکرگزاري باهات بیامتوانی من را دعوت   می. خوب پس بگذار آرام آرام پیش برویم-
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  آلیس مونرو / شور و شوق 

دنا فرهنگ: برگردان

 ها از آخرین باري که گذرش به آن ناحیه از کشور افتاده گردد سال وقتی گریس در درة اتاوا دنبال خانۀ تابستانی خانوادة تراورس می

شد افتاده و در  راه شمارة هفت حاال خارج از شهري که قبال راست از وسط آن رد می بزرگ. گذرد و همه چیز خیلی فرق کرده است می

ها را نشان  اي تمام آن قدر دریاچه دارد که هیچ نقشه آن قسمت از کانادا آن. درپیچ بود صاف و مستقیم شده است جاهایی که قبال پیچ

کند که حدود آن را به یاد آورده است، یک  کم فکر می کند، یا دست پیدا میوقتی گریس باالخره جاي تقریبی دریاچۀ سبوت را . دهد نمی

رسد که هر کدام از  هایی می کند باز هم چند جا به دوراهی ها را انتخاب می رود و وقتی یکی از آن عالمه راه از جادة اصلی به آن طرف می

ها اسم نداشتند  کرد خیابان جا زندگی می د، چون چهل سال قبل که او در آنآشنایی دارند که او هیچ یک را به یاد ندار هاشان اسمهاي نا راه

.گذشته بود هم انگار تصادفی از کنار دریاچه  رفت که آن و هیچ کدام اسفالت نبودند و فقط راه باریکی به طرف دریاچه می
پست دارد و نه مغازة خرت و پرت فروشی  اي است یا شاید هم بتوان گفت شهرکی مسکونی، چون نه ادارة در کنار دریاچه دهکده

اند و  هاي شهرك همه کنار چهار یا پنج خیابان ساحل دریاچه ساخته شده خانه. هاي آن ناحیه هست وکوري که در تمام دهکده سوت

ها  شان فقط تابستان بانهایی ییالقی هستند که صاح  هاي شهرك خانه تر خانه انگار بیش. رو را گرفته است هاي جلوشان تمام پیاده پارکینگ

سازي، اجاق هاي کباب پزي،  وسایل بدن اما از. کوبی کرده اند هاشان را براي زمستان تخته مانند و از همین االن پنجره ها می در آن

زندگی  توان فهمید که کسانی هم تمام سال در آن شهرك ها است می دوچرخه ها، موتورسیکلت ها و میزهاي سفري که در بعضی از حیاط

هاي  معلوم است که پشت پنجره. خوردند اند و در این روز گرم تابستانی ناهار یا آبجو می ها مردم نشسته وتوکی از حیاط توي تک .کنند می

هاشان  کنند، چون خانه هاي قدیمی تنها زندگی می آموزان و هیپی اند هم دانش هاي فلزي پوشیده شده دیگري که با پرچم و یا کرکره

.ل گرمایی براي زمستان داردوسای

هاي بام و روي درهایش  افتد که کناره اي هشت ضلعی می چیزي نمانده است که گریس راه اش را کج کند و برگردد که چشمش به خانه

ید که فقط د کرد که آن خانه هشت در دارد اما حاال می گریس همیشه فکر می. جا قبال خانۀ خانواده وود بود آن. هایی برجسته دارد نقش

خانم و آقاي . طور به اتاق تبدیل شده است هیچ وقت داخل خانه نرفته بود تا سر در بیاورد که این فضاي چندضلعی چه. چهار تا در دارد

از آن ساختمان زیبا و . شان نمی رفت شان به دیدن ها ها یا دوست سن و سال حاالي گریس بودند و هیچ کدام از بچه وود آن موقع هم

.اند را تو حیاط آن ریخته   هاشان هاي بچه هاي شلخته وسایل کهنه و اسباب بازي اي به جامانده است که همسایه حاال خرابه مجلل
ها هم چندان تعریفی  اما اوضاع خانه تراورس. کند داند خانۀ خانوادة تراورس هم باید همان حوالی باشد باالخره آن را پیدا می گریس که می

هاي جدیدي  هاي دور تا دور آن، ساختمان رود از کنار خانه می گذرد و درست چسبیده به ایوان رویی که به دریاچه می ینراه ماش. ندارد

 .ساخته شده است

 آمده بودند و تمام هایی داشتند که از هرة بام بیرون  ها سایبان ایوان. هاي سرتاسري بود که گریس دیده بود آن ساختمان اولین خانه با ایوان

بعدها گریس شبیه این معماري را در استرالیا زیاد . انداخت هاي گرم می دیدن آن ساختمان آدم را یاد تابستان. پوشانده بودند اطراف خانه را 

.دیده بود

را زیرپا گذشت، بته هاي علف هرز و توت فرنگی هاي وحشی  رو  ریزي شدة ماشین شد از ایوان خانه پایین دوید، از راه شن ها می آن وقت

دو طرف مسیر راهی که به دریاچه . توان دریاچه را دید اما االن از کنار خانه به سختی می. له کرد و توي دریاچه پرید یا حتی شیرجه زد

.ریزي شده قرار گرفته است ها که دو تا پارکینگ دارد درست روي آن راه شن اند، حتی یکی از خانه رسد خانه ساخته می

شاید بدترین اتفاقی که . چیزي است دانست در پی چه افتاده بود تا راهی این سفر غیر معمول بشود خودش هم درست نمیگریس وقتی راه 

هاي زیبایش و دریاچه جلو آن و ردیف  اگر آن خانه پر از خاطره با ایوان. ممکن بود بیفتد این بود که چیزي را که دنبالش بود پیدا کند

طور که گریس به یاد داشت مانده بود البد او است از دیدن آن جا  پشت آن دست نخورده و سالم هماندرختهاي افرا و سرو و نخل 

خانه که خالی افتاده است و مثل    اما حاال کنار. کرد تغییر کرده است جا زندگی می گریس خودش بسبت به آن روزهایی که در آن. خورد می

هایی به آن  هاي قدیمی را با پنجره معلوم نیست چه موقع پنجره. شد رنگ آن پریده ایستاده استها زیر باد و باران مانده با تابلویی که سال



٧٤

همه    بود که ممکن. حال است گریس به خانه خیره شده و از این که خانه هم به اندازه خودش تغییر کرده خوش. اند ریختی عوض کرده یی

اما شاید در آن صورت . کرد نشست و براي چیزهایی که از دست داده یود سوگواري می وقت باید می چیز نیست و نابود شده باشد و البد آن

.کرد حالی می که دیگر هیچ نشانی از آن روزها نمانده بود ته دلش احساس خوش هم از این

وقتی که گریس . سازندآن خانه را آقاي تراورس به عنوان هدیۀ عروسی براي خانم تراورس ساخته بود یا در حقیقت داده بود برایش ب

گرچن بیست و هشت یا بیست . گذشت و بچه هاي خانم تراورس پخش و پال شده بودند اولین بار خانه را دید سی سالی از ساختن آن می

 .موري بیست و یک سالش بود و سال آخر دانشگاه بود و نیل سی و چند سالی داشت. ازدواج کرده بود و خودش بچه داشت. و نه ساله بود

خانم تراورس قبل از ازدواج با آقاي تراورس با مرد دیگري ازدواج کرده بود اما آن مرد خیلی . هرچند که نیل تراورس نبود، او نیل بارو بود

را از راه تدریس انگلیسی تجاري  بعد از مرگ او خانم تراورس چند سال تنها زندگی کرده بود و خرج زندگی خودش و بچه. زود مرده بود

آمد  آقاي تراورس هر وقت حرفی از دورة قبل مالقاتش با خانم تراورس به میان می. هاي اداري درآورده بود ک موسسۀ آموزش مهارتدر ی

کرد که انگارخانم تراورس آن همه عذاب را فقط براي این تحمل کرده است که بعدها قدر آسایشی را که زندگی با او  طوري صحبت می

در آن . زد هر چند که خانم تراورس خودش طور دیگري از خاطرات آن دوره حرف می. تر بداند همراه داشته بیش براي تمام عمر برایش به

اکثر ماجراهایی . کردند ها او و نیل در خانۀ قدیمی بزرگی که به آپارتمان تبدیل شده بود، نزدیک خط آهن شهر پمبروك، زندگی می سال

خانۀ نیمه فرانسوي نیمه کانادایی که او اداي  جا بود، دربارة مستاجرهاي دیگر خانه و صاحب ه آنکرد دربار که او سر میز شام تعریف می

قدر تعریف کرده بود که دیگر براي خودشان اسم هم  ها را آن بعضی از داستان. آورد اش را در می نکشیده فرانسوي نخراشیده و انگلیسی آب

این . ها را خورد طور پستچی به خانم فالورس احترام گذاشت؛ سگی که ماهی فت؛ چهبام ر شبی که خانم کرومارتی به پشت: داشتند

وقتی که کالس دهم . هاي طنز آمریکایی خوانده بود اي از داستان انداختند که در گزیده هاي جیمز تربر می ها گریس را یاد داستان داستان

 .شان چیده شده بود الس دهمخانۀ ک هاي پشتی کتاب ها در قفسه بود مجموعۀ کامل این کتاب

هاي آن نگاه  دید که کسی کنار شومینه نشسته و به سنگ اما اگر می. گفت حرفی بود و به ندرت سرشام چیزي می آقاي تراورس آدم کم

صورتی که قدر براي پیدا کردن آن نوع گرانیت  کرد که چه و نقل می» آد؟ از این سنگ خوشت می«:گفت آمد و می کند ناگهان در می می

که خانم تراورس یک بار سر چهارراهی چشمش به آن سنگ افتاده و  بودند به زحمت افتاده است، فقط براي آن شومینه را با آن ساخته

. داد گرفت و چیزهاي غیرمعمولی را که خودش به خانه اضافه کرده بود نشانش می یا ناگهان دست کسی را می. زده شده بوده خیلی ذوق

او مرد بلند . شد راحت آن را بیرون کشید، یا انباري کوچکی که زیر پنجره جا داده بودند اي بود و می جاداري که در گوشه خانهقفسۀ آشپز

با لباس چاق به نظر . پوشید خواست توي آب برود گالش می وقتی می. ریخت اي بود که موهاي لختش روي پیشانیش می قد و افتاده

 .شد هلوهایش از کنارة لیفۀ لباس شنایش قلنبه میرسید اما گوشت سفید پ نمی

جا  اوایل تابستان خانوادة تراورس یک روز براي ناهار به آن. کرد آن سال تابستان گریس در هتل بیلیز فال شمال دریاچۀ سبوت کار می

چید  وقتی که داشت میز را می. بودند  ها را ندیده بود، چون آن سر سالن غذاخوري نشسته قدر سرش شلوغ بود که آن گریس آن. رفتند

 .احساس کرد که یک نفر منتظر است تا با او صحبت کند

خواستم بدانم که ممکن است یک شب با من بیرون بیایید؟ می: گفت. موري پشت سرش ایستاده بود

ي؟ ا با کسی شرط بسته: پرسید   .اي ظرفی را کنار زد و نگاهی مردد به او انداخت گریس برپوش نقره

دانستند که پسرهاي محل  همه می. صداي موري بلند و عصبی بود و انگار تمام جراتش را جمع کرده بود تا شق و رق جلو گریس بایستد

خدمت از  ها نوعی مسخره بازي بود و اگر پیش تمام ماجرا براي آن. خدمتی را به گردش دعوت کنند بندند که پیش می گاهی با هم شرط

رفتند و حتی زحمت خریدن  باال با او به پارك می دست  .کرد، امکان نداشت که او را به سینما ببرند شان را قبول می دعوتخبر  همه جا بی
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فهمید که ماجرا از چه  بعد دختر بیچاره تازه می. رفتند کشیدند و می شان را می دادند و بعدش هم راه یک فنجان قهوه را هم به خودشان نمی

.شد زده می شرمنده و خجالتقرار بوده است و 
چی؟: موري با ناراحتی جواب داد

طوري  به نظرش رسید که در آن لحظه تمام وجود او را همان. که با کسی شرط نبسته است   گریس دیگر نگاهش نکرد، چون معلوم بود

 .دل و بسیار هم مصمم که واقعا بود دیده است، کمی تندخو اما ساده

.باشد: فورا گفت

باشد باهات «  خواست بگوید یا شاید هم می» .بندي نیست خودم فهمیدم که این شرط. باشد ناراحت نشو«ال منظورش این بود که احتما

ولی موري حرف او را نشانۀ موافقت گرفت و بالفاصله با . خودش هم مطمئن نبود که منظورش کدام یک از این ها است» .آیم بیرون می

شد دنبالش  بودند توجه کند، قرار گذاشت تا شب بعد، وقتی کارش تمام می   کسانی که سر میزهاي دیگر نگاهکه به  صدایی بلند بدون آن

.بیاید

از دخترهایی مثل الیزابت تیلور بدش . را دیدند که گریس هیچ از آن خوشش نیامد» پدر عروس«گریس و موري به سینما رفتند و فیلم 

ولی به نظر  .موري گفت که آن فیلم کمدي است. بود رکار گذاشتن دیگران براشان سرگرمیآمد، دخترهاي لوس و پرتوقعی که س می

ها را از سر  کردندکه او این حرف البد همه فکر می. توانست دقیقا توضیح دهد که چه چیزي مهم است هر چند نمی   گریس مهم این نبود،

ر پول ندارد که به دانشگاه برود و اگر بخواهد عروسی مجللی بگیرد قد خدمت ساده است و حتی آن زند، چون خودش یک پیش حسادت می

.موري هم همین فکر را کرد و دلش براي او سوخت. اش را جور کند هاش را جمع کند تا بتواند هزینه ها پول باید سال

این  است و دلیل اصلی آنخوري  توانست بفهمد که احساسی که در دلش بود حسادت نیست بلکه نوعی دل گریس خودش هم درست نمی

کنند که تمام دخترها باید  گیرد که همه فکر می جور دخترها خرید کند و لباس بپوشد بلکه از این حرصش می تواند مثل آن نیست که نمی

غز باشند تا م لوس و خودخواه و سبک کنند که تمام دخترها باید شان فکر می ها هم ته دل نه فقط مردها بلکه خود زن. این طور باشند

البته بعد از آن که مادر شدند باید دست از خودخواهی بردارند تا بتوانند . شود شان نمی دوست داشتنی باشند وگرنه هیچ کس عاشق

.سر بمانند همه عمر همچنان سبک   شان بشوند اما هیچ عیبی ندارد که مادرهایی فداکار براي فرزندان

عاشق او شده بود، چون    پسري که در همان نگاه اول. خورد ته بود و از این موضوع حرص میگریس در کنار پسري که عاشقش بود نشس

چیز او با  همه. حتی دست به دهن بودن گریس هم به نظر نیل جالب بود. به نظرش چیزهایی در او دیده بود که در هیچ دختر دیگري نبود

.اشفرق داشت، از شغلش گرفته تا لهجه غلیظ اتاوایی   دیگران
کرد که در جواب او چه  که به دالیل گریس گوش کند داشت فکر می اما به جاي آن. که گریس از فیلم خوشش نیامد دمغ نشد موري از این

داشتنی باشد و معلوم است که  تواند جالب و دوست ها هم می چشمی زن ببیند حتی چشم و هم باید بگوید و باالخره گفت که حاال می

.واقعا استثنایی است   او. ي نیست و اصال شبیه بقیۀ دخترها نیستسر گریس آدم سبک

. شد اش دیده می بلوز سفیدش برجستگی جذاب سینهاي رنگی که شبیه به دامن رقص بود تنش بود و از یقۀ باز گریس دامن کوتاه سرمه

هایش  شد درستی حرف خورد و از روي آن نمی نمی   زد هایی که می لباس پوشیدنش به حرف. روي دامنش کمربند کشی سرخابی بسته بود

هاي گنده و النگوهاي نقرة  گوشواره. زدند هایش از مد افتاده بودند و چنگی به دل نمی که سرووضعش مرتب بود اما لباس با این. را باور کرد

ها را با توري پشت  کرد آن ران کار میبود و موقعی که در رستو   دار موهایش بلند و تاب. بدلی ارزان قیمتی به خودش آویزان کرده بود

.بست سرش می

.استثنایی

.شان دعوت کند موري درباره گریس به مادرش گفت که او استثنایی است و مادرش گفت که حتما گریس را براي شام به خانه
هر چند . را عاشق او شده بودطور که موري فو دردم از خانم تراورس خوشش آمد، همان. همه چیز براي گریس جالب بود و تازگی داشت

.شد حال می که محبوب همه باشد خوش که گریس ذاتا آدمی نبود که از دیگران تعریف کند، اما خانم تراورس از این
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مادرش وقتی که او سه سالش بود مرده بود و پدرش به . اي بزرگ شده بود که در واقع عمو و عمۀ پدرش بودند پیش عمو و عمه   گریس

ها را از  حال بودند که گریس آن اش مهربان بودند و خوش پدرخوانده و مادرخوانده. رفته بود و آنجا دوباره ازدواج کرده بود  ساساچوان

ساخت و این کار را به گریس هم یاد  هاي حصیري می عمویش صندلی. زدند تنهایی درآورده است، اما هیچ وقت از این موضوع حرفی نمی

که  اش با آن اما گریس در بیلیز فال کار پیدا کرد و عمو و عمه. وي چشمش کم شود گریس کارش را ادامه بدهدداده بود تا وقتی که س

اش تصمیم جدي  که براي شغل آینده شان برود احساس کردند شاید بد نباشد که قبل از آن خواست که گریس از پیش شان نمی اصال دل

.بگیرد، کارهاي مختلفی را تجربه کند

شد، اما او رشتۀ سختی را انتخاب  در واقع باید یک سال زودتر درسش تمام می. یست سالش بود و تازه دبیرستان را تمام کرده بودگریس ب

در آن زمان به آن دوره . ساله بود اش پنج کردند فقط یک دبیرستان بود که دوره ها زندگی می در شهر کوچکی که آن. کرده بود

الزم نبود که تمام . کرد هاي ورودي خدمات دولتی آماده می آموزان را براي امتحان این دوره دانش. فتندگ دانشگاهی پیشرفته می پیش

بود گریس در تاریخ،  سال سیزدهم که درواقع سال آخرش . ترین واحدها را انتخاب کرد شد گذراند اما گریس سخت دروسی را که ارایه می

اما سپتامبر دوباره به مدرسه رفت و فیزیک و شیمی و . سه و التین نمره هاي بسیار باالیی گرفتشناسی و انگلیسی، فران شناسی، جانور گیاه

بعد به سرش زد . اش به اندازة نمره هاي سال قبلش درخشان نبودند مثلثات و هندسه و جبر خواند، هر چند که نمره هاي علوم و ریاضی

مدیر . دادند ها را در مدرسه درس نمی د و سال بعد دوباره امتحان بدهد، اما هیچ کدام از آنکه یونانی و اسپانیایی و ایتالیایی و آلمانی بخوان

تواند مجانی به دانشگاه برود  چون او به هرحال نمی. اي ندارد مدرسه او را به دفترش برد و برایش توضیح داد که این کار برایش هیچ فایده

کرد؟ آیا خودش دقیقا  براي چه داشت این کار را می. ها الزم نیست واندن تمام آن درساي در دانشگاه هم خ و براي ورود به هیچ رشته

خواهد بکند؟ دانست که چه کار می می

 .شد مجانی یاد گرفت یاد بگیرد که یک نجار معمولی شود تمام چیزهایی را که می خواست قبل از آن فقط می. گریس برنامۀ خاصی نداشت

خدمت باشد  پیش   شناخت و گفت که اگر گریس دوست داشته باشد تابستان در هتل انۀ بیلیز فال را میمدیر مدرسه صاحب مسافرخ

 .تواند مزة زندگی را بچشد تر می طوري بیش مدیر هم به او گفت این. اش کند جا معرفی تواند به آن می

کرد کاري که  کردن یکی نبود و مثل بقیه فکر میمعلوم بود که حتی به نظر کسی که شغلش درس دادن بود درس خواندن با زندگی 

کرد، چون خودش را هم به جاي دانشکدة معمولی به مدرسه تجاري  طور فکر نمی فقط خانم تراورس این. کند دیوانگی است گریس می

.کرده بود ي مفیدتري پر کرد که کاش مغزش را با چیزها تري یاد بگیرد، اما حتی او هم بعدها آرزو می فرستاده بودند تا چیزهاي بیش

با . کرد تا دیر وقت کار می   ها ها بعد از صبحانه آزاد باشد و در عوض شنبه شنبه گریس نوبت کارش را با دختر دیگري عوض کرد تا یک

ي دیگر هیچ وقت او و مور. توانست با موري باشد با وقتی که ناچار بود با خانواده موري بگذراند عوض کرده بود این کار وقتی را که می

به جاي آن موري حدود ساعت یازده که کار او . نمی توانستند با هم به سینما بروند یا یک مالقات عاشقانۀ درست و حسابی داشته باشند

 گریس هنوز بیست و یک سالش. خوردند ایسنادند و بستنی یا همبرگر می زدند و جایی می رفت و با هم گشتی می شد، دنبالش می تمام می

.ایستادند آخرسر توي پارکینگی می .کرد با رفتن او به بار سفت و سخت مخالفت می   نشده بود و موري

یادش مانده است اما از خانۀ  کشید چیزهایی بسیار گنگی ها که معموال تا ساعت یک و دو طول می هاي توي پارکینگ گریس از توقف

که همه غذاشان را تمام  خوردند و بعد از آن می یز گرد خانوادة تراورس شامها پشت م شنبه شب یک. تري دارد موري خاطرات واضح

کرد که  کسی اصرار نمی. نشستند داشتند و روي کاناپۀ چرمی یا صندلی هاي چوبی آن سر اتاق می شان را برمی کردند قهوه یا نوشیدنی می

 .کرد هاي شب قبل را مرتب می وپاش آمد و ریخت ها می گفت صبح میها را بشوید چون زنی که خانم تراورس به او خانم تواناي ایبل  ظرف

آمد روي صندلی  گرچن که معموال با لباس جین با شلوار سربازي سر شام می. نشست انداخت و آنجا می موري بالشتک ها را روي قالی می

موهاشان درست مثل او . ر زیباشان رفته بودنداو و موري هر دو درشت هیکل و چهارشانه بودند و به ماد. نشست بزرگی چهارزانو می
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اش  هاي گونه موري حتی چال .شد سوخته می شان گندمگون که خیلی زود آفتاب هاشان فندقی و گرم و پوست دار بود و چشم خرمایی و تاب

تر  رفت بیش او بیرون میگفتند که موري جذاب و بانمک است و از وقتی که گریس با  هاي مسن تر می خدمت پیش. هم شبیه مادرش بود

مثل . آمد پوشید کمی توپر به نظر می وترشی که می هاي تنگ اما خانم تراورس خیلی قد کوتاه بود و با لباس. داشتند احترام او را نگه می

ها ارث  چکید به هیچ کدام آن چشمانش مصمم و براق بودند و گونه هاي قرمزش که از آن خون می. بچه اي که هنوز قد نکشیده است

.سوخته بود چون راه رفتن در طبیعت را دوست داشت و برایش مهم نبودکه صورتش برنزه شود پوستش همیشه آفتاب. نرسیده بود

و چه زن و    ها چه مجرد بودند آمدند که همۀ آن ها می هاي دیگري هم به خانۀ تراورس ها به جز گریس مهمان شنبه گاهی اوقات یک

ها معموال شوخ و سرزنده بودند و مردها ساکت و  زن. داشتند ها شباهت جورایی به آن ا و خانم تراورس بودند و یکشوهر، هم سن و سال آق

هاي خودشان  کاري کردند که معموال دربارة شیرین گفتند گرم می داري که می هاي خنده ها همیشه مجلس را با نقل مهمان. آرام و پرحوصله

ها برایش  تواند به یاد بیاورد که چرا زمانی این صحبت ر جمعی حرفی براي گفتن دارد، به سختی میگریس حاال که خودش در ه. بود

تر دربارة غذا بود یا هوا و تا آخر هم یخ  ها بیش ها دعوت شدند، اما صحبت یکی دو بار عمو و عمۀ او هم به این مهمانی. قدر جالب بودند آن

.شام زودتر تمام شود مجلس آب نشد و همه فقط منتظر بودند که

شدند که آقاي تراورس  گی سرگرم نوعی بازي با کلمات می کرد و همه بعد از شام اگر هوا کمی سرد بود خانم تراورس آتشی روشن می

ي در این باز. ها گذاشته بود؛ هرچند که براي برنده شدن در آن بازي بهرة متوسطی از هوش الزم بود اسم آن را بازي با کلمات احمق

مگوهایی بر سر درست  ها بگو اما گاهی وقت. کسانی که در طول شام صحبت چندانی نکرده بودند فرصت داشتند که خودي نشان بدهند

 .گرفت شد در می بودن ترکیباتی نامعمولی که ساخته می
انم و آقاي تراورس از برنده شدن داد و نفر دوم گریس بود که موري و خ وت شوهر گرچن در این بازي استعداد خاصی از خودش نشان می

دیدید گفتم خیلی باهوش است؟ :گفت زده به همه می موري ذوق. شدند حال می او خیلی خوش

.خوري نکشد خانم تراورس همیشه حواسش بود که این بازي با کلمات احمقاته زیادي جدي گرفته نشود و به جروبحث و و دل

ماویس و نیل با دو . جا آمده بود کسی نتوانست جلو این اتفاق را بگیرد م تراورس براي شام آناما یک بار که ماویس همسر نیل پسر خان

نیل دکتر بود و آخر هفته آن در اتاوا    .آن شب ماویس تنها آمده بود. کردند طرف دریاچه پیش پدر و مادر ماویس زندگی می فرزندشان آن

بچه ها که دیگر اوتاوا نبودند؟: گفت. آورد روي خودش نمی خانم تراورس دلخور شده بود، اما به. گرفتار بود

بچه کوچکه تب . گذارند غذا از گلوي آدم پایین برود کنند و نمی تمام مدت شام داد و هوار می   .شان ولی بهتر که نیاوردم. نه: ماویس گفت 

.دانم چه مرگش بود داشت، میکی هم نمی

. آمد پشت سرش جمع کرده بود اش می با روبان بنفشی که به رنگ چهره   اش را موهاي تیره. داو خیلی الغر بود و پوستش برنزه شده بو

غذایش دست . آمد که همه چیز به نظرش مسخره است هاي کنار لبش به نظر می زد و از چین پوش بود، اما کارهایش تو ذوق می خوش

.نخورده در بشقاب ماند و گفت که به ادویۀ کاري حساسیت دارد

اي؟ طور شده از کی تا حاال این! ماویس: نم تراورس گفتخا

.آوردم باال می   بعد تمام شب هرچی خورده بودم. تان برنخورد گفتم که یک وقت به چیزي نمی. خیلی وقت است-

حاال چی بیارم بخوري؟. کاش زودتر گفته بودي-

.اشتنداشتهایی نگذ بچه ها برام چندان. راحت باشید. خواهم چیزي نمی-

.و سیگاري روشن کرد
شان شد و وقتی کتاب لغت را نگاه کردند و دیدند که وت  کار برده بود حرف بعد موقع بازي با وت سر درست بودن کلمه اي که وت به

:درست گفته ماویس گفت

.ببخشید، انگار اندازه شماها حالیم نیست-

.د روي یک تکه کاغذ بنویسند و بدهند ماویس سرش را تکان داد و لبخند زدهایی را که درست کرده بودن دور بعد که همه باید لغت

.ام من هیچ چی ننوشته-

!ماویس: خانم تراورس گفت
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.ماویس، هر چی باشد خوبه: و آقاي تراورس گفت

.تان را بکنید مشغول باشید، بازي. امشب حالم خوش نیست. ام متاسفم اما من هیچ چی ننوشته-
ناگهان از . کشید و لبخند ناراحتی به لبش بود او فرت و فرت سیگار می. شان ادامه دادند و هبچ کس به روي خودش نیاورد يها به باز آن

   حال شده شان خوش که خیلی از دیدن شان بگذارد و با این تواند بچه ها را به امید پدربزرگ و مادربزرگ جایش بلند شد و گفت دیگر نمی

.باید برگردد

 .گیرم تان می براي کریسمس یک فرهنگ لغت آکسفورد واسه: که رویش به هیچ کس نبود گفت که برود با لبخند تلخی در حالی آنقبل از 

.فرهنگ لعتی که وت آورده بود آمریکایی بود
گرچن حالش را داري یک قهوه درست کنی؟: آقاي تراورس گفت. وقتی که او رفت هیچ کس به دیگري نگاه نکرد

.خدا نصیب نکند. چه اخالق گندي: زد رفت زیر لب غر  به طرف آشپزخانه می گرچن که

.با دو تا بچه کوچولو. خوب بیچاره زندگی سختی دارد: خانم تراورس گفت

وقتی که خانم تراورس این موضوع را فهمید هر . کار بود چهارشنبه ها بعد از تمام شدن صبحانه و قبل از رسیدن موقع ناهار گریس بی

. موري آن موقع سرکار بود. جا باشد هاي آزادش را آن برد تا ساعت کرد و او را به خانۀ کنار دریاچه می چهارشنبه تا بیلیز فال رانندگی می

رفت و گرچن با بچه هاش  وت روزها به اوتاوا می. کرد کردند کار می راه شمارة هفت را تعمیر می تمام تابستان را با گروهی که بزرگ

زد و  خود خانم تراورس هم معموال به بهانۀ خرید یا نوشتن نامه غیبش می. کردند داد یا قایق سواري می بود، شنا یادشان میمشغول 

.گذاشت اي چرمی داشت و قفسه هایش پر از کتاب بودند تنها می گریس را در اتاق نشیمن بزرگ و خنک که کاناپه

حتما سر موقع . کنی دانم که زیادکار می می. ر و بخوان یا اگر خسته هستی بگیر بخوابخواهد بردا هرچی دلت می: گفت خانم تراورس می

.کنم تا برگردیم آیم صدات می می
. چسبید کرد و به چرم کاناپه می اش زیر تنش عرق می پاهاي برهنه. خورد اصال از جایش تکان نمی. خواند کتاب می. خوابید گریس نمی

.شد قبل موعد رفتن گریس پیدا نمیمعموال سروکلۀ خانم تراورس 

بعد شروع به صحبت . کرد تا وقتی که گریس از فکر چیزهایی که خوانده بود بیرون بیاید توي ماشین خانم تراورس سر صحبت را باز نمی

:گفت آناکارنینا می مثال ناگهان درباره. گفت ها می هاي کتاب کرد و نطرش را دربارة قهرمان هایی که خودش خوانده بود می درباة کتاب

اما دفعه آخري که . بودم و بار دوم جاي آنا گذاشته  یادم هست که بار اول خودم را جاي کیتی . دیگر از دستم دررفته چندبار خواندمش-

گیرد که  یاد میرود به ده و تازه  دارد و می هاش را برمی دانی وقتی که بچه می. سوخت تر از همه دلم براي دولی می کتاب را خواندم بیش

به نظرم براي همین است که آدم سنش که . شویی بشیند جوري جلو تشت رخت چه   طور باید لباس بشوید؛ حیوانکی حتی بلد نبود چه

انگار حواست به من نیست نه؟. رود هاي آدم توي تشت رختشویی از بین می کند تمام شوریدگی رود احساساتش تغییر می باالتر می

.کس نیست حواسم به هیچ   ه دیگهفکر کنم ک-

کند که او بویی از ادب و نزاکت نبرده  گریس خودش از جوابی که داد تعجب کرد و فکر کرد البد خانم تراورس پیش خودش فکر می

.است

.شوم حال می که شما حرف بزنید و من گوش کنم خوش اما از این-

.آد من هم از حرف زدن خوشم می: خانم تراورس خندید

اما . رفت شد و سرکار می ها چون اول باید مهندس می البته نه به آن زودي .یواش صحبت ازدواج را پیش کشید اواسط تابستان موري یواش

که  و گریس به جاي آن» وقتی که عروسی کردیم«. داند کرد که انگار گریس هم مثل او آن را مسلم می شان صحبت می طوري از ازدواج
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.داد جکاوي گوش میاعتراض کند با کن

. ها گرفتند، نه چندان نزدیک خانۀ پدر و مادرش و نه چندان دور از آن کردند براي خودشان نزدیک دریاچه سبوت جایی می وقتی ازدواج می

عراق یا  رفتند هرجایی که ممکن بود باشد، پرو، کرد می ماندند و بقیه سال هر جا که موري کار پیدا می جا می ها آن اما فقط تابستان

گفت قند توي  خودمان می چه موري به آن خانۀ تر از صحبت دربارة آن گریس از فکر سفر به چنین جاهایی بیش. هاي شمالی سرزمین

طور که فکر زندگی با عمویش و هدر دادن عمرش با  آمد، همان ها به نظرش واقعی نمی اما با این حال هیچ کدام از آن. شد دلش آب می

 .آمد وقت به نظرش حقیقی نمی اي که بزرگ شده بود هم هیچ در همان شهر و در خانه ساختن صندلی

. ها چه گفته است پرسید که دربارة او به آن شان ببرد و موري دایم از او می اش به خانه خواست موري را براي دیدن عمو و عمه گریس می

کند بیرون  با پسري که تابستان را این دوروبرها کار می»که  اد جز اینفرست شان می اما گریس در نامه هاي مختصري که هر هفته براي

  .کند ها فکر کرده بودند که موري هم در هتل کار می احتماال آن. ننوشته بودچیز دبگري» روم می

ین احتمال هم در کرد، اما ا کرد گاهی به ازدواج هم فکر می طور که به ساختن صندلی حصیري فکر می معلوم است که گریس همان

تا آن موقع مزة ناز و نوازش عاشقانه را نچشیده بود، اما مطمئن بود که این اتفاق باالخره یک روز . اش فقط شکلی مبهم از آینده بود ذهن

بود و  مرد رویایی او درست مثل موري زیبا. شود کسی که به محض دیدن او اسیرش می. کند افتد و ناگهان کسی قلب او را تسخیر می می

 .افتد خود اتفاق می دانست که بقیه ماجرا در فورانی از شور و شوق خودبه می. پرشور

موري . ها، گریس مشتاق ناز و نوازش بود ها و زیر نور ستاره توي ماشین موري یا روي چمن. رفت ولی با موري کار به این خوبی پیش نمی

که او به  کرد که باید از گریس مراقبت کند و از این فکر می. روي کند خواست زیاده یآمد که مرد رویاهاي گریس باشد، اما نم هم بدش نمی

کم با حساب و  کند یا دست کرد که به سردي این کار را می شاید احساس می. گذاشت کمی معذب بود سادگی خودش را دراختیارش می

قدر  فهمید با وجود تمام اشتیاقی که دارد چه خود گریس نمی. آمدکدام با خیاالتی که موري دربارة او داشت جور در نمی کتاب، که هیچ

تر از خودش شور و حرارت نشان بدهد کارها مثل رویاهایش خوب تر پیش  کرد که اگر کمی بیش ته دلش فکر می. رفتارش سرد است

.شد کار پیش قدم می رود، اما به نظرش موري باید براي این می

بوسیدند و  دیگر را می حال موقع خداحافظی با شور و شوق بسیار هم بااین .کرد آن ها را آشفته و پریشان میمکش عاشقانه هر دو  این کش

در اتاق خودش . کشید شد تازه نفس راحتی می گریس وقتی تنها می. دادند هاي عاشقانه سرمی گرفتند و زیر گوش هم زمزمه در آغوش می

که با خیال  کرد که موري هم از این کرد اتفاقات چند ساعت آخر را فراموش کند؛ و فکر میکشید و سعی می گاه هتل دراز می در خواب

دهد تا بتواند با تمام  حال است و دارد تصور خیالی خودش را دربارة گریس دوباره شکل می کند خوش راه رانندگی می آسوده تنها در بزرگ

.قلبش عاشقش باشد

اما قرار بود هتل تا آخر اکتبر باز باشد و براي عید شکرگزاري با . به مدرسه یا دانشگاه برگشتند» ارگرروز ک«ها بعد از  خدمت تر پیش بیش

هاي قبل در پاییز یا  صحبتش بود که حتی آن سال هتل را زودتر از سال. ها بود مسافر قبول کند کارکنان کمتري که گریس هم جزو آن

اما . دانستند که این شایعه راست است یا نه م ازکارکنان سالن غذاخوري یا آشپزخانه نمیاما هیچ کدا. کم براي کریسمس باز کنند دست

.ها منتظرش باشند ها نباید به این زودي ماند و آن جا می گریس طوري براي عمه و عمویش نوشت که انگار او حتما کریسمس آن
گریس قول داده بود که او را . موري سال آخر دانشگاه بود. یخته بودندهاي زیادي ر کرد؟ با موري براي خودشان برنامه چرا این کار را می

موري . شان را رسمی کنند اش را ببیند و او گفته بود که کریسمس موقع مناسبی است که نامزدي براي کریسمس به خانه ببرد تا خانواده

.مزد تابستانش را جمع کرده بود تا براي گریس یک حلقۀ الماس بخرد دست

شد براي دیدنش به کینگستون  کرد تا بتواند بلیط اتوبوس بخرد تا وقتی که دانشگاه موري باز می هاش را جمع می هم داشت پول گریس

.برود

.دانست که واقعا نظرش دربارة ازدواج با موري چیست درست نمی   کرد، اما خودش هم صحبت می   گریس دربارة تمام این جزییات

اما برادرش . مثل پدرش. ساده و دوست داشتنی است .توانی ببینی این را خودت می. ي واقعا آدم حسابی استمور: گفت خانم تراورس می
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... او . اما نیل یک چیز دیگر است. توانست مهندس بشود البته منظورم این نیست که موري باهوش نیست، اگر نیود که نمی. نیل نابغه است

.العاده است دانی خارق می

.خودش خندید خودش به حرف

کنم و به  معلومه که پرستشش می. یک موقعی من تو دنیا فقط نیل را داشتم. گم فهمی که چی می می. مثل امواج خروشان اقیانوس-

کنند ته  مزگی می تر از همه با خوش هایی که بیش ها آدم اما گاهی وقت. اي هم هست البته نیل آدم بگو بخند و بامزه. نظرم نابغه است

ها دیگر بزرگ  آن. هام باشم خود نگران بچه دانم نباید بی می. شود واپس می مگر نه؟ آدم براشان دل. تر هستند ان از همه غمگینش دل

توانند گلیم خودشان  ها هرطور باشد می زن. فقط از گرچن خیالم راحت است. زند دایم دلم براي نیل شور می. اند، اما دست خودم نیست شده

نه؟ .درا از آب بکشن

گشنتد اوتاوا و موري  بعد از عید شکرگزاري گرچن و بچه هاش برمی. ها تا عید شکرگزاري پر از مهمان بود خانۀ نزدیک دریاچه تراورس

اما خانم تراورس به گریس گفته بود که او همه سال . جا باشد توانست آن ها می آقاي تراورس فقط آخر هفته. رفت یاید به کینگستون می

اش عوض شد و سپتامبر با  اما بعد ناگهان برنامه. زنند، اما باقی اوقات تنها است ها سري به او می هایش یا بچه ماند، گاهی دوست می جا آن

 .شنبه به هم خورد این اتفاق خیلی ناگهانی بود و آن هفته مهمانی ناهار یک. آقاي تراورس به اتاوا رفت

:گفت. کند کل عصبی پیدا میگاه مش موري به گریس گفت که مادرش گه

.شود همیشه هم سالم و سرحال مرخص می. ماند تا حالش خوب شود اي توي بیمارستان می چند هفته. باید استراحت کند-

 .کرده است که خانم تراورس ناخوش باشد گریس گفت که اصال فکرش را هم نمی

چرا اینطور شده؟ -

.فکر نکنم دکترها هم بدانند: موري گفت

آن اتفاقی که براش افتاد . خوب ممکن هم است که به خاطر جریان شوهرش باشد، یعنی شوهر اولش، پدر نیل: کمی فکر کرد و بعد گفت

.قضایا و بقیۀ

 .اتفاقی که افتاده بود این بود که پدر نیل خودکشی کرده بود

خاطر سن و سال مادر است و مشکالت زنانه و  شاید هم به. تماما همین را هم مطمئن نیس. فکر کنم شوهرش تعادل روانی نداشته است-

.نگران نباش. االن داروهاي محشري دارند. کنند به هر حال حاال دیگر راحت با دارو خوبش می. ها از این حرف

اري را مثل عید شکرگز. موري درست حدس زده بود و خانم تراورس قبل از عید شکرگزاري سالم و سرحال از بیمارستان مرخص شد

شدند که این هم مثل همیشه بود، چون  شنبه دور هم جمع می به جاي دوشنبه یک   اما. گرفتند همیشه در خانه کنار دریاچه جشن می

براي گریس هم بهتر بود، چون او هم    طوري این. خواستند که بعد از جشن وقت داشته باشند که خانه را جمع و جور کنند و بعد بروند می

 .ها تعطیل بود هشنب یک
جز گریس مهمان دیگري  اما به. هاشان که معموال عیدها پیش پدر و مادر ماویس بودند جا بودند حتی نیل و ماویس و یچه همۀ خانواده آن

.نداشتند

چیده بودند، پاي خان آشپزخانه  شیرینی ها را روي پیش. شنبه صبح به کنار دریاچه برد، بوقلمون توي اجاق بود وقتی که موري او را یک

خانم تراورس پشت میز آشپزخانه . بود همۀ کارها از خرید گرفته تا آشپزي و چیدن میز، گردن گرچن افتاده. اخته کدو حلوایی، سیب و زغال

.کردند خورد و با دانا دختر کوچک گرچن پازل درست می نشسته بود و قهوه می

!گریس: گفت

 .قدر هول شده بود که پازل را روي زمین انداخت کرد و آن اولین باري بود که این کار را میاز جایش پرید تا گریس را بغل کند، 
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 !بزرگ مامان: دانا نالید

:ترش جنی که حواسش به همه ماجرا بود تکه ها را جمع کرد و گفت  و خواهر بزرگ

.ردبزرگ که از قصد این کار را نک کنیم، مامان عیب ندارد دوباره زود درستش می-

مرباي کرنبري کجاست؟: گرچن گفت

.تو قفسه: کرده بود نبود گفت داد و اصال حواسش به پازلی که خراب خانم تراورس که هنور داشت بازوي گریس را فشار می

کجاي قفسه؟-

گذارمش روي شعله بعد می. ریزم اول روي کرنبري شکر می. باید درست کنیم. مرباي کرنبرري؟ خوب کاري ندارد: خانم تراورس گفت

.نه، فکر کنم باید بگذارم یک کم تو شکر بماند تا خوب آب بیندازد. مالیم

مرباي آماده ندارید؟. دیگر کی؟ وقت این کارها نیست: گرچن گفت

.کنم همیشه خودم درست می. نه نداریم-

 .پس باید یکی را بفرستم بخرد-

.جا باز نیست است هیچعزیزم امروز عید : خانم تراورس با مهربانی گفت

وت کجاست؟. راه همیشه باز است آن مغازه پایین بزرگ: گرچن صدایش را بلند کرد

.رو دریاچه: ماویس از اتاق خواب عقبی گفت

 .خواباند انگار داشت بچه را می. زد با صداي آرامی حرف می

.سواري میکی را برد قایق-

آقاي تراورس رفته . کرد باید چند تا تلفن می. نیل قرار بود کمی دیرتر بیاید. خودش آماده بود ماویس میکی و بچه را برداشته بود با ماشین

.بود گلف بازي کند

.رفت مغازه کاش یکی یک تک پا می: گرچن گفت

.رو به گریس کرد. کمی صبر کرد اما از توي اتاق خواب صدایی نیامد

تو رانندگی بلدي؟-

.نه: گریس گفت

.ه خیالش راحت شده بود آه کشیدخانم تراورس ک
موري کجاست؟. خوب موري که رانندگی بلد است: گرچن گفت

او هم گفت که . گشت که همه گفته بودند که آب خیلی سرد است داشت دنبال لباس شنایش می موري تو اتاق خواب جلویی بود و با این

.امکان ندارد مغازه باز باشد

دانی کدام را  می. اگر هم آن باز نباشد آن یکی که نزدیک پرت است باز است. ي پمپ بنزین استحتما باز است، آخر تو: گرچن گفت

.گم ؟ آن که بستنی قیفی دارد می

شان زیر درخت  تابی را که پدربزرگ خواستند خواست گریس را هم با خود ببرد اما دختر کوچولوها او را دوره کرده بودند و می موري می

.ته بود نشانش بدهندشان بس افرا براي

اي که پابرهنه از پله ها  در همان لحظه. هاي صندلش پاره شده رفت احساس کرد بند یکی از لنگه وقتی گریس داشت از پله ها پایین می

.دوید پایش تیر کشید و از درد جیغ زد پایین می

.پیچید فرو رفته بود تا باال میدرد از پاشتۀ پاي چپش که سر تیزالك یک حلزون در آن . کف پایش زخم شده بود

 .خواست باهاشان خانه درست کند می. جا ریخته است ها را دانا این این حلزون: جینی گفت

.شان مانده فقط الك. ها گذاشتند رفتند اما حلزون: دانا گفت

 .یغ کشیده استها ج فکر کرده بودند که یکی از بچه. گرچن و خانم تراورس و حتی ماویس از خانه بیرون دویدند

.ببینید همه جا خونی شده. آید پاش دارد خون می: دانا گفت
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.اش است ایوان حلزون. خواست ایوان تنها نباشد جا ریخته می ها را آن دانا حلزون. با الك حلزون برید: جینی گفت

.رد داردقدر د پرسیدند که چه می   یک لگن آب و حوله آوردند تا زخمش را تمیز کنند و همه پشت هم

.کند زیاد درد نمی: گریس گفت

.لولیدند اش کنند توي دست و پاش می خواستند هر کدام از دیگري زودتر کمک دخترها که می. از پله ها لنگ لنگان باال رفت
طور کفش پات نبود؟ چه. اوه این که اوضاعش خراب است: گرچن گفت

.بندش پاره شد: دانا و جینی با هم گفتند

.حظه یک ماشین روباز شرابی رنگ آرام توي پارکینگ جلو خانه پیچیددر همان ل

.آقاي دکتر. اش پیدا شد همان کسی که الزم داشتنم سروکله. گویند خوش شانسی به این می: خانم تراورس گفت

.زده بلندقد و الغر بود و حرکاتش شتاب   .دید اولین بار بود که گریس او را می. نیل بود

.مریض داري. کیفت را بردار بیا: گفتخانم تراورس 

تازه است؟. چه ماشین باحالی: گرچن گفت

.ارزد ده شاهی هم نمی: نیل گفت

.انگار بچه بیدار شده است: ماویس آهی کشید که معلوم نبود براي چیست و گفت

.و توي خانه رفت

ي؟  نکنه وسایلت را نیاورده: خانم تراورس گفت

.ی عقب برداشتنیل کیفش را از روي صندل

.همیشه ممکن است الزم بشود. پس آوردیش. آفرین-

ي؟ مریض تو هستی؟ چی شده؟ قورباغه قورت داده: نیل به دانا گفت

.گریس مریض است. نه من خوبم: دانا با لحنی جدي گفت

.پس قورباغه را او قورت داده. آهان-

.پاش زخم شده-

.حلزون پاش را بریده: جینی گفت

.برید کنار: هاش گفت زاده خواهر نیل به

 .با احتیاط پایش را بلند کرد. و روي پلۀ پایین پاي گریس نشست

 .اي چیزي به من بدهید یک تکه پارچه-
وقتی که به گریس نزدیک شد گریس بوي آشنایی را احساس کرد که در تمام تابستان توي . خون روي زخم را پاك کرد تا آن را ببیند

.داد بوي لیکور نعنایی می .آمد هتل می
کند؟ درد می: پرسید

.یک کم: گریس گفت

..اش حدش بزند که بوي لیکور را احساس کرده یا نه خواست از قیافه انگار می. نیل نگاه سریعی به او انداخت

رفته باشد، بعد دو سه تا بخیه وقت چیزي زیرش ن دارم تا ببینم یک این تکه پوست را برمی. شود دانم درد دارد اما زود تمام می می-

 .گیرد قدرها هم درد نمی آن. مالم اول یک چیزي روش می. زنم می

.هاي کوچولو را رد کنی بروند شه این تماشاچی می: رو یه گرچن کرد

.زده بودقدر خوب شد که او درست به موقع رسیده است حرف ن  گفت که چه تا آن موقع یک کلمه هم با مادرش که دوباره داشت می

.اند پسرهاي اسکات همیشه حاضر آماده: گفت

ها نقش دایی بانمک و براي گریس  با هوشیاري کامل براي بچه. نیود هاي مست هاش هم مثل آدم داد و دست هاش چیزي نشان نمی چشم

هاي  ش جوگندمی بود و چشمکاکل تابدار. اش بلند و پوستش سفید بود پیشانی. کرد نقش دکتري را که به کارش مسلط است بازي می
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.رسید وقتی که ساکت بود محزون و گرسنه به نظر می. هایی تورفته داشت اي برآمده و گونه خاکستري روشن گود افتاده و چانه

.ممکن است کزاز بگیرد   وقتی باندپیچی زخم تمام شد نیل گفت که بد نیست گریس را به شهر ببرد و به بیمارستان سري بزنند چون

.من حالم خوب است: س گفتگری

 .االن آره: نیل گفت

.کزاز بگیري واویالست. منم فکر کنم باید برید: خانم تراورس گفت

.کشد گریس، نه؟ گریس، بیا کمکت کنم سوار ماشین بشوي زیاد طول نمی: نیل گفت

هم نزدیک کند و پایش را روي زمین  هایش را به گریس بند صندلش را بست و سعی کرد انگشت. دستش را زیر بازوي گریس انداخت

.پیچی زخم ترو تمیز و محکم بود باند. بکشد

.آیم االن می. ببخشید: نیل گریس را روي صندلی نشاند و گفت

 .خانم تراورس از ایوان پایین آمد و دستش را لبه شیشه ماشین گذاشت

طور این کار را بکنی،  دانی چه می. امروز زیاد مشروب بخوردگذاري  تو نمی. خدا را شکر. خیلی خوب شد. گریس. خیلی خوب شد: گفت

مگر نه؟ 

تر از حالتی که در حرف زدن و نگاه خانم تراورس بود  بیش. گریس این جمله را شنید، اما درست نفهمید که منظور خانم تراورس چیست

رسید، اما  عصبی به نظر می. کند چه کار دارد میدانست  انگار خودش هم درست نمی. سنگینی عجیبی در حرکاتش بود. تعجب کرده بود

.که بخواهد لبخند بزند اما نتواند رنگی افتاده بود، مثل این هاي کم دور دهنش چین

راندند که وقتی به باالي پل  قدر تند می شد و آن آهن رد می ها از بزرگراهی رفتند که از روي ریل راه آن. تا بیمارستان سه مایل راه بود

ترسید و  چون تقریبا هیچ ماشینی نبود او چندان نمی. کنند اند و دارند روي هوا پرواز می کرد که از پل بلند شده دند گریس احساس میرسی

.توانست بکند ترسید کاري نمی در هر حال اگر هم می

اي گریس انداخت و بدون هیچ هیجانی پرستار برگۀ مشخصات را پر کرد و نگاهی سرسري به پ. شناخت نیل پرستار مسئول اورژانس را می

 .اید کارتان را خوب انجام داده: گفت

 .بعد به نیل اجازه داد که خودش به گریس پادزهر کزاز بزند

 .االن درد ندارد اما بعدا ممکن است داشته باشد-

:همین که کارش را تمام کرد پرستار به اتاقک اورژانس آمد و گفت

.در اتاق انتظار است   االن   .تان آقایی آمده دنبال-

.گوید نامزد شما است می   :رو به گریس کرد

.ایم یا نه بگو که رفته. اش بگو هنوز آماده نیستند به: نیل گفت

.جا هستید اما گفتم که این-

.ایم اي که ما رفته اي دیده بگو وقتی برگشته: نیل گفت

 .بیند می تان را تو پارکینگ ماشین. برادر شماست   گفتش که-

.ام آن عقب تو پارکینگ دکترها پارك کرده-

.اید کلک خوبی سوار کرده: اش را باال انداخت پرستار شانه

.و بیرون رفت
خواستی به این زودي بري خانه؟ تو که نمی: نیل به گریس گفت

.نه: گریس گفت

.خواند رد و ناچار دارد آن را میاند و او آزمایش چشم دا رویش نوشته انگار این کلمه را روي دیوار روبه

ها از در  آن. اش آویزان مانده بود روي کف روغنی ماشین افتاد صندلش که از بند پاره. سوار ماشین شود   دوباره به گریس کمک کرد تا

.پشتی پارکینگ بیرون رفتند و از راه دیگري از شهر خارج شدند
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طوري که بعدها گریس براي  اتفاقات آن روز همان. کرد یگر به او و ماویس فکر نمید   دانست که موري را نخواهند دید، اما گریس می

خیلی ساده چون دلش . کرد مثل به هم خوردن دري پشت سرش بود، هرچند که در آن لحظه این فکر به ذهنش نرسید دیگران تعریف می

.دارند یتخواست با نیل برود رفت و اصال برایش مهم نبود که نسبت به دیگران مسئول

مدتی طوالنی تمام ماجراهاي آن روز واضح و دقیق یادش بود و فقط گاهی جزییات کوچکی را فراموش کرده بود، اما حتی دربارة آن تا

.کرد جزییات هم با اطمینان صحبت می

اشین دیگري در بزرگراه نبود و ها م تا جایی که گریس یادش مانده بود به جز آن. راه شمارة هفت به طرف غرب رفتند ها در بزرگ آن

راه بودند، چون  هاي دیگري هم در بزرگ اما البد ماشین .آهن نزدیک بود پرواز کنند شان به همان سرعتی بود که در پل روي راه سرعت

و نیل هم . رفتند گشتند یا براي عید شکرگزاري به دیدن نزدیکانشان می  هاشان برمی شنبه از کلیسا به خانه حتما کسانی در آن صبح یک

هاي تند مجبور بود سرعتش را کم  گذشتند یا سر پیچ اي می توانست تمام مسیر را به همان تندي رانندگی کند، چون گاهی از دهکده نمی

شان  شد سرعت ریخت و باعث می زد و موهایش را به هم می هایش می باد به چشم. گریس تا آن موقع سوار ماشین روباز نشده بود. کند

.کند کرد که در رویا پرواز می گریس ساکت بود و احساس می.تر به نظرش بیاید بیش

تر  ها تصویر خانم تراورس از بقیه واضح در میان آن .انگار موري و ماویس و بقیۀ خانوادة تراورس را فقط درخوابی گنگ و مبهم دیده است

.طور این کار را بکنی دانی که چه خودت می: کرد پچ می چاي عصبی آخرین کلماتش را پ بود که با لحن اسرارآمیز و خنده

در    .زدند دیگر را بشنوند باید داد می که صداي هم زدند، چون تا جایی که گریس به یادش مانده بود براي این گریس و نیل با هم حرف نمی

د و احساسات خامی که در آن سن و سال از روابط زن و تواند از عقای چه را که از ماجراي آن روز به یادش مانده به سختی می واقع تمام آن

شانسی عجیبی جور شده بود و آن پرواز در سکوت که به اختیار خودش نبود،  خود و با خوش آن گردش که خودبه .مرد داشت جدا کند

.اي پر کرده بود ذهنش را با احساسات ناشناخته

کرد  هاش را نوازش می که انگشت نیل   دست در دست .جا است ی کهنه که هنوز هم پابرباالخره در کاالدار ایستادند و به هتلی رفتند، هتل

هتل بیلیز . گذاشت اولین بار بود که گریس به باري پا می .هاي نامرتب او میزان کند، وارد بار هتل شدند هاش را با قدم کرد قدم و سعی می

طور بود که او  اما بار دقیقا همان. خوردند سر خیابان بود مشروب می اي که در آن شبانه هاشان یا در باشگاه فال بار نداشت و مسافرها در اتاق

ها را با دستمال کشیدنی سرسري نامرتب رها کرده  ها و میز کرده بود، صندلی در تاالر بزرگ و تاریک که هوایش خفه و دم. انتظار داشت

 .پ و بوي عرق تن در هوا مانده بودجو، ویسکی، سیگار و پی و شو، آب بوي مواد شست. بودند

.مردي از اتاق دیگر آمد و جواب سالم نیل را داد

.سالم دکتر-

.شناسند به نظر گریس رسید که هرجا بروند همه نیل را می. خان رفت و پشت پیش

 :مرد با صدایی خشن تقریبا داد زد

.شنبه است دانی که امروز یک می-

.رکینگ هم صداش را بشنوندخواست مردم توي پا انگار می

خودت که . راهش هم نباید بدیم. توانیم بدهیم به او که اصال چیزي نمی. تون بدهم اجازه ندارم چیزي به. شنبه ها تعطیل هستیم یک-

.دانی می

.حق با شماست. دانم معلومه که می. بله آقا: نیل گفت

شد یک بتري ویسکی در آورد و توي لیوان ریخت و روي  جایی که دیده نمیزدند صاحب کافه از  طور که داشتند با هم حرف می همان

.خان جلو نیل گذاشت پیش
شما هم تشنه هستید؟: از گریس پرسید

.و یک شیشه کوکا باز کرد و بدون لیوان دست او داد
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:نیل به طرف صندوق رفت و مرد گفت

.تونم چیزي بفروشم گفتم که نمی-
کوکا را چی؟: نیل گفت

.قابلی ندارد-

.نیل لیوانش را سریع سر کشید. مرد بتري را سر جاش گذاشت

.خودت از هر قانونی باالتر هستی. تو آدم خوبی هستی-

.جا برید بیرون بهتر است هر چی زودتر از این   .کوکا را با خودتان ببرید-

.باید هواش را داشته باشم. زن برادرم بشود یعنی قرار است. زن برادرم است. اما این دختر خوبی است. باشد: نیل گفت

واقعا؟-

انگار مشروب روي . رفتند که شوسه و پهن بود راه شمارة هفت برنگشتند و به جاي آن از راهی خاکی به طرف شمال  دیگر به بزرگ

.راند رانندگی نیل اثر عکس گذاشته بود و آرام و با دقتی که براي آن راه الزم بود می
شوي؟ ه ناراخت نمیتو ک: گفت

از چی؟: گریس گفت

.که ببرمت یک جاي خیلی دور افتاده از این-

.نه-

طور است؟ پات چه. خواهم باهام باشی می-

.خوب است-

.سوزد حتما یک کم می-

.نه خوب است-

.نداشته بود گرفت، کف آن را لیس زد و بعد رها کرد نیل آن دست گریس را که بتري کوکا را نگه

ام؟ ام آورده ام که تو را با خودم برداشته ي قصدوقرضی داشته فکر کرده-

.نه: گریس دروغ گفت

.قدر این کلمه را مثل مادرش گفته است قصدوقرض و فکر کرد که نیل چه

.کردي اما االن نه شاید اگر یک وقت دیگر بود درست فکر می: نیل گفت

.انگار که گریس گفته باشد بله

.باشد درست مثل وقتی که تو کلیسا هستی خیالت راحت-

شنید اما درست  صدایش را می. کرد زد و گریس هنوز زبان او را روي پوست دستش احساس می اي حرف می نیل با لحن شاعرانه

:هو گفت کی.خواست زد و با زبانش چیزي از او می انگار هنوز داشت کف دستش را لیس می. کند فهمید که چرا با آن لحن صحبت می نمی

.تو کلیسا هم آدم همیشه خیالش راحت نیست-

.درست است. درست است-

.من هم زن برادر شما نیستم-

.فقط گفتم قرار است زن برادرم بشوي. قرار است بشوي -

.قرار هم نیست-

.تعجبی ندارد. آره. راستش از حرفت جا نخوردم. هر چی تو بگی. خیلی خوب-

 .کرد تر صحبت می حساب شده لحنش عوض شده بود و
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ها را بلدي؟ تو این طرف. باید حواسم باشد ردش نکنیم. کمی باالتر یک خروجی است-

 .ام جا نیامده تا حاال این.نه-

کدام را بلد نیستی؟ ایستگاه برفی، امپا، پلند، راه برفی، هیچ-

.کدام به گوشش نخورده بود اسم هیچ

.آن ورها با یکی کار دارم-

از روي پلی چوبی . و ناهموار بود باریک   راهی که به آن پیچیدند عالمتی نداشت و. کمی بعد زیر لب غرولندي کرد و به راست پیچید

آن سال . رسید ها می هاشان تا نزدیک سر آن تر شدند و شاخه هاي جنگل انبوه درخت. توانست از آن رد شود گذشتند که فقط یک ماشین می

مدت  .گر هنوز سبز بودهاي دی زد برگ درخت شان توي چشم می جا زردي جا و آن وتوکی درخت که این هوا خیلی گرم بود و به جز تک

ناگهان نیل . شد جا دیده نمی ها هیچ دو طرف راه جنگل بود و از بین درخت. اند زیادي هر دوشان خاموش بودند، انگار به مکان مقدسی رفته

.سکوت را شکست

تو رانندگی بلدي؟: گفت

:و وقتی گریس گفت که بلد نیست گفت

.پس باید یادت بدهم-

.داشت و پیاده شد و به طرف گریس آمد و فرمان را به او نشان داد ماشین را نگه. ا عملی کردو بالفاصله تصمیمش ر

.شود جا نمی بهتر از این-

هو چیزي جلومان سبز بشود چی؟ اگر یک-

.براي همین از این طرف آمدم. کنیم اگر هم شد یک کاریش می. شود جا؟ نه بابا نمی این-

فقط به سادگی به او نشان داد که پایش را کجا . طور باید ماشین را راه بیندازد توضیحی بدهد رة این که چهبه خودش زحمت نداد که دربا

.بگذارد و گذاشت ول کردن کالج را تمرین کند

.گم چه کار کنی ات می به. حاال راه بیفت-

جا تمام خواهد کرد اما او  که نیل درس رانندگی را همانپایش را تا ته روي کالج فشار داد و فکر کرد . اولین تکان ماشین گریس را ترساند

 .فقط خندید

 .تو فقط راه بیفت. کاري ندارد-

:گفت کرد، فقط می گفت و اصال کمکش نمی او دربارة رانندگی گریس چیزي نمی. و گریس راه افتاد

.زیادي گاز نده، دارد خفه کند. توي جاده برو. برو-

کجا وایسم؟: گریس گفت

.شود وایسی ات نگفتم نمی تا وقتی که به-

ایستادند    که همین. تا وقتی که از تونل درختی که در آن بودند بیرون آمدند مجبورش کرد که رانندگی کند، و بعد ترمز گرفتن را یادش داد

.گریس در را باز کرد تا جاهاشان را عوض کنند

.آد کم کم خوشت می. کنیم فقط یک دقیقه استراحت می. نه-

قدر از رانندگی خودش مطمئن شده بود که حواسش پرت شد و تو چاله  آن. و وقتی که دوباره راه افتادند فهمیدکه نیل حق داشته است

 .داشت تا چپ نکنند، اما بعد خندید و درس رانندگی را ادامه داد نیل از جا پرید و فرمان را نگه. افتاد
بعد نیل گفت که باید جاشان را عوض کنند چون او وقتی . و حتی آهسته از چند پیچ گذشتگریس مسافت نسبتا زیادي رانندگی کرد 

.تواند راه را پیدا کند خودش پشت فرمان نباشد نمی

.خوبم: لرزید گفت که تمام تنش می از گریس پرسید که چه احساسی دارد و او با این

!گو اي دروغ: بازوي گریس را از شانه تا آرنج مالید و گفت

.تر نیاورد و دهنش را به او نزدیک نکرد اما دستش را از آن پایین
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تر شدند و از راهی  ها تنک درخت. دست آورد و چند مایل جلوتر به چپ پیچید یابی اش را به انگار وقتی پشت فرمان نشست حس جهت

بسته بودند    ه یک کلیسا و یک مغازه داشت که هر دودهکد. هایی پراکنده در دو طرف جاده رفتند اي یا شاید هم خانه سرباالیی به دهکده

انگارتمام اهالی ده توي . آمد که کسانی هم آن تو هستند هایی کنارشان ایستاده بودند و به نظر می هاشان را کشیده بودند، اما ماشین و پرده

.کرد ها را پراکنده می انبار شده بود و باد آن ی کاه تلهاي بزرگ تودهطرف ده این طرف و آن. هاشان رفته بودند و درها را بسته بودند خانه

.نیل از دیدن دهکدة سوت و کور تعجب کرده بود، ولی به راهش ادامه داد

.واقعا ازت متشکرم. خیلی ممنون. حالم جا آمد. خیلی خوب شد گریس-

از من؟-

.اعصابم را آرام کردي. که گذاشتی رانندگی یادت بدهم براي این-

آرام کردم؟ راستی؟:س گفتگری

.گم باور کن جدي می: نیل لبخند زد

با . بعد از این که از دهکده خارج شده بودند دو طرف جاده مزرعه بود. کرد طرف و آن طرف را نگاه می داشت این . اما به او نگاه نکرد

.زد خودش حرف می

.رسیم االن می. ایم آره انگار درست آمده. همین دوروبرها باید باشد-
هاي دهکده که آن سر مزرعه بود  اي شبیه به خانه زد و به خانه گذشت و آن را دور می به راه باریکی پیچیدند که از وسط مزرعه نمی

 .رسید می

.کشد تر طول نمی پنج دقیقه بیش. توانم تو را ببرم نمی. همین جاست: نیل گفت

در وصله پینه . در ورودي خانه باز بود و فقط در توري بسته بود. شین در سایه نشستگریس تو ما. ها طول کشید تر از این اما کارش بیش

حاال که . کس توجهی به او نکرد، حتی سگ خانه به او پارس نکرد هیچ. هاي کهنه به هم گره خورده بودند هاي نوتر با سیم شده بود و سیم

بایست  کم می غیرعادي آمد، چون در بعدازظهري به آن گرمی دست به نظر گریس این سکوت. ماشین ایستاده بود همه جا ساکت بود

معموال ظهرهاي تابستان از هر چیز سبزي که روي زمین . ها و بوته ها شنیده شود ها یا حشرات دیگر از توي علف صداي وزوز مگس

کردند هم  غازهایی که به شمال پرواز میشود، اما تابستان خیلی وقت بود که تمام شده بود و حتی صداي  روییده صداي وزوز شنیده می

ها  فقط در دورست کرد مزرعه بود و جا باالترین نقطه جهان بود تا چشم کار می انگار آن. دید ها نمی کم گریس اثري از آن آمد یا دست نمی

.خورد تري روئیده بودند به چشم می هایی که در ارتفاع پائین نوك درخت

ها  هایی که او با آن رسید که خانم کرد؟ آشنایش خانم بود؟ به نظر غیر ممکن می یل در آن خانه زندگی میطور شده بود که آشناي ن چه

چیز  قدر چیزهاي عجیب و غریب دیده بود که دیگر از هیچ روز آن اما گریس آن. اي زندگی کنند چو خانه نشست و برخاست داشت در هم

.کرد تعجب نمی
آجرهایی که از . ما کسی بعضی از آجرها را کنده بود، چون بعضی جاها دیوار چوبی از زیر آجرها بیرون زده بودانگار خانه زمانی آجري بود ا

آجرهایی که روي دیوار مانده بودند شکلی . ها را بفروشند خواستند آن انبار شده بودند، البد می دیوار کنده بودند توي حیاط روي هم تل

دانست که  خودش می. ها کرد کاري سرش را خم کرد و شروع به شماردن آن ودند و گریس از زور بیشبیه به پله روي آن درست کرده ب

تنها فرقش این  .کند هاي گل را می برگ داد مثل وقتی که ناخودآگاه گل اي است، اما با جدیت تمام شمارش را ادامه می کار خیلی احمقانه

شمردن . آرم آرم شانس نمی شانس می: آمد زیر لب زمزمه کند هرچند بدش هم نمی .گفت دوستم دارد دوستم ندارد بود که زیر لب نمی

.شد تر از آن بود که خیال کرده بود، چون شکل درهم وبرهمی داشتند و باالي در تعدادشان بسیار زیاد می آجرها سخت

یاد قاچاقچی مشروبی افتاد که در شهر عمه و عمویش زندگی . فروختند در آن خانه قاچاقی مشروب می. بعد ناگهان از همه چیز سر در آورد

داشت و  هاي هالویین تفنگش را برمی قدر به همۀ عالم و آدم بدگمان بود که شب آن. تلخ و بدبین کرد؛ پیرمردي استخوانی و گوشت می

گریس در خیالش . ها را بدزدد کرد تا مبادا کسی آن گذاري می نشست و پشته هاي هیزم جلو خانه را شماره اش می خانه در روي پلۀ دم
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هایی که به  از وصله پینه. زند وجورش چرت می کند و دارد در گرماي اتاق کثیف اما جمع قاچاقچی الکل را دید که در این خانه زندگی می

شود،  کند بلند می اش که غژغژ می از روي تخت یا کاناپه. توانست حدس بزند که اتاقش چه شکلی است در تور سیمی زده شد بود می

وقت  او هیج. دوزي شده که زنی که زمانی دوست یا همسرش بوده برایش دوخته، اما حاال آن زن مرده است تختی پئشیده از لحافی دست

شان یکی است با  هایی مثل او که ظاهر و باطن آدم توانست بفهمد که زندگی م میتوي خانۀ قاچاقچی نرفته بود، اما از همان بیرون ه

طور به سرش  دانست چه نمی. فهمید دیگر همه چیز را می. قدر فرق دارد مند را بازي کنند چه هاي شرافت توانند نقش آدم هایی که می آن

اما رانندگی براي نیل دیوانگی . رفت اش از دست خواهد  گی است و زندگیفهمید که این کار دیوان حاال می. زده عضو خانوادة تراورس بشود

.دیدند ها حتی در خواب هم نمی کرد که آن نبود، چون نیل هم مثل گریس چیزهایی را احساس می

فکر کرد    .ده استگی سرش را در مقابل او خم کر بیند که منتظر او است و با دستپاچه ناگهان به نظرش رسید که عمویش را در درگاه می

چاره قرار بوده در تمام این  گردد اما بعد فراموش کرده است و عموي بی انگار قول داده بوده که برمی. ها است او را ندیده است که سال

.توانسته است ها بمیرد اما نمی سال
با دهن باز خوابش برده بود و . توي ماشین بودند دوباره با نیل. تکانی خورد و چرتش پاره شد. همین که خواست با او حرف بزند ناپدید شد

.وزید گریس بوي ویسکی را احساس کرد که باد تندي می نیل سرش را به طرف او برگرداند و با این. اش شده بود تشنه
نیامد؟ خیلی که بهت فشار. خورد شان برمی به. شد زودتر از این بیام ببخشید نمی. بیدار شدي؟ چه زود خوابت برد: نیل گفت

.شویی پشت خانه برود اما خجالت کشیده بود از ماشین پیاده شود و کسی او را ببیند گریس وقتی منتظر او بود فکر کرده بود که به دست

.جا خوب باشد فکر کنم این: نیل گفت

ها  نیل روي چمن. چمباتمه زدبوي گل را زیر پا له کرد و پشت بوتۀ بلندي  هاي خوش گریس پیاده شد و بوته. و ماشین را نگه داشت

وقتی که گریس به ماشین برگشت یک بتري ویسکی دید که کف ماشین کنار پاي نیل است و . ایستاده بود و پشتش را به او کرده بود

تقریبا یک سومش خالی است

 .کند نیل دید که او دارد نگاه می

.ریختمش این تو. نگران نشو: گفت

 .و فالسک را باال برد

.توانم بخورم تر می طوري موقع رانندگی راحت نای-

 .نیل به گریس گفت که از داشبورد ماشین دربازکن بردارد. کف ماشین یک بتري دیگر کوکاکوال بود

.خنک است: گریس با تعجب گفت

.اش پر است زیر خانه. دارد آورد و تو خاك اره نگه می زمستان از دریاچه یخ می. است یخ-

.دیدم اما خواب می. ردم عموم را دم در آن خانه دیدمخیال ک: گفت

.خواهد با هم حرف بزنیم دلم می. هرچی. از کارت. از زندگیت بگو. از عموت برام بگو-

انگار . دیگر اثري از شوریدگی در نگاهش نبود .اي در صداش بود، حتی حالت صورتش تغییر کرده بود لحنش جدي شده بود و حرارت تازه

در فالسک را بست و آن را پایین گذاشت و . خواهد گریس را مطمئن کند که حالش خوب شده است وش احوال بوده و حاال میسخت ناخ

.دست گریس را دوستانه در دست گرفت

توانم توضیح بدهم که  نمی .سازد یعنی صندلی حصیري می. نجار است. در واقع عموي بابام است. عموم دیگر پیر شده: گریس گفت

...اگر یک صندلی داشته باشیم که .توانم نشانت بدهم طوري است اما اگر بخواهی میچه

.االن که نداریم-

..دونم اصال جالب نیست می: گریس خندید و گفت

آد؟ پس چی برات جالب است؟ بگو از چی خوشت می-

.تو بگو: گفت

.چه چیز من برات جالب است: دستش را کنار کشید
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کنی؟ کنی، چرا این کار را می همین کاري که االن داري می: تگریس با احتیاط گف

خورم؟ خوب چرا ازم نپرسیدي؟ منظورت مشروب خوردن است؟ چرا مشروب می: در فالسک را دوباره بست

.دهی دانم چه جوابی می که می براي این-

دهم؟ چه جوابی می-

.یا یک هم چو چیزي» اگر نخورم چه کار کنم؟« گی می-

.کنم ام بگی که چرا اشتباه می کنی به همین را خواهم گفت و بعد تو سعی می. آره. گی راست می: فتگ

.کنم من این کار را نمی. نه: گریس گفت

خواهد نیل را تحت تاثیر قرار بدهد و نشان  کرد که جدي است اما فهمید که فقط دلش می فکر می. وقتی که این را گفت ناگهان یخ کرد

دید  چیزي که جلوش بود می.با گفتن این جمله ناگهان تمام واقعیت روي سرش هوار شد. اعتنا است ه اندازه او به امور دنیا بیبدهدکه ب

.اي هم عاقالنه نبود، عذابی دایمی بود ذره

.راحت راحت. آدم با تو خیلی راحت است گریس. گویی تو نمی. گویی راست می. گویی؟آره تو این را نمی-
تو که ناراحت . فقط یک کم. خوابم زنم کنار و یک چرت می ببین من خوابم گرفته وقتی یک جاي خوب پیدا کردم می: بالفاصله گفتبعد 

شوي؟ نمی

.شوم ناراحت نمی. نه-

حواست که به این ور و آن ور هست؟-

.آره-

.خوب-

اش را خواباند و زود به  نیل صندلی. کنار رودخانه در پارکی ایستادندخارج از شهر . شان به آن رسیدند فورچون بود اولین شهري که سر راه

که هوا گرم است اما دیگر تابستان  داد که با این هواي بعدازظهر چنان تاریک شده بود که انگار وقت شام است و این نشان می. خواب رفت

شد  ها دود بلند می اند، چون هنوز از اجاق جا بوده ه بودند آنمعلوم بود که تا کمی قبل کسانی که براي عیدشکرگزاري به گردش آمد. نیست

این بو اشتهاي گریس را تحریک نکرد، اما به یادش آورد که یک بار دیگر هم وقتی بچه بوده تمام روز را توي . آمد و بوي همبرگر می

 .بوده است ماشین گرسنه مانده

شد زیر  پیاده شد و دست و رویش را شست و تا جایی که می. یش خاکی شده بودبعد از آن همه ماشین سواري و رانندگی کردن سرتاپا

دریاچه خیلی کم عمق . اش را ناراحت نکند تا کنار دریاچه رفت اي که پاي بریده هاي آهسته بعد با قدم. شیر آب پارك خودش را تمیز کرد

حرمتی در آن مکان ممنوع است  نه رفتار خالف عفت عمومی و بیروي تابلویی نوشته بود که هر گو. سطح آن را نی پوشانده استبود و

.و جریمه دارد

زده شده  هیجان   گر گرفته بود و. توانست تکان داد خورد نشست و خود را تا باالترین جایی که می روي تابی که به طرف غرب تاب می

تواند  دانست که دیگر نمی اق شور و هیجان را احساس کرده بود و میهایی که افتاده بود اعم چون با اتفاق. اما این دیگر برایش کم بود. بود

آب دریاچه سرد بود و هوا تاریک، اما . کرد ادامه داشت اي ایستاده بود که تا چشم کار می او در کنار دریاچه. دارد اش را نگه اندازه

خوري هم فقط یکی از  مشروب. روب خوردن نداشتاین موضوع ربطی به مش. توانست از خیال شنا در آن دریاچه بیرون بیاید نمی

.شوند ها تمام عمر گرفتار آن می هاي دیگر که آدم مثل خیلی دیوانگی. ها است هاي آدم دیوانگی
از ناچاري دوباره گشتی در پارك زد تا خودش . نیل در خواب تکانی خورد اما بیدار نشد. به ماشین برگشت و سعی کرد که نیل را بیدار کند

تواند سر کار برود و از  وضع پایش خوب بود و فکر کرد که حتی می. طور یایش را زمین بگذارد تا درد نگیرد فهمید که چه. ا گرم کندر

.صبح توي هتل کار کند همان فردا
وقتی که هوا کامال . خوابش برد شود، اما دوباره این بار نیل جوابش را داد و با ناله گفت که االن بلند می. دوباره سعی کرد نیل را بیدار کند

چون    .جا بمانند دانست که نمی توانند تمام شب آن هوا تاریک و سرد شده بود و گریس می. او ناامید شد   تاریک شد دیگر از بیدار شدن

 .گشتند-هنوز کسانی منتظرشان بودند و باید به بیلیز فال برمی
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چیز  بیدار نشد مطمئن شد که هیچ   وقتی نیل از این همه تکان. پشت فرمان نشست با هزار زحمت نیل را از جایش کنار کشید و خودش

 .هاي ماشین را روشن کند و بعد ماشین را آرام روي جاده برگرداند مدتی طول کشید تا توانست چراغ. کند دیگر هم بیدارش نمی
جا بین  آن. همین طور تا آن سر شهر رانندگی کرد. را بپرسد دانست از کدام طرف باید برود و هیچ کس هم در جاده نبود تا راه اصال نمی

 .فقط نه مایل راه بود. داد فال را نشان می تابلو ها عالمتی بود که راه بیلیز
یک بار . آمدند و یکی دوبار هم برایش بوق زدند رو می به هایی از رو گاهی ماشین. کرد در جادة دو طرفه با سرعت خیلی کمی رانندگی می

طور باید نور چراغ ماشین را پایین بیندازد، چون آن را  دانست که چه که نمی بار هم براي آن رفت و یک اید براي این که زیادي آهسته میش

.رفت باید می   .هاي ماشین ور برود وقت نداشت بایستد و با چراغ. اهمیتی نداد   اما. توي صورت راننده انداخته بود

رانندگی در آن . جا خورد   وقتی که فهمید رسیده است. جا نرفته بود وقت از آن راه به آن ال را بشناسد چون هیچکمی طول کشید که بیلیز ف

 .راه ناآشنا یک چیز بود و گذشتن از دروازة هتل با آن ماشین روباز یک چیز دیگر
حتی به گریس گفت . ریس کرده بود اصال تعجب نکردجا بودند و از کاري که گ که آن از این. وقتی که توي پارکینگ ایستاد نیل بیدار شد

معلوم بوده که . خواسته گریس هول کند ها بیدارش کرده ولی خودش را به خواب زده است؛ چون نمی بوق ماشین   که خیلی وقت پیش

 .آید دانسته که او از پس این کار برمی نگران نبوده است و می

 .هست که بتواند رانندگی کندقدر حواسش سرجا  گریس از او پرسید که آن

 .آره هوشیار هوشیارم-

:اي کرد و گفت آن را معاینه. به گریس گفت که پایش را از صندل بیرون بیاورد

.گیرد؟ فکر نکنم حتی اگر تیر به بازوت بخورد ککت هم بگزد درد می. داغ نشده، ورم هم نکرده. عالی است-

شد که صحیح و سالم به  گریس هنوز باورش نمی. ور رفته بود تشکر کرد ور و آن تمام روز همراهش اینکه  با او تا دم در هتل رفت و از این

.فهمید باید با نیل خداحافظی کند زده بود که نمی قدر هیجان آن .جا رسیده است آن
که نیل فقط بازوهایش را دور او  گریس درست یادش نمانده که موقع خداحافظی چه چیزهایی به هم گفتند و اصال آیا حرفی زدند یا آن

قدر فشار داد که نفس گریس بند آمد و در گوش او گفت که نباید به امان خدا ولش کند، چون او به  داشت و آن اش حلقه کرد و محکم نگه

ریس تمام این ماجرا اما شاید هم گ. وقت آن را فراموش نکند خواست چیزي بگوید که گریس هیچ احتماال نیل فقط می. گریس احتیاج دارد

.را از خودش درآورده باشد و نیل اصال حرفی نزده باشد

.صبح روز بعد مدیر هتل در اتاق را زد و گریس را صدا کرد

 .بینم آیم می گفتم می. جا هستید یا نه خواست بداند که این فقط می. خواهد بلند شوید نمی. یک نفر پاي تلفن است-

 .داد دیر یا زود باید جواب موري را می. داد که موري باشد ها بود، اما احتمال زیاد می به هرحال یکی از آن. فکر کرد حتما موري است

تو سالن غذاخوري همه از یک تصادف حرف . اش را پوشید و بند یک لنگۀ آن را نبست هاي ورزشی وقتی براي صبحانه پایین رفت کفش

به جز . رفت ماشینی از مسیر منحرف شده از روي پل پایین افتاده و خرد و خمیر شده بود یاي که به دریاچۀ سبوت م در جاده. زدند می

 .کردند هایش شناسایی می قدر درب و داغان شده بود که راننده را باید از روي دندان اما ماشین آن. راننده کس دیگري در ماشین نبود

.خواسته خودکشی کند میراه خیلی خرابی است، اما شاید هم یارو : مدیر هتل گفت

.شاید راننده خوابش برده. شاید هم تصادف بوده: بینی داشت گفت آشپز که طبع خوش

.آره شاید-

.بازوي گریس ناگهان تیرکشید و سینی در دستش لرزید
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.اي فرستاد موري برایش نامه. مجبور نشد که با موري صحبت کند

.ستی برويخوا بگو که نمی. فقط بگو که او مجبورت کرد

.خودم خواستم که بروم: گریس در جواب فقط چهار کلمه نوشت

.خواست بنویسد متاسفم، اما جلو خودش را گرفت می

. اي با گریس حرف زد این بار با لحن حساب شده   او که همیشه بسیار مودب بود. چند روز بعد آقاي تراورس براي دیدنش به هتل آمد

مردي که . دید طور که بود می گریس در آن لحظات او را همان. ه هیچ وجه با گریس اوقات تلخی نکردرفتارش جدي و سرد بود، اما ب

ها خیلی ناراحت  گفت که خیلی بد شده است و آن. راه کند مالی و همۀ کارها را روبه هاي دیگران را ماست کاري توانست با پول خراب می

وقتی که حال آقاي تراورس بهتر شود باید براي تجدید قوا با. دن بدترین درد دنیا استالخمر بو توان کرد و دایم هستند ولی کاري نمی

.همسرش براي یک استراحت درست و حسابی به مناطق گرمسیربروند

 .بعد گفت که کار دارد و باید برود و وقتی که گریس دستش را دراز کرد تا خداحافظی کند پاکتی در دستش گذاشت

.خورد که به دردت می مطمئن هستیم: گفت
کند کار درستی بوده  اش کند، کاري که هنوز هم فکر می گریس فورا فکر کرد که آن را پس بفرستد یا پاره. مبلغ چک دوهزار دالر بود

.در آن روزها آن پول براي شروع زندگی او کافی بود. اما هر چه کرد دلش راضی نشد. است
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  تس کاالگر / کروات هاي آقاي ودریف 

دنا فرهنگ: برگردان

!خدایا، حتی کراوات هم نزده: پاوال گفت

.تان باشد و حدود دوازده اینچ از سر باریک بلندتر باشد آن طرف راست تان بیندازید که سر پهن کراوات را طوري دور گردن-1

.ست بگذاریدسر پهن را دور سر باریک بپیچید و به زیر ببرید و انتهاي آن را طرف را-2

.سر پهن را از روي سر باریک رد کنید و انتهاي آن را به طرف چپ ببرید-3

.اي که درست شده بکنید و از جلو آن را بیرون بکشید سر پهن را از پشت وارد حلقه-4

.از بین گره سر پهن را بگیرید و سفت کنید-5

 .ه را باال ببرید و میزان کنیدکشید گر طور که سر باریک را با یک دست پایین می همان-6

هاي خودش از قالب کنار پنجره ماشین  برد و با لباس رختی به ماشین می آیند لباسی را با چوب گاهی یکی از کسانی که به دیدنش می 

ها  بیاورم توي آنتوانم سر در  هاشان است و من نمی اند در دست هایی که دورشان کاغذ پیچیده ها هم بسته بعضی وقت. کند آویزان می

زنم، شاید اصال  را هم فقط حدس می هرچند همین. هاي شوهرش ، کتاب یا عطر و ادکلن چیست و او چه چیزهایی را بخشیده؛ پیراهن

کم وسایل شوهرش را به دیگران  ادکلنی در کار نباشد و من اشتباه کنم، اما به هرحال از وقتی که توانسته به خودش مسلط شود کم

.دبخش می

اش را نگه دارد، مشکالت قانونی برایش پیش آمده بود،  هاي حیاط به من گفت که ممکن است نتواند خانه یک سال پیش از پشت نرده

گذراندیم،  هر دو ما روزگار سختی را می. التالیفی گرفته بود پیش حق تر از همه آن بود که آقاي ودریف بابت کتابی که ننوشته بود پیش مهم

  .هامان با هم فرق داشت اريگیرم گرفت
خوردگی او کنارش زندگی  اما من برایش همسایه خوبی بودم و از این که در دوران سال. آقاي ودریف فقط ده ماه با من همسایه بود

د و گردان هایش ببینم، مردي که سگش را می حتی شاید روزي خودم را به شکل یک شخصیت فرعی در داستان. حال هستم ام خوش کرده

.زند شود اما ناگهان با دیدن او فکري به سرش می قهرمان داستان فقط از کنار او رد می

آقاي ودریف اغلب . ها دستگیرم شد توانم بگویم چیزهاي زیادي از زندگی آن که مدتی که با هم همسایه بودیم کوتاه بود اما می با این

بار به من گفت  یک. هایم هستم کرد که من زیادي شیفته گل ظرم ته دلش خیال میبه ن. کرد ام از من سوال می هاي رز باغچه درباره گل

 چیز دیگري که درباره. اش در نیویورك براي او و همسرش سه گل رز به نشانه عشق، امید و احترام فرستاده است که نماینده کارهاي ادبی

موقع کار کردن دیده . کردند که حدود ده بوته گل داشت دانم این است که براي خودشان باغچه رز کوچکی درست  او و زنش می

آورد تا زمین را خیس کنند و آقاي ودریف آب  دار پشت هم آب می کند، بعد با یک سطل دسته چه گودال کوچکی می شان؛ زنش با بیل بودم

 .کاشت یکی سرجاشان می یکیهاي گل را  زد و بوته دست آخر زانو می. ریخت تا به زمین فرو برود کم توي گودال می را کم

هاي رز را  وقتی بوته   کند تا به گورستان ببرد و فکر کردم شاید ها را می هاي همان بوته شنبه دیدم که زنش دارد گل یک روز یک

گود بکنند و  ها را به اندازه کافی قدر سرشان گرم بوده که گودال اما شاید هم آن. اند اند هر دوشان به فکر چنین روزي بوده کاشته می

هاي رز زیبایی خواهند  اند که روزي بوته دانسته گذشته و فقط می شان هم نمی ها قرار بدهند که چنین چیزهایی از خیال ها را توي آن ریشه

.طور بوده باشد کنم که این کم من آرزوي می اند، دست کرده اند که به آینده فکر نمی بخت بوده قدر خوش شاید آن. داشت
نوشت و تا بعد از مرگش  البته به جز کتاب آخرش که در خانه کناري من می. هاي آقاي ودریف را دارم من نسخه امضا شده تمام کتاب
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توانستم  که او را ببینم از بوي گند سیگار می قبل از آن. یک روز دیدم که توي حیاط روي نیمکت نشسته و در فکر فرو رفته. چاپ نشد

 .توانم بروم تا برایم چند تا کتاب را امضا کند یا نه ها ایستادم و پرسیدم که می پشت نرده .جاست بگویم که آن
هایش  طور که آرام براي خودش نشسته مشغول کار باشد، مثال معماي یکی از شخصیت خواستم مزاحمش شوم، نگران بودم که همان نمی

طور است، نویسنده باید قوه تخیلش را به کار بگیرد و کلمات را کنار  م که چهدان نوشتم و می من هم زمانی چیزهایی می. وفصل کند را حل

ولعاب بدهد تا دنیاي جدیدي شکل  آورد رنگ با چیزهایی که از خودش درمی   اتفاقاتی را که واقعا رخ داده .هم بچیند و ماجراهایی بسازد

خوانم سرخوش نیستم و توي خواب هم  هایی که داستانی می به اندازه وقتوقت  دانم که هیچ این را هم می. بگیرد که آدم انتظارش را ندارد

بهتر است بگویم با یک زوج نویسنده، چون همسرش هم دستی به . دیدم که یک روز با یک نویسنده واقعی و معروف همسایه شوم نمی

.قلم دارد

کار را  آید این به نظرم رسید که بدش نمی. ها شد ارش شبیه بچههایش را برایم امضا کند ناگهان رفت وقتی از آقاي ودریف خواستم که کتاب

البد سیگار کشیدن برایش قدغن شده بود چون کمی هول شد، انگار . طرف پریدم و پیشش رفتم ها آن برایم بکند براي همین از روي نرده

ها  سیگارش را روي چمن مکت فوت کرد و تهسر نی هاي صد تومانی قرمز آن دود بد بوي سیگارش را به طرف گل. مچش را گرفته باشم

 .اش آن را خاموش کرد و دیدم که پایش را از روي ته سیگار برنداشت فرشی هاي رو انداخت و با پاشنه دمپایی

.بشیند، بشیند: به من گفت

آن سر نیمکت دور از او . ا کندشان را امض کشد تا همه ام و مدتی طول می هاي او را با هم خریده چون دیده بود که من شش تا از کتاب

 .ها را روي نیمکت گذاشتم و بعد خودکارم را به او دادم نشستم و کتاب

که  از این. گفتم کمی بهتر شده و ما امیدواریم به امید خدا خوب شود. آن موقع زنم هنوز زنده بود و آقاي ودریف با مهربانی حالش را پرسید

به او گفتم هر بار که در مراسم عشا ربانی براي زنم . خواست وراجی کنم زده شده بودم و دلم می توي حیاط او نشسته بودم کمی هیجان

اما حرف من چنگی به دلش نزد و فقط با صداي بسیار آرامی  .خرم کنم یاد او هم هستم و براي او هم شمعی روشن می شمع روشن می

فتم اما ادامه دادم و گفتم امیدوارم که درمان او به نتیجه برسد، دلیلی نداشت گر جا این موضوع را درز می شاید باید همان. گفت متشکرم

.رود دانم هر هفته به اشعه درمانی می وانمود کنم که نمی

 .کنم کشد و من اصال دردي احساس نمی تر طول نمی چیز مهمی نیست، شصت ثانیه بیش. حالم خوبه: گفت

. ها را آب بدهم نخودفرنگی   توانم برایشان کاري بکنم یا نه و زنش از من خواست پرسیدم که می که بروند سیاتل یک بار ازشان قبل از آن

 .آن موقع بود که با من از اشعه درمانی مغز شوهرش حرف زد. هاي حیاط من کاشته بودند ها را روي داربستی درست کنار نرده آن

فهمیده بودند که  –گذشته  بگویم توي سر آقاي ودریف و خانمش چه میتوانم  خوب راستش برایم خیلی جالب است که می -توي مغزش

نشسته  با این حال بعد فهمیدم که هر روز پشت میزش می. اي هست هایش از آن بیرون آمده بود، غده توي مغزش، جایی که تمام داستان

 .کرده نوشته و زنش هم به او کمک می و آخرین مطالبش را می
ها  شان بلند شده و مدتی است که کسی آن هاي حیاط زده خودم بیرون آمدم دیدم که چمن کم از دنیاي ماتم تی کمبعد از مرگ همسرم وق

ها  گفت برادرش وقتی بیکار بوده چمن. هایشان را بزنم زنی خودم چمن از خانم ودریف پرسیدم اشکالی ندارد با ماشین چمن. را کوتاه نکرده

.ره سرکار رفته و او باید یک نفر را براي این کار پیدا کندکرده اما حاال دوبا را مرتب می
آن موقع من عالوه . کنم هاي حیاط را کوتاه می حالی چمن به زن بیوه گفتم که اگر به من اجازه بدهد برایم اصال زحمتی ندارد و با خوش

ها هم چیزهایی دستگیرم شده بود،  زندگی مشترك آندرباره  .هاي او را هم خوانده بودم ها و شعر هاي آقاي ودریف، داستان بر داستان

.که خودم درست بدانم شاهد چه چیزي هستم بدون آن زندگی مشترکی که جلو چشم من به پایان رسیده بود

شان پیدا  یک روز مرد مکزیکی درشت اندامی با یک زن بور و دختري مو مشکی، که من فکر کردم البد زن و دخترش هستند، سروکله

به نظرم رسید یک تکه مصالح ساختمانی . شان بسته بودند وپهنی را با طناب روي سقف فولکس واگن استیشن سبز جسم گنده پت .شد

.جا چیزي بسازد خواهد آن است و آن مرد می

غن بوده که رو ها دعوت شدم دیدم چیزي که من فکر کرده بودم مصالح ساختمانی است یک تابلوي رنگ بعد وقتی که به داخل خانه آن

شان کنند وگرنه وقتی مرد مکزیکی و زنش تابلو را از  پرده نقاشی را توي مالفه پیچیده بودند تا بتوانند بار ماشین. مرد مکزیکی کشیده بود

.دیدم یکردند م وخیز می هاي آزادي را که توي آبشار جست آوردند من رودخانه پر از ماهی و ماهی جلو در تا ایوان خانه آقاي ودریف می
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گفتم بله، معلوم است که مشتاق بودم . توانم کمکی به او بکنم یا نه اما تابلو را روزي دیدم که آقاي ودریف مرا صدا زد و از من پرسید می

.به خانه او بروم

.دنبال او از زیر چراغ بسیار بزرگی گذشتم و رفتم توي خانه

اما او در . یم گرفتم درباره عصب سیاتیکم حرفی نزنم و فقط امیدوار باشم باکیم نشودجا کند و تصم خواهد چیزي را جابه خیال کردم که می

چشمم به . در کمد را باز گذاشت و من نتوانستم جلو خودم را بگیرم و توي کمد را نگاه نکنم. کمدي را باز کرد و کراواتی بیرون آورد

 ها را شل کرده ها را دور گردنی نامریی گره زده بودند و بعد آن انگار کراوات. نداي افتاد که از چوب رختی آویزان بود هاي گره خورده کراوات

.بودند تا صاحب گردن بتواند نفس بکشد

کرد،  احتماال ساعات زیادي را صرف مطالعه می .رسید جا بود و خیلی راحت به نظر می شان آن آقاي ودریف من را به اتاقی برد که تلویزیون

شان آفرین گفتم چون کاناپه را طوري گذاشته بودند که نور بیرون درست روي  توي دلم به سلیقه. یک کپه کتاب بود گوشه کاناپه چرمی

.افتاد و براي مطالعه کامال مناسب بود آن می

و آقاي  هایش افتاده بود وول روي دست کراوات شل. رنگی توي دستش بود اي کم وقتی به طرف آقاي ودریف برگشتم کراوات براق نقره

ام  اگر توي کلیسا بودیم چانه. ودریف قیافه خسته و درهمی داشت، مثل کشیشی که مجبورش کرده باشند مراسم عشا ربانی را برگزار کند

 .بردم بستم و زبانم را بیرون می هایم را می آوردم چشم را باال می

شما بلدید این را گره بزنید؟: آقاي ودریف پرسید

بعد یادم آمد که جایی خوانده بودم که پدر او مثل پدر من کارگر ساده ! طور باید کراواتی را گره زد داند چه گنده که نمییک مرد  .جا خوردم

دانستم که او چندین سال توي  شد او بلد نباشد کراوات بزند هر چه باشد می حال باورم نمی با این. کرده ها بدون کراوات سر می و سال بوده

. شده ها با لباس رسمی حاضر می  رفته و مرتب باید در مجالس و مهمانی ق کار کرده و البد پیش رییس دانشکده میهاي شر دانشگاه

زده؟ یک نفر یا شاید هم چند نفر برایش تعداد زیادي کراوت گره زده بودند و حاضر و آماده توي  ها کی برایش کراواتش را گره می وقت آن

.کمدش گذاشته بودند

ستم که همیشه دوست دارم چیز یاد بگیرم براي همین برایم جالب بود که آقاي ودریف باالخره تصمیم گرفته خودش کراواتی من آدمی ه

آمد که زنش  ته دلم بدم نمی. شده بودم زده خیلی هیجان. را گره بزند و آماده است که این کار را یاد بگیرد و من قرار بود معلمش باشم

اما او نیم . نخواسته بود یاد بگیرد به او یاد بدهم دهم تا کاري را که شوهرش تمام عمر  به خرج می ر صبروحوصلهقد دید که چه بود و می

 .اي پستی به اندازه یک کتاب دستش بود با تعجب دیده بودم که بسته .ساعت پیش سوار ماشین شده بود و رفته بود

.خواهم توي نمایشگاه کتاب انهایم بزنمش می. هم دادههام ب این کراوات را یکی از دوست: آقاي ودریف گفت

 .کنم خیلی خوب، من براتون درستش می: گفتم

به . آمد کراوات به بلوز چهارخانه قرمزم نمی. اي به من خیره شده بود انداختم با کنجکاوي دوستانه وقتی که داشتم کراوات را دور گردنم می

 .شد آرام گره زدم جایی که می او هم تکرار کند و کراوات را تا آن کنم آقاي ودریف گفتم که هر کاري من می

متوجه شدید؟ و تمام کار را دو بار از اول تا آخر تکرار کردم کراوات را به او دادم و گفتم خودش : که چند بار ازش پرسیدم باالخره بعد از آن

. اي عصبی کرد خنده. هایش بگیرد و چیزي را به دیوار بکوبد ین دنداندستپاچه شده بود، انگار ازش خواسته بودم چکشی را ب. امتحان کند

یکی سر انداخت و من یک لحظه  سر کراوات را با اعتماد به نفس روي آن   یک. شروع کرد   باالخره. کرد هایش گیر می کراوات به انگشت

.آید فکر کردم از پس گره زدن کراوات برمی
کمان زیر نور خورشید صبحگاهی  کراوات مثل رنگین. جلو آورده بود ایستاد و به کراوات خیره شد هایش را طور که دست اما بعد همان

خواست که به هوش و استعدادش توهین کرده باشم چون به هر حال  خواستم کمکش کنم و چیزي بگویم اما دلم نمی می .درخشید می

.هوشی بودگویم او آدم بسیار با باوجود تمام چیزهایی که االن دارم می
بعد تعداد اشتباهاتش زیاد شد . همین که آقاي ودریف اولین گره اشتباه را زد من با مهربانی دستم را دراز کردم و آن را برایش درست کردم

ا برایش بله، من کراوات او ر! ام هایش را درست کردم طوري که آخر کار دیدم که درواقع کراوات را خودم گره زده کاري و من باز هم خراب

 .گره زده بودم

با اشتیاق با من دست داد طوري که، درست یادم مانده، فکر کردم . بود رسید و به طور غیرمعمولی سرخوش حال می به نظر خیلی خوش
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معلوم بود آقاي دانستم که این ماجرا قبال بارها تکرار شده و  اما می. توانسته برایش بکند کس دیگر نمی ام که هیچ انگار کاري برایش کرده

طور که هرگز احتمال نداشت طنابی به  اي ندارد و هرگز نخواهد توانست این کار را بکند، همان ودریف اصال به گره زدن کراوات عالقه

 .پایش ببندد و از بلندي بپرد یا به ماهیگیري توي یخ یا شترسواري توي صحراهاي استرالیا برود

.عالی شد کارم راه افتاد: گفت

یقه پیرهن اسپرتش براي کراوات مناسب نبود اما فکر کنم . نتیجه کار را ببیند   چند قدم دور شد و به طرف حمام رفت تا توي آینه و

.کرد و از سروشکل خودش خوشش آمد خودش را با پیرهن رسمی و کت تصور می
د و مثل کالنتري که توي شهر کوچکی جلو لینچ شدن بعد کاري کرد که من چند لحظه قبل از آن فکرش را کرده بودم دستش را دراز کر

 .یک نفر را گرفته و از کار خودش راضی است کراواتش را شل کرد و آن را از سرش بیرون آورد

دانستم  می. حال بودم که راحت شده خوش. کند نجات پیدا می   آورد و رود اما شانس می انگار ناگهان آزاد شد، مثل کسی که تا دم مرگ می

 .ام کردم دلیلش این بوده که من معلم خوبی نبوده ه باالخره از پس گره زدن کراوات بر نیامده اما اصال فکر نمیک

خانه و زندگی . آفتاب روي صورت آقاي ودریف افتاده بود. هاي مرتب و قالیچه نفیس را تماشا کردم نگاهی به دوروبر اتاق انداختم و قفسه

دانستم که روزهاي سختی را  ها بهم زده بود می هایی که زنش از پشت نرده با حرف. کردم ن را تحسین میشا راحتی داشتند و من سلیقه

 .گذرانند می

 .مان آلفردو بهمان داده نگاه کنید بیایید این نقاشی را که دوست: آقاي ودریف بازویم را گرفت و من را به اتاق نشیمن برد و گفت

به . پریدند طرف تابلو می طرف و آن هاي آزاد این ماهی .ه تابلو بزرگی که توي اتاق نشیمن بود خیره شدمجلو در ناهارخوري ایستادم و ب

توي رودخانه بودند و چندتا دیگر روي آبشار    چندتایی. اند شان را حفظ کرده ها در آستانه مرگ به سختی تعادل طور رسید که آن نظرم این

هاي مواج جریان رودخانه و آبشار را احساس کنم اما سعی کردم جلو  ه تابلو دست بزنم و برجستگیخواست ب دلم می. کردند وخیز می جست

.توانید بهش دست بزنید راحت باشید، می: انگار آقاي ودریف دید که با دودلی دستم را جلو تابلو کمی باال بردم و گفت. خودم را بگیرم
هایم  دست کشیدم و جریان آب را زیر انگشت یز هستند، بعد آرام روي بوم نقاشی هایم نگاه کردم تا خیالم جمع شود که تم به دست

هایم نیست که  دانستم که در حقیقت چیزي جز خون رگ زنند، اما می هایم تک می ها به سر انگشت به نظرم رسید که ماهی. کردم احساس 

وقتش را صرف کرده بود تا با رنگ روغن و قلمو روي بوم نقاشی  تر هایی را که مرد مکزیکی یک ماه یا شاید هم بیش خط. خورد تکان می

کم باید  میرد دست دانسته که دوستش دارد می کشیده می البد تمام مدتی که داشته این نقاشی را می. کردم هایم دنبال می کند با انگشت

. رند، حتما این موضوع به فکرش خطور کرده بودهدیگر را دا حال بوده که خانم و آقاي ودریف هم حال شاید خوش با این. زده حدس می

تواند جلو جست و  چیز نمی دانسته که هیچ کرده می ها را نقاشی می یکی آن البد در تمام مدتی که یکی. حال بوده ها هم خوش براي ماهی

 .خیزشان را بگیرد

تراف کنم که وقتی به اتاق برگشتم توي زانوهام احساس باید اع. شد در تابلو دید جا می لذت، غصه، سرنوشت، دوستی و خداحافظی را یک

جا ایستاده، کراواتی که قرار بود چند روز بعد توي  دستش گرفته و همان ام آقاي ودریف هنوز کراوات را دیدم همسایه. کردم ضعف می

.استکالیفرنیا دور گردنش بیاندازد و زیر سیب آدمش میزانش کند طوري که انگار خودش آن را بسته 

مان پیش زن زیبایی  ایم و هر کدام دست بودیم و آن روز توي اتاق نشیمن طوري به هم لبخند زدیم که انگار بانکی را زده ما با هم هم

زندگی، . و در واقع هم هر دو ما کسی را داشتیم که پیشش برویم، آن موقع زن من هنوز زنده بود. هامان را به پایش بریزیم رویم تا پول می

 .کردیم قدر هم که کوتاه باشد، معجزه بزرگی است، و ما آن روزها قدرت این معجزه را احساس میهر

اش، بیوه همسایه من،  آید و چند روزي پیش مادر خوانده ها می وقتی که پسرش تابستان. ترین خاطره من از آقاي ودریف است این طوالنی

دهم و او چنان محکم دستم را فشار  با تمام قوا با او دست می. بینم و پرقدرت، می آقاي ودریف را، اما جوان کنم ماند احساس می می

.آورد ام به استخوانم فشار می دهد که حلقه ازدواجم که حاال توي دست راستم کرده می
شناختید؟ پس شما پدر من را می: پرسد زند و با تعجب از من می لبخند می
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.م فقط جوان و زندهبین انگار دارم عکسی از پدرش را می

.شناختم معلومه که می. شناختم می: گویم می
زند که درباره  گاهی به سرم می. هاي من با پدرش اغلب کوتاه و تصادفی بوده تر از این چیزي ندارم بگویم، چون مالقات و ناراحتم که بیش

.من و آقاي ودریف بماندکنم که این ماجرا فقط باید بین  ماجراي کراوات با او حرف بزنم اما فکر می
ام گاهی اوقات که سپتامبر پیش  دیده. نشست تنها روي نیمکت نشسته است جا که آقاي ودریف می بینم پسرش همان ها می بعضی وقت

رود  یهر بار که م. ها را بچیند و یک بار هم توي فوریه با هم رزها را هرس کردند و کود دادند کند تا سیب آید کمکش می ام می همسایه

ها آمد و از  کنار نرده .اش بشاش بود قیافه. برد آخرین بار یک چمدان و یک بارانی با خودش برد مقداري از وسایل پدرش را با خودش می

دهد که پسر مهربانی  کند و همین نشان می اش را مادر صدا می او مادر خوانده. کنم تشکر کرد کمک می "مادرش "که به  من براي آن

من گفتم که اصال برایم زحمتی ندارد . خواسته یک روز داشته باشد شبیه است رش هم به من گفته که او به پسري که دلش میاست، ماد

.کنم ها را هم مرتب می هاي حیاط آن زنم چمن هاي خودم را می و فقط هر وقت چمن

هاي چمن که از  دوست دارم به خرده. منتظرش هستم هاي باغچه همسایه کاري است که دایم کنم که کوتاه کردن چمن اما باید اعتراف 

طور که ماشین  همان. شود هاي آن دیده نمی مثل یک رودخانه سبز است که کناره   .ریزند نگاه کنم زنی بیرون می پشت ماشین چمن

شود و  رویی درونم ایجاد میکنم و نی با آهنگ موزونی کار می. گذارم دهم رد پاي سبزي از خودم به جاي می زنی را به جلو هل می چمن

همراه آن رودخانه . کشم غروب شده معموال وقتی دست از کار می. شود شوم که هوا دارد تاریک می کنم و متوجه نمی زمان را فراموش می

آید  ش بیرون میا ام از خانه کنم همسایه زنی را خاموش می شود و ماشین چمن همین که کارم تمام می. گذرم هاي سرو می سبز از زیر درخت

 .ایستد و کنارم می

یکی از . آید اند به طرفم می هایی که تازه کوتاه شده توي خوابم او از روي چمن. ام ام چیزي به او نگفته وقت درباره خوابی که بارها دیده هیچ

حال او باید  کنم اما با این ا خم میسرم ر. کراوات شل شده تا از سر من پایین برود. هاي گره خورده آقاي ودریف توي دستش است کراوات

هرچند خودم درست . دهد ام و او دارد به من نشان می اي قهرمان شده انگار توي مسابقه. پابلندي کند تا بتواند کراوات را دور گردنم بیندازد

ام  اما همسایه. کنم لیاقتش را ندارم اس میآید با فروتنی احس وقتی کراوات از سرم پایین می. گیرم دانم چرا دارم آن کراوات را جایزه می نمی

در آن . دهم کنم و گره آن را زیر سیب آدمم قرار می شود و کراوات را سفت می کند اطمینان دارد و من خیالم راحت می به کاري که می

.شود انگار آن کراوات و آرامش آن لحظه پاداشی است که به من داده می. آرام هستم لحظه آرام
طور که خودش کمد پر  گوید که خوب است چیزهایی براي بقیه بگذاریم همان کند و می بینم که آقاي ودریف دارد نصیحتم می میدر رویا 

من خواست که    طور یک روز او از آورم که چه حالی به یاد می شوم آرام هستم و با خوش وقتی که بیدار می. از کراواتش را گذاشته است

ایستیم و  اي می با هم چند دقیقه. ام هم همین احساس را دارم هاي خانه همسایه آید که بعد از کوتاه کردن چمنبعد یادم می. کمکش کنم

هاي درخت افرایی را که نزدیک  شنویم و زمزمه آرام برگ ها را می کنیم و در سکوت صداي بلند شدن آن ها را نگاه می با تحسین چمن

ها نگاه  به حرکت آرام چمن. خوریم کدام از جایمان جم نمی کند اما هیچ بعد از من تشکر می یکی دو دقیقه. کنیم گاراژ است گوش می

روم تا براي  ام می کنم و به خانه بعد من از او خداحاقظی می. شود فرما می انگیزي در آن گوشه دنیا حکم اي آرامش شگفت کنیم و لحظه می

 .کند اش این کار را می نهطور که او در خا درست همان. شام چیزي آماده کنم
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  جومپا الهیري / جهنم و بهشت 

دنا فرهنگ : برگردان

که پدر و مادرم توي  او یک رفیق بنگالی اهل کلکته بود که اوایل دهۀ هفتاد وقتی. پراناب چاکرابورتی برادر کوچک پدر من نبود         

تر نبود ناگهان  هاي یک دست بیش هاشان از انگشت کردند و تعداد دوست و آشنا میاي نزدیک میدان مرکزي زندگی  یک آپارتمان اجاره

او هم به . من در آمریکا عمو ندارم براي همین به من گفتند که او را پراناب کاکو صدا کنم. وکور ما پیدا شد اش در زندگی سوت سروکله

ها  طور که بنگالی گفت همان  ذاشت و به مادرم به جاي آپرانا، بودي میگ تر احترام می گفت و به او مثل برادر بزرگ دا می پدرم شامیل

بودیم  شان گفت که اولین روزي که او را دیده که پراناب کاکو با پدر و مادرم دوست شد برا بعد از آن. کنند شان را صدا می  برادر بزرگ زن

هاي کمبریج  که من از مدرسه مرخص شده بودم تا سري به خیابان از آنتمام یک بعدازظهر دنبال من و مادرم راه افتاده بوده، درست بعد 

اي که حراج  جا به اثاث خانه طور در بازارچۀ هاروارد، که مادرم دوست داشت آن او توي خیابان ماساچوست پشت سر ما بود و همین. بزنیم

ها  یی که معموال مادرم روزهایی که هوا خوب بود روي چمنسایه به سایه ما توي حیاط هاروارد گشته بود، جا. کردند نگاهی بیندازد می

هاي  که باالخره وقتی ما داشتیم از پله تا این .کرد رفتند نگاه می ور می ور و آن جوها و استادهایی که با عجله این نشست و به دانش می

جواب . زد و به انگلیسی پرسید که آیا او بنگالی نیستشویی بروم، با دست پشت شانه مادرم  رفتیم تا من به دست خانه ویدنر باال می کتاب

هاي ازدواج کردة زنان بنگالی دست کرده بود و ساري تنگیل تنش بود و به  مادرم النگوهاي سرخ و سفید مخصوص زن. سؤالش معلوم بود

دید که مادرم مثل مادر و  و میا. هاي سیاه داشت هاي بنگالی صورت گرد و چشم فرق سرش گرد شنگرف زده بود و درست عین تمام زن

بند طالیی زیر النگوهاي سرخ و سفیدش انداخته تا اگر الزم  قفلی به دست هاي خودش که در کلکته بودند دو سه سنجاق خواهرها و خاله

د که مادرم با من بنگالی حتی پراناب کاکو شنیده بو. ها را به جاي قزن به بلوزش بزند یا نخی را که از زیرپیرهنش در رفته تو بدهد شود آن

طور که خودش بعدها به ما گفت آن روزها  اما همان. زند و توي بازارچه به من گفته بود که شماره جدید مجله آرچی را نخرم حرف می

.قدر همه چیز در آمریکا برایش تازگی داشت که دیگر به چشم و گوش خودش هم اطمینان نداشت آن

قبل از آن در برلین بودیم، جایی که من به . کردیم ود که من و پدر و مادرم توي میدان مرکزي زندگی میآن روزها سه سال ب         

ها پدر و مادرم در  قبل از آن. اش را تمام کرده و سمتی به عنوان محقق در مس جِنرال داشت  ام و پدرم تحصیالت میکروبیولوژي دنیا آمده

خانۀ میدان مرکزي اولین جایی است . هاشان سرگرفته بود شان به خواست خانواده شناختند و ازدواج نمیدیگر را  کردند اما هم هند زندگی می

در آشبارتون پلیس بود و  اي سوخته هاي قهوه مان توي ساختمانی با سنگ جایی که یادم هست خانه تا آن. ام به یاد دارم که من از بچگی

شد که  طور تمام می ماجراي اولین دیدارمان که او دایم دوست داشت آن را یادآوري کند این.آمد جا می ها آن تر وقت پراناب کاکو بیش

مان دعوت کرد و براي او و خودش چاي دم کرد و وقتی که فهمید که سه ماه آزگار است که غذاي  مادرم آن روز بعدازظهر او را به خانه

او تا شب پیش ما ماند و . مانده بود گرم کرد و برنجی را که از شب قبل مخالی وحسابی بنگالی نخورده برایش کاري ماهی خال درست

شد و روي صندلی چهارم میز فورمیکاي گرد  اش پیدا می وقتی پدرم به خانه آمد دوباره با ما شام خورد و بعد از آن تقریباً هر شب سروکله

.نواده ما شدکم خودش هم مثل اسمش عضوي از خا کرد و کم آشپزخانه ما جا خوش می

مهندسی بخواند، . تی. آي. که به آمریکا بیاید تا در دانشگاه ام رسید و او قبل از آن شان می شان به دهن خانوادة او در کلکته دست         

یست کیلو کم جویی در بوستون خیلی بهش فشار آورده بود و همان ماه اول از وزنش تقریبا ب زندگی دانش. دست به سیاه و سفید نزده بود

او در ژانویه توي برف و بوران به آمریکا آمده بود و بعد از یک هفته باروبندیلش را بسته بود و به لوگان رفته بود و چیزي نمانده . شده بود

ما در آخرین کند و به کلکته برگردد، ا پا بزند و همه چیز را رها دست داشتنش جان کنده بود پشت بود که به بختی که تمام عمر براي به

کرد که از شوهرش جدا شده  توي خیابان تروبریج در خانۀ زنی زندگی می. اش منصرف شده بود هو عقل کرده بود و از تصمصیم لحظه یک

هاي مشخصی اجازه داشت که  اتاقش زیرشیروانی بود و فقط در ساعت. زدند کوچک داشت که از صبح تا شب ونگ می بود و دو تا بچه

دانستند که وضعیت او ناجور  پدر و مادرم می. کرد شویی تمیز می ه پخت و پز کند و پس از آن باید اجاق را با ابر و مایع ظرفتوي آشپزخان

توانست با ما غذا بخورد و در خانه ما همیشه به  اما او فقط می. کردیم که پیش ما بماند داشتیم دعوتش می است و شاید اگر اتاق اضافی می

گذاشت، یک  آمد و همیشه هم چیزي جا می هاش و در روزهاي تعطیل پیش ما می از آن به بعد او در فاصلۀ بین کالس .رویش باز بود
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اي که وقت نکرده بود بازش کند، یا ژاکتی که سر غذا درآورده بود و با  تر در آن نمانده بود، روزنامه، نامه پاکت سیگار که چند نخ بیش

.خودش نبرده بود

قوارة ما که از همان  هاي بد حال روي مبل داي خندة شاد و بلندش را خیلی خوب به یاد دارم و هیکل دراز و دیالقش را که بیص         

گفت او را  اش و پیشانی بلند و سبیل کلفت و موهاي پرپشت ژولیده که مادرم می شد، با صورت جدي مان بودند ولو می اول توي آپارتمان

هاي  داد و دست هاي درازش را هی تکان می نشست لنگ هر جا می. جا بودند درآورده است روزها همه کایی که آنهاي آمری به شکل هیپی

لرزیدند و خاکستر سیگار را توي فنجانی که مادرم به جاي زیرسیگاري برایش  گرفت می هاش می تروتمیزش وقتی سیگاري بین انگشت

همیشه . شد سر از کارهاش در آورد هوا بود و نمی مند شود و شاید براي همین بود که سربه شخواند تا دان او درس می. تکاند گذاشت می می

گفت که ناهار نخورده و بعد با اشتها هر چیزي را که جلوش  آمد به صداي بلند می که از در تو می همین. مرد انگار داشت از گرسنگی می

ها را توي بشقاب بچیند و با  داد که آن زد و مهلت نمی کرد ناخنک می می سرخهایی که او  سر مادرم به کتلت از پشت .بلعید بود می

سرسبد جاداوپور بوده که  جوي ممتازي است و البد گل گفتند که دانش در غیبت او پدر و مادرم می. شان کند هاي پیاز قرمز تزیین حلقه

شد و غر  هاش جیم می گفت و مرتب از کالس ایم از دانشگاهش بد میاما پراناب کاکو د .تی بیاید.آي.توانسته بورس خوبی بگیرد و به ام

وقتی فهمید که معلم کالس دوم » .کردم سن یوشا بودم حل می دهند که من وقتی هم مان می ها معادالتی را درس این آمریکایی«زد  می

.دانم از تعجب شاخ درآورد هوم عدد پی را نمیکه هفت سالم شده هنوز بلد نیستم جذر بگیرم و مف دهد و با آن شب نمی من به ما مشق

زد  زد و از توي ایوان مادرم را صدا می مثل اهالی کلکته در می. کرد وقت قبل از آمدنش تلفن نمی آمد، هیچ همیشه سرزده می         

دیدم که  آمدم می وقتی که من از مدرسه میکه پایش به خانه ما باز شود  قبل از آن .ماند تا مادرم در را براش باز کند و منتظر می» بودي«

اما . اي که تمام روز در آن تنها مانده آرام و قرار ندارد اش را تن کرده و کیفش را روي پایش گذاشته و براي بیرون زدن از خانه مادرم بارانی

کرد، یا  ها براي من و پدرم درست می هشنب دهد، که قبال فقط یک دیدم که مادرم دارد توي آشپزخانه خمیر لوچی ورز می روزها می آن

دانستم که مادرم تمام روز منتظر آمدن پراناب کاکو است و  روزها من نمی آن. کند اي را که تازه خریده از پنجره آشپزخانه آویزان می پرده

شغول آماده کردن تنقالتی بود که زد و از صبح م پوشید و موهاش را شانه می اش را می شود ساري نو دانست او پیدایش می روزهایی که می

و روزهایی که » بودي«گوید  اي بود که صداي پراناب کاکو را بشنود که از روي ایوان می تاب لحظه مادرم تمام روز بی. گذاشت  جلو او می

.تودلش نبود او اصال حواسش نبود مادرم براي دیدن او دل

داد و  او به من تردستی با ورق را نشان می. شد حال می ظر آمدن پراناب کاکو هستم خوشدید من هم منت که می البد مادرم از این         

کرد و من  با من جدول ضرب کار می. ساخت هایی شبیه حیوانات می کرد و با سایه شکل اش را کج و کوله می جلو نور چراغ شصت و سبابه

قیمت داشت  یک دوربین گران. کرد براي تفریح عکاسی می. از بر بودمکه در مدرسه ضرب یادمان بدهند تمام جدول ضرب را  قبل از آن

هاي پرپشتم که  هاي لق و چتري که عکس گرفتن با آن کلی دنگ و فنگ داشت و دوست داشت که از من با آن صورت گرد و دندان

ها  آید چون در آن دیگرخوشم می هاي تر از عکس ها بیش هنوز هم از آن عکس. ریخت عکس بیندازد همیشه نامرتب روي پیشانیم می

آید که در حیاط هاروارد باال و پایین  یادم می. ام، مخصوصا جلو دوربین ها است آن را از دست داده اي دارم که مدت اعتماد به نفس بچگانه

وورجه  ها ورجه یا جلو تنه درختهاي دانشگاه، توي خیابان،  کرد از من که روي پله ایستاد و سعی می اي می دویدم و او با دوربینش گوشه می

ام و او به طرف  داشته و من با پاهاي باز روي زانوهاش نشسته مرا نگه. ها هست مادرم فقط در یکی از آن عکس. کردم عکس بگیرد می

و که در آن عکس سایۀ پراناب کاک. خواهد نگذارد من چیزي بشنوم هام گذاشته، انگارکه می هاش را روي گوش من خم شده و دست

اش به یک طرف بدن مادرم را  بازوهاش را خم کرده و باال آورده تا دوربین را جلو صورتش نگه دارد کناره عکس را سیاه کرده و سیاهی

البد صورت خوشی نداشته که . شد که وقتی که من خانه نباشم آفتابی شود وقت نمی هیچ. تایی با هم بودیم همیشه سه. محو کرده است

.اند دانسته توي خانه تنها باشد و حتماً این موضوع را هر دوشان میمادرم با او 

هر دو اهل یک . آمد شان می و شعر خوش مداران چپ هردوشان از موسیقی، فیلم، سیاست. تر جور بود تا با پدرم مادرم با او بیش         

ها را به  همۀ مغازه. شناختند ده و هر دو آن محله را مثل کف دست میها دوقدم راه بو از خانه مادرم تا خانه آن. محله در شمال کلکته بودند

اما برعکس پدرم؛ خانه پدر بیست مایل خارج . ها و چیزهایی را که روي دیوارها نوشته شده بودند ها و ترن یاد داشتند و مسیرهاي اتوبوس

شد بازهم خدا  ذره می هایی که دلش براي کشورش یک حتی وقت ها بود و او اي که به نظر مادرم جوالنگاه وحشی از شهر کلکته بود، محله

کم این یک فایده را برایش داشته که دیگر مجبور نیست با بستگان شوهرش توي یک خانه سر  کرد که آمدن به آمریکا دست را شکر می
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وي حیاط برود که فضاي بازي با یک چاهک پوشانده و ناچار بوده به مبال ت اش می کند، جایی که باید تمام مدت موهاش را با بال ساري

آورد و  بعد از چند هفته پراناب کاکو سازش را با خودش . شان حتی یک نقاشی به دیوار آویزان نبوده هاي خانه داشته و توي تمام اتاق

وهواي آپارتمان ما  ي بود که حالا هایی شاد عاشقانه زد؛ آهنگ مان  اش را براي هاي دورة جوانی هاي هندي فیلم هاي مختلفی از نغمه قطعه

کردند به یاد  او و پراناب کاکو سعی می. برد که براي ازدواج با پدرم ناچار آن را ترك کرده بود کرد و مادرم را به دنیایی می را عوض می

هایی، و مادرم با شور و  لباس کرده آن هم با چه بازي می در آن بیاورند که هر نغمه مال کدام صحنه از کدام فیلم است و کدام هنرپیشه

اند یا دو اناند توي ساحل گوا چه آهنگی را با  خوانده طور راج کاپور و نرگس با چتري باالي سرشان زیر باران آواز می گفت که چه شوق می

گاه ندیده بودم مادرم  ه من هیچانداختند ک ها چنان جاروجنجالی راه می کردند و مثل بچه او و پراناب با حرارت با هم بحث می. زده گیتار می

.جور با پدرم بگومگو کند آن

وقت اسم کوچک پدرم را به زبان  کرد، در حالی که هیچ چون پراناب کاکو مثل برادر کوچک پدرم بود مادرم او را پراناب صدا می         

اي داشت  پدرم طبع راهبانه. ناب کاکو بیست وپنج سالش بودپرا. تر بود نُه سال از مادرم بزرگ. وهفت سالش بود موقع پدرم سی آن. آورد نمی

ها تا وقتی که او زن داشت حاضر بودند  آن. اش را خوش کند او با مادرم ازدواج کرده بود تا دل خانواده. و عاشق سکوت و تنهایی بود

ها قبل با کار و تحقیقاتش ازدواج کرده  و از سالا. هم با جا خوش کردن در آن سر دنیا، ببخشند ها، آن اش را در ترك کردن آن انگاري ول

صحبت کردن برایش عذاب الیمی بود و انگار براي آن . داد بود و توي الك خودش بود و نه من و نه مادرم را به دنیاي خودش راه نمی

اش  وي نبود و به جز نیازهاي روزمرهر اهل زیاده. داد که از آن در آزمایشگاهش استفاده کند کرد که ترجیح می باید نیروي زیادي صرف می

گشت با یک فنجان چاي و دو تا  خورد و وقتی از سر کار به خانه برمی ها چاي با غالت می صبح. چیز نه عالقه داشت و نه احتیاج به هیچ

سانی بود که از چیز خوردنش شبیه ک. خورد وقت با اشتهاي پراناب کاکو غذایش را نمی هیچ. کرد ظرف سبزي و مقداري غذا سر می

هاي دورة  که نقلش ربطی به موضوع داشته باشد، از روس ها، و بدون این گاهی بدون مقدمه پیش غریبه  .اند گرسنگی جان به در برده

که پراناب کاکو دایم در خانۀ ما  شد حدس زد از این می. اند خورده هاشان را می گفت که از گرسنگی چسب پشت کاغذدیواري استالین می

اما من فکر . کم قدري بدگمان است کند و یا دست گذاشت کمی احساس حسادت می لی به الالیش می طور لی الس بود و مادرم آنپ

که مادرم را از زادگاهش هند به آمریکا  طوري از این آید، چون آن کنم که پدرم پیش خودش از پراناب کاکو متشکر بود که پیش ما می می

.شد کرد و شاید هم از این که مادرم سرحال بود شاد می عذاب وجدان میتر احساس  آورده بود کم

رنگ خرید و مادرم و من را به اطراف بوستون و کمبریج به گردش  اي آبی کم تابستان که شد پراناب کاکو یک فولکس قورباغه         

بار هم  برد که چاي و ادویه هندي داشت و یک ي توي واترتوان میا او ما را به دکه. کرد ها با سرعت رانندگی می راه برد و بعد توي بزرگ می

مادرم . رفتیم اي یکی دوبار کنار دریاچۀ والدن می تر شد هفته وقتی که هوا گرم. ها را تماشا کنیم طرف نیوهمشایر رفتیم تا کوه کلی راه به

طور با  کرد که چه تعریف می. زد اش حرف می وگذارهاي نوجوانی کرد و با شور فراوان دربارة گشت پز و خیار درست می مرغ آب ساندویچ تخم

هاي او گوش  پراناب کاکو با دقت به حرف. رفتند هاي اطراف بنگال شرقی می شدند و به ییالق هاش سوار قطار می وخویش تا از قوم پنجاه

مثل پدرم نبود . پرسید کرد چیزهایی می شان میکم داشت فراموش کرد و از چندوچون ماجراهاي جالب گذشتۀ مادرم که خودش هم کم می

. زد داد یا مثل من که آن خاطرات هیچ چنگی به دلم نمی تنگی کند اصال به خاطراتش گوش نمی که مادرم براي وطنش دل که از ترس آن

ها را بیرون  مادرم خوراکی. دبر دار کنار دریاچه والدن به ساحل آن می هاي شیب گرفت و او را از توي جنگل پراناب کاکو دستش را می

. آلو بود و حتی پشتش هم موهاي سیاه و انبوه داشت سینۀ پراناب کاکو پشم. کرد کردیم نگاه می نشست به ما که شنا می آورد و می می

ی شکمش بزرگ هاي دراز و شکم آویزان مثل زن باریک اندامی بود که پس از زایمان از تنبل ظاهرش هیچ مثل دیگران نبود، با آن لنگ

. »کنی بودي، داري من را چاق و چله می«آمد  بلعید تازه صداش در می گذاشت می وقتی همه چیزهایی را که مادرم جلوش می. مانده باشد

داشت چون بلد نبود نفس بگیرد و هوا را از دهنش بیرون بدهد،  جور شناي سگی پر سر و صدا بود، سرش را بیرون آب نگه می شنایش یک

کرد که پراناب کاکو پدر من است و  دید فکر می اي که ما را می رفتیم هر غریبه هرجا می. که من توي کالس شنا یاد گرفته بودم کاري

.مادرم هم زن اوست

تار نکرده طور رف کرد که هیچ مرد دیگري آن او با چنان مهر و محبتی با مادرم رفتار می. دانم که مادرم عاشق او بود حاال دیگر می         

او به . کردند هواي پراناب کاکو را هم داشتند قدر که مرا تر و خشک می پدر و مادرم همان. بود، مثل مهربانی معصومانۀ یک برادرشوهر

اما  طور کار پیدا کند، طور حساب بانکی باز کند و یا چه پرسید که مثالً چه گرفت و می گذاشت و در کارهایش از او کمک می پدرم احترام می
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کشید و دربارة  گذاشت و موضوع زن گرفتن را پیش می سرش می گاه مادرم سربه گه. عقایدشان دربارة کسینجر و واترگیت با هم فرق داشت

داد و  کرد یا عکس دخترعموهاي جوانش را در هند نشانش می وجو می تی از او پرس. آي. کالسیش در ام دخترهاي هندي هم

کنم سعی  تواند پراناب کاکو را براي خودش نگه دارد و فکر می دانست که نمی او می «گله، نه؟ ره؟ خوشطو این یکی چه«:پرسید می

هاي اول  تر پراناب کاکو به مادرم احتیاج داشت و در آن ماه ها مهم اما از همه این. کم او یک جورایی توي خانۀ ما بماند کرد که دست می

وقت چیز چندانی از مادرم  شان هیچ و اصال انگار به او وابسته بود، اما پدرم در تمام مدت ازدواج آمد آشنایشان دم به دم سراغ مادرم می

کنم  فکر نمی. رو کرده بود آن رو به  اش را از این اي بود که زندگی آمدن پراناب کاکو به خانه ما براي مادرم اتفاق غیرمنتظره. نخواسته بود

دار  اش فرو کرده بودند که بعد از ازدواج باید هرچه زودتر بچه زده شده بود، چون از بچگی توي کله ققدر ذو که مادرم از تولد من هم آن

 .حالش کند او انگار ناگهان توي رندگی مادرم آمده بود تا خوش. کرد اما پراناب کاکو فرق می. شود

من و . دکلیف بود دوست شد و او را همراه خود به خانۀ ما آوردجوي ر پراناب کاکو با دبورا دختري آمریکایی که دانش 1974پاییز          

دا و به مادرم بودي بگوید و دبورا با  کردیم اما پراناب کاکو به او یاد داده بود که به پدرم شامیل پدر و مادرم اسم کوچک دبورا را صدا می

کرد  ه خانه ما بیایند من از مادرم که داشت اتاق نشیمن را تمیز میها براي اولین بار شام ب قبل از آن که آن. کرد حالی این کار را می خوش

مادرم نگاه تندي به من انداخت . گفتم طور که به پراناب عمو می پرسیدم که باید او را دبورا کاکیما صدا کنم یا به او هم خاله بگویم، همان

.رود دنبال کارش گذارد می اب را میشود و پران کند؟ چند هفته دیگر همه چیز تمام می چه فرقی می: و گفت

آمد و تنها آمریکایی آن  کردند می ها شرکت می هاي آخر هفته که پدر و مادرم هم در آن اما دبورا کنار ما ماند و به تمام مهمانی         

مثل مادرم موهاي . پراناب کاکو بود قد تقریباً هم. دبورا خیلی بلند قد بود، هم از مادرم بلندتر بود و هم از پدرم. جماعت بنگالی بود

ریخت که به نظر مادرم  هایش می طور روي شانه کرد یا همان اسبی می بافت، دم ها را نمی کرد اما مثل او آن اش را فرق وسط باز می خرمایی

به نظر من او . واندخ فلسفه می. کرد انداخت و یک ذره هم آرایش نمی آویزهاي نقره کوچکی به گردنش می. شلخته و نامرتب بود

.ومک دارد و باسنش خیلی کوچک است گفت که صورتش کک خیلی زیبا بود اما مادرم می خیلی

فکروذکرش دبورا بود و فقط . رفت خورد و می هولکی شامش را می شد و هول بار آفتابی می اي یک از آن به بعد پراناب کاکو هفته         

گفت دبورا دختر یکی از استادان دانشگاه بوستون است و  می. ت که مادرم هم دبورا را دوست داشته باشدخواس زد و انگار می از او حرف می

کرد که از وقتی  ونوق می وقتی که پراناب کاکو نبود مادرم نق. گوید و کتاب نوشته، و هم پدر و هم مادرش دکتري دارند پدرش شعر می

تر به غذا ادویه بزند، هرچند که دبورا از غذاهاي تندوتیز  ماهی بیندازد و مجبور است کم کله تواند توي دال آید دیگر نمی دبورا با او می

جلو ما غذا . پراناب کاکو به دبورا یاد داده بود که بگوید خواب بالو و آچا و بعضی از غذاها را به جاي چنگال با دست بخورد. آمد خوشش می

پدر و مادرم سرهاشان . زدند دیگر را لیس می هاي هم آوردند که انگشت قدر شورش را در میها آن گذاشتند و حتی بعضی وقت دهن هم می

اش  هاي بنگالی مادرم زیر گوش دوست. گرفتند دیگر را می ها دست هم توي مهمانی. زدند هاشان زل می انداختند و به بشقاب را پایین می

 .قدر تغییر کند؟ فرقش مثل جهنم و بهشت استطور ممکن است کسی این چه. پاك عوض شده: کرد پچ می پچ

.داد خواست تغییر می همیشه اصطالحات انگلیسی را هرطور که دلش می         

طور که  من عاشق دبورا شده بودم، آن. زد تر دلم براي دیدنش غنج می گفت من بیش تر از دبورا بد می هرچه مادرم بیش         

هاي  اش دلم را برده بود، از بارانی و دامن هاي آرام خاکستري چشم. شوند که با مادرهاشان فرق دارند انی میهاي جو ها عاشق زن دختربچه

اي که دلم  رفتم و به هر شکل احمقانه با موهاي بلند و صافش ور می. آمد پوشید خیلی خوشم می هایی که می جین تنگ و صندل

هاي مدل  لباس ها کرد که توي مهمانی آمد، اما مادرم مرا مجبور می اش خوشم می سمیمن از سرووضع غیرر. آوردم شان می خواست در می

. گفت و موهام را به قول خودش درست کنم، یعنی دوتا گیس ببافم یا پشتم ببندم ها ماکسی می رنگ بلند بپوشم که به آن ویکتورین کم

. کرد می ي بنگالی که چندان باهاشان جور نبود بنشیند، با من بازي ها ها دبورا که حال و حوصله نداشت تمام شب پیش زن توي مهمانی

پی جوراب  هایی را که من دوست داشتم خوانده بود و پی او همۀ کتاب .تر بودم و با دبورا رفیق شده بودم هاي جمع بزرگ من از بقیه بچه

. شان بروند را داشتند و نه دل و دماغش را که دنبال خریدنداد که پدر و مادرم نه پولش  هایی می به من هدیه. شناخت بلند و آن را می

چوبی که موهاشان مثل  بار هم چندتا آدمک هاي رنگی داشت و یک هاي جن و پري خرید که عکس بار برایم کتاب بزرگی از حکایت یک

سن و  شان هم ترین ند و دوتا برادر که کوچکتر بود گفت؛ سه تا خواهر داشت که از خودش بزرگ اش می او برایم از خانواده. گرها بود جادو

اي  ها اسمش را با خط دخترانه رفت سه تا دفترچه خاطرات آورد و نشانم داد که صفحه اول آن وقتی پیش پدر و مادرش . سال من بود
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من و دبورا راحت . داشت هاي قدیمی خودش را به من داد؛ قصري مقوایی که اتاق رقص و حیاط باصفایی بازي نوشته بود و یکی از اسباب

گاهی اوقات او از . در آن سن و سال انگلیسی را فوت آب بودم اما توي خانه مجبور بودم بنگالی حرف بزنم. زدیم با هم انگلیسی حرف می

فقط وقتی  من اول خجالت کشیدم و بعد گفتم که مادرم. بار پرسید که سوبو یعنی چه یک. پرسید هاي بنگالی را می من معنی بعضی کلمه

 .فهمیدم که بهش برخورده و دلم برایش سوخت. دبورا اخم کرد و توي فکر فرو رفت. گوید خیلی بدي بکنم این را به من می من کار خیلی

کرد  نشست و دستش را روي دست پراناب کاکو که دنده را عوض می دبورا جلو می. رفتیم روزها چهار نفري گردش می آن         

گفت سردرد دارد یا کمی  هاي مختلفی تراشید و با ما نیامد، می کم مادرم عذر و بهانه کم. نشستیم من و مادرم عقب می گذاشت و می

. ها به موزه هنرهاي زیبا و باغ ملی و آکواریوم بروم دهد با آن کردم که مادرم اجازه می تعجب می. رفتیم تایی بیرون می سرماخورده، و ما سه

ها تمام شود و دبورا دل پراناب کاکو را بشکند و او دوباره مال خودمان  ي جگر گذاشته بود تا ماجراي عشق و عاشقی آنشاید هم دندان رو

وقت  هیچ. بارید شان می بختی از سر و روي ها عاشق هم بودند و خوش آن. ها شکرآب شود اما به نظر من دلیلی نداشت که میانۀ آن. شود

شان  توانستند تصور کنند که زندگی ها می نشستم و آن روي صندلی عقب ماشین می .قربان صدقه هم بروندطور  ندیده بودم دو نفر آن

گرفتم و  نشستم و دستش را می روي زانوهاش می. من و دبورا با هم یک عالمه عکس داریم. طور خواهد بود دار شدند چه وقتی که بچه

گفتند که دبورا  همه می. ترین دوست من است کردم که او نزدیک زدیم و من احساس مییواشکی به هم لبخند می .بوسیدم اش را می گونه

دانستم که مادرم من را همراه پراناب کاکو و دبورا  روزها نمی آن. آمد اما مادرم از این حرف خوشش نمی. روزي مادر محشري خواهد شد

ز وقتی که من به دنیا آمده بودم حامله شده بود و ویار داشت و از ترس کرد، براي پنجمین بار ا فرستاد بیرون چون باید استراحت می می

را انداخت و دکتر بهش گفت که بهتر است خیال  بعد از ده هفته دوباره بچه. خوابید که باز هم نتواند بچه را نگه دارد تمام روز را می آن

.دار شدن را از سرش بیرون کند بچه

چون خانواده پراناب کاکو خیلی دور بودند، او یک روز . وقت نداشت الماسی دستش کرد، چیزي که مادرم هیچتابستان دبورا حلقۀ          

حلقۀ الماس را بیرون . جعبه را باز کرد و به ما نشان داد .ها اجازه بگیرد تنها پیش پدر و مادر من آمد تا قبل از دادن حلقه به دبورا از آن

«.را روي دست یکی ببینمخواهد آن  دلم می«:آورد و گفت

بعد . آورد اما مادرم قبول نکرد و من آن را دستم کردم، سنگینی آن به بند انگشتم فشار می. از مادرم خواست که آن را دست کند         

. خورد درد پراناب کاکو می اند و او به اند و پسندیده اش بنویسند و بگویند که دبورا را دیده اي به خانواده خواهش کرد که پدر و مادرم نامه

. خواست اش دل و جرأت می خواست با یک دختر آمریکایی ازدواج کند و گفتن آن به خانواده زد و حق هم داشت، چون می دلش شور می

ها را زیر  پسر آن اي فرستاده بودند و از پدر و مادرم تشکر کرده بودند که بار نامه ها یک قبال با پدر و مادرش درباره ما حرف زده بود و آن

«.شما بهشان بگویید بهتره. همین چند خط بنویسید بسه. الزم نیست طوالنی باشد«:پراناب کاکو گفت. اند وپرشان گرفته بال

 وقت دوست نداشت وارد چنین ماجراهایی شود، اما به پراناب کاکو قول داد که تا آخر آن گفت و هیچ پدرم درباره دبورا چیزي نمی         

جاي  مادرم هم سرش را تکان داد و حرف او را تأیید کرد، اما روز بعد دیدم که فنجانی که پراناب کاکو به. اي به کلکته بفرستد هفته نامه

.تکه شده و توي سطل آشغال افتاده و سه تا چسب زخم روي دست مادرم است کرد تکه زیرسیگاري استفاده می

خواست با یک دختر آمریکایی ازدواج کند جا خوردند و چند هفته بعد نصفه  که تنها پسرشان می از اینپدر و مادر پراناب کاکو          

خواهد و  گفت امکان ندارد اجازه بدهد این ازدواج سر بگیرد و چنین عروسی نمی آقاي چاکرابورتی بود که به پدرم می. زنگ زد شب تلفن

بعد زنش گوشی را گرفت و . آورد کند و دیگر اسمش را هم نمی دبورا ازدواج کند عاقش می اگر پراناب کاکو جرأتش را داشته باشد که با

شناسند و از او گله کرد که اجازه داده کار به  دیگر را می خواست که با مادرم صحبت کند و طوري سرش داد زد که انگار صد سال است هم

که درس بخواند به آمریکا آمده و باید  اند و پراناب فقط براي آن کلکته نشان کردهها براي پراناب کاکو دختري در  گفت که آن. جا بکشد این

اند و در ساختمان کنار خودشان براي پراناب و نامزدش  ها توي فکر سوروسات عروسی بوده حتی آن. برگردد و با همان دختر ازدواج کند

«.، اما شما دست رو دست گذاشتید تا یک دختر آمریکایی غُر بزندشما پسرمان را سپردیم به شما«:مادرش گفت. اند آپارتمانی خریده

 .کرد اش را سر مادر من که غریبه بود خالی  توانست به آن راحتی با پسرش حرف بزند دق دلی چون نمی         

شوند؟ طوري می تو آمریکا مردم این-                   

ها از پدر و  اما آن. حسابی هستند برویی است و پدر و مادرش آدم گفت که دبورا دختر مؤدب و تودلمادرم طرف پراناب را گرفت و          
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این قضیه به او ربطی . پدرم قبول نکرد. اش را به هم بزند مادرم خواستند که پراناب را مجبور کنند که از خر شیطان پایین بیاید و نامزدي

«ما سر پیازیم یا ته پیاز که خودمان را قاتی این چیزها کنیم؟. ها مخالفند م که آنگوی ما فقط بهش می«:به مادرم گفت. نداشت

اند  شان نیامد بهش بگویند که تهدید کرده هایی که پدر و مادر پراناب کاکو زده بودند به او چیزي نگفتند و دل پدر و مادرم از حرف         

همه . مهم نیست«:اش را باال انداخت و گفت پراناب کاکو شانه .ند این ازدواج سر بگیردها راضی نیست فقط گفتند که آن. کنند که عاقش می

«.اید بسه همین که شما قبول کرده. فکر نیستند که مثل شما روشن

ترین محله  وبیبا هم توي جن. زدند تر به ما سر می دبورا و پراناب کاکو بعد از نامزدي سر خانه و زندگی خودشان رفتند و دیگر کم         

اي خریده  خانه. مان را عوض کردیم و به ناتیک رفتیم ما هم خانه. بوستون آپارتمانی گرفتند، جایی که به نظر پدر و مادر من امن نبود

قاشی هایی که از ن هاي کوچک دیوار را با رنگ ترك. کردند که انگار هنوز مستأجر هستیم بودیم اما پدر و مادرم باز هم طوري زندگی می

افتاد مادرم روي  کوبیدند و بعدازظهرها وقتی که آفتاب از پنجرة آشپزخانه توي اتاق می گرفتند، به دیوارها میخ نمی ساختمان مانده بود می

.شان نپرد پوشاند تا رنگ ها را می مبل

د و مادرم غذاي مفصلی پخت تا پایان دوران مان دعوت کردن چند هفته قبل از عروسی پدر و مادرم پراناب کاکو را تنها به خانه         

این تنها مراسم بنگالی عروسی بود، بقیۀ مراسم قرار بود از اول تا آخر آمریکایی باشد؛ کیک سفارش داده . مجردي او را جشن بگیریم

شب سر شام پدرم عکسی  آن. انداخت پوشید و تور سفید روي سرش می کرد و دبورا لباس سفید می بودند، کشیش توي کلیسا عقدشان می

یادم هست که پراناب کاکو به پدرم گفت . عکس کمی تار است. دانم تنها عکس مادرم با پراناب کاکو است گرفت که تا جایی که من می

. طور تنظیم کند و پدرم از میز آشپزخانه و غذاهاي روي میز که مادرم به افتخار آن شب درست کرده بود عکس گرفت که دوربین را چه

طور  هاش را خم کرده تا به پدرم نشان بدهد که چه توي آن عکس دهن پراناب کاکو باز مانده و بازوهاي الغرش را دراز کرده و انگشت

او ایستاده و یک دستش را به نشانه آمرزش روي سر او گذاشته  مادرم پشت. چو چیزي باید درجه نورسنج را کم و زیاد کند یا یک هم

گذارد  دبورا قالش می«:گفت هاش می فرداي آن روز مادرم به دوست. ین اولین و آخرین باري بوده که این کار را کرده استاحتماالً ا. است

«.دهد اش را با این کار به باد می زندگی. رود و می

وجوري است و پدر و  م جمعگفته بودند مراس .دادند عروسی در کلیساي ایپسویچ بود و توي یک باشگاه خارج از شهر ناهار می         

کم صد نفر مهمان دعوت  مادرم فکر کرده بودند که البد منظورشان این است که به جاي سیصد یا چهارصد نفر، دویست نفر یا دست

کاکو ما همه دوست و آشناي بنگالی پراناب  که از بین آن شوند جاخورد و از آن ها سی نفر هم نمی مادرم وقتی دید که کل مهمان. اند کرده

هاي  ها اول روي نیمکت توي عروسی، ما هم مثل بقیه مهمان. حال شود تعجب کرد که خوش هاي مجلس هستیم به جاي آن تنها بنگالی

شان  جمعی ترین کسان پراناب کاکو بودیم توي عکس دست روزها ما نزدیک که آن با آن. سفت کلیسا و بعد دور میز بزرگ ناهار نشستیم

در و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ و برادر و خواهرهاي دبورا توي باشگاه با عروس و داماد عکس گرفتند و نه پدرم و نه نیستیم و فقط پ

. خوردند ماهی سفارش داده بود تشکر نکرد ها که گوشت گاو نمی مادرم از این که دبورا براي آن. مادرم به افتخار عروس و داماد ننوشیدند

خور بود که پراناب کاکو تاکسیدو پوشیده بود و ما را  وفنگ خسته شده و دل همه دنگ گفت که از آن زد و می یتمام مدت بنگالی حرف م

هاي مادرم  ونوق مثل همیشه پدرم جوابی به نق. شد رویش به طرف کس وکار آمریکاییش بود گرفت، حتی وقتی از کنار ما رد  تحویل نمی

خورد و  خورد گاهی کارد و چنگالش به کف بشقاب چینی می چون همیشه با دست غذا می. خورد یداد و آرام و با حوصله غذایش را م نمی

بعد پدرم گفت که . مزه است بشقاب خودش را تمیز کرد و بعد غذاي مادرم را هم تا ته خورد، چون او گفت که غذا خیلی بی. داد صدا می

گذرد یا نه، زورکی  اش را بوسید و پرسید که بهمان خوش می پیشش آمد و گونه مادرم فقط وقتی که دبورا. زیادي خورده و دلش درد گرفته

شان سر رفت و گفتند  که حوصله رقص که شروع شد پدر و مادرم از جاشان جم نخوردند و هی پشت هم چاي خوردند تا آن. لبخندي زد

ها دور پراناب کاکو و دبورا حلقه زده بودیم و  بچه من و بقیه. مادرم که صدایم کرد همه تعجب کردند. وقتش است که برگردیم خانه

بودي، بگذارید یوشا «:به مادرم گفت. ولوچۀ آویزان پیش پدر و مادرم رفتم دبورا دنبالم آمد خواست بمانم و وقتی با لب دلم می. رقصیدیم می

«.رساندش آیند طرف خانه شما، یکی می ها می خیلی .گذرد بهش خوش می. بماند

گشتیم  وقتی برمی. ام بپوشم اي دارد و مجبورم کرد کتم را روي لباس آستین پفی گذرانی هم حد و اندازه اما مادرم گفت که خوش        

.توي ماشین براي اولین اما نه آخرین بار توي زندگیم به مادرم گفتم که ازش متنفرم

ه عکس دخترهاي دوقلوشان توش بود اما مادرم آن عکس را نه توي آلبوم اي برامان فرستادند ک ها نامه یک سال بعد چاکروبروتی         
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بعد از کارتی که براي . کردند اسم دخترها را سرابونی و سابیتري گذاشته بودند اما بنی و سارا صداشان می. گذاشت و نه به در یخچال زد

وقتی پراناب کاکو کاري با حقوق عالی در آستون و . ده بودندتشکر از هدیه عروسی برامان فرستاده بودند اولین باري بود که یادمان کر

هاشان  ها را به مهمانی ها آن تا مدتی پدر و مادرم و بقیه بنگالی. شان دعوت نکردند اي در ماربلهد خریدند ما را به خانه وبستر گرفت و خانه

بعد دیگر همه دورشان را خط . ماندند تر نمی ساعت بیش یک زدند آمدند، اگر هم سري به ما می وقت نمی ها هیچ کردند، اما آن دعوت می

گفتند که دبورا چنان قاپ او را دزدیده که اصل و نسبش را فراموش کرده و  انداختند و می ها را گردن دبورا می آن ها نیامدن بنگالی. کشیدند

.آورد ها چه به روز آدم می دهد که ازدواج با آمریکایی ها بریده است و همین نشان می پاك از همه بنگالی

دخترها هیچ به . شان توي یک مهمانی پیدا شد تعجب کردند شان سروکله ها با دو دختر عین هم که آن ناگهان همه از این         

نبودند هر سال مجبور . کرد هاي بنگالی فرق می زند و رفتارشان زمین تا آسمان با من و بقیۀ بچه انگلیسی حرف می. بردند ها نمی بنگالی

دبورا شاد و شنگول . ها باشد وهواي زندگی هند نبودند تا هند جزیی از زندگی آن تابستان به کلکته بروند چون پدر و مادرشان توي حال

لی چه خانم خوشگ. اي قدي کشیده کن چه نگاه! یوشا«:گفت افتاد  دبورا تا چشمش به من . شد بارشان آورده بود و من بهشان حسودیم می

«.اي شده

انگار : گفت . موهاي بلند قشنگش را تا روي گردن کوتاه کرده بود. انگار یک لحظه یاد روزهاي خوشی که با هم داشتیم افتاد         

 .کنند حتما دخترها خیلی ذوق می. زنم بیاي پیش ما یک روز بهت زنگ می. کنی ها را گرم اي که سر بچه قدر بزرگ شده آن

 .وقت این کار را نکرد اما هیچ         

آمد، هرچند  شان می ام ازم خوش کالسی رفتم و پسرهاي آمریکایی هم دبیرستان می. کم بزرگ شدم و دیگر دختر بچه نبودم کم         

م، اما مادرم هم که وسال برورویی داشت طور که دبورا گفته بود در آن سن همان. ها دلم را خوش کنم وخالی آن توانستم به توجه خشک نمی

حرف بیرون رفتن . شد بروم هاي توي کافه مدرسه که جمعه آخر هر ماه برپا می داد که به رقص البد چیزي دستگیرش شده بود اجازه نمی

وسی کنی توانی مثل پراناب کاکو با یک آمریکایی عر یادت باشد نمی«:گفت هو می هر از گاهی یک. توانستم بزنم با پسرها را که اصالً نمی

«.و بزنی به چاك

کردم که دست و  کرد و احساس می هایش ناراحتم می حال حرف سالم بود و فکر ازدواج هم به نظرم احمقانه بود با این تازه سیزده         

رد و به حد جنون آو هام بروم میدان هاروارد جوش می  بند ببندم یا با دوست خواهم سینه گفتم که می وقتی بهش می. پایم را بسته است

.خیال نیست کرد که با دبورا فرق دارد و مثل او بی وسط دعواهامان همیشه یادآوري می. شد عصبانی می

خواهی یوشا؟ مادري که  تو این را می. گزید خواد بکنی، ککش هم نمی داد هرکاري دلت می اگر او مادرت بود اجازه می-                   

کند؟ کار می ش چهعین خیالش نیست دختر

. ام به خیال خودش خواست چیزهایی بهم یاد بدهد رفتم وقتی به او گفتم که عادت ماهیانه شده تابستان سالی که کالس نهم می         

 من چیزي را که در علوم. شود یا نه طور درست می دانم بچه چه گفت که نباید اجازه بدهم هیچ پسري بهم دست بزند و پرسید که می

طور این  دانم دقیقاً چه کند و بعد وقتی که از من پرسید که می طور تخمک را بارور می دانستم که اسپرم چه خوانده بودیم بهش گفتم، می

 .اند مان نداده افتد چنان هول کرده بود که دلم نیامد راستش را بهش بگویم و دروغکی گفتم این یکی را هنوز درس اتفاق می

هام به مهمانی  خواستم با دوست وقتی می. طور سرش را شیره بمالم و زیرجلکی هر کار دلم خواست بکنم یاد گرفتم که چهکم  کم         

مالی کنند و وقتی  هام را دست گذارم پسرها ببوسندم و سینه خورم و می جو می گفتم که آب مانم و نمی گفتم که شب خانه یکی می بروم می

. گذارم خودشان را به پشت من بمالند کشیم می کنیم روي کاناپه یا صندلی عقب ماشین دراز می ه کار داریم میکه درست بدانیم چ بدون آن

از . وقت سر کار نرفته بود هیچ .قدر تنها است نواختی دارد و چه دیدم چه زندگی یک می. سوخت تر دلم برایش می تر که شدم بیش بزرگ

کرد و براي من و پدرم  هر روز فقط خانه را تمیز می. کرد هاي آبکی گرم می رش را با سریالنشست و س صبح تا عصر پاي تلویزیون می

هاشان در مقایسه با  چاپند و قیمت ها هم آدم را می ترین رستوران گفت که ارزان پدرم همیشه می. رفتیم ما به رستوران نمی. پخت غذا می

ترکد،  نواخت و آرام خسته شده و از تنهایی دلش دارد می گفت که از زندگی یک می وقتی مادرم به او. آور است قیمت غذاي خانگی سرسام

:کرد داد و پیشنهاد می پدرم دلداریش نمی

 .قدر ناراحتی برو کلکته اگر این-                   

گذاشتم و او  بودم و چندان به او محل نمیمن هم از پدرم یاد گرفته . ماند آورد که با رفتن او زندگی پدرم لنگ نمی و یادش می         
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دادم و داد  مانم، جوابش را می زنم یا زیاد توي اتاقم می قدر پاي تلفن حرف می کشید که چرا آن وقتی سرم داد می. شد هرروز تنهاتر می

م مثل پراناب کاکو دیگر دانیم که من ه زدم که من دیگر بچه کوچولو نیستم و او باید دست از سرم بردارد چون هر دومان می می

.خواهم کسی نازم را بکشد نمی

فقط ما نبودیم، تقریباً تمام . ها دعوت شدیم که من به دانشکده بروم براي عید شکرگزاري به خانه چاکراوبروتی سال قبل از آن         

خواستند تمام کسانی را که قبالً با هم دوست  یمعلوم شد که پراناب کاکو و دبورا م. شان را دعوت کرده بودند کاران قدیمی کمبریج هم

وقت حال و حوصله نداشتند چند ساعت سر میز بنشینند  هیچ .گرفتند پدر و مادر من عید شکرگزاري را جشن نمی. بودند دور هم جمع کنند

راه . ها رفتیم ه خانه زیباي سنگی آنهد رانندگی کردیم و ب ما تا ماربل. شان آن روز هم یک تعطیلی آمریکایی بود براي .و ناهار بخورند

آمد و اقیانوس  باد می .از کنار اسکله رد شدیم. شان درست توي ساحل اقیانوس بود خانه. اي خانه پر از ماشین بود دایره ریزي شدة نیم شن

هاي اتاق  تر مبل بیش. شنیدیم هاي دریایی و امواج را درخشید و وقتی که از ماشین پیاده شدیم صداي مرغ اتالنتیک زیر نور خورشید می

. درست کرده بودند Uتري کنار میز ناهارخوري گذاشته بودند و میز بزرگی به شکل نشیمن را به زیرزمین برده بودند و میزهاي کوچک

همه اسباب  آن از دیدن. شان نقش کدو حلوایی داشت چیده بودند  اي که وسط هاي سفید دور نقره روي آن رومیزي انداخته بودند و بشقاب

هاي بنی و سارا بود و یک  جا ریخته بود و دیوارها پر از عکس سگی داشتند که موهاي زردش همه .زده شده بودم بازي و عروسک هیجان

آمد و  مادرم از این کار خوشش نمی. کردند وقتی که ما رسیدیم هنوز داشتند غذا درست می. عالمه عکس هم به در یخچال زده بودند

 .انبار شده بود هاي کثیف روي هم تل آمد و ظرف همه توي آشپزخانه جمع شده بودند و بوهاي جورواجور می. ش توهم رفتها اخم

پدر و مادرش، خواهرها و برادرها و زن و شوهرها یا . جا بودند ها را توي عروسی دیده بودم همه آن خانوادة دبورا که من آن         

شان بود  هایی که تن خواهرهایش سی سال را شیرین داشتند اما مثل خود دبورا با آن شلوارهاي جین و تونیک. هاشان پسرها و بچه دوست

جوي  برادرش متی که توي عروسی با هم دور عروس و داماد رقصیده بودیم، حاال دانش. جو گرفت ها را به جاي دخترهاي دانش شد آن می

تا خواهر و برادرهاي . زد اي و رنگ صورتش به سرخی می دار قهوه شت با موهاي تابهاي درشت سبزي دا سال اول امهرست بود، چشم

قدر نق زده بود تا مجبورم کرده  گذاشتند از دست مادرم عصبانی شدم که آن سر هم می کردند و سربه دبورا را دیدم که تو آشپزخانه کار می

اما دبورا من را به آشپزخانه برد تا . ها جورترم با بنگالی کنند که من  ر میدانستم که با آن سرووضع همه فک می. بود شلوار کامیز بپوشم

غذا که حاضر شد . جو داد شان نبود به من آب بهشان کمک کنم و کنار متی نشاندم تا سیب پوست بکنم و وقتی پدر و مادرم حواس

دو تا بوقلمون پخته بودند که شکم . آمد شان نمی ا هیچ خوشه مان که بنگالی مان دادند، یکی در میان زن و مرد نشاند جاهامان را نشان

دانستم که موقع برگشتن به خانه مادرم توي ماشین  از بوي غذاها دهنم آب افناده بود اما می. ها را با سوسیس پر کرده بودند یکی از آن

داد و دستش را باالي لیوانش  تکان می خواست برایش کمی شراب بریزد سرش را وقتی کسی می. مزه بوده گوید که غذاشان بی می

«.اصال امکان ندارد«:گفت گرفت و می می

هاش را بست و  سرش را خم کرد و چشم. دیگر را بگیریم آمد گفت و خواست که دست هم جن، پدر دبورا، بلند شد و به ما خوش         

.شروع کرد

 .گوییم ه به ما دادي شکر میخداي بزرگ تو را به خاطر غذایی ک-                   

اي پدرم روي دست  هاي قهوه تعجب کردم که حرف جن را گوش کرده بودند و انگشت. پدر و مادرم کنار هم نشسته بودند         

را بلند کرد و  که همه آمین گفتند جن لیوانش بعد از آن. سر اتاق نشسته و تو نخ من است دیدم که متی آن. پریده مادرم قرار گرفته بود رنگ

ها  کردم که یک روز کارم به جایی برسد که این را بگویم، اما این جشن شکرگزاري هندي خدایا من را ببخش، فکرش را هم نمی«:گفت

«.است

.فقط چند نفر خندیدند         

. هایی که ما ندیده بودیمش کمی چاق شده بودسال. اش گرم بود کله. بعد پراناب کاکو بلند شد و از همه تشکر کرد که آمده بودند         

بعد ناگهان یاد اولین بار که من و مادرم را دیده بود افتاد و براي . با شور و هیجان از روزهایی که تازه به کمبریج آمده بود حرف زد

خندیدند و جریان این دیدار تصادفی  می شناختند کسانی که ما را نمی. طور تمام بعد از ظهر دنبال ما آمده بود ها تعریف کرد که چه مهمان

هاي درازش را دور شانۀ او انداخت و  او از آن سر اتاق پشت صندلی مادرم آمد و بازو. کرد براشان جالب بود طور که پراناب کاکو نقل می آن

«.این خانم«:یک لحظه به زور بلندش کرد
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فکر . این خانم میزبان اولین جشن شکرگزاري من توي آمریکا بود«:د ادامه دادطور که دستش را دور شانۀ او حلقه کرده بو همان         

اگر غذاي آن روز نبود من . کنم بعد از ظهري در ماه می بود، اما اولین غذاي هندي که سر میز بودي خوردم جشن شکرگزاري من بود

.برگشته بودم کلکته

تر  شد و بیش وهشت سالش بود و موهاش داشت خاکستري می سی .نداخته بودمادرم خجالت کشیده بود و سرش را پایین ا         

پراناب کاکو سرجایش باالي میز . تیپ بود آمد تا پراناب کاکو که با وجود یک پرده گوشت اضافه هنوز خوش سن و سال پدرم به نظر می هم

 .کنار دبورا برگشت و حرفش را تمام کرد

.دیدم عزیزم ن اتفاق افتاده بود هرگز تو را نمیو اگر ای-                   

.شان باشد هاي او را بوسید و ما براشان دست زدیم انگار عروسی و جلو همه لب         

را که  ها سه جور پاي  خدمت  تري بهمان دادند و خواهرهاي دبورا مثل پیش هاي کوچک که بوقلمون تمام شد چنگال بعد از آن         

بردند و پراناب کاکو پیشنهاد  ها را باید بیرون می بعد از دسر سگ. خواهیم پرسیدند که کدام را می رده بودند آوردند و ازمان درست ک

«طوره بریم ساحل قدم بزنیم؟ چه«:کرد

اي دور  دادند گوشه رجیح میها دوست نداشتند که بیرون بروند، ت کدام از بنگالی خانواده دبورا گفتند که خیلی خوب است، اما هیچ         

خواست با هم دو کلمه حرف  شان می ها خسته شده بودند و دل هاي زورکی سر غذا با آمریکایی از گپ زدن. هم جمع شوند و چایی بخورند

م و لباس و من خجالت کشید. روم ها نمی متی آمد و روي صندلی کنار من که تازه خالی شده بود نشست و پرسید چرا با آن. حسابی بزنند

کرد  چپ به ما نگاه می که ساکت بود چپ اما کمی هم از مادرم که با وجود آن. خوردند بهانه کردم هام را که به درد راه رفتن نمی کفش

«.حتما دبورا لباس دارد که بهت بدهد«:اما او گفت. کردم احتیاط می

.با آن لباس شبیه خواهرهاش شدم. رفتمرفتم طبقۀ باال و از دبورا شلوار جین و کفش ورزشی گ         

وقتی که گفتم ندارم . کرد انگار دوستش باشم و پرسید که دوست پسر دارم یا نه او لبه تختش نشسته بود و به من نگاه می         

«.به نظر متی تو خیلی بانمکی«:گفت

خودش بهتان گفت؟-                   

.دانم من مینه اما -                   

دیدم که مادرم . ام کردم باالخره خودم شده وقتی برگشتم پایین از چیزي که بهم گفته بود شنگول بودم و با شلوار جین فکر می         

خر تا آ. ها را بیرون بردیم وفامیلش سگ با پراناب کاکو و فک. سرش را از روي فنجان چایش بلند کرد و به من خیره شد اما چیزي نگفت

دبورا و یکی از خواهرهاش توي خانه ماندند تا به . هاي چوبی سري پایین رفتیم و به ساحل رسیدیم جاده طوالنی قدم زدیم و از پله

رفتیم اما دیدم که متی کمی عقب مانده و من هم پا  ها راه می همه ردیف دنبال هم روي ماسه. وجور کنند ها برسند و خانه را جمع مهمان

زدیم که درست یادم نمانده، دست   اهمیتی حرف می گذاشتیم و از چیزهاي بی سر هم می سربه. یواش از بقیه جدا شدیم و یواشسست کردم 

خودش چند پک زد و بعد آن را به . آخر پشت تخته سنگی رفتیم و متی از جیبش سیگاري درآورد، پشتش را به باد کرد و آن را روشن کرد

هاي او را دربارة  کم که به حرف اول طوریم نشد، اما کم. هاش گذاشتم هام را جاي لب ه دستم خورد و لبهاي سردش ب انگشت. من داد

خودي  گفت بی داري نمی که چیز چندان خنده شنوم و با آن ها می دادم به نظرم رسید صدایش را از دوردست شان گوش می گروه موسیقی

شان که روي  ایم، اما وقتی که از پشت صخره بیرون آمدیم دیدم ست از بقیه جدا شدهها کردم که ساعت احساس می. رفتم غش و ریسه می

وویج بودم  قدر گیج به طرف خانه که برگشتیم هوا تاریک شده بود و من هنوز آن. اند تا غروب خورشید را تماشا کنند یک دماغۀ سنگی رفته

اند که یک نفر  اند و اجازه داده اند و رفته ورا گفت که پدر و مادرم خسته بودهاما وقتی رسیدیم دب. که جرأت نداشتم پیش پدر و مادرم بروم

. هاي ناهار را جمع کرده بودند و اتاق مرتب بود وپاش ریخت .آتش روشن کرده بودند، کنار آن نشستم و باز هم پاي خوردم. من را برساند

. ان رسیدیم بوسیدمش، نگران بودم که مبادا مادرم بیرون بیاید و ما را ببیندم معلوم است که متی من را به خانه رساند و وقتی جلو در خانه

.ها منتظر بودم که بهم زنگ بزند شماره تلفنم را به متی دادم و تا چند هفته دایم توي فکر او بودم و مثل احمق

وسه سال زندگی  پراناب کاکو و دبورا بعد از بیست سال بعد از آن عید شکرگزاري باالخره حرف مادرم درست از آب درآمد و چهارده         

پدر و مادرم آن . پراناب کاکو عاشق یک زن بنگالی شوهردار شده بود و زندگی دوتا خانواده را به هم ریخته بود .مشترك از هم جدا شدند

دبورا که حال و روز خوشی نداشت به . فتندر دبورا آن موقع چهل و چند سالی داشت و بنی و سارا دانشگاه می. شناختند زن را دورادور می
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او در تمام مدت زندگی با پراناب کاکو به ما مثل . نتوانست جلو خودش را بگیرد و زد زیر گریه و سر درددلش باز شد. مادرم تلفن کرد

ام شد یک چاپ فشرده ام تم وقتی پدربزرگم فوت کرد برامان گل فرستاد و وقتی من دانشکده. خانواده شوهرش احترام گذاشته بود

«طور دلش آمده این کار را بکند؟ شماها بو نبرده بودید؟ چه. شناختی تو او را خوب می«:دبورا از مادرم پرسید. دي بهم هدیه داد.اي.اُ

برایم  .بودها را شکسته بود اما زخم او دیگر کهنه شده  مردي دل هر دو آن. چیز خبر نداشته مادرم صادقانه گفت که از هیچ         

شان بود که قبالً سابقه  صمیمتی بین. گذاشتند قدر به هم خو گرفته بودند و به هم احترام می ام آن خورده عجیب بود که پدر و مادر سال

ط او قبول کرده بود که من فق. من و مادرم هم با هم کنار آمده بودیم. شد شان مریض بود دیگري نگران و دستپاچه می وقتی یکی. نداشت

ها  کم به نظرش عادي شد که با پسرهاي آمریکایی بیرون بروم و با آن کم. ام با او فرق دارم دختر او نیستم و چون توي آمریکایی بار آمده

بردم و او براشان غذاي  مان می پسرهام را به خانه دوست. کنم کاري به کارم نداشت بخوابم و حتی وقتی خواستم با دوست پسرم زندگی 

ها که هیچ  بعد از سال. گفت که حتما یک آدم بهتر سر راهم قرار خواهد گرفت زدم می ها به هم می کرد و وقتی با آن رست میهندي د

.داري خواند مان رفت و کتاب کاري نکرده بود پنجاه سالش که شد به دانشگاهی نزدیک خانه

خواسته او را  هایی که با پراناب بوده با چنگ و دندان می تمام سال گفت که توي. پشت تلفن دبورا حرفی زد که مادرم جا خورد         

 .براي خودش نگه دارد

او هم به . دانستم چیز نمی زدید که من از آن هیچ شما با هم از دنیایی حرف می. شد من خیلی به شما حسودیم می-                   

.وقت نتوانستم از شر این حسادت خالص شوم هیچ. ن باز هم نگران بودماما م. ها اش پشت کرد و هم به همه بنگالی خانواده

ها سعی کرده تا پراناب کاکو را با پدر و مادرش آشتی بدهد و کاري کند که او با دوست و رفقاي  به مادرم گفت که سال         

همه ما را دعوت کرده بودند فکر دبورا بوده، دست آن جشن شکرگزاري که . خواسته تر رفت و آمد کند اما او خودش نمی اش بیش بنگالی

.برقضا آن زن بنگالی هم توي آن مهمانی بوده است

.ام کنید من او را از شما گرفته کردم شما خیال می همیشه فکر می. چرکین نباشی بودي امیدوارم از من دل-                   

شده  که او هم به دبورا حسودیش می اما رازش را براي او نگفت و از این. اي ندارد گلهمادرم دبورا را خاطر جمع کرد که ازش          

او به دبورا نگفت که چند هفته بعد از عروسی پراناب کاکو . شان پیش آمده خیلی ناراحت است فقط گفت که از مشکلی که براي. حرفی نزد

هایی را که توي  درم سر کار بوده او دور خانه گشته و تمام سنجاق قفلیآهنگی دخترها رفته بودم و پ وقتی که من به جلسۀ گروه پیش

اش را به زیرپیرهنش وصل کرده تا کسی نتواند آن را از  ها ساري اند جمع کرده و با آن ها و جعبۀ خیاطی و به دستبندش آویزان بوده کشو

خش  هاي زرد حیاط زیر پاهاش خش برگ. اط رفته بودبعد یک قوطی مایع فندك و یک جعبه کبریت برداشته و به حی. تنش درآورد

کرد که بیرون آمده تا  دید البد خیال می ها او را می اگر کسی از همسایه. اش پوشیده بود بارانی بنفشِ تا سرِ زانویی روي ساري. اند کرده می

هاش را  ا روي خودش خالی کرده و دوباره دکمههاي کتش را باز کرده و در قوطی مایع فندك را برداشته و آن ر دکمه. هوایی تازه کند

داشته بود  بعد قوطی کبریت را توي مشتش نگه. انداخته و کمربندش را سفت کرده و قوطی خالی را توي سبد زباله پشت خانه انداخته بود

ل و جرأتش را پیدا کند و کبریت کرد که د مان زل زده بود و سعی می جا ایستاده بود و به خانه یک ساعتی آن. و برگشته بود وسط حیاط

وقت میانه خوبی باهاش نداشت وقتی بیرون  مان خانم هولکامب که مادرم هیچ همسایه بغلی .من یا پدرم جانش را نجات نداده بودیم. بزند

اید به  است ایستادهدیدم مدتی «:گفته بود. هاي حیاط را جمع کند مادرم را صدا زده بود که بگوید غروب زیبایی است آمده بود تا برگ

وقتی من و پدرم سرشب به خانه آمده بودیم او توي . و برگشته بود داخل خانه» طور است همین«:مادرم گفته بود» .اید آسمان خیره شده

.روز هم یک روز معمولی بوده است کرد، انگار آن مان پلو درست می آشپزخانه براي شام

خواستم با او ازدواج  وقتی مردي که دوستش داشتم و می. این را به من اعتراف کرد. به دبورا نگفت ها را مادرم هیچ کدام از این         

.کنم دلم را شکسته بود
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  دکتروف . ال. اي/ والتر جان هارمون 

دنا فرهنگ: برگردان

هام نگاه کرد و خودش همه  توي چشمتفاوت باشم اما او  رود سعی کردم بی وقتی آن شب بتی به من گفت که پیش والتر جان هارمون می

ام هنوز تا رسیدن به مرحلۀ هفتم راه درازي  همان یک لحظه که معطل کردم تا جواب دهم فهمید که با تمام کوشش. چیز دستگیرش شد

.در پیش دارم

اگر بخواهی  .کند ایش میداند و تالش تو را ست والتر جان هارمون این را می. تر است براي مردها سخت. سرد نشو گفت، عزیزم، دل

.شوهرها این حق را دارند. توانی بروي او را ببینی می

.گفتم، نه، من خوبم
درة ناصاف و پهنی است با نهرها و . جا ییالق قشنگی است این. زار رفتم تا توي نور بعد از ظهر قدمی بزنم او که رفت من هم به چمن

شهر مقدس . ها را از بین ببرد گذرد که شکوه آن کند و هواپیمایی از آسمان نمی ا کم نمیها ر هاي طبیعی و هیچ نوري سوي ستاره دریاچه

معامالت امالك را من در . اند هاي این دره را خریده و یکی کرده اعضاي فرقۀ ما دو ساله قطعاتی از زمین. جا ساخته خواهد شد همین

گر والتر  وجود معجزه. است امان دادن به این معامالت اصال کار سختی نبودهگویم که سروس ام و با افتخار می شارلوت راست و ریس کرده

مان را نه به او بلکه  و تمام مایملک. ایم کند و براي همین زیر سایۀ پیامبري او گرد آمده ها را براي ما هموار می جان هارمون دشوارترین راه

خندند چون ما  مردم به ما می. ایم ما قربانی یک جنون مذهبی نشده. حمق نیستیمما ا. ایم به نیازي که از وجود او سرچشمه گرفته بخشیده

اما پیامبر ما که روحش آمرزیده . دانند که مکانیک بوده و در نوجوانی به جرم دزدي ماشین به زندان افتاده است را پیروان پیامبر خدایی می

انگار ناگهان . اول که او را دیدم گشایشی در روح خودم احساس کردممن از همان لحظۀ . شده، زندگی همه ما را دگرگون کرده است

اما . دیدم که دنیا مثل یک فیلم عکاسی سیاه شد. توضیح دادنش سخت است. من همان کسی بودم که باید باشم. چیز درست شده بود همه

اند که  والتر طوري در گودي زیر ابروهاش فرو رفتهرنگ  چشمان آبی کم. ام هاش دیدم که آمرزیده شده و انگار در چشم. من در نور بودم

اندازد و مهربانی و احساسی  اش لرزه به اندام انسان می نگاه خیره. است ها مخفی شده  هاش مثل هالل نصفۀ ماه زیر آن نیمۀ باالیی عنبیه

.اي از خدا، مثل نگاه معصوم یک حیوان که در نگاهش هست نگفتنی است، نشانه

چیز مثل روز  همه. والتر از هر هوي و هوس به دور بود. خواست براي تطهیر برود من از خلجان روح خود آگاه بودم تی میآن شب وقتی ب

در طریقت ما زنا که این روزها در جوامع بشریت . کردند شان در مراسم عشاي ربانی شرکت می ترین ها حتی ساده روشن بود، تمام زن

هاي ما، کودکان معصومی که هنوز  و بچه. بازي کرده بودیم که ازدواج بارها عشق خودمان هم قبل از آنمن و بتی . عادي شده ممنوع است

هاي مقدسی  ها باکره آن .شان کند احوال ن شان با گناه آلوده نشده، اجازه ندارند به والتر جان هارمون نگاه کنند مبادا که او پریشا روح

هاي زیبایش را  با لبخندي بر لب چشم زند، ها حرف نمی اما او با آن. کند وازشان او را شاد میهستند، دخترها و پسرهایی که شنیدن آ

.شود هایش جاري می گونه خورد روي  هاي اشک مثل بارانی که به شیشه می بندد و رشته می

یادم نیست . خواندم روزانۀ یک نفر را می هاي اتفاقی داشتم صفحه یادداشت .من و بتی از طریق اینترنت با والتر جان هارمون آشنا شدیم

کدام از  بینم که البد حکمتی در آن اتفاق ساده بوده چون هیچ کنم می حاال که فکرش را می. طور شد که به آن صفحه سر زده بودم چه

ل قبل از آن در شهر فرمونت یک سا .بتی را صدا زدم و او به اتاق کار من آمد و با هم آن صفحه را خواندیم. دلیل نیست کارهاي خدا بی

طور تعریف  ها ماجرا را همان جا ارتباط داده بودند و تمام آن هاي آن ناحیه هم به آن از بقیه سایت. در غرب کانزاس توفان بزرگی شده بود

بود که یکی از  ایی نوشتهجا هم دربارة چند توفان متوالی در آن ناحیه چیزه آن .هاي محلی زدم به بایگانی روزنامه   سري هم. کرده بودند

حتی . تر از این توضیح نداده بود و نکتۀ اصلی ماجرا را ننوشته بود اي بیش اما هیچ روزنامه. ها در فرمونت خرابی زیادي بار آورده بود آن

دباد از وسط شهر شروع گر. شد هم دربارة این اتفاق باورنکردنی چیزي ننوشته بود روزنامۀ خورشید که تمام وقایع فرمونت در آن ثبت می

ها به  ها را از جا کنده بود و بعد از تمام این خرابی ها را داغان کرده بود و خانه ها را به هوا پرتاب کرده بود، ویترین مغازه اتومبیل. شده بود 

کف تعمیرگاه نفت و . کرد ا کار میج دیویژن رسیده بود که والتر جان هارمون در آن آهن و خیابان تعمیرگاه پمپ بنزین گیتی در تقاطع راه

 .گاز آتش گرفته بود
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ام شکل گرفته  اي که آن روز خواندم و چیزهایی که از شاهدان ماجرا شنیده هاي روزانه توفان در ذهن دارم از یادداشت تصویري که از آن

خود . اند و حاال خودشان از مهترهاي فرقۀ ما هستند هاند به والتر جان هارمون ایمان آورد بعضی از اهالی آن شهر که شاهد ماجرا بوده. است

 "هنوز وقتش نرسیده است"گوید می. نوع مدرك یا سندي هم موافق نیست والتر جان هامون میلی به نوشتن تعالیمش ندارد و با صدور هیچ

در فرقه ما هیچ چیز  ".مان را گم کنیم اهمان متزلزل شود و ر شاید هرگز هم وقتش نرسد زیرا در واقع زمانش وقتی است که ایمان "و بعد

ها را به زبان آورد  بار که پیامبر آن شود و یک زد می ها گوش هاي اعضا فقط به آن ها، فرامین و وظایف و مسئولیت آرمان. شود مکتوب نمی

توفانی در اذهان ما مانده و در روزهاي خاطرة معجزة روز . شوند که براي همیشه در یادها خواهند ماند قدر در دعاهاي روزانه تکرار می آن

هم عقیده    ها هم که بگذرد دربارة حقیقت ماجرا با هم بنابراین سال. زنیم معمولی یا هر وقت دور هم جمع شویم دربارة آن با هم حرف می

.هستیم و در صحت آن جاي پرسش باقی نخواهد بود

چرخیده و از  چیز می همه. شوند ي گاراژ و بعد سقف و دیوارهاي آن ویران میهاي آتش ایستاده بوده اول درها وقتی که او کنار شعله

شود و  و بعد آرام بلند می. فقط والتر جان هارمون محکم و استوار سرجایش ایستاده بوده است. است رفته  دودکش عقبی بیرون می

. چرخیده است و تمام دنیا در گردباد دور او می. کند از میچرخد، ساکت و خونسرد، و بازوهایش را در زوزه وحشتناك باد به دو طرف در می

ها و  ها و تلویزیون ها و کاردها و چنگال ها و بشقاب وشلوارها، میزها و مالفه ها، کت شویی، کاله لباس هاي ماشین سینی جلو ماشین، تکه

اي راست روي بازوي چپ والتر جان هارمون ناگهان بچه و بعد. آمدند کشان جلو می چیز انگار جان گرفته بودند و زوزه همه. کامپیوترها

جایی که قبال ایستاده بوده  آید، در همان دارد و پایین می ها را محکم نگه می و او آن. گیرد و بچۀ دیگري هم روي بازوي راست او جامی

زارها ویران شده بوده و  سوي شهر تمام کشت آنو . گیرد کم آرام می ها حبس کرده بوده کم ها را در سینه و بعد باد مهیب که نفس. است

هاشان تلف شده بودند، اما از آن آتش بزرگ در گاراژ گیتی فقط تودة سیاهی باقی مانده بوده و خورشید بیرون آمده بوده انگار  مردم در خانه

آلود و تاول زده  را دیده بودند که سرتاپاشان خونها  شان آمده بودند آن که دنبال و مادرهاي آن دو بچه. که هرگز توفانی وجود نداشته است

توانسته تکان بخورد  سرجایش ایستاده بوده و نمی. کشد تازه آن موقع بوده که والتر جان هارمون دوباره نفس می. اند کرده بوده و گریه می

.شود هوش می و بی   افتد که ناگهان به زمین می تا این. انگار در خلسه فرو رفته باشد

ها را  کنم که بهتر است آن می   القول قبول داریم هرچند من دربارة بعضی از جزییات هنوز کمی تردید دارم و فکر ن ماجرا را همه ما متفقای

گوید که هفت تا از تیرهاي برق خیابان در ناحیۀ  یکی از مهترها، انسل برنس که فروشندة لباس بوده می. تحت عنوان کذبیات بیاوریم

نوشته شده قطع    توانم این را قبول کنم چون در روزنامۀ خورشید من نمی. اند اند و در جریان توفان روشن مانده ونت روشن شدهتجاري فرم

.برق فرمونت سراسري بوده است و دو روز تمام طول کشیده تا دوباره وصل شود

هاي فرقۀ ما این است که ما خود  یکی از جاذبه. رزندي نداشتیمها بود که ازدواج کرده بودیم اما ف جا آمدیم سال وقتی که من و بتی به این

ها در خانۀ بزرگی با هم زندگی  اي دارند اما بچه خودشان خانه   ترها مثل دنیاي خارج هر کدام براي بزرگ .دانیم ها می را والدین همۀ بچه

مان یک دنیا ارزش  سال دارند و براي در حال حاضر ما پنجاه خانواده هستیم و هفتاد و هشت بچه داریم که بین دو تا پانزده. کنند می

.÷دارند
ها را  ایم بقیۀ بنا هایی را به آن اضافه کرده ده و ما قسمتهاي کاتولیک روم بو نشینی راهبه جز ساختمان اصلی که زمانی محل عزلت به

گوش  سه هایی با سقف ترها قوطی کبریت بزرگ خانۀ. ها را برامان گفته است والتر جان هارمون مشخصات بنا. اند اعضا خودشان ساخته

تر است و شیروانی چهارگوشی دارد که از دور  گکند کمی بزر جایی که خودش زندگی می. هستند و هر ساختمان دو آپارتمان دواتاقه دارد

هاي دیگر نه در داخل و نه در خارج بنا مجاز نیست و از فلزات هم در  استفاده از رنگ. ها سفید هستند تمام بنا. شکل یک انبار است

هاي  کشی آب ندارد و دوش اي لوله خانههیچ . کشیم مان را خودمان از چاه می ها چوبی هستند، و آب قاب پنجره. کنیم هامان استفاده نمی بنا

. کنیم ما تمام چیزهاي موقتی را ستایش می"والتر جان هارمون گفته است . اند عمومی زنانه و مردانه توي چادرهایی کنار هم ردیف شده

".تقوایی نیست چه در آینده به دست خواهیم آورد با چیزي که داریم جز بی زیرا مقایسه آن. داریم می ناپایداري را گرامی

ایم، کامپیوتر، فاکس، دستگاه کپی، و چیزهایی از این قبیل داریم که با برق یک موتور  مان ساخته اما در ساختمانی که براي امور تجاري

که  مجبوریم. ها را به باتري خورشیدي وصل کنیم کنند؛ هرچند تصمیم داریم در اولین فرصت آن گازوییلی که پشت ساختمان است کار می

. با دولت و ایالت درگیر دعواهاي حقوقی هستیم. چون متاسفانه هنوز روابط ضروري با دنیاي بیرون داریم. این وسایل را داشته باشیم

اما فقط وکال و ادگار رافایل آلتمن که مسئول امور . اند مان داده هایی علیه فکري دادخواست هامان هم از روي بی بعضی از اعضاي خانواده
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ما سه نفر هستیم که . دارش و زنی که مسئول کارهاي اداري است حق استفاده از این امکانات را دارند و کتاب. اي. پی. است و سی مالی

کت . هاي رسمی بپوشیم رویم و باید لباس دهیم و مثل همه مردم بیرون بعد از دعاي صبحگاهی سرکارمان می کارهاي قانونی را انجام می

مسیر . تا دروازه دومایل راه است .ایم داشته اي براي مواقع ضروري نگه خورده هاي واکس و کراوات و کفشو شلوار و پیراهن 

ها که خواستیم بشویم، اما هومر را همیشه براي  وي. یو. توانیم سوار هر کدام از اس جا می آن .رویم شده را با اسب یا گاري می فرش سنگ

هاي  یا در جوامع و محافل و در کنفرانس. رود هاي معنوي می کند ولی مرتب به مالقات یغ دینی نمیاو تبل. گذاریم والتر جان هارمون می

اش سرش را پایین  هاي ساده اما قیافۀ او که با آن لباس .کنند وقت او را به این محافل دعوت نمی هیچ. کند مذهبی و اجتماعی شرکت می

نشیند به اندازة کافی گویا  گذارد و ساکت بین شنوندگان می اش می هایش را زیر چانه تریزند و دس اندازد و موهاییش روي صورتش می می

.است

خواستم نشان بدهم که  می .آمد گفتم خورشید با او از میان در تابید و من در آغوشش گرفتم و به او خوش .بتی صبح روز بعد زود برگشت

هایی فندقی که  ها و چشم هاي بچه هایی براق مثل گونه او بسیار زیباست، با گونه .ام حال شده قدر خوش از دیدن صورت او در صبح زود چه

کردیم الغر و  هنوز هم مثل وقتی که در دانشکده با هم هاکی روي چمن بازي می. شود گشاید از خواب بیدار می ناگهان رو به دنیا می

اش را  موهاي کاهی. کنند تر می ها او را جذاب هاش دید اما این چین مهاي نازکی را اطراف چش توان چین از خیلی نزدیک می. اي است ترکه

رود و کارهایش را به روش خودش با حرارت زیادي انجام  کند و فرز و چابک راه می هنوز مثل وقتی که تازه دیده بودمش کوتاه می

.دهد می

هاي آن روزش  دربارة برنامه. او مسئول کودکستان است. ستبتی معلم ا. با هم دعا کردیم و بعد موقع خوردن نان و چاي کمی حرف زدیم

.کردم اي در خودم احساس می اعتماد به نفس تازه. ها را پوشانده بود روز قشنگی بود و شبنم تمام چمن. حالم بهتر شده بود. صحبت کرد

 .آمد نمیخواستم حرف بزنم اما نفسم در  می. ترین تصاویر شهوانی جلو چشمم آمد اما ناگهان مهیب
جیم، چی شده؟ چیه؟

 .هام را بستم تا آن تصاویر از بین رفت و دوباره توانستم نفس بکشم چشم. بتی دستم را گرفت

خواهم بگویم که این یک تجربۀ عادي بشري  مان فرقی کرده؟ می و تا حاال زندگی. گفت، عزیزم هر چی باشد دیشب که اولین شب نبود

.باشدنیست که نتایج عادي داشته 

.اش بدانم الزم نیست چیزي درباره. اش بدانم خواهم چیزي درباره نمی

.گذارد مان می مثل وقتی که کشیش نان مقدس را روي زبان. این فقط و فقط یک مراسم مذهبی است

کرده باشد و با تعجب ها، شکل پرندة زیبایی بود که گردنش را کج  آمیزي به من کرد مثل قبل بتی نگاه پرسش. هام را باال بردم دست

.خواهد سر در بیاورد که من کیستم می

.کنی طور دندان قروچه می ببین چه. تو باید بروي و او را ببینی. دانی باید به والتر جان هارمون بگویم گفت، می

.گفتم، الزم نیست به او بگویی

.دانم من وظایف خودم را خوب می
هاي آرامی  ما آدم. هاي اطرافم مناظري از دنیاي پاك بود چیز همه. و سعی کردم آرام باشمبیرون زیر نور خورشید نفس عمیقی کشیدم 

دیگر را هل  کنند، هم هاي ما هرگز با هم دعوا نمی بچه. رود افتد و کسی از کوره در نمی وقت جاروجنجالی بین ما راه نمی هیچ. هستیم

مرتب  .شود آرام می   هامان پوشیم قلب هاي سادة موصلی می وقتی لباس. اندازند هاي شرور راه نمی هاي دیگر دسته دهند یا مثل بچه نمی

.خوشبخت هستیم   کنیم و کنیم و در مزرعه کار می می دعا

.بیند او تو را می. تو باید با او حرف بزنی. کنم، جیم گفت، خواهش می. آمد بتی دنبالم 

ل کارم را خواهد گرفت؟اما اگر از کارم بمانم چه؟ اگر احضار شوم کی دنبا

چه کاري است؟

.توانم به تو بگویم، اما حرفم را قبول کن، کار واجبی است نمی

.پس او تو را احضار نخواهد کرد
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شوم؟ دهد که دارم به مرحلۀ هفتم نزدیک می این نشان نمی. دانی؟ من مهتر نیستم اما اجازه دارم که از دروازه خارج شوم از کجا می

 .خواهم دیگر درباره این موضوع حرف بزنم نمی. کنم باید از خودم دفاع کنم؟ خواهش میگفتم، چرا 
زد که اگر زنم من را دوست نداشته باشد دیگر پاکی نفس برایم  ناگهان به سرم . گرداند و من سردي رفتارش را حس کردم بتی رویش را بر

.مهم نیست و از این فکر عصبی شدم
کردم و من در صدایش نوعی تحکم  گفت خودم آن کار را می ر کوچکی برایش انجام دهم که اگر هم نمیسر شام از من خواست کا

.احساس کردم

داشت؟ من که همیشه یک پایم  چرا کارهایی که در دنیاي خارج داشتم من را از رفتن نزد والتر جان هارمون و کمک گرفتن از او باز می

تر بسیار سخت است و انگار این مراحل از  مین نبود؟ خود او گفته بود که رسیدن به مراحل باالاما مگر وظیفۀ اصلی من ه. بیرون بود

شدم دلیلی نداشت که  بنابراین اگر احضار می. دهند هاي دیگري نشان می خودشان اختیاري داشته باشند براي آزار ما خودشان را به شکل

مان نداده  اما در آن صورت به خودم اهمیت بیشتري از طریقت .کردم استقبال هم میحتی شاید به خاطر خودم باید از آن. شرمنده باشم

بودم؟ و آیا این خیانت و چشم پوشیدن از مرحلۀ ششم نبود؟

.گاه رفتم صبح روز بعد قبل از کار براي دعا به نیایش
اي که خودمان  روي میز چوبی ساده. شده است هاي باغ سیب روي بلندي بنا گاه ما چهاردیواري کوچکی است که در انتهاي چمن نیایش

هام  ها زانو زدم و سرم را خم کردم و دست زیر آفتاب روي چمن. ایم ایم و روکش و تزیینی ندارد، سنگ سفید و کلید بزرگ را گذاشته ساخته

تمام مدت این پرسش از . ري بودکردم فکرم جاي دیگ  اما حتی وقتی که داشتم کلمات دعا را زیر لب زمزمه می. را به هم قالب کردم

که فقط به خواسته زنم تن داده بودم؟ این تردید  آیا من از ته دل به طریقت والتر جان هارمون ایمان آورده بودم یا این: گذشت ذهنم می

 .آورد وحشتناك دایم به مغزم فشار می
به زمین زل زده . کرد دنش را ندیده بودم و او هم به من نگاه نمی. گاه ایستاده بود وقتی سرم را بلند کردم والتر جان هارمون توي نیایش

.دید بود و انگار جز افکار خودش چیزي نمی

همیشه . طریقت ما تنها راه اطاعت مطلق از خدا است. گاه ما کلیسا نیست طور که خودش گفته است نیایش چون همان. کند والتر وعظ نمی

چو  در هم .اشن به او چنین بگوید هر وقت که نداي درونی. ع روز و هر روز هفته ممکن است بیایدهر موق. آید گاه می خبر به نیایش بی

هایش  اند، حرف جا نبوده کنند و کسانی که به خاطر کارشان آن ها را گوش می کند و اعضایی که دنبالش هستند آن مواقعی کلماتی را ادا می

.شنوند اند می را از دیگران که حضور داشته

سیم و بلندگو تهیه  اند براي او یک میکروفن بی زند مهترها دستور داده چون والتر جان هارمون خیلی آهسته حرف می. ردم دنبالش آمدندم

طور  هاي یک دستش را روي چوب میز را گذاشت و حرف زد، همان نوك انگشتگاه به شیوة خاص خودش ایستاد و او توي نیایش. کنیم

 شد از زمزمه صداي پیامبر حتی وقتی تقویت می .اي جلو او گذاشت کسی میکروفن را روي پایه. گفت جا نبود سخن میکس آن که اگر هیچ

اما او خودش نخواسته بود پیامبر . خورد طور که خودش بارها گفته بود ابدا به درد پیامبري نمی رو بود که همان قدر کم او آن. بلندتر نبود

بندوباري داشت و کارهاي  در جوانی زندگی بی. در آن گردباد سراغش بیاید، به مذهب حتی فکر هم نکرده بودکه خدا  قبل از آن. شود

تر به  انگیز خدا بیش کرد که شاید به این دلیل براي پیامبري انتخاب شده که شکوه و بزرگی اعجاب خالف زیادي کرده بود و احساس می

.چشم بیاید
سان  ها یک ها شمارش براي تمام انسان جا و در همۀ زمان در همه: آن روز صبح گفت در زیر آمده است چیزهایی که والتر جان هارمون

ها  بنابراین وقتی آن. دهند هاي الهی مثل زمین و آسمان وجود خداوند را نشان می به همین دلیل اعداد هم به اندازه سایر نشانه. بوده است

مهم . ها را درك کنیم توانیم آن کنیم، بازهم می کنیم و از هم جداشان می شان می ، با هم ترکیبکنیم را جمع و تفریق و تقسیم و ضرب می

گیرید یا  کنید، قدتان را اندازه می ها میوه را وزن می کنید، خدا به شکل اعدادي که با آن نیست شما که هستید و به چه زبانی فکر می

انتها را  او توانایی درك اعداد بی. گوید شود و طول سفرتان را به شما می بر شما ظاهر می سنجید، تان را می مقاومت قطعات موتور اتومبیل

هاي ما کشته شد،  و وقتی که مسیح پسر خدا براي گناه. نهایت تا خدا ادامه دارند اعداد تا بی. نهایت است به شما داده است و این مفهوم بی

هایی که  ها و حتی آن ها و زنده توانست به خاطر تمام مرده کشید، چون او از خدا بود و می ها را به دوش هاي تمام انسان بار سنگین گناه

.دنیا نیامده بودند بمیرد
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طوري که  کاري مانند خودتان و بنابراین اعداد او محدود هستند همان اما پیامبر شما پسر خدا نیست، او یکی از شماست، مرد معمولی گناه

تواند گناه را از روح بعضی از شما دور کند و بار آن را  او فقط می. ها بمیرد خاطر گناهان تمام انسان تواند به  یاو نم. عمرش محدود است

ارزش،  هاتان به چیزهاي بی بستگی و یا دل گناه شما پیش چشم خدا هر چه باشد، تمایالت شهوانی، حرص و طمع. خودش تحمل کند

. دهد و این کار را تا وقتی که وزن آن اعداد او را دفن کند و به جهنم برود ادامه می. را به دوش بگیرد ها تواند بار آن پیامبر فانی شما می

رود، نه به سوي  شوند و او به جهنم می ها از آن خودش می گیرد آن هاي شما را به دوش می چون او انسانی معمولی است و وقتی بار گناه

هایی که پیامبر  والتر جان هارمون گفت، فقط آن. گیرد و در اعماق عذاب دایمی جهنم جا می خدا تا دست راست شود، بلکه نزد شیطان

 .ها نخواهم بود توانند همراه با کودکان معصوم به شهر مقدس بروند و من در بین آن تطهیرشان کرده باشد می

کتۀ مهم طریقت او بود که مانع از حضور والتر در شهر مقدس جایی گناه ن چون جابه .ها نیاز به تفکر دارد دانستیم که فهمیدن این حرف می

مانند موسی بود، اما موسی . پیامبري او مانند مسیح بود، اما مسیح نبود. مان صحبت کرده بودیم ما دربارة این موضوع در جلسات. شد  می

چون والتر جان . کردند اعت ایستاده بودند و گریه میجم. حال از شنیدن این واقعیت به شکل اعداد و ارقام جا خورده بودیم با این. نبود

هاي سرراست ریاضی قابل درك  زد چیزي که به اندازة وزن و حجم و فرمول هارمون داشت از چیزي به سادگی جمع و تفریق حرف می

.بود و این از توان ما خارج بود

افتد؟  آیا منظورش این بود که حکم او به زودي اتفاق می. ا نگاه کردهاش بود به م رنگی که روي لب او بیرون نرفت، ایستاد و با لبخند کم

رنگش از آن  هاي آبی کم چشم. رسید تر از سی و هفت سال به نظر می اش را دم اسبی کرده بود و جوان آن روز صبح موهاي خاکستري

ما پیش او رفتیم و زانو . کم همه ساکت شدند بود کم طور که ایستاده بود و منتظر همان. جوانی بود که هنوز از آیندة تاریکش خبر ندارد

هایش پاسخی به  انگار حرف. کردم روي سخنش با من است شاید آن روز من تنها کسی بودم که احساس می. زدیم و پیراهنش را بوسیدیم

مان و  راه را براي یادآوري اصول طریقت ام با او مشورت کنم و این بود که من نخواسته شاید والتر جان هارمون فهمیده. هاي من بود تردید

کنند،  آمیز او در این است که همیشه به افکار ما ربط پیدا می دانستم قدرت کلمات سحر اما می. محکم کردن ایمان من انتخاب کرده بود

.ایم ها را هنوز به زبان نیاورده افکاري که شاید حتی آن

شان آن بود که صلح و آرامشی را که  به راست بودن پیامبري او ایمان داشتند و تمام تالشهاي او را شنیدند  همۀ کسانی که آن روز حرف

من عاشق . آوردم احساس کردم بار دیگر آرامشی را که با رسیدن به مرحلۀ هفتم به دست می یک. در سایۀ او به آن رسیده بودند پاس دارند

زنم به او خرده بگیرم؟ توانستم به عشق طور می پس چه. والتر جان هارمون بودم

تقریبا شصت . گرانگر رفتم   هامان شدم و به دادگاه ایالتی وي.یو.سوار یکی از اس .حدود یک هفته بعد حاضر شدم تا به دنیاي بیرون بروم

تمام امتحانات سه  هرچند که. ام کرة دیگري آمده   کردم از حس می. شدم به شدت معذب بودم روزها وقتی وارد دادگاه می آن. مایل راه بود

هاي  ساختمان دادگاه بنایی با سنگ. ام و باید در دادگاه مثل خانۀ خودم راحت باشم ها وکیل بوده ام و سال دورة حقوقی ایاالتی را گذرانده

هاي  از پله وقتی. افتد و نمونۀ زیبایی از معماري آمریکایی است اش روي میدان مرکزي شهر می قرمز کهنه و گنبد عظیمی است که سایه

اي از آینده  شنیدم، سعی کردم یادم بماند که من نماینده هاي کفشم را روي کف سالن می رفتم و صداي پاشنه فرش شده باال می سنگ

.هاي سیاه زندگی دنیوي حرف بزنم ها به زبان سال هستم و باید با آن
هیئت عالی تحصیالت ایالتی تصمیم گرفته بود که مجوز مدرسۀ ما را  .شدم آن روز باید براي تفهیم اتهام در برابر دادگاه اصلی حاضر می

 .گفتند فرق داشت ها می چه آن اما از نظر ما این اصول با آن. کنیم کردند که ما اصول اولیۀ سوادآموزي را رعایت نمی ها ادعا می آن. لغو کند

اتاق پنجرة بزرگی داشت و  .شد هاي کوچک استفاده می منصفۀ جرم تر براي ثبت نام هیئت دادرسی به جاي دادگاه در اتاقی بود که بیش

. دان حضور داشتند از طرف دادگاه ایالتی سه نفر حقوق. آمد گاهی به درون نمی هاي سبز پررنگش را کشیده بودند و نور آفتاب صبح پرده
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تا جایی که . تاگوش نشسته بودند ند و جماعت گوشها صندلی گذاشته بود انتهاي اتاق براي تماشاچی. قاضی پشت میز دیگري نشسته بود

.چندتا پلیس کنار درها ایستاده بودند. دانستم دربارة آن جلسه اطالعیه رسمی صادر نشده بود می
نوشتن مان براي یاد دادن خواندن و  آوریم چون تنها از کتاب اصول طریقت سواد بار می مان را بی دادگاه ما را محکوم کرده بود که فرزندان

و . شان هم رونویسی از آن کتاب است مشق شب   دهیم و ها می هم تنها اجازه خواندن همان کتاب را به آن کنیم و بعد  ها استفاده می به آن

و تحصیالت فرق ) مان به کار بردند اعتراض کردم من به لفظ موهنی که درباره( آمیز ما الزم است که بین تعالیم خشک مذهب جنون

ایم و اجازة رشد  ها از اصول اولیۀ سوادآموزي تخطی کرده محدود کردن مراجع خواندن و تقویت نکردن توانایی نوشتن بچه   ما باگذاشت و 

کنند و  را تکرار می گیرند و دایم آن ها فقط یک متن را یاد می چون در آموزش و پرورش محدود ما بچه. ایم مان نداده و پیشرفت به فرزندان

ها متن را که از بر هستند  و ممکن است که بچه. که کسی باسواد محسوب شود باید متون زیادي را خوانده باشد اما براي آن. دکنن از برمی

.تکرار کنند و هیچ مهارت زبانی دیگري به دست نیاورند

هاي اول و دوم دبستان ما  کالس من گفتم که باسوادي به معناي نامحدود بودن توانایی خواندن نیست و حتی بازرسان خود ایاالت که به

ها  ها و تلفظ و امال و دستور زبان به آن شود و توانایی خواندن کلمه اند که اصول خواندن و نوشتن به کودکان یاد داده می اند تایید کرده آمده

دلیل علیه ما اقامۀ دعوي  هاي باالتر کتاب اصول طریقت پایۀ اصلی متون درسی است و به همین شود و فقط در کالس آموزش داده می

و بر . شوند خوانند توانایی خواندن هر متنی را دارند و باسواد محسوب می آموزانی که در مدارس ما درس می حال دانش با این. اند کرده

به سوي تفکر و تامل در مان را به شیوه خودمان  توانیم فرزندان به ما داده شده ما می   اساس آزادي تبلیغات دینی که بعد از محاکمات قبلی

کند و  گفتم هر مذهبی باورهاي خود را از نسلی به نسل دیگر منتقل می. مان است هدایت کنیم متون مقدسی که پایۀ اعتقادات اجتماعی

کنند و  را میپدر و مادرهاي فرقه ما هم همین کار . شان را بر اساس اعتقادات خودشان تربیت کنند همۀ پدر و مادرها حق دارند که فرزندان

.عنوان قابل قبول نیست هاي مذهبی ندارد و به هیچ اي جز اختالل در آموزش سوادي نتیجه ادعاي دادگاه ایالتی مبنی برترویج بی

م این حک .توانیم به کارمان ادامه دهیم تر دارد و تا آن زمان ما می قاضی حکم داد که دادگاه براي صدور حکم نهایی نیاز به تحقیقات بیش

.با دادستان دست دادم و دادگاه تمام شد. خواستم دقیقا همان چیزي بود که من می

گفت، آقا، . داد پیرمردي بود که عصایش را توي دستش فشار می. ها سر راهم را گرفت اما وقتی که از اتاق بیرون رفتم یکی از تماشاچی

. آید پاي من دنبالم می گري پابه رو دیدم که گزارش و بعد در راه. خجالت. از خودتان خجالت بکشید. کنید شما دارید براي شیطان کار می

. بین گذارندتان زیر ذره دانید که این دفعه می اید، آقاي وکیل مدافع؟ خودتان می حاال این موضوع آزادي تبلیغات مذهبی را علم کرده

.آوردند شان در می ا تحقیقاتپدرتان را ب. هاي مدرسه تحقیقات، امتحان، نوار ویدیویی، ثبت همه درس

.حالم تان خوش گفتم، از دیدن
البته اگر تا آن موقع آن پسره را به صلیب نکشیده . توانید هرغلطی که خواستید بکنید می. شش ماه. اید به هرحال شما شش ماه وقت گرفته

.باشند

.گفتم، مسیح را هم به صلیب کشیدند

.هاي بانکیش تو سویس سابگر گفت، آره، اما نه به خاطر ح گزارش

آن آخر . نزدیک آخر هفته بود و همه در تکاپو بودند. گردد وقتی به درة بزرگ خودمان برگشتم آرام شدم مثل سربازي که به سنگرش برمی

.هفته برنامۀ مالقات داشتیم

ضا کرده بودند که ما را ببینند یا کسانی که والتر دادیم و کسانی که دربارة ما شنیده بودند و تقا برنامۀ مالقات را ماهی یک بار ترتیب می

هاشان را دم دروازه  ماشین. آمدند مان می جان هارمون را در جلسات بیرون دیده بودند و عالقه داشتند که یک روز را با ما بگذرانند به دیدن

کردیم اما بعد تصمیم گرفتیم که از  فکر نمی ل زیاد به مسائل امنیتی او. آمدند هاي حمل کاه پیش ما می کردند و با گاري پارك می

 .گواهینامه رانندگی راننده کپی بگیریم و اسم اعضاي خانواده را یادداشت کنیم
آمد  ها خوش مان آمدند که بیشترشان بچه داشتند و ما با لبخندي از صمیم قلب به آن آن یک شنبۀ ماه می بیست و چهار نفر به دیدن
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زیبا و . همه با او راحت بودند .من جزو گروه پذیرایی نبودم اما بتی بود. بلوط با کیک و قهوه ازشان پذیرایی کردیمهاي  گفتیم و زیر درخت

ها را تشخیص بدهد و به سراغ  توانست به راحتی نیازمندترین آدم او می. دانستم شد و من این را خوب می مهربان بود و با همه دوست می

شد  قدر افسرده بودند که نمی ها آن اما بعضی. آمدند آمدند نیازمند بودند وگرنه نمی جا می تمام کسانی که به آنمعلوم است که . ها برود آن

.شان را جلب کرد شد اطمینان شان را فهمید و یا به کل از زندگی ناامید شده بودند و راحت نمی درد دل
دانیم که  و می. کنیم هاي قدیمی رفتار می واردها مانند دوست ما با تازه. دتواند در برابر این دیدارهاي دوستانه مقاومت کن کس نمی هیچ

بعد . ها برایشان آواز بخوانند شان تا بچه ها گشتی زدیم و به خانۀ اصلی بردیم ها توي خیابان روز با آن آن. ها را گرم کنیم طور سر آن چه

این کار مثل یک . هاشان بپوشند دادیم که روي لباس یه مال خودمان ها جامۀ موصلی شب  تک مهمان مراسم لباس پوشیدن بود، به تک

میزهاي بزرگ غذاخوري را از نجاري . شدیم و دیگر ما ظاهر ما براشان عجیب و غریب نبود همه شبیه هم . کرد حال  ها را خوش بازي آن

پاي گوشت، سبزیجاتی  .ها بچینیم  ي پر از غذا را روي آنها و بشقاب ها کمک کردند تا رومیزي بیاندازیم و کاسه آوردیم و مهمان بیرون 

ها دور هم سر میز خودشان  بچه. لیموي خانگی هاي آب خنک چاه و شربت آب که از جالیز خودمان چیده بودیم، نان نانوایی خودمان و پارچ

و مهتر . رویش بود ود و یک نفر دیگر درست روبههر مهمان بین دو نفر از اعضا نشسته ب. شدند نشستند و بزرگترها زیر نور خورشید جمع  

.شد و به همه درود فرستاد و بعد هر کس سرجایش نشست شرمان بیسلی که صداي رسایی داشت بلند 
مان بود فراموش  ها و مشقاتی را که سر راه اي تمام سختی روز قشنگی بود و من که جایم انتهاي یکی از میزهاي بزرگ بود چند لحظه

کردم تابید احساس آسایش می ام و خورشید مثل گرماي خداوند می که زیر آسمان آبی نشسته از این. کردم

اجازه نداشتیم از اصول عقایدمان . شد با سیاست جواب دهیم ها را تا جایی که می به ما گفته بودند که سؤال. زدیم هاي قشنگی می حرف

.بکنندتوانستند این کار را  صحبت کنیم، فقط مهترها می

اصال جذاب نبود عینک کلفتی زده بود    .زن جوان خجالتی که سمت راست من نشسته بود از من پرسید که چرا او هیچ سگی ندیده است

جا مثل  با صداي نازکش گفت، این. تر روي نیمکت جا بگیرد شد کم خواست تا جایی که می و طوري خودش را جمع کرده بود که انگار می

.اي بروم که یکی دوتا سگ نداشته باشند گ است و من تا حاال نشده که به مزرعهیک مزرعه بزر

.ها کثیف هستند گفتم که سگ

.آیند بخت به نظر می جا همه خوش لیموش خورد و گفت این سرش را تکان داد و کمی فکر کرد و یک جرعه از شربت آب

به نظر شما عجیب است؟

.آره یک جورایی

.گفتم ما با والتر جان هارمون هستیم. منتوانستم لبخند نزن

اي که از قبل  جایی که قرار بود روي پایه. بردیم ها را به قسمت غربی  مهمان. زده کرد بعد از ناهار کار بزرگی کردیم که همه را شگفت

ها  ام شده بود و وقتی همه روي چمنزیرسازي ساختمان انج. کنیم اي درست  آماده کرده بودیم براي زوجی که تازه به ما پیوسته بودند خانه

کردند و بقیه سقف را با تخته  چند نفر تخته و الوار درست می. شدیم و با راهنمایی نجار کارمان را شروع کردیم ایستادند، ما مردها بلند  

شد همان روز انجام داد، اما  نمی کارهاي داخلی ساختمان را. گذاشتند ها را کار می هایی که ماهرتر بودند در و پنجره پوشاندند و آن می

هر چند براي ما . این کار درس عملی بود. زده شده بودند ساختیم هیجان اي می جمعی به آن سرعت خانه ها از دیدن ما که دست مهمان

را دقیقا کجا باید کار بکند و هر میخ  دانست چه مان می دیگر مثل یک نمایش بود، چون قبال بارها همین کار را کرده بودیم و هر کدام

حالی ما را  ها مثل آهنگ مالیمی بود و تماشاچیان با خوش ها و رنده کردن آن جا کردن تخته و جابه صداي هماهنگ چکش و اره. بکوبد

.کردند تشویق می

. ریختند بدهد دند و اشک میدیگر را گرفته بو ایستادیم تا مهتر منفرد جکسون کتیبه را به دونالدها که دست هم وقتی که کارمان تمام شد 

که تعداد  بعد از آن. ما آمده بودند و قرار بود در طبقۀ اول آن ساختمان زندگی کنند اي بودند که تازه پیش خورده ها زن و شوهر سال آن

چه شاهد  یح داد که آنها توض ایستاد و براي تماشاچی زیادي از اعضا دونالدها را در آغوش گرفتند همه سرجایشان نشستند و مهتر جکسون 

.اند رسیدن به مرحلۀ سوم بوده است آن بوده

قدبلند بود و با این که هشتادسالش بود به اندازة یک جوان . ظاهرش بسیار تاثیرگذار بود .پوست بود منفرد جکسون تنها مهتر سیاه

گفت براي رسیدن به مرحلۀ سوم اعضاي جدید . شد هان می موهاش سفید بود و با جامۀ موصلی شبیه شا. هیکل بود چهارشانه و خوش
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ارزش بودن  مرحلۀ سوم قدم مهمی است چون ایمان به بی. اند مبر دادهشان را به پیا اند وتمام ثروت طریقت الهی دست از مال دنیا شسته

آموزد که براي نیل به غایت کمال  پیامبر به ما می. خواهیم از شر تمام مظاهر دنیوي خالص شویم آید و ما می دنیا به آسانی به دست نمی

آوریم و تمام  ایم و هرچه را که به دست می ما هرچه داشته براي ورود به سرزمین ما اخالص الزم است و. خداوندي هفت مرحله وجود دارد

او ما را از غوغاي . ها را او به دوش بکشد دهیم تا بار آن توانیم زندگی کنیم به پیامبرمان می ها نمی کنیم بدون آن چیزهایی که فکر می 

در . پوش دنیاست ترین تن پوشیم که ساده موصلی میجامۀ . اي بخشیده است ها نجات داده و به ما زندگی تازه اعتقادي ها و بی دروغ

جایی است که بعدها شهر  منفرد جکسون توضیح داد که دره همان. کنیم که در برابر گردباد خداوندي استوار هستند هایی زندگی می خانه

 .او گفت ما منتظر فر و شکوهی هستیم که احتیاج به خورشید ندارد. مقدس ساخته خواهد شد
پرسیدند مردي که به خاطرش  رفتند از خود می ور می وروآن ها این وقتی که مهمان. م این مدت کسی والتر جان هارمون را ندیده بوددر تما

جمعی آواز خوانده بودند و همه با هم در دره قدم زده  تا بعد از ظهر تمام کارها مطابق برنامه انجام شده بود گروه کر دسته. اند کجاست آمده

ها هنوز دودل  شان را جمع کردیم تا احساس کنند باید بروند، بعضی از آن هاي موصلی جامه. ها دیگر به فکر رفتن بودند و مهمانبودیم 

اما ما آرام آرام . قدم شود و به طرف واگن کاه برود ترها منتظر بودند تا یک نفر پیش کردند و بزرگ هاي ما بازي می هاشان با بچه بودند بچه

دانستیم که چه اتفاقی قرار  ما می. ایم حال شده شان خوش قدر از دیدن گفتیم که چه می ها  بردیم و به آن می گاه  را به طرف نیایش ها مهمان

ها که جلوتر از بقیه دویده  اول یکی از بچه. جا پشت میز چوبی نشسته است است بیافتد اما صبر کردیم تا خودشان بفهمند که پیامبر آرام آن

ها جمع شدند و به والتر  رفتند او را دید و داد زد و زمزمه شگفتی از همه برخاست و همه آرام روي چمن پدر و مادرش دنبالش می بود و

.جان هارمون خیره شدند
از غرور  بینید؟ موجی بینید؟ آیا می می. خواست فریاد بکشم دلم می. انداخت، لحظه اوج روز مالقات این لحظه همواره لرزه به اندامم می

.ام را پر کرده بود سینه

و لبۀ صندلی نشسته بود و یکی از . هاش را پایین انداخته بود چشم. اما آن روز توي فکر بود. زند ها حرف می پیامبر معموال با مهمان

ها  جماعت روي چمن .پاهایش برهنه بودند. هایش قالب کرده بود هایش را روي ران یکی پا انداخته بود و دست پاهایش را پشت مچ آن

شد و نسیم  آفتاب بعدازظهر داشت محو می. زمین سرد بود. حتی کودکان آرام گرفته بودند. نشستند و منتظر شدند تا او چیزي بگوید

ا شدند و سکوت مطلق همه جا را فر تر می تر و بیش اعضایی که به ما پیوستند بیش. کرد وزید و موهاي پیامبر را پریشان می مالیمی می

.داد بتی که کنار من زانو زده بود دستم را گرفته بود و فشار می. گرفته بود

به . آرامشی درونم را فرا گرفت. تري پیدا کرد سکوت خارج از حد تحمل ما شد و معنی باارزش. گفت او چیزي نمی. چند دقیقه گذشت

هایی دیدم که  ابري روي خورشید را گرفت و من روي زمین سایه. زد صداي نسیم گوش دادم که انگار داشت با زبان پیامبر با من حرف می

ها درمان خواهند شد و تمام  گفت همه چیز درست خواهد شد درد و می. شبیه به خط او بود انگار سکوت او به زبان خدا تبدیل شده بود

.ها به آرامش خواهند رسید قلب

یک نفر از پشت سر من بلند شد و پیش پیامبر که . ها به گریه افتادند و بعضیسکوت ادامه پیدا کرد و به حد غیرقابل تحملی زیبا گشت 

جلو پاي والتر جان . دختر نوجوان چاقی با موهایی بور که پانزده شانزده سال بیشتر نداشت. ها بود یکی از مهمان. تنها نشسته بود رفت

.اش را روي پاي او گذاشت هارمون به زمین افتاد و به سختی پیشانی

این . که در کنار ما زندگی کنند دادند شان را بدون آن بریک اموال مان آمده بودند قول پرداخت ده هایی که آن روز به دیدن شش تا از خانواده

متاسفانه یکی از مالقات . شد جویی دنیا هم بیشتر می شد کینه تر می طور که جامعۀ ما بزرگ اما همان. کار رسیدن به مرحلۀ اول بود

روز را با دقت  او تمام ماجراي آن. جا آمده بود اي در دنور از آب درآمد که احتماال با اسم قالبی به آن نویس روزنامه روز پاورقی گان آن دکنن

و من . آمیز نبود لحن آن تا حد زیادي مسخره بود اش را طوري نوشته بود که هر چند به صراحت اهانت نوشته بود اما با زیرکی مقاله

توان گفت  از نظر قانونی نمی. که ما را ریشخند کند نگار از دنور راه بیافتد و بیاید فقط براي این وانستم بفهم که چرا باید یک روزنامهت نمی

نگار عکس همان خانمی  ام، مخصوصا وقتی که دیدم عکس روزنامه که مقاله افتراآمیز بود، اما من شخصا احساس کردم که فریب خورده

قدر  چه. بخت هستند جا همه خوش طور آن نبود و با عینک کلفتش موقع ناهار کنار من نشسته بود و پرسیده بود چه است که جذاب

.زیرکاه بود و چه خوب نقش بازي کرده بود آب

به نظرم آمد که  .هایی شود که بچه دارند هاي ماهیانه محدود به خانواده بري مهترها فرمان دادند که از آن پس مالقات در جلسه کمیتۀ راه
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کم فشار دنیاي بیرون زیاد  اما واقعیت این بود که کم. قدر به کمک ما نیاز دارد درست نیست گذاشتن چنان محدودیتی براي دنیایی که آن

یی کنند خواستند ما را راهنما دانستند همیشه می نظر می هاي ما و یا کسانی که خودشان را در این مسائل صاحب اقوام و دوست. شده بود

اش را ترك  الخمر است، زن و بچه دانستند که ما را سرعقل بیاورند و دایم به ما یادآوري کنند که پیامبرمان دایم انگار وظیفه خودشان می

م؟ والتر جان طور بود اما مگر خود ما که بودی پیامبر ما این. دانستیم ها را می اما ما خودمان تمام این .دار شده است کرده و با اموال ما پول

ها و حرص و آزهایی که قبال در اعماق  چون تمام پلشتی. ها را از دوش ما برداشته بود و ما دوباره متولد شده بودیم هارمون بار تمام گناه

.وجودمان رخنه کرده بود از ما دور شده بود

ها  اما مردم دنیاي بیرون مثل فیلم عکاسی که همۀ رنگ. دهر لحظۀ آن دلیلی بر حقانیت پیامبري او بو. حقایق زندگی او بر ما پوشیده نبود

.شان را قبول کنیم توانستیم منطق دادند، و ما نمی کند حقایق را برعکس نشان می را برعکس می

. آر. ياي ما یک روز صبح گفت که آ. پی .مهتر رافایل آلتمن سی. شد مان می اي از شد شکایت تازه که خبري دربارة ما منتشر می همین

بقیۀ ما که . یکی از وکالي ما اعزام شد تا تقاضاي تجدید نظر کند. هاي طریقت ما را توقیف کنند اس از دادگاه تقاضا کرده است که کتاب

را  هاي کلی مقابله با این هجوم روزافزون ها سیاست اي گذاشتیم تا همراه مهتر العاده کردیم جلسۀ فوق وآمد می هنوز به دنیاي بیرون رفت

اما دیگر تصمیم گرفتیم که به خاطر پیامبر باید به جاي او . تا آن لحظه در برابر نشر اکاذیب با بردباري سکوت کرده بودیم. مشخص کنیم

که  جادسون برگالند که به مراحل باالیی رسیده بود و قبل از آن. دادیم کردیم فقط پاسخ می ما تبلیغ نمی. صحبت کنیم و شهادت بدهیم

ها درباره معجزة گردباد فرمونت  نامه وقتی که یکی از هفته. ا بیاید موسسۀ تبلیغاتی داشت مسؤل سروسامان دادن به این امور شدنزد م

تک  مان تک و در پایگاه اینترنتی. هاي وارده چاپ کردند اي نوشت که آن را در ستون پاسخ کانزاس سوال کرده بود برگالند در پاسخ نامه

.شکنی دادند هاي دندان جواب   نگارهاي معروف که مطالب موهنی درباره ما نوشته بود مه روزنا اعضا به یکی از

.گر پاسخ دهیم به ما اجازه داده شده بود که همه چیز را تنها با صبر و دلیل و منطق و با روحی بخشش

هاي درخت  اما وقتی که تابستان تمام شد و برگ .دخری والتر جان هارمون سرمشق خوبی براي بردباري بود او تمام دردها را به جان می

که تمام کارهایش تا آن حد مورد توجه  از این. شد و شبیه آن روز مالقات . رفت تر در دنیاي خودش فرو  تر و بیش بلوط ریخت، او هم بیش

ید زندگی و احساساتش را براي رستگاري اما همچنان به فرمان خدا با. کرد همه بود خسته شده بود انگار ایمان ما بر دوشش سنگینی می

شد و  رسیدیم تنها با عذاب پیامبرمان میسر می زندگی شاد و آرامشی که در سرزمین موعود به آن می. کرد و ما نگرانش بودیم ما فدا می

. زد زار قدم می ها در چمن ساعت. ودخواندند او انگار در این دنیا نب وقتی که کودکان برایش آواز می. کرد این شیرینی و لطف ماجرا را کم می

.تر شده است هاي ما به همان زودي از تحمل روح فانی او بیش من نگران شده بودم که شاید وزن گناه

آورم تصویر والتر جان هارمون است که در بعدازظهر خاکستري خنکی در اکتبر با زن من بتی در باغ میوه باالي  چیزي که حاال به یاد می

باغ سه چهار ساله    هاي سیب و گالبی و هلوي درخت. بادي وزید. ابرهاي بارانی سیاهی از روي خورشید گذشتند. اه ایستاده بودندگ نیایش

ها را از  شد تا سیب می در آن روز ابري خاکستري بتی خم . هاي سیب میوه داشتند فقط درخت. بودند و هنوز از قد آدم بلندتر نشده بودند

او مچ بتی را گرفت . دیدم که سیبی را به طرف والتر جان هارمون دراز کرد. را بچیند   هاي کوتاهی ها را از شاخه ند یا آنروي زمین جمع ک

جنبید بلند شدند و در  طور که دهان هر دوشان می بعد بتی سیب را گاز زد و بعد همان .داشته بود گاز زد و خم شد و سیبی را که بتی نگه

شان را مشخص  ها برد و طرح اندام طرف و آن طرف می هاشان را این و باد پیراهن. دیگر را در آغوش گرفتند دند و همهاي هم نگاه کر چشم

.چرخند خندند و دور زن من و والتر جان هارمون که در آغوش هم ایستاده بودند می ها می و من شنیدم که بچه. کرد می
پیراهن پیامبر . گاه افتاده است اهی رفتند دیدند که پیراهنی روي زمین کنار میز نیایشگ چند روز بعد از آن اعضایی که براي دعاي صبح

حاال او پیراهنش را روي زمین انداخته . پوشید دانستیم چون او براي مراسم خاص به جاي جامۀ موصلی پیراهن کتان می ما این را می. بود

نجار دور محوطه . مهترها آمدند تا صحنه را بررسی کنند .روي زمین افتاده بودکلید بزرگ روي میز بود اما سنگ سفید . بود و رفته بود

.حصاري کشید تا اعضایی که جمع شده بودند چیزي را به هم نریزند

. چیز به هم ریخته بود توي خانه همه. اش تو نرفته بودیم موقع هرگز از در خانه تا آن. سعی کردیم والتر جان هارمون را پیدا کنیم
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.دم دروازه کسی گفت که والتر جان هارمون رفته است. کمدش خالی بود. هاي شکسته همه جا ریخته بود هاي خالی لیکور و ظرف طیقو

مهتر . جا را فرا گرفته بود سکوت همه. تا ظهر تمام کارها متوقف شد و مهترها اعالم کردند که والتر جان هارمون دیگر در بین ما نیست

برد و از همه    او ما را براي دعا. زودي مهترها با هم جلسه خواهند گذاشت تا معناي ناپدید شدن پیامبر را بفهمند باب بروس گفت به

ها  ها ببرند اما همه با تعجب دیدند که یک گروه از بچه ها را سر کالس ها گفتند که بچه به معلم .خواست که سر کارهاشان برگردند

ها را  دانستند چه کار باید بکنند بچه ها که نمی بقیۀ معلم. ها شاگردهاي بتی بودند آن. ها را ببرد شان نیست تا آناند و معلم طور ایستاده همان

.همه گیج و پریشان بودند. با خود بردند

گوش سپردم و  دقایقی در تاریکی. به همه بگویم که شب قبل شنیدم که بتی بلند شد و لباس پوشید و آرام از در بیرون رفت   مجبور بودم

.بعد از دور صداي روشن شدن ماشین و دور برداشتن موتور آن آمد

کردند شوهر زن  ها فکر می شاید آن. شان رفتم وقتی معلوم شد که پیامبر با زن من رفته مهترها صدایم کردند و به جلسۀ مشورتی

مطمئنا وفادار ماندن به والتر جان هارمون براي من از همه . ه بودماي پیدا کرد ها اهمیت تازه انگار در نظر آن. داند کار چیزهایی می خیانت

چنان والتر جان هارمون را ستایش کنم پس  توانستم این ماجرا را از سر بگذرانم و ایمانم را از دست ندهم و هم تر بود و اگر من می سخت

.توانستند بقیه هم می

آرامش خودم با    رنج شخصی من از رنج جمعی جدا نبود و من براي. کردم بول میآوردند ق ها هر دلیلی را که می براي تسلی خاطر آن

توانم خیانت  اما بعد فهمیدم که با خونسردي و بدون احساس می. خواستم اراده و ایمانم را دوباره به دست آورم هایی از این دست می حرف

اي از  هم خودم را آرام کردم و هم در چشم مهترها به صورت نمونه و به این ترتیب. هاي واالتر آن فکر کنم بتی را ببخشم و به جنبه

.فداکاري درآمدم، کسی که منافع شخصی خودش دربرابر منافع جمعی برایش هیچ است
 گفتم که در مقامی نیستم که بتوانم در بارة اعمال زدم و می مذاکرات سه روز ادامه داشت و بعد دیگر با اعتماد به نفس زیادي حرف می

اش بر او  هاي بسیار به این نتیجه رسیدیم که والتر جان هارمون کاري را که براساس وظیفۀ پیامبري بعد از صحبت. پیامبر قضاوت کنم

هاي تطهیر  داشتیم و به او وابسته بودیم رها کرده و با یکی از زن درست است که ما را که دوستش می. حکم شده بوده انجام داده است

زدند از بین برد و چه چیزي از این  هایی را که به ما می او با فدا کردن خود تمام تهمت. حقانیت طریقتش را ثابت کرده است شده رفته، اما

اي داشت با صداي نافذ  اي که پشت خمیده مهتر ال سامویل پیرمرد هشتادساله. پیامبري او باشد؟ ترسناك بود تواند دلیل قاطع تر می بیش

زده یا باید همه  پا می چه دوست داشته پشت پیامبر یا باید به آن. است او گفت که تضاد زیبایی . ار این فلسفه خم شده بوددارش زیر ب و خش

مهتر فرد سندرس که به خاطر سرزندگی و نشاطش همه دوستش داشتند از جایش بلند شد و فریاد زد، شکوه از آن . کرده چیز را ویران می

!پیامبر آمرزیده ما و ما همه بلند شدیم و فریاد زدیم هاله لویاشایستۀ    خداوند است و

توانستند به  کردند و نمی پریشان بودند و دایم گریه می. دادند کم شور و نشاط خود را از دست می اما با وجود همه این کارها اعضا کم

تري داشتند  ها که ارادة ضعیف بعضی. کردند کت میوتوك شر دادیم اما اعضا تک جمعی ترتیب می مرتب دعاهاي دست. کارهاشان برسند

تر باعث ضعف ما شد تا تصاویري که شبکۀ تلویزیونی با هلیکوپتر از  ها بیش کنم رفتن آن فکر می. شان را جمع کردند و رفتند اسباب اثاثیه

سرپناه رها  چیزي که بی هاي بی رة ما مثل آدمگري با لحن ترحم انگیزي دربا روي آن تصاویر گزارش. ما گرفته بود و در اخبار نشان دادند

.زد اند و نیاز به کمک دارند حرف می شده
به توصیه جودسون برگالند که تا آن زمان روابط عمومی ما را به خوبی سروسامان داده بود جشن بزرگی راه . وقتش بود که کاري بکنیم

هاي خاص   اهاي رنگارنگ چیدیم و مقدار زیادي از شرابی که براي مناسبتهاي زیبایی پخش کردیم و میزهاي پر از غذ انداختیم و آهنگ

از لطف خدا هوا صاف بود و از آن روزهاي اکتبر . بودیم تا بتوانیم همه با هم باشیم کار و مدرسه را تعطیل کرده .داشته بودیم نوشیدیم نگه

خواستند زودتر  و می. اما باز هم انگار همه سرگردان و بالتکلیف بودند. کند می   آید و زمین را روشن بود که خورشید در آسمان پایین می

.ها نشسته بودند هاشان رفته بودند و توي بغل آن ها پیش پدر و مادر دیدم که بعضی از بچه. هاي مهترها را بشنوند حرف
یکی یکی . چوبی نشستند و رو به جماعت کردند هفت نفر مهتر ما دور میز. گاه جمع شدند بعد از ناهار موسیقی قطع شد و همه در نیایش

چیز ما بود و خودش به ما گفته بود که  پیامبر ما همه: توان در چند خط خالصه کرد چه گفتند را می آن .از جا بلند شدند و صحبت کردند

سانی که دوستش داشتند بسیار رفتن او براي ک. روند نخواهد بود شدگانی که به شهر مقدس می رسد و او بین آمرزیده چنین روزي می

این . تر از گذشته باید دوستش داشته باشیم اما حاال با کاري که برایمان کرده است حتی بیش. داشتیم سخت است و ما همه او را دوست 
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اش را نشان  گذشتگیتوانیم دربارة او قضاوت کنیم چون کاري که کرده تنها فداکاري و از خود  ما نمی .شود فرمانی است که به ما داده می

او تمام ثروت ما را براي خودش برداشته و همراه با گناهان و شهوات دنیا که به پاي ما نوشته شده به دنیاي فانی برگردانده و ما . دهد می

ایم  زندگی کرده طور که تا کنون مگر نه این است که اگر ما آن. الزم نیست براي او عزاداري کنیم. باید از این پس پرهیزگاري پیشه کنیم

آموختیم بیاموزیم، او هر جا که باشد بین ماست؟ بنابراین دالیل از امروز به بعد ما مهترها با صداي او  طور که تا حاال می زندگی کنیم و آن

ما به  زندگی و پیامبري او به همان شکل ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که . کنیم کنیم و عمل می مثل او فکر می. صحبت خواهیم کرد

و وقتی چهار . چون او سنگ را شکسته و کلید را گذاشته تا وقتی به دروازة پادشاهی خداوند رسیدیم بتوانیم آن را باز کنیم. پایان برسد

مز شده سوار از سرزمین موعود برسند، وقتی که سراسر زمین را طاعون مانند گاز بدبویی فرا گرفته باشد و خورشید سیاه و ماه مثل خون قر

هاي اتمی جهان را ویران کرده باشد، پیامبر ما با ما خواهد بود و در میان تمام  باشد و توفان آتش همه شهرها را ویران کرده باشد و بمب

ون چرخیده به زمین آمده و در چون خدا یک روز به شکل گردبادي که دور مرد فروتنی می. مانیم ها فقط ما سالم می ها و تاراج عام آن قتل

و به شما . ایم هاي خودمان دیده و ما که مهترهاي شما هستیم این را با چشم. پاك آن مرد را دیده و فهمیده که لیاقت پیامبري او را دارد

او به صورت نور و روشنایی تابناکی خواهد بود که با شکوه و صلح و . گوییم که این بار خدا به شکل گردباد به زمین نخواهد آمد می

ایم براي همیشه در سرزمین موعود او آرامش  گیرد و ما که زیر سایۀ پیامبري والتر جان هارمون زندگی کرده ش همه جا را دربر میآرامش

.خواهیم گرفت

کردند و من احساس  ها به من نگاه می خیلی. دیدم و من در ایستادن و چهرة اعضا عزم و اراده جدیدي می. نشست هاشان به دل می حرف

این تشویق پاسخی به وفاداري زن من بود که والتر جان هارمون او را براي همراهی در سفر . شوم ها گرم می کردم که از این نگاه می

.آخرش انتخاب کرده بود

.دو سه روز بعد زنی که رفته بود خانه پیامبر را مرتب کند زیر صندلی جایی که کسی چشمش نیفتاده بود مدادي پیدا کرد

 .نوشت وقت چیزي نمی هیچ   ر ماپیامب

کاغذها مچاله شده . دان زیر خاکسترها سه ورق کاغذ افتاده بود توي آتش: جا رفته بودند چیز دیگري نیز کشف کردند مهترهایی که آن

.انگیزي سالم مانده بودند طور اعجاب هاشان سوخته بود اما به بودند و گوشه
دروازه که . هاي آن را با دقت مشخص کرده است رتادور سرزمین ما دیوار کشیده و شکل و اندازهها والتر جان هارمون دو در این نقشه

دیوارها از سنگ هستند و قطرشان سه ذراع و بلندیشان چهار ذراع . هاي ما بیاید راه است باید تا صدوده یاردي ساختمان نزدیک بزرگ

و بعد زیرصفحۀ آخر نقشه جملۀ . و با سیمان به نسبتی مشخص مخلوط کنیم  ها را باید از نهر و جوهاي کوچک جمع کنیم سنگ. است

 .نوشته، این دیوار وقتی زمان آن برسد ساخته خواهد شد. کند تر می عجیبی نوشته شده که معما را پیچیده

ی با آرمان ناپایداري که در تمام دیوار سنگ. ها چیست دانستیم معناي آن ها اهمیت زیادي داشتند و اما درست نمی معلوم است که این نقشه

اي بود یا آن زمانی که منتظرش بودیم رسیده بود؟ اما چرا  معنی این چه بود؟ دستور تازه. دستورات قبل به ما تعلیم داده شده بود مغایر بود

نقشه را در آتش انداخته بود ؟

.ها است بود مطمئن بودیم که تقاضایی در آنها را دور نیانداخته  اگر آن. ها چه کنیم دانستیم که با آن نقشه نمی

.شان مطالعه کنیم تر درباره ها را توي پوشه پالستیکی تمیزي گذاشتیم و در گاوصندوق قسمت تجاري نگه داشتیم تا سرفرصت بیش نقشه

تمام اموال منقول و غیرمنقول . سرمایه در گردش بسیار اندکی داشتیم. دادیم اما فرصت چندانی نداشتیم و باید به اوضاع سروسامانی می

هایی مختلف اما همه به نام پیامبر گذاشته  هاي سویس با شماره هایی در بانک گذاري بزرگی نقد شده بود و در حساب اعضا براي سرمایه

ما  .کرد میها رسیدگی  او خودش با کمک مهتر رافایل آلتمن به حساب و کتاب. ها گرفته شود شده بود تا جلو هرگونه تعدي به آن

هامان به مصالح ساختمانی احتیاج داشتیم و با  دوختیم اما براي برنامه هامان را خودمان می آوردیم و لباس عمل می محصوالت کشاورزي

ه هاي دره ک ممکن بود تا مدتی عضو جدیدي به ما نپیوندد اما قطعاتی از زمین. تر شده بود مان هم بیش زیاد شدن اعضا کارهاي ساختمانی

.شد دادیم برایمان خیلی گران تمام می ها را هم از دست می براي شهر مقدس خریده بودیم در گرو بودند و اگر حتی یکی از آن
درمانگاه که یک دکتر و دو پرستار داشت پر از . بعد از چند هفته معلوم شد که زمستانی طوالنی و سرد و روزهاي سختی در پیش داریم

. ما او را در سرباالیی زیر باغ به خاك سپردیم. الریه مهتر ال سامویل را از پا درآورد ذات. د نفري آنفوالنزا گرفته بودندچن. کودکان بیمار بود

. بخشید مرد کوچک خمیده با صداي نافدش محبوبیت زیادي داشت و این حقیقت که وقتی فوت کرد نود سال داشت درد ما را التیام نمی
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مهتر سندرس که بازوي من را گرفته بود . ها کمک کنم ی تخفیف پیدا کرد که مهترها من را خواستند تا به آناندوه من فقط وقتی اندک

 .آیی دانیم که تو از پس آن برمی هاي جامعه جریان یابد، می تري در رگ گفت بهتر است خون جوان

طور که پیامبر گفته بود وقتی  شاید همان. زنم ام قلم می لوت خانهحاال ژانویه سال بعد از رفتن والتر جان هارمون است و من مخفیانه در خ

مان را از دست داده  و این زمان وقتی نیست که ایمان. طور باشد باید همین. که دنیا بر ما غلبه کند وقتش برسد که همه چیز را بنویسیم

بله من این را به تمام . اي کم نشده است پیامبریش ذرهباور من به والتر جان هارمون و حقانیت . باشیم، ایمان من بسیار محکم است

تنها لطف و . سوادي و و ناتوانی آن مرد مکانیک بتواند چنین طریقت کاملی را بیاورد امکان ندارد که کسی به بی. کنم شکاکان اعالم می

 .تواند این کار را صورت دهد عنایت خداوند می
هرروز صبح . تر از گذشته هستند قدم تر و ثابت اند، اما در واقع مستحکم تر شده بودند حاال کماعضاي طریقت ما که روزي خیلی زیاد شده 

هاي آینده از این  کم نسل اما فشار دنیا زیاد شده است و اگر ما نجات نیابیم دست. هایش شکر کنیم شویم تا خدا را به خاطر نعمت جمع می

.ایم د خواهند فهمید که ما تا چه اندازه وفادار بودهنامه و چیزهاي دیگري که نوشته خواهد ش شهادت
کند و با  و روح والتر جان هارمون آمده و در من زندگی می. تر مهترها سالخورده و ناتوان هستند مسئولیت من زیادتر شده است چون بیش

بندان مردم را  ام که در اولین روز بعد از یخ ام و تصمیم گرفته اي را که او کشیده مطالعه کرده من سه برگ نقشه. زند صداي من حرف می

تر ما سرهنگ بازنشسته ارتش است و من  و یکی از اعضاي تازه. مقدس بفرستم تا سنگ و مصالح براي دیوارمان جمع کنند زار به چمن

. گونه تجربه جنگی نداشته است هیچ گوید جالب است که پیامبر ما می .ام و او زمین مورد نظر را اندازه گرفته است نقشه ها را به او داده

هاي  توانیم در برابر تهاجم کنند و ما می هاي طبیعی زمین استفاده می چون استحکاماتی که با این نقشه ساخته شوند از پستی و بلندي

.احتمالی مقاومت کنیم

.ایم ما دربرابر آتشی که سر به فلک خواهد کشید بیمه شده
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  تس کاالگر / افتاده سیل توي چادرت 

دنا فرهنگ: برگردان

هاي ماجراجو قهرمان زن  هاي گاوچران هاي رومانتیکی است که براي داستان ساخته و پرداخته ذهن نویسنده» کلمیتی جین«افسانۀ 

ها اظهار  جین از آن اند که خود کلمیتی شان خوش داشته جاي بیان حقایق به این دل هایی که به خواستند؛ نویسنده اي می خورده  شکست

.رضایت کند

شود که مرد کور به خانۀ ما  جا شروع می خواهم نقل کنم از آن بندي شدة ماجرایی است که من می که روایت سرهم. داستان آقاي گ

ه چون از اما داستان واقعی از وقتی شروع شد که قرار بود من روزي ده ساعت براي نورمن روث کار کنم، براي مرد کوري ک .آید می

.صدایم خوشش آمده بود استخدامم کرد
. رفتم کردم و همراهش به دادگاه می هایش را بایگانی می دادم، پرونده کردم، قرارهاي مالقاتش را سروسامان می چینی می من برایش حروف

. کردیم ق و توسعۀ پلیس سیاتل کار میما در دایرة تحقی. هاي پلیس را با صداي بلند برایش بخوانم ترین کارم آن بود که گزارش اما مهم

کارمندهاي دایرة  .گرفتند و کار کردن یک مرد نابینا براي پلیس عجیب بود اي مثل نورمن را جدي نمی هاي کارکشته آن روزها هنوز آدم

ن اهمیتی به تاریکی اتاق معلوم است که نورم. اتاق کوچکی به ما داده بودند که پنجره نداشت. تحقیق و توسعه کاري به کار ما نداشتند

.کردم هر چه بود باید کار می. کم به آن اتاق عادت کردم داد، من هم کم نمی
نورمن از . زد اش آویزان بود که ساعتش به آن وصل بود و گاهی زنگ کوتاهی می زنجیر ظریفی از جیب جلیقه. نورمن سیگاري قهاري بود

در و  کردیم و وسط کار از این دادیم اما زیاد هم خودمان را خسته نمی را خوب انجام می کارمان. زد آمد و لبخند می صداي آن خوشش می

زدن  رسیم یا نه گرم گپ  فهمیدیم براي کسی مهم نیست که ما به کارمان می خوردیم و وقتی که می با هم غذا می. زدیم می در حرف آن

 .روزها که ده ساعت با هم بودیم حسابی صمیمی شده بودیم چون آن منظورم این است که. دادیم شدیم یا براي خودمان لم می می

زدیم و  مان را تحویل دادیم و از هم جدا شدیم براي هم روي نوار حرف می تمام شد و گزارش. دي. پی.اوایل دهه هفتاد که کارمان در اس

بعد کال از کار اداري دست . ي پایینی براي دولت کار کردها او ازدواج کرد و مدتی با سمت. زدیم گداري هم تلفنی می فرستادیم و گه می

.کشید و با زنش کارولین که بینا بود براي خودشان کاري راه انداختند

من هم کمی این طرف و آن طرف گشتم و دوباره به شرق برگشتم و توي شرکت گاز کار گرفتم و با ارنست آشنا شدم، مردي که 

برایش گفته بودم که ده سال است با مرد . اي که چشمش به او افتاده شروع نشده گی یک زن از لحظهفهمید که زند کم این را می دست

بنابراین وقتی که نورمن به شرق آمد و از نیویورك تلفن کرد تا قرار دیداري بگذارد . کردیم دوست هستم کوري که در سیاتل با هم کار می

ماجرا که نورمن بعد از مرگ زنش  شاید این. شد کرد گرفته شد، اما خوب کاریش نمیمعلوم است که کمی حالش . ارنست اعتراضی نکرد

با حال و روزي که . کرد تر می خواست سري هم به من بزند کارها را راحت گشت و می عزادار بود و تاره از پیش خانواده همسرش برمی

.آمد که غرولند کند نورمن داشت ارنست دلش نمی
وقت  گفتیم مگر سیل توي چادرت افتاده، و آن کردیم وقتی که اوضاع بر وفق مرادمان نبود به هم می یاتل کار میها که در س وقت آن

را دربارة دیدارم با نورمن خواندم کسی نبود که این را . اما وقتی من داستان آقاي گ. آمد قدرها هم بد نمی موضوع هر چه بود به نظر آن

 .توانسته دربارة دوستم در داستانش بنویسد دانسته یا نمی نمی. کردم که آقاي گ ب و لطیفی فکر میدایم به چیزهاي خو. بهم بگوید
ام و موقع کار براي  ام و جلوم گذاشته من اسم هفتادتا ترانه را نوشته. کنیم من و او در شرکت گاز کار می. گالیوان است. اسم واقعی آقاي گ

   از .خوانم آقاي گ را می "حاال همه چیز تمام شده"و  "مگی می"هاي  اما هر وقت یکی از ترانهکنم  ها را زیر لب زمزمه می خودم آن

سرش به کار خودش بود براي این چیزهاي کوچک از  .اگر آقاي گ. گاهی هم دوست دارم براي خودم سوت بزنم. زند بیرون اتاق می

مان  هایش را با ماشین تحریر قدیمی سلکتریک منشی ها و داستان ماناما او به جاي کار کردن صبح تا عصر دارد ر. رفت کوره درنمی

گوید باالخره یک روز ناشري  می. اما او عین خیالش نیست. هایش چاپ نشده است کدام از نوشته تا به حال که هیچ. کند چینی می حروف
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هاي  طور روي دکمه نظر من تا دنیا دنیاست او همین اما به. اش باشد و ارزش کارهاي او را بفهمد شود که یک جو عقل توي کله پیدا می

 .ها را تلیت خواهد کرد هایش مخ بروبچه ماشین تحریر خواهد کوبید و با داستان
اما او قوة تخیل ندارد و . پردازي کند خواهد خیال توانست هرقدر دلش می می. آورد، باز یک حرفی همه چیز را از خودش در می. اگر آقاي گ

دانند چنگی به دل  هاي او را می ها که اصل موضوع داستان براي آن نویسد و این شناسد می هایی که می هایش را از روي آدم انهمه داست

هر چه باشد حتی نورمن را به شام دعوت کرد، چون یک روز . رفته آدم چندان بدي هم نیست هم ها که بگذریم، او روي از همه این. زند نمی

 .نتظرش بودیم پیدایش شدچه م زودتر از آن

او توي ایستگاه قطار دنبال من . نورمن بود. برویم که تلفن زنگ زد. کردیم تا به خانۀ آقاي گ من و ارنست داشتیم در خانه را قفل می

.گشت می

.ام من خانه: گفتم

.آه، عزیزم: گفت

کشد، هرچند بعد فهمیدم که دیگر آن  اند می حک شدهتوانستم او را تصور کنم که دستش را روي ساعتش که روزهاي هفته رویش  می

.ساعت را ندارد

 .اي نورمن چقدر زود آمده. امروز جمعه است: گفتم

.جا دنبالت آیم آن االن می. چه بهتر: که دلش نشکند گفتم بعد براي آن

ارنست براي خودش . ن را با خودمان بیاوریمتلفن کردم و او گفت اشکالی ندارد که نورم. به آقاي گ. حال به نظر بیایم سعی کردم خوش

 .فهمیدم که باید تنها به ایستگاه بروم. نوشیدنی درست کرد و تلویزیون را روشن کرد

.را هم بنداز روي کاناپه قالیچه. ها را گردگیري کن ها و مجسمه ارنست لطفا قفسه: گفتم

.پله بودم هاي لق راه ههاي لخت برق و نرد از خانه که بیرون آمدم هنوز نگران سیم

که مراقب دوستم بود  آمد، نه فقط براي آن از زنش کارولین خوشم می. حال شدم که از تنهایی درآمده است وقتی نورمن ازدواج کرد خوش

پیش  کمی. آید ها دور هستم و کاري از دستم برنمی خوردم که از آن وقتی کارولین مریض شد خیلی غصه می .خودش را هم دوست داشتم

فقط فهمیدم . از مرگ کارولین نورمن به من تلفن کرد و چیزهایی دربارة غده سرطانی توي مغز کارولین گفت که من چندان سردرنیاوردم

شان مونت  بار بردم ها که تازه عاشق هم شده بودند یک آن وقت. بعد حرف را عوض کردم تا حال نورمن بهتر شود. که وضعش وخیم شده

هاي آن سفر را نگاه  بار دیگر عکس توانسته حرف بزند یک نورمن گفت وقتی کارولین هنوز می. جا ماندیم م و شب آنانجل چادر زدی

.درست همین کلمه را گفته بود تسالي خاطر. داده ها تسالي خاطر می ها به آن گفت که دیدن آن عکس. اند کرده

.تواند چیزي بگوید مد، فقط نمیفه همه چیز را می. تواند حرف بزند دیگر نمی: نورمن گفت

.چو چیزهایی و هر فشاري یک معنی داشته، آره یا نه یا هم. داده خواهد دستش را آرام فشار می که به او بگوید چه می گفت براي آن

ارم زیر خواهی یک بالش بگذ می. کنم خواهی از جات بلند شوي؟ باشد بلندت می می: پرسم می. باید به جاي هردومان حرف بزنم-

خواهی پنجره را باز کنم؟ هوا دم کرده، نه؟ می. ات؟ باشد شانه

.وقتی به ایستگاه رسیدم نورمن کنار چمدان سیاه کوچکش ایستاده بود

!نورمن: گفتم

.کورمال دنبال صورتم گشت بعد یک قدم عقب رفت و خم شد و کورمال. دیگر را بغل کردیم هم. و جلو او ایستادم

.گیرم ارهام حال همه را میبا این ک: گفت

 .بوسید و لپم را محکم 

 .ببخشید. ام یک روز زود آمده-

 .برویم. برویم: گفتم

.بازویش را گرفتم و او چمدانش را برداشت

 .ماندم خواست از صبح منتظرت می فقط دلم می. اي چه بهتر که زود آمده-
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.ا کرد، چمدانش را گذاشت زمین و چیزي به اندازه جعبه کارت از جیب پیرهنش درآوردایستاد، بازویم را ره به ایستگاه تاکسی که رسیدیم 

 .ام انگار روزش را درست تنظیم نکرده. ساعت کامپیوتري جدیدم است. این را ببین-

.جاه ثانیه- هل و پن-و چ   ج- به، پن-شن: اي را فشار داد و صدایی گفت دکمه

.ایه هچیز بامز: گفتم. بعد زنگ کوتاهی زد
او را روي صندلی نشاندم، چمدان را توي صندوق جا . کیفش را برداشت و به طرف ماشین رفتیم. گو را توي جیبش گذاشت ساعت سخن

.دادم و پشت فرمان نشستم

.خیلی خوب شد آمدي، نورم: گفتم

: خیالش را راحت کردم. آمده بود پیش منکه در آن وضع سختی که داشت  حال بودم  از ته دل دوستش داشتم و خوش. و به بازویش زدم

تا حاال شش تا رمان و سه تا کتاب غیرداستانی . است او نویسنده. آقاي گالیوان گفت اشکالی ندارد که با ما بیایی. چیز نباش نگران هیچ

تر سر  اش کم اش تا حوصله هکند خان براي همین همکارهاش را دعوت می. رسد که بنویسد چیز به ذهنش نمی اما االن دیگر هیچ. نوشته

 .برود
دیدن من آخرین قسمت .) اند ها توي کنتاکی بوده نوشته که آن. آقاي گ. (وخویش زنش توي رومونت سرحال بود نورمن بعد از دیدن قوم

 .نبوده است کرده برایش سخت قدرها هم که فکر می اعتراف کرد که از دست دادن کارولین آن. سفرش قبل از برگشتن به سیاتل بود

.شود کرد اما کاریش نمی. وحشتناك است: گفت

 .زد تا بفهمد چه ماشینی است با انگشت به داشبورد ماشینم می

آن ماشین قبلیت نیست؟: گفت

.است 1973اي مدل  این فولکس قورباغه. آن که خیلی وقت پیش کلکش کنده شد: گفتم

راوي زنش . خانه از ماشین پیاده شدیم و من به نورمن کمک کردم که از پله ها باال بیایدجا شروع شده که ما جلو  از آن. داستان آقاي گ

طوري این را نوشته که انگار وقتی زنش با مرد کور خیلی . آورد بیند که بازوي مرد کور را گرفته و او را توي خانه می می!) یعنی من را(را 

.کرده مچش را گرفته خودمانی رفتار می

.قدر پله چه: گفت. رفتیم نورمن به بازوي من تکیه داده بود که باال می ها از پله

ها را جمع کردم تا  چمدان را کنار کاناپه گذاشتم، روزنامه .ارنست پیدایش نبود. داشتم و به نورمن گفتم که برود تو توي ایوان در را نگه

.ست کردمنورمن بنشیند و به آشپزخانه رفتم و فوري دو تا بِالدي ماري در

باربارا دوکس . زدیم حرف    از کارکنان دایرة پلیس. مان افتادیم کردیم یاد خاطرات مزه می مان را مزه طور که مشروب بعد نشستیم و همان

 بعد. جاست کرد و ما فکر کردیم البد هنوز هم آن کاري نوجوانان کار می ها توي قسمت بزه آمد، آن وقت مان می خانمی بود که ازش خوش

 .هاي جعلی بود من یاد سرجنت اسمیلی افتادم که در دایرة چک

.خنده است آهان منظورت خوش: نورمن گفت

.اش را جلو داد و سرش را خم کرد و خندید و ادا درآورد سینه

 .روم توانم احساس کنم کجا دارم می جا تاریک است نمی خداي من این-

جور سرگرمی بود؛ دوست داشت وجه دیدنی اشیا را به  کار برایش یک این. زد ه قفسه میگفت از قصد خودش را ب نورمن این را که می

.داد ته دل خنده بلندي سر می شد و از که بقیه را سرکار گذاشته سرخوش می بعد خودش از این. شنیدن و یا بو یا المسه تبدیل کند

قبل از  .ها پایین آمد اصال یادم نبود او خانه است وقتی ارنست از پله. آن را دم دستش گذاشتم. گشت نورمن روي میز دنبال زیرسیگاري می

.که بنشیند بهش اشاره کردم بیاید پیش ما این

.ارنست، نورمن روث. کنیم نورمن، این ارنست است، ما با هم زندگی می: به دوستم گفتم

از . ارنست به دست او نگاه کرد و بعد آن را گرفت .ده بودتیر جلو آورد، شصتش را خم کر دستش را مثل هفت. نورمن از جایش بلند شد
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(.کم این را درست گفته دست. آقاي گ. (که مرد کوري مهمان ماست چندان راضی نبود آن

.حالم از دیدنت خوش: نورمن با صداي شادي گفت
ورق  که شق افسانۀ اُز فشار داد و قبل از آن دست ارنست را مثل مرد مفرغی. کرد ببیند اي به ابروهایش انداخته بود انگار سعی می گره

.سرجایش روي کاناپه بنشیند با دست جاي آن را پیدا کرد

 .تان شنیده بودم خیلی درباره: ارنست گفت

شود لطفا سیگارم را برام روشن کنی؟ دوروبرهایی می ارنست اگر هنوز این. امیدوارم چیزهاي بدي نبوده باشد: نورمن گفت

دود . پک محکمی زد. هایش گذاشته بود گرفتم را میان لب روشنش کردم و زیر سیگار نورمن که آن. ش را درآورد و به من دادارنست فندک

راحت آمدي؟ :پرسید. بیندش روي صندلی کنار کاناپه نشست دانست او نمی ارنست که می. اش بیرون آمد از دهن و بینی

 .آن خورد اش را بلند کرد و یک قلپ از لیوان ویسکی

 .که کارگر قطار قبول کرد که برام مشروب بیاورد مخصوصا بعد از آن. عالی بود: نورمن گفت

. هو یاد خاکستر سیگارش افتاد بعد یک. لبخند زد و آرام سرش را تکان داد. جا بماند دستش را ناشیانه توي یقه ژاکتش کرد و گذاشت همان

با مهارت خاکستر سیگارش را توي زیرسیگاري تکاند و لبخند . د تا لبۀ زیرسیگاري را پیدا کرددستش را بیرون آورد و روي میز حرکت دا

 .مشروبش را برداشت و جرعۀ بزرگی از آن خورد. حال است که توانسته کارش را درست انجام دهد معلوم بود خوش. زد

هاش خیلی کوتاه  اش دارد و خط ریش یک ردیف مو پشت کله فقط. تقریبا تاس است. گفته بور نیست. طور که آقاي گ باید بگویم او آن

کنم نامریی  کند احساس می ام هر وقت نگاهم می از وقتی که با او آشنا شده. آید هایش تار است کم موتر هم به نظر می چون چشم. هستند

 .ها ببیند آن ترین نوري در که کوچک هایش نگاه کند بدون آن تواند هرقدر خواست توي چشم آدم می. هستم
اي؟ چین چیزي دیده تا حاال هم: نورمن گفت

 .گویش را به طرف ارنست دراز کرد و ساعت سخن

.یک روز را اشتباه کرد براي همین هم من یک روز زود رسیدم. گوه دروغ-

 .شد بعد صداي زنگش بلند. ست چهار و نه دقیقه -بی - شش: ساعت گفت. ارنست دستش را از روي میز دراز کرد

قدر برات آب خورده؟ چه. چیز خوبی است: ارنست گفت

 .امش از بهزیستی گرفته: نورمن گفت

کم با پول  دست. باز هم خوب است: ارنست گفت .و صبر کرد تا ارنست ساعت را کف دستش بگذارد، بعد آن را توي جیبش گذاشت

 .کنند ها کمک می چاره مالیات مردم به بدبخت بی

 .زد چنان لبخند می اش کنم ساکت شود اما او هم که خودم خفه تم تا قبل از آناي رف چشم غره

.بهتره راه بیفتیم برویم خانۀ گالیوان: گفتم
ها  ارنست آن. هامان را تمام نکرده بودیم نوشیدنی. کرد که دولت شکم ما را هم سیر کند دادم با صداي بلند آرزو می البد اگر بهش غذا نمی

 .کردم جلوجلو به طرف ماشین رفت سبد گذاشت و وقتی که من داشتم به نورمن کمک میرا توي یک 
. ها باز کرده است راه باریکی از میان آن. رو را علف هرز گرفته و آقاي گ تمام پیاده. کند اي زندگی می در خانۀ آجري دو طبقه. آقاي گ

وقت این  هیچ. اما معلوم است که آقاي گ. رسد تا زانو می هاي حیاط چمن. هقوطی، بتري خالی، روزنامه کهن. شان پر از آشغال است محله

 .نویسد چیزها را نمی

تمام سه . پیرهن زرد، کراوات سبز، شلوار خاکی. گویم تنش بود در را باز کرد لباسی که من به آن لباس رسمی می .وقتی که آقاي گ

 .خودي وقتش را تلف کند که چه لباسی بپوشد بی خواهد سر این شاید نمی. ه استام همین لباس تنش بود شناخته سالی که من او را می

 .خوب شد که شما هم آمدید. خوش آمدید: به نورمن گفت. آقاي گ

را فشار داد، انگار . رفت بازوي آقاي گ ارنست وقتی به اتاق نشیمن می. دست داد. من کنار رفتم و نورمن مثل یک آدم آهنی با آقاي گ

را . طور دست آقاي گ ها وقتی دیدند که نورمن چه هر دو آن. کارهاي من هم پشت میز نشسته بودند دو تا از هم. ي با هم داشته باشندراز

مان که با سل  مارگارت منشی. سل فیشر سرکارگرمان مرد آرامی بود سگ پیرش رایپر را هم با خودش آورده بود. فشار داد جلو نیامدند
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اش را به پاي نورمن مالید و  رایپر پوزه. آمد لباسش خیلی بهش می. با حاشیۀ گل الله پوشیده بود هن کتان آبیسروسري داشت پیر

.خرناسی کشید و گذاشت نورمن نوازشش کند

.شنوي؟ دیگر وقت شام است نورمن بوي غذا را می: گالیوان گفت

 .نورمن سرش را به طرف آشپزخانه چرخاند

.شناسم پنجاه قدمی هم می بوي کباب خوك را از-

 .خواهد ازش عکس بگیرد هاش بود، انگار کسی می لبخندي روي لب

 .ام کباب دنده خوك داریم با سس تگزاسی که خودم درست کرده. تقریبا درست است. جالبه: گفت. آقاي گ

منتظر ما . ی وقت پیش حاضر شده و آقاي گدانستم که غذا از خیل می. وقایمی نشاندم و به آشپزخانه رفتم نورمن را روي صندلی قرص

بینند  ها را مجانی به کسانی هم که می که نوار پر شدة کتاب ازش پرسید . آقاي گ. شنیدم تر از صداي بقیه می صداي نورمن را واضح. مانده

 .دهند یا نه اما حال و حوصلۀ خواندن ندارند می

کند  توانست موقعی که مثالً دارد اصالح می اگر می. خواهد فقط گوش کند دلش می. خوانداما نمی. تواند بخواند پدر من می: گفت. آقاي گ

.شد خیلی خوب می   کند نوار رمانی را بگذارد و گوش بدهد وجور می یا خانه را جمع

 .ارنست: رویم را به طرف اتاق نشیمن کردم. نورمن جواب نداد

 .جا که خانۀ تو نیست کنی؟ این چه کار داري می: پرسید. ی کباب را بهش دادموقتی ارنست لیوان به دست به آشپزخانه آمد سین

 .اش حسابی گرم است هاش معلوم بود که هنوز مهمانی شروع نشده زیادي زده و کله از چشم

 .کنم دارم کمک می: گفتم

وقتی که بقیه به آشپزخانه آمدند . تم غذا آماده استپارچ آب را پر کردم و بعد به اتاق رفتم و گف   .ساالد کلم و لوبیا را توي ظرف ریختم

.ارنست پشت میز نشسته بود

.برام از کاروبار شرکتت بگو. جا بشین نورمن، پهلوي من این: به نورمن گفت. آقاي گ

.حاال که زنم رفته دیگر دل و دماغ را ندارم. ام درش را تخته کرده: نورمن گفت

رفته؟ . متوجه نشدم ببخشید،: سرش را خم کرد. آقاي گ

هایش را باال زد و با چنگال کمی گوشت توي بشقاب خودش  یک لحظه به نورمن نگاه کرد، بعد دکمه آستینش را باز کرد و آستین

مارگارت انگار منتظر بود . بعد از باالي سر نورمن براي مارگارت که نگاهش به من بود غذا کشید .مقداري هم براي نورمن کشید. گذاشت

طوري روي میز خم . نورمن یک تکه گوشت از توي بشقابش برداشت و با اشتها شروع به خوردن کرد. ه من بگویم چه کار باید بکندک

هامان  هاي کباب به بشقاب استخوان. خوردیم با جدیت غذا می. یا پایش بریزد   شده بود که انگار نگران بود چیزي از دهنش روي زمین

بینندش چه فکر  ها که می نورمن عین خیالش نبود که آن. شنود طور می فکر کردم که نورمن این صدا را چه. کرد خورد و صدا می می

اش را عقب کشید و بلند  هو صندلی بعد یک. بردم لیسید و من از اعتماد به نفسش لذت می کنند و سسی را که روي انگشتش ریخته می می

 .شد

شویی کجاست؟ تشود لطفا به من بگویید دس ببخشید می-

هاي   شبیه هیوالهاي توي سریال. کورمال به طرف میز رفت کورمال. رویش به طرف چراغ بود. این جمله را با لهجه خشک انگلیسی گفت

ان بود انگار نگر. مارگارت جا خورده بود. اش را ندارند وحوصله توانند آدم بکشند اما فعال حال شان بخواهد می تلویزیونی شده بود که اگر دل

من . شویی سمت چپت است دست: گفتم. رو بردم از سرجایم پا شدم و نورمن را به راه. نورمن ناگهان به طرفش خم شود و بلندش بکند

.ایستم جا وامی همین

 .کردم ام و آن را خاموش چراغ را روشن کردم اما بالفاصله فهمیدم که چه کار کرده

رفتم و گوش  تر  وقتی که بیرون نیامد نزدیک .آمد مدت زیادي صداي آب می. صداي ریختن آبشد و بعد  صداي زنگ ساعت نورمن بلند 

فکر . هق قطع شد صداي هق   بعد آرام به در زدم و. کردم چه کار باید بکنم جا ایستاده بودم و فکر می همان .آمد هق می صداي هق. دادم 

.شود، براي همین سرمیز رفتم و از ارنست خواستم او را بیاورد ش تنگ میکردم اگر بیرون بیاید و من بازویش را بگیرم حتما خلق
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اش شده؟ خورده زمین؟ چه: ارنست گفت

طور ایستاده بودم نگاهی انداخت و صندلی  بعد به من که همان. را گوشۀ بشقابش جمع کرد و بازهم گوشت برداشت هاي کباب استخوان

پاچه    اش را به کف چوبی اتاق کشید و رایپر بلند شد و پنجه. رو شنیدم ي پاشان را از توي راهکمی بعد صدا. اش را عقب کشید و بلند شد

سل زیر لب غرغري کرد و . شنید البد نورمن سروصداي خرناس و دندان به هم ساییدن را جلو پایش می. شلوار نورمن را به دندان گرفت

نورمن کل این ماجرا را به شکل زوزه و . ر محکم که خودش به گوشۀ میز خوردقد بلند شد و قالدة رایپر را گرفت و محکم کشیدش، آن

 .رسید و برگردان پاچه شلوارش کج شده بود نگران و آشفته به نظر می. وواق و غرولند شنید بعد واق

 .که به خانه برگردیمفکر کردم بهانۀ خوبی است    .خواهم ببینم اي دارد که می وقتی همه آرام شدند گفتم که تلویزیون برنامه

 .اي است دربارة خطر جنگ هسته: گفتم

باید بدانیم که اگر واقعا . تلویزیونم قاطی کرده. من هم دوست دارم این برنامه را ببینم: گذاشت و گفت   دستمالش را روي میز. آقاي گ

 .مان برنیاید اي بشود چه کار باید بکنیم حتی اگر کاري از دست جنگ هسته

.ها را انداخت گردن سل و مارگارت و دنبال ما راه افتاد وجور کردن و شستن ظرف جمع .آقاي گ
گویند اگر کسی توي  می. دوست دارم دربارة روباهات برام بگویی: نشست گفت طور که پهلوي نورمن روي صندلی عقب می گالیوان همان

   گیرد و چسبندگی خامه و شکر را روي صورتت زة لیمو میخواب مثال یک کیک لیمویی با خامه و شکر به طرفت پرت کند دهنت م

.کنی احساس می

.طور است آره، تقریبا همین: نورمن سرجایش تکان خورد و گفت

او خودش را به کل از داستان بیرون برده و سرتاته . حرفی از ماجراهاي شام و کیک لیمویی به میان نیامده است. در داستان آقاي گ

راست است که من خوابم  .برد کنند و زن خوابش می خورند و تلویزیون نگاه می که مرد کوري با زن و شوهري شام میداستانش این است 

کیف نورمن را بردم طبقۀ باال به اتاق خواب مهمان، بالشش را برایش صاف کردم و بهش کمک کردم تا جاي زیر  قبل از آن   برد، اما

. بعد او لب تخت نشست و سرش را به باالي تخت تکیه داد. اتختی گذاشته بودم پیدا کنداي را که برایش روي پ سیگاري و حوله

 .آن تابلو را برادرم بهم هدیه داده بود. هاي کورش راه کشیده بود به عکس مخملی یک گاوچران مکزیکی که به دیوار زده بودم چشم

 .همه چی برآمده بودم دانی، به نظرم اگر او نبود دیگر از پس می. مادر کارولین: گفت

.ها مثل قبل. زنیم فردا با هم درست و حسابی حرف می: گفتم

به نظرم رسید که گاوچران    .خواهد گاو نري را شکار کند اي گرفته بود که انگار می زد و مرد مکزیکی چنان قیافه تابلو گاوچران برق می

 .خوابید جاست هم شب راحت می دانست او آن نورمن اگر نمی. این کار را نکردم اما. اش حرف بزنم کند که با نورمن درباره دارد التماس می

 .خواستم بهت بگویم فقط یک چیزي می: نورمن گفت

 .سرش را عقب برد و سیخ نشست و بعد به جلو خم شد

 "گفت می. ولین مسکن بدهمگذاشت به کار کرد، مثال نمی خواست می درمانی جواب نداد مادرش هرکار دلش می که شیمی بعد از آن-

گویم؟ تصور کن که من نشسته باشم و  فهمی چی می می "مگر نه دخترم؟. آید گوید خودش از پسش برمی می .خواهد قرص بخورد نمی

.گذارد نفر دیگر حرف تو دهن کارولین می ببینم یک

او توي جزییات . بوده "دیده"دانستم که نورمن  اما می .دخندن هاي من به این کلمه می که بعضی از دوست کردم و این فکر  "ببینم"من به 

خیلی وقت پیش  ".هاي آتش را تماشا کنم دوست دارم شعله": گفته بود. یاد آخرین باري افتادم که از دیدن حرف زده بود. شد باریک می

رقصید و آتش را  هامان می ي آتش روي صورتها بزرگی راه انداخته بودیم و گرماي شعله بود، وقتی که توي کوه چادر زده بودیم و آتش

.دیدیم می

وقتی به اتاق . دانستم که موقعش نیست هاش را گوش کنم اما می دوست داشتم حرف. بلند شدم و دستم را زیر بازوي نورمن انداختم

 .نشینم اما بعد دیگر وقت خوابه یک کم دیگر می: نشیمن رفتیم گفتم

ارنست پایش . کرد داشت تلویزیون را تنظیم می. آقاي گ.گلدان نخل بهشتی بگذرد و روي کاناپه بنشیند به نورمن کمک کردم تا از کنار

وقتی اسم خواب را . کم بگیریم بخوابیم روم باال لباسم را عوض کنم تا کم نورمن را نشاندم و گفتم که می. را با کفش روي میز گذاشته بود



١٢٥

 .تآوردم ارنست ابروهایش را باال انداخ

زند  داد اما معلوم نبود که چرت می او سرش را تکان می. که لباسم را عوض کردم و پایین آمدم روي کاناپه نزدیک نورمن نشستم بعد از آن

توي آشپزخانه بود و داشت توي لیوانش یخ . آقاي گ. کند که خودش با فکرهایی که همان موقع به سرش زده موافقت می یا آن

هایش برق زد، براي همین جلو پیرهنم را باز و بسته کردم و فکر کردم این کار  چشم. لیوانش را به طرف من گرفتارنست . انداخت می

.اما تلویریون روشن بود و نورمن ناگهان چیزي پرسید. کشدش باال زودتر می

.برد ي اروپا را پاك از بین میا اي محدود هم داریم؟ یک دانه بمب هسته اي محدود چیه؟ مگر بمب هسته منظورش از جنگ هسته-

.ماند مان هم سالم نمی تخم چشم. سوزانندمان تو جنگ بعدي درسته می: ارنست گفت

 .حالم که سالم نیستم بار هم که شده خوش براي یک. کنند مان را می کنند یا با تیر کلک مان می یا با گاز خفه: نورمن گفت

تلویزیون . داد توانم بگویم که سر تا پایش بوي ابتذال می راواتش را باز کرده بود و میک. دو تا لیوان دستش بود. برگشت. آقاي گ

برد اما حال نداشتم  توانستم باز نگه دارم و نشسته داشت خوابم می هام را نمی چشم. هواپیماي بزرگی را نشان داد که اندازة سه تا هتل بود

احساس کردم به او  شنود و مثل قبل ها را می گیج بودم اما فکر کردم نورمن صداي یخ .دادند هاي یخ توي لیوان صدا می تکه. بروم باال

رفتیم کمکش  یادم افتاد که وقتی از مونت انجل باال می. خواهد کردم که او چه می ها که تمام روز باید فکر می نزدیک هستم، آن وقت

فکر کردم . کارولین خیلی ترسیده بود اما نورمن به من اطمینان داشت. شود کردم تا از روي تنۀ درختی که روي رودخانه انداخته بودند رد

 .هنوز هم ته دلش به من اطمینان دارد براي همین پیش من آمده بود

بعد شنیدم که نورمن به ارنست گفت که برایش یک تکه کاغذ و یک قیچی . کرد مجري برنامۀ تلویزیون مرتب کلمه صالحیت را تکرار می

دست نورمن . و نورمن روي میز خم شده بودند. ارنست، آقاي گ. انگار چرتی زدم چون وقتی که بیدار شدم جلو پیرهنم باز شده بود .بیاورد

کنی؟ احساسش می. این نوکش است: گفت می .آقاي گ. کشیدند بود و روي یک تکه کاغذ چیزي می. روي دست آقاي گ

کنید؟ چه کار دارید می: پرسیدم

 .خواهیم با کاغذ یک موشک درست کنیم می. طور چیزي است کنیم ببیند که موشک چه داریم کمکش می :ارنست گفت

.یعنی درخشش ناگهانی نور. جرقه: نورمن گفت

 .گویی براش یک جرقه بِبر اگر راست می: را فشار داد. ارنست خندید و بازوي آقاي گ

بگویم جرقۀ گیاه براي تو    هو در بیام و معنایی دارد؟ منظورم این است که اگر من یک اما اصال نور براي تو چه: از نورمن پرسید. آقاي گ

مگر نه؟. کند فرقی نمی

.کم تو کوري من از شما جلوم دست. کند اي آدم را کور می جرقۀ هسته: نورمن گفت

اند شکل  ها داشته تال به سرطان هستند بوده و آنتر در خطر اب گفته است که برنامۀ تلویزیون دربارة آن عضوهایی از بدن که بیش. آقاي گ

همراه با مهمان کورش چند . راوي داستانِ آقاي گ. طوري ماجرا را به مرگ زن نورمن ربط بدهد اند و انگار خواسته این بریده معده را می

گوید در بازنویسی داستان چیزهاي  می. گآقاي . کند طور این کار را می شود که چه چشد اما درست معلوم نمی اي مزة کوري را می دقیقه

 .جدیدي به آن اضافه خواهد کرد، حتا شاید مادرزن بدجنس نورمن را هم وارد داستان کند

.شب به خیر. دیگر بسه. بسه: گفتم. اما چیزي که واقعا اتفاق افتاد این بود که من بلند شدم پیرهنم را بستم و تلویزیون را خاموش کردم
صداي پاي . خواب رفتم هاي زیرم را درآوردم و به تخت پیرهنم و لباس. شب گرم و مرطوبی بود. گذاشتم و رفتم طبقه باال سه تا را آن

شد صداي  ها باز بود و می تابستان بود و پنجره .بعد از حیاط صداهایی شنیدم. ها باال آمد اما توي اتاق نیامد ارنست را شنیدم که از پله

 .گفتند خیر می به هایی را دید که عاشقانه به هم شب ها را شنید یا نوجوان همسایهبازي سرخوشانه  عشق

کجا بودي؟: وقتی باالخره ارنست به اتاق آمد ازش پرسیدم

.کشیدم سیگار می: گفت

نورمن کجاست؟-

 .دهد ها را نشانش می دارد ستارهبراي همین گالیوان آن بیرون . کس تا حاال به دوست کورت دربارة صور فلکی چیزي نگفته بود هیچ-
خواهد کاري  به طرف من چرخید و موهام را نوازش کرد طوري که وقتی که می. اش را پوشید و دراز کشید لباسش را درآورد، شلوار راحتی

 ...تر شد بعد که فهمید من لخت هستم اشتیاقش بیش .کند را شروع کند نوازش می
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رود خانه؟ طوري می چه گالیوان: محلش نگذاشتم و پرسیدم

 .براي قدم زدن شب محشري است: ارنست گفت
بازوي نورمن را گرفته بود و بلند کرده بود . آقاي گ. رواندازم را کنار زدم بلند شدم و جلو پنجره رفتم پرده را کنار زدم و پایین را نگاه کردم

 .شن کرده بودنور چراغ خیابان حیاط را رو. برنده شده باشد انگار توي مسابقه

 .برادران است بینی؟ این هفت جا را می این، این-

.دست نورمن را توي آسمان تکان داد و کمانی کشید

 .اش است مثل یک مالقه است، این هم دسته-

ارة صور فلکی وقت چیز چندانی درب اما هیچ .ها نگاه کنم از بچگی دوست داشتم به ستاره. آسمان گرفته بود. دیدم ها را نمی ستاره

توانم ستارة  وگور شوم می ها یا اسم خدایان یونانی است و اگر یک وقت گم هاشان اسم حیوان دانم که اسم قدر می فقط این. دانستم نمی

 .چو چیزي پیش نیامده اما تا حاال که هم. قطبی را پیدا کنم

 .ها؟ ارنست بیا کدام ستاره: پرسیدم
ها توي حیاط ایستاده بودند و بازوهاشان را باال برده بودند و  آن. سر من ایستاد و روي شانۀ من خم شدپشت . ارنست از تخت پایین آمد

ام گذاشت و از پشت بغلم  ام شانه ارنست دستش را روي سینه. داد ها را به نورمن نشان می شناس داشت ستاره مثل یک ستاره. آقاي گ

ها  قدر عجیب است که ستاره فکر کردم که چه. بعد از جایی صداي زنگ خطر بلند شد. اباننورمن را برد وسط خی. دیدیم که آقاي گ. کرد

کرد باالي سرمان عجب  آورد یا دست کم وزووزي می اگر هر ستاره صدایی مثل آهنگ آرام ساعت نورمن از خودش در می .ساکت هستند

.شد غوغایی می
اي خیابان را روشن کردند، مثل ماه از پشت تپه درخشیدند و نورشان روي  اشینی لحظههاي م چراغ. و نورمن از خیابان رد شدند. آقاي گ

گالیوان خداحافظی  .شنیدیم ها را می من و ارنست دوباره دراز کشیدیم اما هنوز صداي آن. ها افتاد و بعد دوباره پشت تپه ناپدید شدند آن

حال شده و راهش را کشید و رفت و پاك یادش رفت که نورمن کور است و قدر از دیدن نورمن خوش کرد و با صداي بلندي گفت که چه

اما . رود آید و به اتاقش می خواستم بیدار بمانم تا مطمئن شوم که نورمن صحیح و سالم توي خانه می می. باید او را تا توي خانه بیاورد

 .نفهمیدم و حتا درست یادم نیست که کی خوابم بردقدر باهام وررفت تا از حال رفتم بازي درآورد که حال خودم را  ارنست آن
ترسد نیرویی  صورتش را باال گرفته و به درختی تکیه داده و انگار می. دیدم که وسط حیاط ایستاده توي خواب پریشان بودم و نورمن را می

 .ی شلوغ بودالبد بعد از چیزهایی که بهش گفته بودند آسمان باالي سرش به نظرش خیل. از زمین بلندش کند

شد که خوابم عین واقعیت  باورم نمی. راه افتادم و توي تاریکی رفتم پایین. قدر گرم بود که چیزي نپوشیدم هوا آن. ناگهان از خواب پریدم

داند  ه او میکردم ک حرفی نزدم اما احساس می. هاي ایوان پایین رفتم در توري را باز کردم و از پله. ها ایستاده بود نورمن زیر درخت. است

ها انگار همان  جنبش مالیم برگ. داد هاي افرا را تکان می هاي درخت وزید و برگ نسیم مالیمی می. همه جا تاریک بود. جا هستم آن

صداي خودم را شنیدم که کنار نورمن . بیرون هوا خنک بود اما من سردم نبود. ها باید از خودشان درآورند صداي ضعیفی بود که ستاره

هایی  از آن لحظه. توانست مرا ببیند برایم مهم نبود که لباس تنم نیست، انگار هنوز خواب بودم و کسی نمی .زنم ام و با او حرف می ادهایست

تویی؟: نورمن از زیر درخت بیرون آمد و گفت. چیز برایش شبیه خواب است داند که بیدار است اما همه بود که آدم می

.آره: گفتم

از زیر آسمان شلوغ پر ستاره داخل خانه که انگار در . دید کرد اما کسی ما را نمی انگار تمام دنیا به ما نگاه می. زویش انداختمدستم را زیر با

.خواب فرو رفته بود رفتیم
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  ساموئل بکت / بنگ 

منوچهر بدیعی: برگردان

نور حرارت کف زمین سفید یک متر مربع نادیده  .به هم دوخته همه معلوم همه سفید بدن برهنه سفید یک متر پاها چسبیده انگار         

رد پاها درهم . ها اندکی بدن برهنه سفید ثابت فقط چشم. دیوارهاي سفید یک متر در دو متر سقف سفید یک متر مربع نادیده هرگز. هرگز

ها چسبیده بر هم  ست رو به جلو پاها سفید پاشنهها آویزان از هم باز گودي کف د دست. ها خاکستري روشن تقریباً سفید بر سفید ریختگی

معنا خاکستري  ها بی ها نشانه در هم ریختگی   رد پاها. بدن برهنه سفید ثابت هوپ ثابت جاي دیگر. ها سفید تابان نور حرارت سطح. عمود

ها آبی  سر گرد باال گرفته چشم. قریباً سفیدها اندکی آبی روشن ت فقط چشم. بدن برهنه سفید ثابت ناپیدا سفید بر سفید. روشن تقریباً سفید

ها  ها نشانه رد پاها در هم ریختگی. هاي کوتاه اندك تقریباً هیچ همگان معلوم همهمه. روشن تقریباً سفید ثابت روبه جلو سکوت در اندرون

فرضاً سیاه . رد پاها فقط نه تمام. ر هم عمودها متصل ب پاها چسبیده انگار به هم دوخته پاشنه .معنا خاستري روشن تقریباً سفید بر سفید بی

بدن برهنه سفید ثابت یک متر هوپ ثابت جاي . خاکستري روشن تقریباً سفید بر سفید نور حرارت دیوارها سفید تابان یک متر در دو متر

ها فقط  چشم. ها متصل بر هم عمود اشنهپاها سفید ناپیدا پ. معنا خاکستري روشن تقریباً سفید ها بی ها نشانه رد پاها در هم ریختگی. دیگر

فرضاً اندکی صورتی بدن برهنه سفید ثابت یک . همهمه اندك تقریباً هیچ یک ثانیه شاید نه تنها. ناتمام فرضاً آبی آبی روشن تقریباً سفید

د ناپیدا آویزان ازهم باز گودي کف ها سفی دست. نور حرارت همهمه اندك تقریباً هیچ همواره همان همگان معلوم .متر سفید بر سفید ناپیدا

هم همۀ . ها اندکی آبی روشن تقریباً سفید ثابت رو به جلو فقط چشم. بدن برهنه سفید ثابت یک متر هوپ ثابت جاي دیگر. دست روبه جلو

ها انگار به هم  لب. ها آبی روشن تقریباً سفید بنگ همهمه بنگ سکوت سرگرد باال گرفته چشم. اندك تقریباً هیچ یک ثانیه شاید نفري

دیوارها سفید هر کدام با آثار خود درهم . بنگ شاید از طبیعتی یک ثانیه تقریباً هیچ از حافظه تقریباً هیچ. دوخته ریسمان سفید ناپیدا

گ همهمه اندك بن. ها ناپیدا هاي سطح نور حرارت همه معلوم همه سفید تالقی. معنا خاکستري روشن تقریباً سفید ها بی ها نشانه ریختگی

ها آویزان  دست. ها متصل بر هم عمود هوپ جاي دیگر پاها سفید ناپیدا پاشنه. تقریباً هیچ یک ثانیه شاید این معنایی از حافظه تقریباً هرگز

روبه جلو ها آبی روشن تقریباً سفید ثابت  سرگرد باال گرفته چشم. از هم باز گودي کف دست روبه جلو پاها چسبیده انگار به هم دوخته

هاي آبی روشن تقریباً سفید تنها  ها فقط نه تمام فرضاً آبی حفره فقط چشم. هوپ جاي دیگر جایی همواره اما نامعلوم. سکوت در اندرون

. ها سفید تابان بنگ همهمه اندك تقریباً هیچ یک ثانیه زمان نجومی از حافظه تقریباً هیچ رنگ ثابت روبه جلو همه معلوم همه سفید سطح

ها فرضاً آبی آبی روشن تقریباً  فقط چشم. صدا بدن برهنه سفید ثابت یک متر هوپ ثابت جاي دیگر سفید بر سفید ناپیدا قلب سوفل بی

بینی . نهایت اگر نه معلوم پس نه ها فقط یک تابان سفید تا بی هاي ناپیداي سطح تالقی. سفید ثابت روبه جلو فقط رنگ فقط نه تمام

ها اندك تقریباً هیچ یک ثانیه همواره همان همگان  بنگ همهمه. ها ریسمان سفید انگار به هم دوخته ناپیدا فید لبها س ها حفره گوش

بنگ شاید طبیعت یک ثانیه با تصویر همان زمان اندکی . فرضاً اندکی صورتی بدن برهنه سفید ثابت ناپیدا همه معلوم بیرون اندرون. معلوم

رد پاها فقط نه تمام . قف سفید تابان یک متر مربع نادیده هرگز بنگ شاید از آن مفري یک ثانیه بنگ سکوتس. کم تر آبی و سفید در باد

بنگ شاید نه تنها یک ثانیه با تصویر . معنا خاکستري روشن تقریباً سفید همیشه همان ها بی ها خاکستري نشانه فرضاً سیاه درهم ریختگی

موهاي بلند فروافتاده . ها سفید تماماً افتاده اندکی صورتی ناخن. ز حافظه تقریباً هیچ بنگ سکوتتر ا همواره همان همان زمان اندکی کم

بنگ تصویر اندك تقریباً هیچ یک . ها ناپیدا به همان سفیدي که گوشت تن مجروح اندکی صورتی پیش از این جاي زخم. سفید ناپیدا تماماً

. ها ریسمان سفید انگار به هم دوخته ناپیدا تمام ها سفید لب ها حفره باال گرفته بینی گوشسرگرد . ثانیه زمان نجومی آبی و سفید در باد

هاي سفید تابان فقط یک تابان  نور حرارت سطح. ها فرضاً آبی ثابت روبه جلو آبی روشن تقریباً سفید تنها رنگ تنها نه تمام فقط چشم

تر همواره همان آبی  دك بعید تقریباً هرگز یک ثانیه با تصویر همان زمان اندکی کمبنگ طبیعت ان. نهایت اگر نه معلوم پس نه سفید تا بی

هاي آبی روشن تقریباً سفید ثابت روبه جلو بنگ شاید معنایی بعید  ها حفره ها خاکستري روشن چشم رد پاها در هم ریختگی. سفید در باد

ها متصل بر هم  اي دیگر بی صدا چسبیده انگار به هم دوخته پاشنهسفید برهنه یک متر ثابت هوپ ثابت ج. تقریباً هرگز بنگ سکوت

ها آبی روشن تقریباً سفید ثابت روبه جلو سکوت  ها حفره سرگرد باال گرفته چشم. ها آویزان از هم باز گودي کف دست روبه جلو عمود دست

تر چشم تیره و  ثانیه با تصویر همان زمان اندکی کمبنگ شاید نه تنها یک . در اندرون هوپ جاي دیگر که همواره اگرنه معلوم پس نه
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در دور دست برق زمان همه سفید تمام همه از پیش هوپ برق دیوارها  .هاي بلند التماس کنان از حافظه تقریباً هیچ سفید نیمه بسته مژه

ها متصل  ه انگار به هم دوخته پاشنههوپ ثابت آخرین جاي دیگر پاها چسبید. ها آخرین رنگ هوپ سفید تمام آثار چشم سفید تابان بی

فرضاً اندکی . ها سفید ناپیدا ثابت روبه جلو تمام ها آویزان از هم باز گودي کف دست روبه جلو سرگرد باال گرفته چشم برهم عمود دست

تقریباً هیچ یک ثانیه کف سقف سفید نادیده هرگز بنگ قدیم ها اندکی . صورتی یک متر ناپیدا برهنه سفید همه معلوم بیرون اندرون تمام

. اي تقریباً هیچ آبی و سفید در باد از حافظه دیگر هیچ ها اندکی شاید معنایی طبیعتی ثانیه بنگ قدیم. جا زمین سفید نادیده هرگز شاید از آن

سرگرد . صدا لب سوفل بینور حرارت همه معلوم همه سفید ق. نهایت اگر نه معلوم پس نه ها سفید بی آثار فقط یک تابان سفید تا بی سطح

هاي بلند  ها سفید ثابت روبه جلو پیر بنگ آخرین همهمه شاید نه تنها یک ثانیه چشم کدر سیاه و سفید نیمه بسته مژه باال گرفته چشم

.التماس کنان بنگ سکوت هوپ تمام
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  ساموئل بکت / نخستین عشق 

منوچهر بدیعی : برگردان

ممکن است این دو واقعه ازجهات دیگري نیز با  .کنم درست یا نادرست، ازدواج خود را از حیث زمان با مرگ پدرم مرتبط میمن،         

.دانم توانم بگویم که در این زمینه چه می هرحال، دشوار می به .دیگر ارتباط داشته باشند یک

و تاریخ وفات او را یادداشت کردم، فقط تاریخ وفات او را چون در آن روز  دانم که چندي پیش سر قبر پدرم رفتم تا این اندازه می        

خواستم بدانم در  اما چند روز بعد چون می. صبح رفتم و عصر برگشتم، درهمان قبرستان چیزکی خوردم. تاریخ تولد او برایم اهمیتی نداشت

این دو تاریخ اول و آخر را روي یک تکه کاغذ نوشتم . یادداشت کنم چه سنی مرده است ناچار بار دیگر سر قبر او رفتم تا تاریخ تولدش را

زیرا . ام توانم با اطمینان بگویم که در موقع ازدواج حتماً حدود بیست و پنج سال داشته این شد که حاال می. گذارم که دم دست خود می

ام آن را در جایی بنویسم، تاریخ تولد خودم،  هرگز ناچار نشدهام و  کنم، تولد خودم را هرگز فراموش نکرده تاریخ تولد خودم را، تکرار می

روز تولدم را هم هروقت . ها را محو کند تواند آن هایی حک شده است که گذر عمر به سختی می ام با رقم دست کم هزارة آن، در حافظه

کنم، نه،  رسد چنین می که هر بار روز تولدم فرا میگیرم، البته مدعی نیستم  آورم و اغلب آن را به شیوة خودم جشن می بخواهم به یاد می

 .کنم رسد، اما اغلب این کار را می چون زیادتر از اندازه فرامی

کنم  کنم، و خیال می ها گردش می آید، هروقت ناگزیر شوم به گشت و گذار بروم با کمال میل در آن ها بدم نمی شخصاً از قبرستان        

شنوم برایم  ها که از زیر علف و خاك و برگ به خوبی می بوي نعش. تري دارم تا در جاهاي دیگر میل بیش ها به گردش در قبرستان

قدر از بوي زندگان، بوي زیر بغل، بوي پا، بوي  خرده زیادي شیرین و یک خرده سمج باشد اما راستی که چه شاید یک. نامطبوع نیست

و هنگامی که بقایاي پدر من بر آن افزوده شود، هر قدر هم ناچیز باشد، . ده بهتر استماتحت، بوي قلفۀ پالسیده و بوي تخمک بارور نش

. دهند زندگان هر قدر هم خود را بشویند، هر قدر هم به خود عطر بزنند باز هم بوي گند می. آید که اشک به چشمم نیاید تر پیش می کم

من ساندویچ و موز خود را . ا به من واگذارید و شما خود به صحرا و باغ برویدها ر آري، هر وقت ناگزیر باید به گشت و گذار رفت، قبرستان

یا . کنم خورم و اگر ادرار داشته باشم، که اغلب هم دارم، هر جا که بخواهم می تري می وقتی که روي قبري نشسته باشم با اشتهاي بیش

 .کنم برداري می ها گرته هاي روي آن زنم و از نوشته مایل پرسه میگذارم و میان سنگ قبرهاي عمودي و افقی و  هایم را به پشتم می دست

دار است که ناچار با هر دو دست محکم  قدر خنده ها آن فایده نبوده است، همیشه سه چهارتایی در میان آن ها برایم بی هیچ وقت این نوشته

ام و هنوز هم از  هاست آماده کرده ي سنگ قبر خودم را مدتنوشتۀ رو. چسبم که نیفتم ها می به صلیب یا سنگ یا مجسمۀ فرشتۀ باالي آن

شوم، اما از نوشتۀ سنگ قبرم  ها بیزار می شان خشک نشده است که از آن هاي دیگرم هنوز مرکب نوشته. آن راضی و خیلی راضی هستم

اي که آن را  این نوشته بر باالي کله رود که بدبختانه چندان احتمال نمی. این نوشته حاوي یک نکتۀ دستوري است. آید هنوز خوشم می

اما براي آن که یاد مرا زنده کنند نخست باید خود مرا پیدا کنند و من . پرورانده است نصب شود مگر آن که دولت در این مورد کاري بکند

از همین روست که عجله دارم  .قدر به زحمت بیفتد که براي پیدا کردن زندة من از آن بیم دارم که دولت براي پیدا کردن مردة من همان

:که دیر شود آن را در این جا ضبط کنم پیش از آن
جا بس گریخت جا او که زین خفته این

تا که اکنون از این مکان واپس گریخت

نیا نباشم وقتی که دیگر در این د. دومین مصراع آن که آخرین مصراع آن نیز هست یک هجاي اضافی دارد، اما این اهمیتی ندارد        

سپس اگر طالع اندکی مدد کند آدم به یک مراسم کفن و دفن درست و حسابی . خطاهایی بسیار بیش از این را بر من خواهند بخشید

خواهد خود را توي قبر بیندازد و اغلب اوقات  اند و گاهی بیوه زنی که می اي که لباس عزا پوشیده هاي زنده کند با شرکت آدم برخورد می

ها گردآلود باشد چون  تر از این گودال چیز نیست که کم ام که در این دنیا هیچ آید هرچند که من دیده شیرین گرد و غبار پیش میماجراي 

با این همه، این حکایت . نشیند مگر آن که نعش او سوزانده و زغال شده باشد ها سفت است، بر متوفی هم گردي نمی همیشه زمین آن
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این گورستان خیلی دور بود، درست در میان روستا و . قدرها پابند رفتن به گورستان پدرم نبودم اما من آن. یرین استدار گرد و غبار ش خنده

وانگهی، به اصطالح جاي سوزن انداختن نداشت، اگر چند تا زن دیگر بیوه . دردامنۀ تپه، خیلی هم کوچک بود، بیش از اندازه کوچک بود

آمد که  تر خوشم می در خاك پروس، بسیار بیش) 2(»لین«، مخصوصاً از سمت (1(»اولزدورف«تان من از قبرس. شد شدند پر می می

گمان . شناختم کننده حیوانات نمی رام) 3(چهارصد هکتار نعش درهم فشرده بود، اگر چه درمیان آنان هیچ آدم معروفی غیر از هاگن بک

ها، مملو از مردان زن مرده و بیوه  اتوبوس. اگن بک به شکل شیر بوده استحتماً مرگ در نظر ه. اند کنم برفرازش نقش شیري کنده می

در ماه  .کنند زدگان تسلیت عرض می دسته قو به مصیبت هاي مصنوعی با دسته زارها و غازها و دریاچه بیشه. زنان و یتیمان در رفت و آمدند

ترسیدم بمیرم، ایستادم تا استفراغ کنم، به  شد، می اهی رد نمیدسامبر بود و هرگز در عمرم تا آن اندازه سردم نشده بود، سوپ مارم

.خوردم زدگان غبطه می مصیبت

. خواست من در آن خانه بمانم او بود که دلش می. انگیز باشد، به موضوع مرگ پدرم تر غم اما اکنون بپردازیم به موضوعی که کم         

حتماً این حرف . کنم دانست که من گوش می نمی .بگذارید، به کار کسی کار ندارد یک روز گفت به حال خودش. مرد عجیب و غریبی بود

اش را به من نشان بدهند، فقط به من  نامه وقت حاضر نشدند وصیت هیچ. جا نبودم هاي دیگر من آن را بارها به زبان آورده بود اما دفعه

ها  کنم، که در وصیت نامه خود از آن دم، و هنوز هم همین فکر را میکر آن موقع فکر می. گفتند که فالن مبلغ پول برایم گذاشته است

حتی شاید . جا بیاورند کردم به من بدهند و مانند گذشته غذایم را هم به آن خواسته است که اتاقی را که در زمان حیاتش در آن زندگی می

ه است که من در آن خانه راحت باشم و اال با این که مرا خواست چون حتماً دلش می. بقیۀ وصیت خود را مشروط به همین شرط کرده باشد

کرد که  طور بود وصیت می اگر این. کنم این طور باشد اما گمان نمی. شاید فقط دلش به حالم سوخته است. کرد بیرون کنند مخالفت نمی

جا بمانید، منزل خودتان  فتم شما هم همینگ ها می تمام خانه مال من باشد و در این صورت هم من راحت بودم و هم دیگران، چون به آن

بله، اگر پدر بیچارة من به راستی قصدش آن بوده است که در گور هم از من مواظبت کند پس حسابی کاله . خانۀ بسیار بزرگی بود !است

شان  شاید اصالً براي. دندمعطلی آن را به من دا و اما در مورد پول، انصافاً باید بگویم که درست فرداي روز دفن پدرم بی. سرش رفت

ها گفتم، این پول مال خودتان باشد ولی بگذارید من مثل همان وقتی که بابا زنده بود  من به آن. امکان نداشت کاري غیر از این بکنند

خواهند  ه اگر نمیپیشنهاد کردم ک. ولی حاضر نشدند. شان را به دست بیاورم حتی خدا بیامرزي گفتم بلکه دل. جا، توي اتاقم، بمانم همین

اي الزم است  هایی که براي نگهداري هر خانه ها باشم و به خرده کاري گرد و خاك خانه را بردارد، هر روز چند ساعتی در خدمت آن

 خانه رسیدگی ها پیشنهاد کردم که به گرم مخصوصاً به آن. دانم شود کرد، علتش را نمی از این جور کارهاي جزئی هنوز هم می. بپردازم

در آن  .ها و بذرها مواظبت کنم ها و میخک و سنبل فرنگی خانه بمانم و از گوجه حاضر بودم هر روز سه چهار ساعت توي گرما در گرم. کنم

یک روز که از مستراح بیرون آمدم دیدم که در . اما این را هم قبول نکردند. آورد فرنگی سردر نمی کس از گوجه خانه غیر از من و پدرم هیچ

کنم بر  گمان می. ام دهد که در آن زمان گرفتار چه یبوستی بوده همین خودش به شما نشان می. اند م را قفل و اثاثم را جلو در کپه کردهاتاق

با این همه حتماً یبس شده بودم چون اگر . آرام باش، آرام. کنم اما آیا واقعاً یبس شده بودم؟ فکر نمی. شدم اثر اضطراب دچار یبوست می

نه در . خواندم وقت چیزي نمی گذراندم؟ هیچ شویی، در کنار آب، می ز این بود به چه علت آن همه وقت را با آن گند و افتضاح در دستغیر ا

هایم به میخی آویزان بود نگاه  کرد، گیج و منگ به تقویمی که جلو چشم کردم، فکر هم نمی جا و نه در جاهاي دیگر، خیالبافی هم نمی آن

اي نداشتم  جنباندم، هیچ عجله ها خودم را می ي آن تصویر رنگی جوان ریشویی در میان گوسفندها دیده می شد، و مثل پاروزنکردم، رو می

ام قاتی پاتی  کنم؟ همه چیز در کله پس همان یبوست بود، نه؟ یا با اسهال اشتباهش می. مگر براي آن که به اتاقم برگردم و دراز بکشم

ها را روي زمین، پشت به در، کپه کرده بودند، هنوز هم  قدرها نبود، آن اثاثم آن. سی و انواع گوناگون اجابت مزاجشود، قبرستان و عرو می

من ناچار بودم در همین . تپه شده بود کرد تپه اثاثم جلو چشمم است که در یک جور تورفتگی تاریک تاریک که داالن ار از اتاق من جدا می

بودم لباسم را عوض کنم، یعنی لباس خانه و پیراهن خوابم را با لباس سفر عوض کنم، یعنی با جوراب، اي که از سه طرف بسته  کته

پیش از آن که از آن خانه بروم درهاي دیگر را هم با چرخاندن . کفش، شلوار، پیراهن، کت، پالتو و کاله، امیدوارم چیزي را فراموش نکنم

گرفتم  شد توي همان اتاق سنگر می ها باز می کنم اگر در یکی از اتاق گمان می. دام باز نشددستگیره و هل دادن امتحان کردم ولی هیچ ک

گمان . دیدم کردم که خانه طبق معمول پر از آدم است ولی کسی را نمی احساس می. جا بیرون کنند توانستند من را از آن و فقط با گاز می

سپس همه به شنیدن صداي بسته شدن در خانه پشت سر . ش را تیز کرده بودکنم هر کدام خودش را توي اتاقش حبس کرده و گوش می

شود  وقت درها باز می و آن. گذاشتم در خانه باز بماند ها، بایستی می تر، پنهان شده پشت پرده من به سرعت آمدند پشت پنجره، اندکی عقب
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ها و یک آخیش همگانی و  ها و کلیدها در دست ا و لبخندها و دسته آیند و صداها و آه و همگی از مرد و زن و بچه از اتاق خود بیرون می

جور، یک حال و هواي عیش و شادي که نگو و  جور پس این جور ولی اگر آن جور پس آن هاي پرت و پال که اگر این سپس از همین حرف

ها را در عالم خیال دیدم چون خودم که دیگر  این البته همۀ. همه دیگر فهمیدند، بفرمایید سر سفره، بفرمایید سرسفره، اتاق بماند تا بعد

شاید هم همۀ این امور به طرز دیگري صورت گرفته باشد اما آخر وقتی که قرار است امور صورت بگیرد چه اهمیتی دارد که . جا نبودم آن

آدم با دلش (من محبت کرده بودند هایی که به  هایی که مرا بوسیده بودند و آن دل به چه طرزي صورت بگیرد؟ و آن هم از آن همه لب

هایی  هاي من بازي کرده بودند و آن روح هایی که با دست و آن دست) ام؟ کند، مگر نه؟ یا این را هم با چیز دیگري اشتباه کرده محبت می

دید، حتماً حسابی  ید، ما را مید بیچاره بابا، اگر آن روز من را می. مردم حقیقتاً عجیب و غریب هستند! که چیزي نمانده بود مرا تصرف کنند

مگر این که در آن عالم فرزانگی و رهایی از غبار تن دورتر از پسرش را ندیده چون نعش . شد شد، یعنی به خاطر من کالفه می کالفه می

.اوهنوز به غایت خود نرسیده بوده است

، اسم زنی که اندك زمانی بعد از آن با او وصلت کردم، یعنی آورتر بپردازیم اما حاال حرف را عوض کنیم و به یک موضوع نشاط         

کنم دروغ گفتن به من در این مورد براي او  دست کم خودش این را به من گفت و من هم تصور نمی. بود» ژرژي«اسم کوچک او، 

من هم که فرانسوي نبودم . کرد فظ میتل» گرگی«چون فرانسوي نبود اسمش را . کند وقت یقین پیدا نمی البته آدم که هیچ. اي داشت فایده

. ام اش را هم به من گفت ولی من آن را فراموش کرده نام خانوادگی. کردیم تلفظ می» گرگی«هردو . کردم تلفظ می» گرگی»مانند او 

با او آشنا شدم،  روي نیمکتی کنار نهر. ها را فراموش کنم آید اسم آدم کردم، خوشم نمی بایست آن را روي تکه کاغذي یادداشت می می

جاي نیمکت خیلی خوب . دیگر تشخیص بدهم ها را از یک وقت نتوانستم آن کنار یکی از نهرها، چون شهر ما دو تا نهر دارد ولی من هیچ

به برکت دو درخت . ماند بود، پشتش به یک تل خاك و زباله خشک و به هم چسبیده بود به طوري که پشتم از باال تا پایین پوشید می

ها، روزي از روزها  شاید همین درخت. اي که هر دو سوي نیمکت را گرفته بود پهلوهایم نیز پوشیده بود تبرك و در عین حال خشک شدهم

رویم در چند متري، نهر جاري بود،  روبه. که همۀ شاخ و برگشان به اهتزاز درآمده بوده است کسی را به فکر ساختن نیمکت انداخته باشد

شد که از این سمت هم خطر آن نباشد که  دانم، این خود سبب می ا هم جاري باشند، من که در این خصوص چیزي نمیالبته اگر نهره

ها  برگ که دو درخت در میان آن هاي بی الي شاخه دراز کشیده بودم، هوا مطبوع بود، از البه. با این همه او مرا غافلگیر کرد. غافلگیر شوم

او گفت . کردم اي از آسمان پرستاره را تماشا می وآمد تکه پاره، رفت الي ابرهاي پاره ه داده بودند و از البهدیگر تکی باالي سر من به یک

. دانستم کجا بروم مانع از آن شد که بروم جا بروم، اما خستگی و این که نمی اول تکانی به خود دادم که از آن. بکشید کنار تا من بنشینم

آن که با من حرف بزند زود  چیز میان ما رخ نداد و او بی آن روز عصر هیچ. ام جمع کردم و او نشست ده زیر تنهخر این بود که پاهایم را یک

پرید و پیش از تمام  تکه بود و از یکی به دیگري می او فقط، انگار براي دل خودش، چند ترانۀ روستایی خواند که به طرز غریبی تکه. رفت

بوي . نشین بود صدایش خارج ولی دل. اي که ناتمام گذاشته بود رفت سر ترانه لی از آن خوشش آمده بود میتر از او اي که بیش کردن ترانه

تر از هر روح دیگري خلق آدم را  کند، که شاید کم چیزي را تمام نمی وقت هیچ رود و هیچ اش زود سر می شنیدم که حوصله روحی را می

نهایت سمجی  در واقع زن بی. م دل زده شد، و اما در مورد من، یک نگاه برایش بس بودحتی طولی نکشید که از نیمکت ه. کند تنگ می

روز بعد باران آمد و . اي هم رد و بدل شد شاید چند کلمه. فرداي آن روز هم آمد و همه چیز کمابیش برهمان منوال گذشت فردا و پس. بود

. اش این است که هر روز عصر بیاید مزاحم بشود از او پرسیدم که آیا نقشه. مکرد اما اشتباه می. من با خودم فکر کردم آسوده خواهم بود

شاید دو پلک چشم و یک ذره از بینی و پیشانی، آن هم . دید حتماً چندان چیزي نمی. کرد البد به من نگاه می «مزاحمتان هستم؟«:گفت

توانم وقتی  شما مزاحم من هستید، من نمی«:من گفتم» .حتیمجا را کردم هر دو در این من گمان می«:گفت. محو، چون نور محو شده بود

 .شنید زدم و باوجود این او حرف مرا می من لب ودهانم را توي یخۀ پالتوم کرده بودم و حرف می» .جا هستید دراز بکشم که این

خوب، این که کاري ندارد، «:گفت. کندچه اشتباهی است که آدم سر حرف را با مردم باز » خواهد دراز بکشید؟ تان می قدر دل این«:گفت

هاي نحیف ساق پاهایم  اش را زیر نرمه پاهاي چاق و چله. معطل نشدم که دوباره تعارف کند» .تان را روي زانوهاي من بگذارید پاهاي

با مردم دربارة دراز  آدم. در دل گفتم خوب است یک لگدي ــــــــــــــــــــــــــ. هایم بنا کرد به مالش دادن قوزك. احساس کردم

رعیت بودم اهمیت داشت،  چه براي من، منی که پادشاه بی آن. بیند که هیکلی دراز به دراز افتاده است زند و یک هو می کشیدن حرف می

نفس «مفهوم  فروغی تر بود، وارفتگی مغز، بی فایده تر و بی اش از هر چیز دیگر کم رنگ ام در برابر آن جلوه چه طرز قرار گرفتن الشه آن

اما، مرد امروزي، در بیست و  .خوانند می» آفاق«یا حتی » نفس غیر من«و مفهوم آن چلقوز زهرآلودي بود که از روي تنبلی آن را » من
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شود، حتی از لحاظ جسمی، سرنوشت همه همین است، من هم مستثنی نیستم، البته اگر بتوان آن را  پنج سالگی هم گه گاه برانگیخته می

پرسند چطور توانسته  شنوند و از خود می تر می ها بوي مردي را از ده کیلومتر آن طرف طبیعتاً او هم ملتفت شد، زن. گیختگی خواندبران

تر این است که آدم  ها آدم دیگر خودش نیست و این که آدم خودش نباشد دردناك است و از آن دردناك است من را ببیند؟ در این حالت

تر خودش باشد، در  داند که چه باید بکند تا کم چون وقتی که آدم خودش باشد می. خواهند رویش بگذارند ر اسمی میخودش باشد، حاال ه

خوانند نوعی  آن چه عشق می. رود تر می شود هرکس و ناکسی باشد، احتمال محو شدنش بیش صورتی که وقتی آدم خودش نباشد، می

وقتی کار را تمام کرد و نفس من، . رسد، این را من آن روز غروب احساس کردم از وطن می گاه کارت پستالی هم تبعید است که در آن گه

پرسم که آیا همۀ این چیزها من  از خود می. ام مطیع و سربه راه، به یاري مختصري ناهشیاري سرجاي خود برگشت، دیدم که تنها شده

و با این همه، در . شان کنم بایست فراموش نداده است، به صورتی که میدرآوردي نبود، آیا در عالم واقع همه چیز به صورت دیگري روي 

که، در نظر من، سخن  نظر من، تصویر خود او به تصویر نیمکت متصل است، نه نیمکت در هنگام شب بلکه نیمکت در هنگام غروب، چنان

خواهم  کند، ولی من هم نمی ین چیزي را ثابت نمیا. آمد، سخن گفتن از اوست گفتن از نیمکت، به صورتی که غروب آن روز به چشمم می

نبودم، زود  جا  اي ندارد، من در آن موقع آن که نیمکت در هنگام شب چگونه است فایده اما حرف زدن دربارة این. چیزي را ثابت کنم

اگر از من . کردن سرپناه بکنمبایست صرف به دست آوردن غذا و پیدا  آخر، روز را می. گشتم رفتم و تا تنگ غروب روز بعد برنمی می

گفتم که با آن پول هیچ کاري نکردم،  خواهد بپرسید، با پولی که پدرم برایم گذاشته بود چه کردم، می تان می پرسیدید، که حتماً هم دل می

طور، روح میانه  همین دانستم که همیشه جوان نخواهم ماند و تابستان تا ابد طول نخواهد کشید، پاییز هم چون می. گذاشتم جیبم بماند

حتی هنوز هم مزاحم . به شدت مزاحم من بود، حتی وقتی که غایب بود. ام عاقبت به او گفتم که دیگر کالفه شده. گفت حال من این را می

لی کم اثر کند یا خی از طرفی حاال دیگر مزاحمت دیگران در من هیچ اثري نمی. اي که دیگران مزاحم هستند من است، اما به همان اندازه

ام، رمز  که گرفتار بشوم، من روال کار خودم را عوض کرده کند، اصالً گرفتار مزاحمت دیگران شدن چه معنی دارد، حتی بهتر از آن می

ها، به زودي دیگر کسی  ها، مراحمت شود، مزاحمت ام، نهمین یا دهمین بار است، وانگهی به زودي تمام می بختی خودم را پیدا کرده خوش

خواهد  تان نمی پس دل«:گفت. زند، نه از مزاحمت او، نه از مزاحمت دیگران، نه از درك اسفل، نه از بهشت برین ها حرفی نمی ارة آندرب

ترسند اگر قبول  کنند، انگار می ها گفته شده است تکرار می اي پیش به آن چه را لحظه باور کردنی نیست که مردم چه طور آن» .من بیایم

هنوز . شناختم ها را خوب نمی ها زن آن زمان. به او گفتم گاه گاهی بیاید. کشند شان می شان درست شنیده است به چهارمیخکنند که گوش

هرروز همۀ . شناسم دردهایم است چیزي را که اندکی بهتر می. طور حیوانات را همین .طور مردها را هم همین. شناسم هم خوب نمی

آري، اوقاتی هست، به . شوند، خیال شتابکار است، اما همۀ دردهایم پروردة خیال نیست زود پرورانده می پرورانم، دردهایم را در خیال می

.(4(ام، مانند راین هولد کنم التقاطی شده خصوص بعدازظهرها، که احساس می

اش  من چیزي جز درد نیستم، نکته البد علتش این است که. گویم شناسم، دردهایم را می ها را هم خوب نمی آخر آن! چه توازنی         

زندگی به . به ندرت، اما همین قدر کافی است. اي دیگر کنم تا مرحلۀ حیرت، تا مرحلۀ ستایش، در کره خود را از آن دور می. در همین است

ود رقابت، رقابت ش ولی این می! درد مطلق. این که بگوییم چیزي جز درد نیست فقط ساده گرفتن همه چیز است. ها نیست این سادگی

با این همه، اگر در فکرش باشم، و اگر بتوانم، روزي از دردهاي عجیبم براي شما به تفصیل سخن خواهم گفت و براي آن که . نامشروع

با شما از دردهاي ذهن خواهم گفت و از دردهاي دل یا دردهاي عاطفی، از . دیگر تفکیک خواهم کرد تر باشد انواع آن را از یک روشن

، و سپس از دردهاي جسم، نخست از دردهاي درونی یا نهانی، سپس از دردهاي برونی، «اند این دردهاي روح خیلی قشنگ«دهاي روح در

روم تا به پاها برسم که جایگاه میخچه، گرفتگی ماهیچه، برآمدگی  که عجله کنم پایین می آن کنم و با نظم و ترتیب و بی از موها شروع می

به همین منوال براي کسانی که آن قدر محبت دارند که . رفتن ناخن در گوشت، سرمازدگی، و عجایب غرایب دیگر استکیسۀ زاللی، فرو 

زده یا مست یا  که افیون آن هایی سخن خواهم گفت که آدم بی ام، از لحظه به من گوش کنند، بر اساس روشی که مبدع آن را فراموش کرده

کند با  خواست بداند منظورم از گاه گاهی چیست، وقتی که آدم دهنش را باز می بعد البته می. کند در حال خلسه باشد، هیچ حس نمی

تر بیاید، اصالً اگر  تر بیاید، خیلی کم اي یک بار؟ ده روز یک بار؟ دو هفته یک بار؟ به او گفتم کم هفته. شود رو می جور چیزها روبه همین

تر  رفتم، علتش هم بیش از طرفی، از روز بعد دیگر سراغ نیمکت نمی. تر بیاید ممکن است کم شود هرقدر وقت نیاید و اگر نمی شود هیچ می

کرد، چون بنا کرده بود به  خود نیمکت بود تا وجود او، چون وضع نیمکت طوري بود که دیگر نیازهاي مرا هرچند ناچیز بود، برآورده نمی

فایده است، و در یک گاودانی متروك  هاي خلی مثل شما بی ها با آدم ر بارة آنسرد شدن، و البته دالیل دیگري هم داشت که حرف زدن د
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تر پوشیده از گزنه بود تا از علف و  اي بود که روي آن بیش این گاودانی در گوشۀ مزرعه. گرفتم که ضمن پرسه زنی پیدا کرده بودم پناه می

هاي خشک و توخالی، که  در این اسطبل پر از تپاله. در خور توجهی داشت هاي تر پر شده از گل بود تا گزنه اما شاید زیر آن خاصیت بیش

کرد، در عمرم براي اولین بار و اگر مقدار کافی مرفین در اختیار داشتم به  بردم با صداي فش نشست می هروقت انگشتم را در آن فرومی

زدة من نام هولناك عشق به  اندك در ذهن یخ اع کنم که اندكگفتم براي آخرین بار، ناچار شدم در برابر احساسی از خود دف طیب خاطر می

شود، البته گذشته از کمی جمعیت، آن هم به رغم نامیسر بودن تهیه ناچیزترین وسیله  آن چه سبب جذابیت کشور ما می. گرفت خود می

این فضوالت را با سماجت . نی تاریخجلوگیري از حاملگی، این است که همه چیز در آن به حال خود رها شده است مگر فضوالت باستا

هرجا که زمانه به حال تهوع افتاده و فضلۀ مفصلی . برند آورند و می کنند و در صفوف منظم می ها را روي هم انبار می کنند، آن جمع می

. ست ها خانمان جا بهشت بی ینا. شان برافروخته شده است کشند و صورت اند و بو می بینید که چمباتمه زده وطنان ما را می انداخته است هم

اما . بینم ها ارتباطی نمی من میان این حرف .خواند چیز آدم را به کرنش کردن می همه. بختم شود که من چرا خوش از همین جا معلوم می

ورزیدم، این اسمی  میاما چه ارتباطی؟ بله، من به او عشق . ها وجود دارد در این هم شکی ندارم که یک یا حتی چند رشته ارتباط میان آن

چون بیش از آن هرگز عاشق نشده بودم مالکی در این . گذارم گذاشتم، و افسوس که هنوز هم می است که در آن زمان روي کار خود می

معلم زنند و به راهنمایی  خانه و کلیسا شنیده بودم که در این زمینه حرف می مورد در دست نداشتم ولی البته در منزل و مدرسه و روسپی

ها وقتی  با همۀ این. هایی را به نثر انگلیسی و فرانسه و ایتالیایی و آلمانی خوانده بودم که سراسر مشحون از این موضوع بود خود داستان

که ناگهان دیدم در حال نوشتن کلمۀ ژرژي روي تپالۀ کهنۀ گوساله هستم یا وقتی که زیر نور ماه در میان گل و الي دراز کشدیده 

ها خیلی بزرگ بودند، یک  این گزنه. هاشان بچینم، در صدد برآمدم روي کار خودم اسمی بگذارم ها را بدون شکستن ساقه ستم گزنهخوا می

داد، ولی چیدن علف هرز در طبیعت من نیست، بلکه برعکس، اگر کود  کندم و این کار مرا تسکین می ها را می متر ارتفاع داشتند، من آن

اما دقیقاً چه نوع . کند، چون و چرا هم ندارد عشق آدم را هرزه می. گل حساب دیگري دارد. دادم که بترکند کود می داشتم آن قدر بهشان

چون عشق سودایی همان عشق شهوانی است، نه؟ یا آن را با نوع دیگري از عشق  .کنم عشقی بود؟ آیا عشق سودایی بود؟ گمان نمی

تر، نه؟ مثال ًعشق افالطونی هم نوع دیگري از عشق است که حاال به  نه؟ یکی از یکی قشنگ م؟ عشق انواع فراوانی دارد، عوضی گرفته

اگر او را با عشقی پاك و . کنم اما گمان نمی. داشتم شاید من او را با عشق افالطونی دوست می. غرض است عشقی بی. رسد نظرم می

زدم؟ باید دید، باید  کردم؟ آن هم با انگشتم که بعد آن را لیس می رسم می هاي کهنه داشتم باز هم نام او را روي تپاله غرض دوست می بی

از طرفی من از اسم . کند کافی است من در فکر ژرژي بودم، شاید این جمله همه چیز را بیان نکند اما به نظر من آن چه بیان می. دید

هجایی نیست ولی  که البته تک) 5(»آن«ا داشته باشد، مثالً خواهم اسم دیگري روي او بگذرم که یک هج خورد و می ژرژي دلم به هم می

هم با شتاب بسیار و بعد در  چیز نباشم مگر در فکر دردهایم آن از این رو در فکر آن بودم، منی که یاد گرفته بودم در فکر هیچ. اهمیت ندارد

به هیچ عنوان در فکر موجودات زنده از آن حیث که وجود فکر کارهایی که بایستی بکنم تا از گرسنگی یا سرما یا ننگ نمیرم، اما هرگز 

توانستم دربارة این موضوع بگویم یا هر چه اکنون از قضا  نبودم، قطع نظر از هرچه می) پرسم این دیگر چه معنی دارد از خود می(دارند 

ام و همیشه حرف خواهم زد  ند داشت حرف زدهاند یا، وجود خواه چون من همیشه دربارة چیزهایی که هرگز وجود نداشته. توانم بگویم می

رود که براي همیشه از بین برود،  مثالً کاله کپی به راستی وجود دارد و چندان امید نمی. دهم ها نسبت می اما نه دربارة وجودي که به آن

وقت  هیچ» ها آن«ولی . اند داده ...شاپویی ها به من کاله ام آن درجایی نوشته. ام، نه، اشتباه کردم وقت کاله کپی سرم نگذاشته اما من هیچ

همان کالهی را که پدرم به من داد غیر از آن هیچ کالهی . ام اند، من همیشه کاله شاپو خودم را حفظ کرده به من کاله شاپو نداده

ر روز بیست دقیقه، بیست و پنج بودم، ه» آن«باري، خیلی خیلی در فکر . در هر حال این کاله تاگور هم من را دنبال کرده است. ام نداشته

. البد طرز عاشق شدن من همین است. ام تر دیگر به دست آورده هاي کوچک ها را با جمع کردن رقم این رقم. دقیقه تا برسد به نیم ساعت

ات از زیر زبانم داشتم که در جاي دیگري آن همه چرندی اي دوست می مندانه آیا باید چنین نتیجه گرفت که من او را با آن عشق اندیش

روي مدفوعات بسیار کهن » آن«داشتم، آیا از رسم کردن کلمۀ  چون اگر او را به این طرز دوست می. کنم بیرون کشیده است؟ گمان نمی

و کردم که پاهایش مثل د چیدم؟ و آیا زیر کاسۀ سرم احساس می گرفتم و می ها را با دست می کردم؟ آیا هرگز گزنه گاو آن قدر تفریح می

که سعی کنم به این وضعیت خاتمه بدهم، یک روز  تا بالشتک زارگرفته به لرزه افتاده است؟ براي خاتمه دادن به این وضعیت، براي آن

. جایی که نیمکته درآن بود، آن جا نبود و من بیهوده در انتظارش ماندم آمد پهلوي من، رفتم به همان عصر سر ساعتی که پیش از آن می

جا و عالی  ه دسامبر بود، شاید هم ژانویه، و هواي سرد به موقع بود، یعنی مثل هر چیز به موقع دیگري خیلی خوب، خیلی بهحاال دیگر ما
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ریزي کردم که شب بسیار خوشی را براي من تضمین کرد بر این اساس که هر  اما به اسطبل که برگشتم بی معطلی استداللی را طرح. بود

این بود که  .کند ها برابر با روزهاي سال است در هوا و آسمان و همچنین در دل تجلی می که تعداد آن هایی یک ساعت رسمی به شیوه

گویند، اما با وجود این خیلی دیر بود، چون او  روز بعد خودم را به نیمکت رساندم خیلی زودتر، درست همان وقتی که به آن سرشب می

به شما گفتم . روي آب منجمد نشسته بود اي که ترق توروق شان بلند بود، روبه ي یخ زدهها جا، روي نیمکت، زیر شاخه پیش از من در آن

اي  کرد چه فایده این جور که من را دنبال می. من هیچ احساسی نداشتم. تل خاك از برفک سفید شده بود. اندازه سمجی بود که زن بی

جواب داد که . سرما زمین را برآمده کرده بود. از او همین را سوال کردمکه بنشینم، ضمن رفت و آمد و پاکوبیدن،  آن بی. براي او داشت

ظاهراً که لباس . تواند جواب داد که نمی. تواند به این سوال جواب دهد در من چه چیزي دیده بود؟ از او خواهش کردم اگر می. داند نمی

با وجود این . پوش افتاد زدم زیر گریه ید که وقتی چشمم به دستآ یادم می. پوشی فرو برده بود هایش را توي دست دست. گرمی پوشیده بود

افتادم، هیچ نفعی هم از این کار به من  تا همین اواخر، همیشه خیلی زود به گریه می. حال بدي داشتم. ام رنگ آن را فراموش کرده

اشیا مرا . حال بدي دارم. حتی یک قطره اشک بریزم اگر قرار بود در این ساعت گریه کنم، از ته دل یقین دارم که عرضه نداشتم. رسید نمی

افتادم براي آن بود که ناغافل  و با وجود این هیچ اندوهی نداشتم و هروقت که بدون دلیل واضحی غفلتاً به گریه می. انداخت به گریه می

روز عصر مرا به گریه انداخت یا این که  پرسم آیا راستی راستی دست پوش بود که آن به طوري که از خود می. چشمم به شیئی افتاده بود

انداخت یا چیز دیگري، هر چیزي که باشد و ناغافل  هاي سنگ فرش می هایش مرا به یاد جاده راه خاکی بود که سختی و برآمدگی آن کوره

ده بود، سرش را به زیر انداخته حسابی کز کرده و لباس گرم پوشی. دیدم شود گفت که او را براي اولین بار می می. چشمم به آن افتاده باشد

جان  نه شکلش معلوم بود نه سنش، تقریباً بی. هایش رو به باال هایش روي دامن، پاهایش چسبیده به هم، پاشنه پوش و دست بود، با دست

دانستم، که  نمیفقط من بودم که  .توانم دانم، نمی آن هم از طرز جواب دادنش، نمی. شد دخترکی باشد شد پیرزنی باشد، می بود، می

و مگر من به خاطر او نیامده بودم؟ با خود » .خیلی خوب، این هم من«:گفتم» .بله«:گفت «تو به خاطر من آمدي؟«:گفتم. توانستم نمی

بفهمم  خواست راه بیفتم و بروم تا دلم می. اما فوراً از جا پریدم و بلند شدم، انگار روي آهن داغ نشسته بود. گفتم این هم من، این هم من

اول . اي بخواند ولی براي آن که خاطرجمع بشوم پیش از آن که راه بیفتم از او درخواست کردم برایم ترانه. قضیه تمام شده است یا نه

اي بعد شروع کرد به خواندن  خواند، اما نه، لحظه خواهد درخواستم را رد کند، منظورم فقط این است که گمان کردم نمی گمان کردم که می

وقت آن را نشنیده بودم و دیگر هرگز  شناختم، هیچ این ترانه را نمی. کنم باز هم همان ترانه بود و همان وضع دتی آواز خواند، گمان میو م

آید که موضوع آن درخت لیمو یا درخت نارنج بود، حاال دیگر یادم رفته است کدام درخت بود، همین  قدر یادم می همین. آن را نخواهم شنید

ام  هاي دیگري نیز در زندگی م مانده است موضوع آن درخت لیمو یا درخت نارنج بود از سر من هم زیاد است، چون من ترانهکه یاد

ام چون به قول گفتنی زندگی کردن، حتی به شیوة من، بدون شنیدن ترانه محال مطلق است مگر  هاي زیادي هم شنیده ام، و ترانه شنیده

هاي دیگر هیچ، حتی یک کلمه، حتی یک نت، به یادم نمانده است یا اگر هم به یادم مانده است آن  آن ترانه این که آدم کر باشد، اما از

پس از آن راه افتادم و . هاي کمی است که، که چی، که هیچی، این جمله خیلی طوالنی شده است هاي کمی، آن قدر نت قدر کلمه

خواند، یا شاید دنبالۀ همان اولی بود، و آن را با صداي ضعیفی  ترانۀ دیگري میشنیدم که  شدم صداي او را می طور که دور می همین

شد و باالخره، خاموش شد، خواه چون خود او از خواندن دست برداشته بود، خواه چون  تر می شدم ضعیف خواند که هرقدر من دورتر می می

آمد که این جور دچار شک و تردید بشوم، البته در شکاکیت به  وشم نمیها خ وقت آن. توانستم بشنوم قدر دور شده بودم که دیگر نمی من آن

خواست هر چه  هاي خرده ریز، که به اصطالح جنبۀ جسمانی دارد، دلم می بردم، در شکاکیت، اما در مورد این جور شک و تردید سر می

از این رو چند قدم به عقب برداشتم و سر جاي  .ها که ممکن بود مثل خرمگس عذابم بدهند ها خالص شوم، چه هفته زودتر از دست آن

شنیدم، بعد شنیدم، پس قاعدتاً  صدا را نمی. رسد اول چیزي نشنیدم، بعد صدا را شنیدم اما به زحمت خیلی ضعیف به گوشم می. خود ایستادم

قدر شبیه به سکوت  ون آمده بود و آنقدر به نرمی از دل سکوت بیر باید در لحظۀ معینی شروع به شنیدن آن کرده باشم، ولی نه، صدا آن

خواند نه این  عاقبت که آواز تمام شد باز چند قدمی به طرف او برداشتم تا یقین پیدا کنم که دیگر نمی. بود که اصالً شروعی در کار نبود

که در کنارش باشم و سرم را به  توانم بدون آن پس از آن ناامید شدم و با خودم گفتم چگونه می .که فقط صدایش را پایین آورده باشد

اما چند هفته بعد نه زنده که مرده، باز هم . وقت عقب گردي کردم و آکنده از شک و تردید براي همیشه رفتم طرف او خم کنم بفهمم، آن

ه بودم دفعۀ چهارم یا پنجم بود، تقریباً درهمان ساعت، منظورم این است که تقریباً رفتم سراغ نیمکت، از وقتی که از نیمکت دست برداشت

رساند، چون آسمان همیشه همان آسمان است و هرگز همان آسمان نیست، این را چگونه  زیر همان آسمان، نه، این هم منظورم را نمی
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اش پیدا شد، آمدنش را ندیده  طور شد که ناگهان سروکله دانم چه اما نمی. دجا نبو او آن. توانم بیان کنم، والسالم بیان کنم، به هیچ وجه نمی

طبیعتاً . آمد تا مختصري تنوع در کار باشد حاال بگوییم باران هم می .بودم، صداي پایش را هم نشنیده بودم، با این که گوش به زنگ بودم

جواب داد که نه، گاه . آید از او پرسیدم آیا هر روز عصر می. یمانی داشتخانۀ پروپ چترش را باز کرده و باالي سرش گرفته بود، البد صندوق

این بود که این طرف و آن طرف قدم زدیم، من از روي کنجکاوي . کرد روي آن بنشیند قدر تر بود که آدم جرئت نمی گاهی نیمکت آن

اما حاال چرا با این طول و تفصیل؟ براي . د که آن را ول کردمآید یا نه، ولی اصالً خوشم نیامد، این بو بازویش را گرفتم تا ببینم خوشم می

ها آدم دیگر،  اش معمولی است، مثل چهرة میلیون متوجه شدم که چهره .دیدم اش را اندکی بهتر می چهره. یه عقب انداختن روز مکافات

ها  آن زمان. گار که میان شادابی و پالسیدگی معلق بودنمود نه پیر، ان اش نه جوان می چهره. لوچ بود، اما این را تا مدتی بعد متوجه نشدم

اش زیبا بود یا پیش از آن زیبا بوده است یا سعادت آن را  و اما دربارة این که آیا آن موقع چهره. ها را نداشتم طاقت تحمل این جور ابهام

توانستم بگویم که زیبا هستند،  ام که شاید می دیدههایی  ها چهره توي عکس. کنم که هیچ اطالعی نداشتم داشت که زیبا بشود، اعتراف می

. داد اي از وجود احتمالی نوعی زیبایی را در انسان به من نشان می و چهرة پدرم در بستر مرگ شمه. البته اگر اطالعاتی دربارة زیبایی داشتم

رود؟ با این که هوا  جان به شمار می شیاي بیهاي زندگان هم که همیشه در حال شکلک درآوردن و گل انداختگی است جز ا اما آیا چهره

تاریک بود، با این که آشفته بودم، از این خوشم آمد که آب ساکن، یا آبی که به آرامی روان بود، انگار که تشنه باشد، به سوي آبی که 

گمان . خواهم با من حرف بزند که می جواب دادم که نه،. خواهد برایم چیزي بخواند از من پرسید که آیا دلم می. پرید بارید باال می می

از این رو وقتی که به من گفت اتاقی دارد ذوق زده شدم، . آمد تر به خلق و خوي او می گوید با من حرفی ندارد، این بیش کردم که می می

گفت من دو تا اتاق . شنوم اي می مگر کسی هست که اتاق نداشته باشد؟ اوهوم، همهمه. از طرفی به شک هم افتادم. سخت ذوق زده شدم

عاقبت . شد تر از دفعۀ پیش می هر دفعه بیش. گفتم دقیقاً بگویید چند تا اتاق دارید؟ جواب داد که دو تا اتاق و یک آشپزخانه دارد. داردم

باالخره  »دیگراند؟ کنار هم«:گفتم» .بله«:گفت» درست شنیدم که گفتید دو تا اتاق دارید؟«:گفتم. یادش آمد که یک حمام هم دارد

از او پرسیدم که چرا زودتر این موضوع را به من نگفته » .ها است آشپزخانه میان آن«:گفت .وگو باشد موضوعی پیدا شد که در خور گفت

کردم آزاد هستم دربارة چیزي  کردم، جز این که احساس می در کنار او احساس راحتی نمی. خود شده بودم البد در آن زمان از خود بی. است

هایی که  رفته دربارة هیچ، مانند پله ر از او فکر کنم، و این خودش خیلی بود، دربارة چیزهاي مجرب قدیمی، یکی پس از دیگري، و رفتهغی

.دانستم که با ترك کردن و این آزادي را نیز از دست خواهم داد و می. رود به طرف چاه آب عمیقی پایین می

به من گفت که بایستی بروي اثاثت را . اي از هم جدا شده بود، او به من دروغ نگفته بود ه با آشپزخانهراستی هم دو تا اتاق بود ک         

توانست از  خواست می ما در طبقۀ باالي یک خانۀ قدیمی بودیم که هر کس دلش می. برایش توضیح دادم که اثاثی ندارم. برداري و بیاوري

 «.کشی و گاز شهري داردم نه، ولی آب لوله«:گفت» برق ندارید؟«:گفتم. فتی روشن کرداو یک چراغ ن. هاي آن کوه را ببیند پنجره

بختانه اولی بار نبود که زنی را ـــــــــــ  خوش. جا بود که دیدم لوچ است شروع کرد ــــــــــــ این. عجب که گاز دارید«:گفتم

خواهد آن یکی اتاق را هم ببینم، چون تا آن  به او گفتم که دلم می. آورد یدانستم که جوش نم توانستم صبر کنم، می دیدم، از این رو می می

» آورید؟ تان را در نمی شما لباس«:او گفت. خواهد آن را دوباره ببینم اگر هم پیش از آن دیده بودم به او گفتم که دلم می. موقع ندیده بودم

. آورند شان را درمی وقت لباس هایی نبودم که وقت و بی را گفتم، من از آن آدمحقیقت » .آورم اوه، ببینید، من اغلب لباسم را در نمی«:گفتم

آوردم، و البته  هایم را در می کفش!) جمع و جور(کردم  وجور می خوابیدم، یعنی وقتی که خودم را براي خوابیدن جمع اغلب وقتی که می

این از ترس این که مبادا به من بربخورد مجبور شد با لباس منزل خود بنابر. آوردم هاي رویی را هم به تناسب درجه حرارت هوا درمی لباس

دانم  توانستیم از راه داالن هم برویم، این را بعداً ملتفت شدم، اما نمی می. از راه آشپز خانه رفتیم. دست همراهم بیاید را بپوشاند و چراغ به

وجه در عالم  اي به هیچ همچو انبوده اسباب و اثاثه .کردم انزجار اتاق را تماشا می با. تر بود شاید این راه مستقیم. چرا از راه آشپزخانه رفتیم

اتاق پذیرایی «:او گفت» این چه اتاقی ست؟«:فریاد زدم. ام دانم که این اتاق را جایی به چشم دیده این بود که مسلم می. گنجد خیال نمی

غمگین . کرد او هم به این کار من نگاه می. شد ثاثه از راه دري که به راهرو باز میبنا کردم به بیرون بردن اسباب و ا» .است، اتاق پذیرایی

کنم انتظار  کنم، اما گمان می از من پرسید که چه کار می. وتوي کار که خبر ندارم کنم، چون از ته بود، دست کم من این طور گمان می

صدها تکۀ . ها را کنار دیوار ته راهرو کپه کردم دوتادوتا بیرون آوردم و آن یک، و حتی به من اسباب و اثاثه را یک. نداشت جوابش را بدهم

توانست توي  توانست از اتاق بیرون بیاید و، به طریق اولی، نمی سر آخر تا جلو در رسید به طوري که دیگر کسی نمی .کوچک و بزرگ بود

. العبور اي است این صعب عجب لغت قلمبه. العبور بود شد، اما صعب از میشد در را باز کنند و ببندند چون در به داخل اتاق ب می. اتاق برود
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سرانجام غیر از یک نیمکت و چند تا قفسۀ چسبیده . شاید دفعۀ دیگر دربارة کالهم با شما حرف بزنم» .کم کالهتان را بردارید دست«:گفت

ها را روز بعد از جا برداشتم و بیرون، توي  اتاق نزدیک در و قفسه کشان بردم ته نیمکت را کشان. به دیوار چیز دیگري توي اتاق باقی نماند

ها را از جا بردارم کلمۀ فیبروم یا فیبرون  خواستم آن خاطره عجیبی که دارم این است که وقتی می. راهرو، پهلوي بقیۀ چیزها گذاشتم

. وقت کنجکاو نشدم که دنبال معنایش بروم عنایی دارد و هیچدانستم چه م وقت، نمی دانم که کدام یک از این دو کلمه بود، هیچ شنیدم، نمی

او انگشت کوچکش را . همه چیز که راست و ریس شد خودم را انداختم روي نیمکت! کند و تعریف می! آورد آدم چه چیزهایی را به یاد می

ها را  خواهید پرده نمی«:گفت. آید هیچ خوشم نمی از مالفه که» .آورم تان مالفه و پتو می براي«:گفت. هم براي کمک به من بلند نکرده بود

با این که پاهایم . زد چون شب بود سفیدي پنجره معلوم نبود ولی با این حال یک خرده برق می. شیشۀ پنجره پوشیده از برف بود» بکشید؟

لند شدم و جاي نیمکت را عوض کردم، ناگهان از جا ب. داد روح عذابم می به طرف در بود، هرچه کردم بخوابم باز هم این نور ضعیف بی

. آن وقت دیگر روي نیمکت، بارانداز آن، به دیوار بود. یعنی پشت دراز نیمکت را که اول به دیوار چسبانده بودم به طرف بیرون چرخاندم

ولی من از او » .یش شماجا پ گذارم این چراغ را می«:گفت. خزد چهار دست و پا رفتم روي نیمکت پس از آن مثل سگی که به النۀ خود می

خواهد سر جروبحث را  حس کردم می» کنید؟ پس اگر نصف شب به چیزي احتیاج پیدا کردید چه می«:گفت. خواهش کردم که آن را ببرد

خواب سر خودش را سبک  آدم توي رخت. حق به جانب او بود، فکر این یکی را نکرده بودم» دانید دستشویی کجاست؟ می«:گفت. باز کند

اي بود که من از این کلمۀ  یک دوره» .دان به من بدهید یک قاروره«:گفتم. اولش خیلی کیف دارد ولی بعدش خیلی دردسر است کند

دانم به یاد کدام یک، شاید به یاد هر دو، بله، حسرت آن  انداخت، درست نمی آمد، مرا به یاد راسین یا بودلر می دان خیلی خوشم می قاروره

. دان نداشت اما او قاروره .گیرد، مثل دانته رم که کتاب می خواندم و از این راه به جایی رسیدم که سخن پایان میها را می خو زمان

در عالم خیال سرکار علیه مادربزرگ را دیدم که عصا قورت داده و مغرور روي آن » .من یک چهارپایه دارم که وسطش سوراخ است«:گفت

آزمایی گیر آورده است، این چهارپایه آن  ریده، ببخشید، آن را در حراجی خیریه، شاید هم در بختچهارپایه نشسته است، تازه آن را خ

خواست مردم  کرد، بفهمی نفهمی دلش می ها رواج داشت، براي اولین بار آن را به کار گرفت، به عبارت بهتر آن را امتحان می زمان

رفت و یک ظرف شبیه » .فقط یک ظرف به من بدهید، من که اسهال خونی ندارمولی «:گفتم. باید معطل کرد، باید معطل کرد. ببینندش

این قابلمۀ من «:گفت. به تابه آورد، تابۀ درست و حسابی نبود چون دسته نداشت، بیضی شکل بود و دو دستگیره و یک درپوش داشت

گفت  خواهم، آن وقت می اش را می دم درپوشاگر گفته بو» درپوش را نمی خواهید؟«:گفت» .خواهم اش را نمی درپوش«:گفتم» .است

تر  خوابم یک چیزي را توي دستم بگیرم، این جوري کم خواهد وقتی که می خواهید؟ ظرف را گذاشتم زیر پتو، دلم می اش را می درپوش

تر بگویم، سایۀ  ر، دقیقت او چراغ را که روي سربخاري بود برداشت، دقیق. چرخیدم به طرف دیوار. ترسم، کالهم هنوز خیسِ خیس بود می

این همۀ داروندار «:گفت. خواهد از پیش من برود، ولی نه، از پشت صندلی روي من خم شده بود او روي من تکان خورد، گمان کردم می

که از چند مهم این بود . اما او از سر جایش تکان نخورد. رفتم افتادم و می اگر من به جاي او بودم روي پنجۀ پا راه می» .خانواده است

بله، حالم دیگر بهتر شده بود و کمابیش آمادة آن شده بودم که آرام آرام در . کردم که دیگر دوستش ندارم رفته احساس می لحظۀ پیش رفته

اما . مهم وقتی که تازه به خانۀ او رفته بود آن .ها محروم شده بودم و این تقصیر او بود ها بود از آن هاي درازي فرو بروم که مدت غرقاب

ها  به نظرم رسید که معنی این کلمات و حتی صداي مختصري را که از آن» .حاال دیگر بیایید من را بیرون کنید«:گفتم .اول باید خوابید

هایی از دهنم  شد جمله آن قدر به کم حرفی عادت کرده بودم که گاه می. ها را ادا کرده بودم برخاست ملتفت نشدم مگر وقتی که آن

کردند یک یا گاهی  ها را کندوکاو می معنی بود چون اگر آن سره بی که از لحاظ دستوري هیچ نقصی نداشت ولی، نمی گویم یکپرید  می

اولین بار بود که صدایم با . شنیدم آوردم می رفته که به زبان می اما صداي کلمات را رفته. اساس بود چند معنی داشت، بلکه می گویم بی

. اندکی بعد از آن جا رفت، چراغ را هم برد. زد او لبخند می. به پشت چرخیدم تا ببینم وضع از چه قرار است .رسید تأنی زیاد به گوشم می

دیگر بیش از این . باالخره تنها شدم، باالخره در تاریکی. صداي پایش را شنیدم که از آشپزخانه گذشت و در اتاقش را به روي خود بست

. اي داشتم اندازه آشفته جا برایم ناآشنا بود شب خوشی خواهم داشت، ولی نه، شب بی ردم با آن که آنک گمان می. حرفش را نخواهم زد

چه تقالیی . هم در کنار من، البته برهنه»آن»هایم مچاله شده بود، پتوها هم همین طور،  صبح فردا، خردوخمیر از خواب بیدار شدم، لباس

کاشکی زبان . نگاهی به ــــــــــــ انداختم. وي آن را نگاه کردم از آن استفاده نکرده بودمت. من هنوز قابلمه در دستم بود! کرده بود

.این هم از شب عشق من. دیگر بیش از این حرفش را نخواهم زد. زد داشت و حرف می

زد تا  آورد، گاه گاهی به من سر می یاو در اوقاتی که به او گفته بودم برایم غذا م. رفته زندگی در آن خانه سروسامان گرفت رفته         
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. کرد کرد و ماهی یک بار اتاق را تمیز می ببیند حال و احوالم خوب است و به چیزي احتیاج دارم یا نه، روزي یک بار قابلمه را حالی می

شنیدم که توي  گاهی می گاه. توانست وسوسۀ حرف زدن با من را از خود دور کند، ولی روي هم رفته شکایتی از او نداشتم همیشه نمی

رسید، هر چند که ضعیف بود  گذشت تا این که به گوش من می خواند، آوازش از در اتاقش و از آشپزخانه و از در اتاق من می اتاقش آواز می

یک . داد م نمیقدرها زحمت خواند آن شنیدن صداي او که گاهی می. گذشت چنین نبود اگر از راهرو می. وچرا صداي خود او بود چون اما بی

توي اتاق من غیر از سر . آورد و آن را سر بخاري گذاشت. روز از او خواستم یک شاخه سنبل تروتازه توي گلدان بگذارد و براي من بیاورد

. قرمز بود. کردم سنبل خود را هر روز تماشا می. بخاري جاي دیگري نبود که بشود چیزي روي آن گذاشت مگر این که روي زمین بگذارند

اول وضعش خوب بود، حتی چند تا گل داد، پس از آن وا داد و طولی نکشید که غیر از یک ساقۀ شل . خواست من دلم یک سنبل آبی می

پیاز آن که، انگار در طلب اکسیژن، تا نیمه از زیر خاك بیرون آمده بود بوي بد . و ول و چند تا برگ پالسیده چیزي از آن باقی نماند

. خواهم خواست یک سنبل دیگر برایم بخرد ولی من گفتم که نمی می. خواست آن را ببرد اما من گفتم بگذارد بماند می» آن«. داد می

هایی که آپارتمان در ساعات معینی، خواه شب خواه  هاي نخودي و آه و ناله داد صداهاي دیگر بود، خنده تر مرا عذاب می چیزي که بیش

ابداً در فکرش نبودم، اما در عین حال به سکوت احتیاج داشتم تا بتوانم . دیگر در فکر آن نبودممن . شد روز، از صداي خفۀ آن پرمی

گفتم که هوا براي آن درست شده است که صداي مردم را حمل کند  کردم و به خودم می هرچقدر پیش خود استدالل می. ام را بکنم زندگی

نتوانسته بودم بفهمم که آیا همیشه یک مرد . شد ام برطرف نمی شود، باز هم ناراحتی می و خنده و آه و ناله هم ناخواه به فراوانی وارد هوا

هاي  قدر از این شک و شبه در آن زمان آن! دیگر شبیه هستند ها خیلی به هم هاي آدم هاي نخودي و آه و ناله خنده. است یا چند نفرند

زمان زیادي را، به اصطالح همۀ  .ها را از دلم بیرون کنم آمدم آن در صدد بر میریز وحشت داشتم که هر بار به دام می افتادم، یعنی  خرده

آید، در جهنم  شود، یا منبع صداي مختصري که از دوردست می عمرم را، روي آن گذاشتم که بفهمم رنگ چشمی که به یک نظر دیده می

ها را بیش از  سم، یا وجود نفس، و چیزهاي دیگري که عقل باید آنتر است باوجود ایزادان، یا منشا پروتوپال ها به درك اسفل نزیدك جهالت

ماند که آدم از آن  یک عمر تمام براي رسیدن به چنین نتیجۀ تسالبخشی قدري زیاد است چون دیگر فرصتی باقی نمی. ها از خود براند این

پذیرد، تا اندازة زیادي به مقصودم  ند که به نوبت میها مشتریانی هست از این رو وقتی که او در پاسخ سوال من گفت که آن. بهره ببرد

ها چه چیزي  توانستم برخیزم و بروم از سوراخ قفل، اگر آن را نگرفته بودند، تماشا کنم، ولی مگر آدم از این جور سوراخ البته می. رسیدم

توانید بهشان  نمی«:گفتم» .احشگی نان می خوریمما از راه ف«:جواب داد» خورید؟ پس شما از راه فاحشگی نان می«:تواند ببیند؟ گفتم می

یا این که یک جور صداي دیگري از خودشان در «:سپس گفتم. انگار حرفش را باور کرده بودم» تر سروصدا کنند؟ بگویید یک خرده کم

اي خانوادگی دو تا تکه پارچه پیدا ه وپرت از میان خرت» .جا بروم وقت من هم ناچارم از این آن«:گفتم» .ناچارند پارس کنند«:گفت» بیاورند؟

فریاد . گاهی زردك بخوریم شود گاه از او پرسیدم آیا می. مان، یعنی در اتاق من و در اتاق خودش آویزان کرد هاي کرد و جلو در اتاق

شود و  رد تمام میبه او یادآوري کردم که فصل زردك دا. ام گوشت طفل شیرخوار یهودي بچشم انگار گفته بودم هوس کرده» !زردك«:زد

دهد  به مذاق من زردك مزة بنفشه می» !حاال چرا زردك«:فریاد زد. اگر از حاال تا آن موقع فقط زردك بدهد بخورم از او ممنون خواهم شد

اشت آمد و اگر بنفشه وجود ند اگر زردك در این دنیا نبود از بنفشه خوشم نمی. دهد آید چون بوي عطر زردك می و از بنفشه خوشم می

ها، یعنی در همین دنیاي که زردك و بنفشه  و حتی در همین وضع فعلی گیاهی آن. داشتم زردك را هم مثل شلغم یا تربچه دوست نمی

یک روز دل و جرئت پیدا کرد و . توانم از این یکی و آن یکی بگذرم اند که همزیستی کنند، به آسانی، بسیار آسان، می راهی پیدا کرده

نیم رخش را به من کرد و به دیدن شکمش . گفت که در نتیجۀ زحمات من آبستن شده است و چهار پنج ماهه است تعارف به من بی

شک براي آن  خواست به من نشان دهد که زیر دامنش بالشی پنهان نکرده است و همچنین بی شاید چون می. دعوتم کرد ـــــــــــــ

ها را  هاي درشتش که رنگ آن با آن چشم. را آسوده کنم گفتم شاید فقط باد باشد که ـــــــــــــــــــــــ براي آن که خاطرش

 .کرد، بهتر است بگویم با آن چشم درشتش، چون چشم دیگرش را ظاهراً به بقایاي سنبل دوخته بود ام به من نگاه می فراموش کرده

من هر چه . تر شد اش خم شد و هالۀ دور شکمش پررنگ و روي سینه» .ببینید«:گفت. شد تر می شد، لوچ هر قدر ــــــــــــ می         

ها را کنار زده بود تا  پرده» .بچه را بیندازید، بیندازید، آن وقت دیگر پررنگ نخواهد شد«:زور داشتم جمع کردم و گفتم

هاي  شب فقط صداي باد و مرغ باران و ضربهاحساس و پر از غار و اسرارآمیز بود و از صبح تا  کوه را دیدم که بی. ـــــــــــــــــــــ

هاي گرم و رنگین  جا داشت که روزها از خانه بیرون بروم و در میان خلنگ. شنیدم تراشان را از آن می دار چکش سنگ ریز و دور و زنگ

هاي دیگر را، روشنایی  ییهاي شهر را از دور ببینم و نیز روشنا خواستم، روشنایی ها، اگر می بو و وحشی بگذرانم و شب زردهاي خوش
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ها  خواستم، آن اسم ها اسم گذاشته بود ومن، اگر می هاي دریایی و شناورهاي چراغ دار را که وقتی بچه بودم پدرم براي من روي آن فانوس

محلی  این که به من بی از آن روز به بعد وضع من در آن خانه بد شد، بد از بدتر شد، نه. دانستم کردم، این را می را در حافظۀ خود پیدا می

 «مان«آمد و با قصۀ بچه وقت می توانست آن طور که باید به من بی محلی کند، ولی از این جهت بد شد که وقت و بی وقت نمی کند، هیچ

ه توي کرد بچ زاید، از همان اول حس می گفت که همین االن می داد و می اش را به من نشان می آورد، شکم و سینه جانم را به لبم می

مسلم است که وضعم در آن خانه زیاد بد نبود، ولی البته آن قدرها . خورد پس بچۀ من نیست گفتم که اگر وول می. خورد شکمش وول می

ها شروع به ریختن کرده بودند، من  دودل بودم که از آن خانه بروم یا نه، برگ. گرفتم هم عالی نبود، ولی من محاسن آن را دست کم نمی

کاهد و  کند و از شدت هیاهو می برف هوا را گرم می. از زمستان نباید ترسید، آن هم لطف خاص خود را دارد. ترسیدم ن میاز زمستا

دانستم که زمین در حق کسانی که جز آن چیزي ندارند چه قدر مهربان  اما در آن زمان هنوز نمی. شود فروغش زود تمام می روزهاي بی

چه کشیده . بر اثر آن از خواب بیدار شدم. چیزي که کارم را ساخت تولد بچه بود. توان در آن پیدا کرد ن میاست و چه گورهایی براي زندگا

از این . شنوم آمد که از آشپزخانه صداي پا می کرد، چون گاه گاهی به نظرم می کنم که زنی هم با آن زندگی می گمان می. است این بچه

کت و . سروصدا از پشت نیمکت بیرون رفتم بی. خورد روم دلم به هم می ن کنند خودم بیرون میاي بیرو آن که از خانه دیدم بی که می

کوهی خرت و پرت . شد باز کردم هایم را بستم و دري که به راهرو باز می چیز را فراموش نکردم، بعد کفش کالهم را به سر گذاشتم، هیچ

باالخره . من کلمۀ ازدواج را به کار بردم. یین رفتن و پریدن، آن هم با سروصدا رد شدماما عاقبت با خزیدن و باالپا. جلو راهم را گرفته بود

البد این . پوشاند چون فریادها روي هر سروصدایی را می. الزم نبود خودم را به زحمت بیندازم و احتیاط کنم. این هم یک جور وصلت بود

دانستم که  اگر نمی. شنیدم هنوز هم فریادها را می. جلو در ایستادم و گوش دادم. دندفریادها تا توي خیابان من را دنبال کر. اولین بارش بود

در . دانستم که کجا هستم درست نمی. شنیدم دانستم، خوب می اما چون این را می. شنیدم ها را نمی شود شاید آن آن فریادها از خانه بلند می

بار اول پدرم . با وجود این حتما سر جاي خودش بود. توانستم آن را پیدا کنم ا نمیگشتم ام میان ستارگان و صور فلکی دنبال دبِ اکبر می

ها را پیدا  وقت نتوانستم غیر از دب اکبر آن هاي دیگر را هم به من نشان داده بود ولی تنها و بدون او هیچ ستاره. آن را به من نشان داد

رفتم،  ایستادم، جلو می رفتم، می کردم، جلو می ر که با صداي ترانه بازي میهمان طو. با صداي فریادها بنا کردم به بازي کردن. کنم

اما همین . گذاشت فریادها را بشنوم هایم نمی رفتم صداي قدم تا وقتی که راه می. ایستادم، اگر بشود اسم این کار را بازي کردن گذاشت می

کند که فریاد خفیف یا شدید باشد؟ مهم این است که خفه  اما چه فرقی می شد، تر می البته هر بار خفیف. شنیدم ایستادم دوباره می که می

اما عشق به . ساختم هاي دیگري می شاید بایستی با عشق. کنم حاال دیگر گمان نمی. شوند کردم که فریادها خفه می ها گمان می سال. شود

.شود اختیار نمی
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  ساموئل بکت / همگی  بی

منوچهر بدیعی : برگردان

. پایانگی زمین آسمان یکی نه صدایی نه تکانی سو بی همه. ها پناهگاه راستین عاقبت به سوي آن بسا خطا برفته از یاد ویرانه         

ناهگاه تاریکی گرفته فرو افتاده گشاده چهار دیوار بر پشت پ. صورت خاکستري دو آبی روشن پیکر کوچک دل طپان فقط راست قامت

.دررو راستین بی

ها  چهار مربع همه نور سفید سفید پهنه. هاي پراکنده به همان رنگ خاکستري که شن خاکستري خاکستر پناهگاه راستین ویرانه         

ي خاکستر نه صدایی نه تکانی خاکستر. زمان نه صدایی پروردة خیال نور گذرا هرگز نبود مگر هواي خاکستري بی. صاف همه رفته از یاد

.دگرگونی رویا ساعت گذرا هرگز مگر این بی. دار آسمان دار زمین آینه آسمان آینه

هاي چهره شکاف  پیکر کوچک صورت خاکستري خط. بار دیگر کفر خواهد گفت مانند آن ایام متبرك رو به آسمان باز رگبار گذرا         

.شم آرام عاقبت همه رفته از یادهاي صاف سفید سفید چ پهنه. و سوراخ کوچک دو آبی روشن

پیکر  .ها صاف دم دست سفید سفید همه رفته از یاد پهنه. زمان نه صدایی پروردة خیال نور هرگز نبود مگر هواي خاکستري بی         

چهار . آبی ابر گذرا پایانگی بر او خواهد بارید باران بار دگر همچون ایام متبرك کوچک خاکستري خاکستر چهار میخه دل طپان رو به بی

.مربع پناهگاه راستین عاقبت چهار دیوار بر پشت نه صدایی

پیکر کوچک به همان خاکستري که زمین آسمان . آسمان خاکستري نه ابري نه صدایی نه تکانی زمین شن خاکستري خاکستر         

 .پایانگی بی سو سو زمین آسمان یکی همه خاکستري خاکستر همه. ها فقط راست قامت ویرانه

. هرگز مگر در رویا رویاي خوش فقط یک بار آید به کار. در شن تکان خواهد خورد در آسمان در هوا در شن تکان خواهد بود         

پایانگی پیکر کوچک فقط  سو بی زمین آسمان یکی همه. پیکر کوچک دل کوچک یک تخته طپان خاکستري خاکستر فقط راست قامت

سو زمین  نه صدایی نه نفسی همان خاکستري همه. پایانگی موفق خواهد شد تر در بی شن نه گیرش گاهی یک گام بیشدر . راست قامت

.ها آسمان پیکر ویرانه

ها به پهلوها بسته پیکر  پاها یک تک تخته دست. سیاهی آهسته آهسته با ویرانه پناهگاه راستین چهاردیوار بر پشت نه صدایی         

فقط راست قامت پیکر کوچک خاکستري هموار . هرگز مگر در رویاي محو شده ساعت گذرا دراز کوتاه. پایانگی بی کوچک رو به

ها برساخته  هرگز مگر در رویا روزها و شب. پایانگی موفق خواهد شد ها در شن بر پشتش در بی یک گام در ویرانه. برجستگی چند سوراخ بی

.پایانگی بار دیگر به قدر گامی زندگی خواهد کرد بار دیگر روز و شب خواهد بود و بر باالي او بی. هاي دگر روزهاي بهتر از رویاهاي شب

گاه یک تک  پیکر کوچک اسافل کوچک یک تخته فرسوده نشیمن. هاي پراکنده دررو ویرانه چهارپاره بر پشت پناهگاه راستین بی         

پایانگی زمین آسمان یکی  سو بی دررو پراکنده چهاردیوار بر پشت نه صدایی همه اقبت بیپناهگاه راستین ع. تخته خاکستري شکاف فرسوده

سو پناهگاه  هاي پراکنده خاکستري خاکستر همه ویرانه .هاي صاف سفید سفید چشم آرام نور عقل همه رفته از یاد پهنه. نه تکانی نه نفسی

.دررو راستین عاقبت بی

عشق کهنه عشق نو همچون ایام متبرك بدبختی . پایانگی کوچک فقط راست قامت دل طپان رو به بیخاکستري خاکستر پیکر          

نور پناهگاه سفید سفید . ها پیکر شن نرم خاکستري خاکستر زمین شن به همان خاکستري هوا آسمان ویرانه. فرما خواهد شد بار دیگر حکم

رو به . ها سو زمین آسمان پیکر ویرانه کوچک فقط راست قامت همان خاکستري همهپایان پیکر  صافی بی. هاي صاف همه رفته از یاد پهنه

.تر فقط یک گام تنهاي تنها در شن نه گیرش گاهی موفق خواهد شد یک گام بیش. آرام سفید دم دست چشم آرام عاقبت همه رفته از یاد

هرگز مگر سکوت چندان که در خیال  .سوي آن بسا خطا برفته از یاد دررو به تاریکی گرفته فرو افتاده گشاده پناهگاه راستین بی         

پروردة خیال فلق برآشوبندة پروردگان خیال و . سر از میان چشم آرام همه نور سفید آرام همه رفته از یاد. وار این فریادها این خنده دیوانه

.آن دیگري به نام شفق

زمان زمین آسمان  هواي خاکستري بی .پایانگی ها شن بی باز بار دگر بر باالي او ویرانه اش خواهد رفت رو به آسمان او به پشت         
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. پایانگی هوا دل بار دیگر خواهد طپید برباالي او بی. بار دیگر روز و شب خواهد بود. پایان ها صافی بی یکی به همان خاکستري ویرانه

.کستري که شنهاي پراکنده به همان خا پناهگاه راستین عاقبت ویرانه

. وار آبی آسمان در شعر هرگز مگر در خیال آبی در تحیل دیوانه. رو به چشم آرام دم دست همه آرام همه سفید همه رفته از یاد         

 .زمان نه تکانی نه نفسی هرگز نبود مگر هواي خاکستري بی. هاي صاف همه رفته از یاد خال کوچک نور قوي چهار مربع همه سفید پهنه

نور سفید دم دست سراز میان چشم آرام نور . هاي صورت خاکستري فرسوده دو آبی روشن دل طپان پیکر کوچک فقط راست قامت خط

.عقل همه رفته از یاد

نه صدایی نه نفسی همان خاکستري همه سو زمین . ها فقط راست قامت پیکر کوچک به همان خاکستري که زمین آسمان ویرانه         

.دررو تاریکی گرفته فروافتاده گشاده چهار دیوار بر پشت پناهگاه راستین بی. ها پیکر ویرانهآسمان 

زمان زمین آسمان یکی به همان  هواي خاکستري بی. دار آسمان دار زمین آینه نه صدایی نه تکانی خاکستري خاکستر آسمان آینه         

بار دیگر روز و شب خواهد بود . پایانگی موفق خواهد شد تر در بی گاهی یک گام بیش در شن نه گیرش. پایان ها صافی بی خاکستري ویرانه

.پایانگی هوا دل بار دیگر خواهد طپید بر باالي او بی

. پایانگی زمین آسمان یکی نه تکانی نه نفسی همه سو بی. زمان نه صدایی پروردة خیال نور هرگز نبود مگر هواي خاکستري بی         

آسمان خاکستري نه ابري نه صدایی نه تکانی زمین شن خاکستري . واهد بارید باران بار دگر همچون ایام متبرك آبی ابر گذرابراو خ

.خاکستر

پایان پیکر کوچک فقط راست قامت همان  صافی بی. هاي صاف همه رفته ازیاد خال کوچک نور قوي چهار مربع همه سفید پهنه         

چهار . هاي پراکنده به همان خاکستري که شن خاکستري خاکستر پناهگاه راستین ویرانه. ها ن آسمان پیکر ویرانهسو زمی خاکستري همه

هرگز نبود مگر هواي خاکستري .دگرگونگی رویا ساعت گذرا هرگز مگر این بی. مربع پناهگاه راستین عاقبت چهار دیوار بر پشت نه صدایی

.رازمان نه صدایی پروردة خیال نورگذ بی

بار دیگر به قدر گامی زندگی خواهد کرد بار دیگر روز و شب خواهد . هاي پراکنده دررو ویرانه چهارپاره بر پشت پناهگاه راستین بی         

صورت خاکستري دو آبی روشن پیکر کوچک . رو به آرام سفید دم دست چشم آرام عاقبت همه رفته از یاد. پایانگی بود و بر باالي او بی

زمین شن به همان . پایانگی ها شن بی اش خواهد رفت رو به آسمان باز بار دگر بر باالي او ویرانه او به پشت. طپان فقط راست قامت دل

.ها صاف دم دست سفید سفید همه رفته از یاد پهنه. ها شن نرم به خاکستري خاکستر خاکستري هوا آسمان ویرانه

فقط راست قامت پیکر کوچک . هاي صورت خاکستري فرسوده دو آبی روشن ت قامت خططپان پیکر کوچک فقط راس دل         

در شن تکان . هاي دگر روزهاي بهتر ها برساخته از رویاهاي شب هرگز مگر در رویا روزها و شب. برجستگی چند سوراخ خاکستري هموار بی

هرگز مگر . پایانگی موفق خواهد شد ها در شن بر پشتش در بی هیک گام در ویران. خواهد خورد در آسمان در هوا در شن تکان خواهد بود

.وار این فریادها سکوت چندان که در خیال این خنده دیوانه

زمان نه تکانی نه  هرگز نبود مگر هواي خاکستري بی. هاي پراکنده به همان خاکستري که شن پناهگاه راستین عاقبت ویرانه         

چهار مربع . هرگز مگر در رویاي محو شده ساعت گذرا دراز کوتاه .سفید چشم آرام نور عقل همه رفته از یادهاي صاف سفید  پهنه. نفسی

.ها صاف همه رفته از یاد همه نور سفید سفید پهنه

ام همه نور سفید سر از میان چشم آر. دررو به سوي آن بسا خطا برفته از یاد تاریکی گرفته فرو افتاده گشاده پناهگاه راستین بی         

خاکستري خاکستر همه سو زمین . فرما خواهد شد عشق کهنه عشق نو همچون ایام متبرك بدبختی بار دیگر حکم. آرام همه رفته از یاد

هرگز مگر در رویا رویاي خودش . دررو هاي پراکنده خاکستري خاکستر پناهگاه راستین عاقبت بی ویرانه. پایانگی آسمان یکی همه سو بی

.هاي کوچک دوآبی روشن هاي چهره شکاف و سوراخ پیکر کوچک صورت خاکستر خط .ط یک بار آید به کارفق

. وار آبی آسمان در شعر هرگز مگر در خیال آبی در تخیل دیوانه. ها پناهگاه راستین عاقبت به سوي آن بسا خطا برفته از یاد ویرانه         

.نور عقل همه رفته از یادنور سفید دم دست سر از میان چشم آرام 

پایانگی پیکر کوچک  سو بی زمین آسمان یکی همه. سیاهی آهسته آهسته با ویرانه پناهگاه راستین چهار دیوار بر پشت نه صدایی         

چک خاکستري خاکستر پیکر کو. تر فقط یک گام تنهاي تنها در شن نه گیرش گاهی موفق خواهد شد یک گام بیش. فقط راست قامت
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پایانگی زمین آسمان یکی  همه سو بی. هاي صاف همه رفته از یاد نور پناهگاه سفید سفید پهنه. پایانگی طپان رو به بی فقط راست قامت دل

.نه صدایی نه تکانی

نده چهار دیوار بر دررو پراک پناهگاه راستین عاقبت بی .پایانگی ها به پهلوها بسته پیکر کوچک رو به بی پاها یک تک تخته دست         

بار دیگر کفر خواهد گفت مانند آن ایام متبرك رو به . هاي صاف سفید سفید چشم آرام عاقبت همه رفته از یاد پهنه .پشت نه صدایی

.رو به چشم آرام دم دست همه آرام همه سفید همه رفته از یاد. آسمان باز رگبار گذرا

پیکر کوچک خاکستري خاکستر چهارمیخه . خاکستري خاکستر فقط راست قامتپیکر کوچک دل کوچک یک تخته طپان          

پیکر کوچک اسافل کوچک یک تخته کوچک فرسوده نشیمنگاه یک تک تخته شکاف خاکستري شکاف . پایانگی طپان رو به بی دل

.پروردة خیال فلق برآشوبندة پرورندگان خیال و آن دیگري به نام شفق. فرسوده
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  جان آپدایک / کالغ در جنگل 

رؤیا وهمی : برگردان

ها،  اي آن اي در جنگل، نزدیک خانه کوچک و اجاره بارید، بطوریکه هر شاخه برفی خشک و مرموز و سرتاسر یک شب گرم می     

ها تار و پود ضخیم  بود؛ گویی شاخهسایه، عمق را از این صحنه  ربوده  دم بی از آن باال، تاللوي صبح. گاه کوهی از برف شده بود تکیه

نازکی برف، روي تار و پود سیاه رنگ . پرده اي هستند که روي آن الفبایی چینی نقش بسته و بر آسمان خاکستري آویزان شده است

ر موقع خوابش جک از خودش پرسید آیا تابحال چنین صحنه زیبایی دیده است؟ برف بند آمده بود؛ انگا. آن، توري مانند به نظر می آمد

.فرا رسیده بود

  

شان، در میان زرق و  خانه شب قبل او و همسرش شام را در خانه صاحب. حوله حمام به تن، صبح زود، کنار پنجره ایستاده بود    

خانه  وج صاحبز.ها، روي میزي دراز  دو نوع شراب، قرمز و قرمزتر، با شام سرو شده بود و شمع. کنند خورده بودند جات خیره برقِ عتیقه

ها و مردها از هم جدا شدند، مردها پس از آنکه با بِرَندي  بعد از شام، زن. شان نشسته بود تر بودند و گرد پیري، زیرکانه روي چهره مسن

جنس . نداي بود دورهم جمع شد کننده گلویی تازه کردند و سیگار کشیدند دوباره در اتاق بزرگی که دیوار آن پوشیده از ابریشم سبز خیره

هاي لوستر باالي سرشان طعنه  هاي نامربوط آنان به درخشش کریستال هاي مخالف چنان سرگرم پر حرفی شدند که درخشش حرف

داد، بلکه خود  هاي طالیی ساعت روي مرمر خاکستري، نه تنها گذران پرشتاب زمان بیات شده را نمایش می عقربه(سر انجام .  زد می

حوصلگی تمام به باالي پلکان مارپیچ صعود کردند و به اتاقی دعوت شدند  با بی) مورد نمایش واقع شده بود نیز از نظر ظرافت ساخت

او معبدي از کاغذ هاي . پرداخت می» کاردستی با کاغذهاي رنگی«که خانم میزبان ِ مو فلفلی، هر روز در آن، به سرگرمی با شکوهش 

ترین ظرف  ترین و براق روي میز کار، بزرگ. هاي کاغذي قاب گرفته شده، آویزان بودگل روي دیوار، دسته. رنگی طراحی کرده بود

گاو آبی . اي هم وجود دارد حال ندیده بود، قرار داشت؛ او حتی به خواب هم نمی دید چنین اندازه که جک تا به» المر«اي  چسب قطره

ها دم در  هنگام بازگشت، مهمان. ها را پوشاندند روي کاردستی سپس خدمتکاران آمدند و. خندید رنگ روي ظرف چسب، سرمستانه می

تري به  شد؛ در بیرون خانه، صمیمیت بیش ها می بارش برف مانع دید آن. خانه میزبان، متوجه شدند، دنیا غرق در سفیدي شده است

زي، که مغرور بود از شامش، شرابش، هاي مست هم صدا، تمجید کردند؛ میزبان را، مردي مسن و کوتاه، آرترو مهمان. خورد چشم می

شان که آن نیز مال  اي شدند به خانه کوچک و اجاره ها بدرقه می که با نگاه آن زوج جوان در حالی. هاي زنش و حاال از برفش کاردستی

مصرفش گذشته باشد در خانه دستمزد پرستار بچه را پرداختند و او را در آن شب طوفانی مانند چیزي که تاریخ . آن ها بود برگشتند

گوش رسید، مرد براي  شش ساعت بعد وقتی صداي گریه بچه به. بازي مشغول شدند با این که دیروقت بود، به عشق. راهی کردند

.قدرشناسی، به جاي زنش از تختخواب پایین آمد و کودك را آرام کرد

  

برفی که لبه ي . پخش شد و موجب اشکبار شدن چشمانش گشتدار بچه غباري نامریی از گاز آمونیاك در هوا  از کهنه نم          

ها را  پو شانده بود باعث برش اشعه ي آفتاب می شد بطوریکه خورشید پشت آسمان، مانند المپ روشنی از پشت کاله کاغذي  پنجره

نواخت گرم شده بود،  ت به طور یکهاي بنفشه ما اتاق کودك گرم و پر نور بود؛ کاغذ دیواري با طرحی از گل. آباژور به نظر می آمد

.ریخته اتاق هم لبریز از معصومیت بود هم هاي به براي همین حتی گوشه
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در این لحظه ، دختربچه دنیا ندیده، برهنه و هاج و واج، ناخواسته چشم به قیافه همیشگی پدرش دوخته بود و او را زیر نظر     

داشت و خنکی کف اتاق، هر دو در خرسندي او سهیم بودند؛ در چشم کودك بزرگ  حوله حمام  پشمی و بنفش رنگی که به تن. داشت

اي و لخت او، به چشم کودك، مدام از الي برگ هاي لباس حوله اي او گم و پیدا می  هاي عضله ران. آمد چه بود به نظر می تر از آن 

اطره مستی اش، کم خوابی فعلی اش و شکوه نافذ برفی که مرد آنها را دید، همه چیز را از میان سه الیه شفاف شیشه پنجره؛ خ. شد

درزهاي موازي کف اتاق، جالي سالمون رنگ دیوار، . چون گیرایی اش تیز بود پس آدم مالیمی بود. جا سایه گسترده بود ناگاه همه

که  موجب زدودن گیجی او شده بود،  همه این چیزها را، بر اثر بیگاري - نگاه خیره و تاریک، مانند مردمکی که با دارو گشاد شده باشد

.کرد، احساس کرد ساخت و ضرورت تخلیه اندرونش را به او یادآوري می و فشاري که در عمق وجودش بر او وارد می

  

او از حمام مجاور اتاق دخترش استفاده کرد؛ حمامی که . با وجودي که خانه کوچک بود ولی دو سرویس بهداشتی داشت          

هاي سقف حمام پوسته  پرچ هاي اطراف میخ گچ. هاي خیس بچه لق شده بود چهار گوش پرده ي آن از تکرار سنگینی کهنه ي میله

هاي شناور مدفوعش مانند  کرد ناباورانه دید که تکه شکل توالت نگاه می که به آب راکد  کاسه بیضی او درحالی. پوسته شده بود

.زنند ور عجیبی برق میط هاي کوتاه و ازهم دریده ، به شاخه

  

ماهرانه به تن دخترش . ها نورانی شدند و براي تصفیه ي خانه کوچک به فعالیت درآمد سیفون توالت کشیده شد؛ تمام لوله          

ل اتاق نگاهی به داخ. شان رسیدند در پاگرد آخر به اتاق خواب. ها رفت خورد لباس پوشاند و بچه به بغل به طرف پله که مدام وول می

وار از بالش آویزان شده بود  که هر کدام قالب بازوان لخت او درحالی. جا شده است شان جابه خواب بزرگ انداخت؛ دید زنش روي تخت

هایش به باال کشیده  هایش یکی از سینه با چرخش شانه. او را قاب گرفته بود بیرون از مالفه مانند عاجی لک دار جمجمۀ زیبا و کج

تکه شده انوار صافی  خورشید با نگاهی موشکافانه به آسمانِ ابري تکه. مرکز آن در خواب سبکش به نمایش در آمده بودشده بود و 

اش به نرمی  چشمان آبی. ها، بر او و بر باالي درخت بلوط تناور تابانده بود رنگ خود را، از میان جنگل بر روي حاشیه پنجره شده و بی

.متوجه دور شدن همسرش در پاگرد پله شد. ز هم باز شداي روي تور، ا فرود پروانه

  

هاي  این ضربه. هاي مالیمی به پشت گردن او زد هاي باریک و مارپیچ، کودك با بازیگوشی ضربه هنگام پایین آمدن از پله          

برف به خورد اثاثیه پوسیده و تیره رفته بازتاب . تر بود ها تاریک پایین پله. خفیف موجب لرزش درونش شد مانند تابش گزنده آفتاب بود

: هاي زمخت نواي برخورد زنجیر بر الستیک چرخ: آید امروز شیر فروش دیر می. صبح بخیر آقاي ترموستات. اثاثیه ي اجاره اي. بود

 .درد آمد بازویی که فرزندش را بغل کرده بود به . آمدنی چه با شکوه
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اي  اي بود که توسط باد پنکه نقره هاي پالستیکی ها لبریز از شکر و قاشق قفسه. ا پیدا کندنتوانست جعبه برشتوك بچه ر          

ناشیانه . خواست کودك را با یک حرکت روي صندلی بچه بنشاند نتوانست؛ پاهاي دختر توي صندلی گیر کرد. جا پخش شده بودند همه

 .هاي ساختمان بود؟ صدایی از سقف آمد؛ نوایی از لولهچه . زمستان،برشتوك گرم. در قابلمه آب ریخت و گذاشت بجوشد

  

پس از . همسر، مادر، آمد، او، پیچیده در ابریشم آبی رنگی که خطوط اندامش را از نظر پنهان کرده بود، با صورتی رنگ پریده آمد   

» لین«ی از جنس کاج که با روغن دانۀ مرد، مغرور، آرام و نرم نشست روي میز کوچک. بیدار شدنٍ شوهرش دیگر نتوانسته بود بخوابد

مرد . پرتقال در لیوان باریک و بلند جلوي مرد ظاهر شد آب . بلند شد» گربِر«از سینی صندلی کودك بوي برشتوك . جال خورده بود

.طرف لبانش برد؛ زیر انگشتانش بوي همسرش را حس کرد لیوان را به 

  

زده  زار یخ از پس چمن. دوباره نزد رفقایش که از پشت پنجره پیدا بودند برگردد و خیره شود توانست و حاال او آزاد بود و می          

ها مانند عبایی سیاه، مزین به روبانی سفید روي  نمود؛ بوته زاري از الفباي چینی می جنگل گویی بوته اي دور، انبوه شاخ و برگ از فاصله

ها،  آسمان خاکستري، جنگل بافتۀ ي ذهن او، گلدان. عمق تصویري بی. خورد تکان نمیچیز در آن صحنه  هیچ. پاي خود ایستاده بودند

.انگیزي فرو رفته بودند ها، همه در سکون حیرت آالچیق ها و فواره

  

اي که از جنس نور بود و  مرغ عسلی را در بشقاب صورتی، جلو او روي رومیزي هاي نان تَُست آغشته به تخم همسرش، تکه       

.ه حاشیه پنجره، آنرا خال خالی کرده بود گذاشتسای

  

هایش را جمع کرد و کوشید  پرنده بال. زنان نمایان شد بال  اي بزرگ و سیاه بال بیرون خانه پرنده. ناگهان اتفاقی رخ داد          

ه بود قلبش از کار بیفتد؛ کالغ با جک از ترس دیدن کالغ کم ماند. هایش را جایی گیر دهد، نتوانست و به سمت جنگل پرواز کرد پنجه

.گشت دیواري که تصویري بیش در خیال او نبود دنبال فرورفتگی هایی روي دیوار می هجومی گستاخانه، کورکورانه به

  

هاي  هم زدن متالشی شد و روي شاخه درخت افتاد؛ برف هیکل سیاهش در یک چشم به. پرنده نتوانست وارد خانه شود          

سپس همه این . طور باقی ماند هایش باز شد و همان بال. شاخه به صورت پودر در هوا پخش شد و تورمانند به زمین نشستروي 

».کلر«داد زد . تصاویر از پیش چشمش ناپدید شد و قلبش به تپش افتاد

  

اي که مابین  د برف بود و لقمهنگاه آبی و موشکاف زن از روي چهره او به طرف پنجره کشیده شد، تنها چیزي که دی          

.انگشتان او ماسیده بود
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».مرغتو بخور تخم«:لبان زن جنبید
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  جان آپدایک / زنان حساس 

دنا فرهنگ: برگردان

فراموش شود، اما معلوم هرچند که این اتفاق ممکن بود بعد از چند دقیقه درد و سوزش . ورونیکا هورست را زنبور نیش زده بود         

. شد که او در بیست و نه سالگی و در اوج سالمتی و جوانی به نیش زنبور حساسیت دارد، دچار شوك شدیدي شد و نزدیک بود که بمیرد

تان جانش را در ماشین انداخت و با سرعت از وسط شهر قیقاج رفت و او را به بیمارس بختانه شوهرش گرگور با او بود و بدن نیمه خوش

.جا توانسنتد جانش را نجات دهند رساند و آن

وقتی لس میلر این ماجرا را از زنش لیزا که بعد از یک جلسه تنیس همراه غیبت با زنان دیگر سرحال و قبراق بود، شنید          

داد در آن لحظات او  یشان به او م او و ورونیکا تابستان گذشته با هم سر و سري داشتند و براساس حقی که عشق. حسودیش شد

قدر حضور ذهن داشته که بعد از همه ماجرا به مرکز پلیس  گرگور حتی آن. بایست همراه ورونیکا باشد و قهرمانانه جانش را نجات دهد می

.برود و توضیح دهد که چرا از چراغ قرمز رد شده و با سرعت غیرمجاز رانندگی کرده است

کس  وقت زنبور نیشش نزده بوده، چون هیچ که تقریباً سی سالش است هیچ شه باور کرد که با این نمی«:لیزا معصومانه گفت         

«.من که وقتی بچه بودم بارها زنبور نیشم زده بود .دانسته که به نیش زنبور حساسیت دارد نمی

.فکر کنم ورونیکا توي شهر بزرگ شده-                   

«.جا پارك هست همه. شه باز هم دلیل نمی«:ي دفاع از ورونیکا تعجب کرده بود، گفتلیزا که از حضور ذهن او برا

هاي  جا را پوشانده بود، بین مالفه اش توي تختش جایی که به نطرش رنگ صورتی خیلی مالیمی همه لس ورونیکا را در خانه         

«.نیستها  اون اصالً اهل بیرون رفتن و این«:چروك خورده تصور کرد و گفت

اگر کسی از . کرد سوخته و پر از کک و مک می روي و اسکی در تمام سال صورتش را آفتاب تنیس، گلف، پیاده .لیزا این طور نبود         

لیزا که احساس کرد انگار لس موضوع اصلی را . اند خالی شده اش برنزه و خال هاي آبی دید که حتی عنبیه کرد می خیلی نزدیک نگاه می

«.در هر صورت نزدیک بوده بمیرد«:فراموش کرده گفت

. براي لس باورکردنی نبود که جسم زیبا و روح بلندمرتبه ورونیکا بر اثر یک بدشانسی شیمیایی براي همیشه از این دنیا محو شود         

تري  عمل کم س احتماالً در آن لحظات سرعتهر چند که ل. در دقایقی که ورونیکا بدحال شده بوده، البد به عاشق سابقش فکر کرده بوده

اي که احساس لغات را از بین  چرده ورونیکا که انگلیسی را اگر نتوان گفت با لهجه، با ظرافت احمقانه از گرگور شوهر کوتاه قد و سیاه

که خودش بداند جان ورونیکا را  اینشان در پایان تابستان بدون  شاید لس با به هم زدن رابطه. داد زد، از خودش نشان می برد، حرف می می

باري  دانست چه کار باید بکند و ممکن بود که اشتباه مرگ کرد و نمی اگر او به جاي گرگور بود دست و پایش را گم می. نجات داده بود

. اده هورست تبدیل شودتواند به یکی از وقایع مهم در زندگی خانو لس با آزردگی به این فکر افتاد که این اتفاق ساده می. مرتکب شود

قدر حسودیش شده  لس آن. االصل جانش را نجات داده را زنبور گزیده و بابابزرگ بامزه خارجی) و یا بعدها مامان بزرگ(روزي که مامان 

کا بود، گرا همراه ورونی پرداز، به جاي گرگور بداخم و عمل اگر او، لس خیال. بود که عضالت شکمش منقبض شد و از درد به خود پیچید

. تري داشت شان تناسب بیش از بین رفتن ورونیکا بر اثر این حادثه با عشق نافرجام تابستانی. کرد اي پیدا می این اتفاق برایش معنی شاعرانه

و هاي ا پریده ورونیکا را مجسم کرد که در گهواره دست جان و رنگ تر است؟ پیکر بی چه چیزي جز مرگ حتی از رابطه جنسی هم صمیمانه

 .آرام گرفته است

ربع که ترکیبی از طیف  هاي سه پیراهنی با یقه قایقی باز و آستین. داشت پوشید که خیلی دوستش  اي می ورونیکا لباس تابستانی         

را که از موهاي تفاوتی به سرووضع  آمد و حالت بی اما به ورونیکا می. پوشید تر زنی می رنگی بود که کم. رنگ تا پر رنگ نارنجی داشت کم

افتاد همه چیز را با این رنگ به خاطر  شان می لس هروقت به یاد دوران دوستی. کرد شد خواند تشدید می لخت و چشمان سبزش می

 جا را ها همه ه ها زرد شده بودند و سروصداي زنجر چمن .هرچند وقتی که از هم جدا شده بودند تابستان تمام شده بود و پاییز بود .آورد می

لس توضیح داده بود . اش لرزیده بود هاي لس گوش می داد تر شده بود و لب پایین چشمان ورونیکا وقتی که داشت به حرف. پر کرده بود

شان بویی نبرده و زندگی  ها را هنوز خیلی کوچک بودند ترك کند و بهتر است تا هنوز کسی از رابطه تواند به سادگی لیزا و بچه که او نمی
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قدر دوستش ندارد که از چنگ گرگور  هایش او را متهم کرد که آن ورونیکا در میان سیل اشک. واده خراب نشده، تمامش کنندهر دو خان

هاي لس  ها در آغوش هم گریه کردند و اشک آن. قدر آزاد نیست که این کار را بکند نجاتش دهد و او گفت که ترجیح می دهد بگوید آن

اش برق می زد ریخته بود و به هم قول داده بودند که از این رابطه چیزي به کسی  که از بین یقه باز قایقی روي پوست شانه برهنه ورونیکا

.نگویند

 شان رابطه دوستی .کرد اشتباه کرده که چنین قولی داده است اما با گذشت پاییز و زمستان و رسیدن تابستان بعد لس احساس می         

جواب  هاي مشتاقش را بی سعی کرده بود دوباره توجه ورونیکا را به خودش جلب کند اما او نگاه. بقیه هم بدانند آمد جالبی بود که بدش نمی

اي تنها  در یک مهمانی وقتی که لس گوشه. هایش براي جلب توجه او در بین جمعیت با گستاخی جواب داده بود گذاشته بود و به تالش

لس عزیزم تا حاال «:و خیره شده بود و با اخمی در ابروهاي کمانی قرمزش به او گفته بودگیرش انداخته بود با چشمان سبزش به ا

اش برخورده بود و تعجب  به» .ام خوب، حاال دیگر شنیده«:لس گفت» خواي برینی از مستراح گم شو بیرون؟ اي که می گن اگه نمی شنیده

.ر که امکان نداشت لباس نارنجی آن رنگی بپوشدطو همان. امکان نداشت لیزا با این لحن صحبت کند. کرده بود

آمد که ورونیکا  ها به نظرش می رابطه مخفیانه او با ورونیکا مثل یک زخم التیام نیافته در درونش باقی مانده بود و با گذشت سال         

وزنش کم شده بود و نحیف و شکننده . وقت از عواقب نیش زنبور کامالً خالص نشده بود ورونیکا هیچ. کشد هم از همین زخم رنج می

گرگور در این ماجرا زیرکانه . زد مرتب به بیمارستان شهر سر می. شد کرد و وزنش اضافه می گاه دوباره باد می رسید، هرچند که گه نظر می به

جهت  گفت که ورونیکا بی میرفت  می رفت و وقتی که تنها به مهمانی کرد و از حرف زدن درباره ناخوشی ورونیکا طفره می رفتار می

کرد که ورونیکا در لحطاتی که از  لس پیش خود تصور می. آورد اش به میان نمی کند و صحبتی از بیماري خودش را در خانه حبس می

 زد حتی گاهی به سر لس می. کند کند و همه چیز را پیش گرگور اعتراف می شود به لس خیانت می شدت ضعف در چنگال گرگور اسیر می

زیبایی ورونیکا در اثر بیماري از بین نرفته بود، . فرساید خورده روح ورونیکا را می که از دست دادن او دلیل اصلی حساسیتی است که خورده

ها در آن زمان تمام زن-ها حمام آفتاب گرفتن  بعد از سال. نمود تاللواي که زیر سایه مرگ زننده می .اي پیدا کرده بود بلکه حتی جلوة تازه

اش خراب  هایش در آغاز سی سالگی دندان. ماند پریده می ورونیکا به نور حساسیت پیدا کرده بود و تمام تابستان رنگ -کردند این کار را می

شان در شهر مجاور، در  هاي پزشکی که مطب باید مرتب براي معالجه پیش متخصصان دندان. شده بودند و او را به دردسر انداخته بودند

.رفت کرد بود، می گذاري کار می جا به عنوان مشاور سرمایه روي محلی که لس در آن ن بلندي که روبهساختما

از آن  .گذشت پیراهن رسمی تیره و کتی پشمی پوشیده بود و با حواس پرتی از خیابان می .بار لس او را از پنجره دفترش دید یک         

خورد که در حالی که هر دوشان با کس دیگري  کرد و در دل حسرت روزهایی را می نگاه می به بعد لس به امید دیدن او مرتب بیرون را

. زدند هاي صورتش دلش را به هم می ومک دایمی لیزا و کک هاي ورزشی فعالیت. خوردند ازدواج کرده بودند، در اعماق گناه غوطه می

اش راضی نیست و با کس دیگري ارتباط  شده بود که گرگور از زندگی شایعه. موهاي لیزا مثل مادرش قبل از موقع خاکستري شده بودند

گاه او را در  هنوز گاه. آورد اش تاب می ها را در زندان زندگی زناشویی کند که ورونیکا چگونه این خیانت توانست تصور  لس نمی. دارد

در مدتی که با هم دوست بودند، عالوه بر . گذاشت محلش نمی داد تا به او نزدیک شود، ورونیکا اما وقتی که ترتیبی می. دید ها می مهمانی

شان و خاطراتی که از پدر و مادرهاشان و  شان درباره فرزندان هاي رابطه جنسی در چیزهاي دیگري هم شریک شده بودند و از نگرانی

اي که لس در مقابل مسایل عادي  اي روزمرهه هاي هاي معصومانه در میان دلهره این رازگویی. زدند دوران رشدشان داشتند با هم حرف می

.اي خوشایند که به دلیل فشارهاي بیرونی از بین رفته بود رابطه. زندگی داشت، چیزي بود که مرد عاشق از دست داده بود

لس در . را شناختاي تردید او  بنابراین وقتی روزي ورونیکا را بین جمعیت دید که از مطب دکتر بیرون آمده بود، بدون لحظه         

که زحمت برداشتن باالپوشی را به خود بدهد بیرون  لس بدون این. رو در برابر باد زمستانی مچاله شده بود طبقه دهم بود و ورونیکا در پیاده

.دوید و سر راه ورونیکا پشت ساختمانی مخفی شد

کنی؟ جا چه کار می لستر این-                   

ها بودند و روي  تزیینات کریسمس هنوز در ویترین مغازه. ي دستکش پوشش را به کمرش زد تا تعجبش را نشان بدهدها و دست         

بیا باهم ناهار بخوریم، یا «:لس با التماس گفت. نشست کم داشت گرد و غبار می زدند کم هاي درختان کاج که مثل پولک برق می برگ

فقط تاج دندانم را که ریخته بود . حس نکرد امروز بی«:ورونیکا با لحن خشکی جواب داد» حسی است؟ نکنه که دهنت پر از دواي بی

جا  در گرماي کافه دنجی که لس دوست داشت در روزهاي کاري ناهارش را آن. این حرف کم اهمیت لس را ترساند» .پانسمان موقت کرد
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پیراهن . اش را درآورده بود حوصلگی کت پشمی تیره او با بی. شدسر میز نشسته با شد که ورونیکا آن لس باورش نمی. بخورد، نشستند

او  «اي؟ ها چه طور بوده خوب، تو توي این سال«:لس پرسید. اي انداخته بود بافتنی قرمزي پوشیده بود و گردنبند مروارید بدلی صورتی

شد و  کم داشت پر می یلی زود آمده بودند ولی کافه کمخ» شناسند؟ جا همه تو را نمی کنیم؟ مگر این چرا داریم این کار را می«:جواب داد

.شد شد مرتب بلند می دینگ در که باز و بسته می صداي دینگ

از چی باید بترسیم؟ ممکنه تو یک مشتري باشی یا یک دوست قدیمی . اما گورباباشون. شناشن ها هم نمی شناسن، بعضی ها می بعضی-

طوره؟ حالت چه. که واقعاَ هم هستی

.ـ خوبم

:اما ادامه داد. گوید دانست که دروغ می لس می

ورجه  تر بود دایم ورجه بنیه شون که خوش یادمه که یکی. زدي تنگ شده شان می هایی که راجع به هات چطورن؟ دلم براي حرف بچه-

.آورد ها لجت را درمی کرد و اون یکی که حساس و خجالتی بود بعضی وقت می

 .روند روزي می البته او و برادرش هر دوشون مدرسه شبانه. آورد االن جانت لجم را درمی. خیلی گذشتهاز اون روزها -

که تب داشت، فرستادیش مدرسه چون  کردیم تا با هم باشیم؟ یادته که یک روز هاردي را با این طور باید دست به سرشان می یادته چه-

با هم قرار داشتیم؟

کله بودیم و تو حق داشتی  ما احمق و بی. کشم االن از خودم خجالت می. دهم به یاد نیاورم ترجیح می. ام موش کردهمن همه چیز را فرا-

 .که تمامش کردي، طول کشید تا این موضوع رو بفهمم اما باالخره فهمیدم

اي من هم االن نوجوان هستن و رفتن ه بچه. کردم زیادي به خودم فکر می. احمق بودم که ولت کردم. خوب، من زیاد مطمئن نیستم-

.اند کنم که ارزشش را داشته کنم شک می شان که می نگاه .مدرسه شبانه روزي

.اند لستر معلومه که داشته-

ورونیکا سرش را پایین انداخت و به فنجان چاي داغی که به جاي یک نوشیدنی واقعی که لس اصرار داشت مثل خود او سفارش          

 .گرفته بود خیره شد بدهد،

.مجبورم نکن این را دوباره بگم. تو حق داشتی-

.اما االن به نظرم حماقت محض بود که این کار را کردیم. شاید-

     .رم ذارم می اگر بخواي باهام الس بزنی می-

من و گرگور داریم از هم طالق «:مکثی کرد و با لحنی رسمی گفت. بعد از گفتن این جمله فکرهایی به ذهن ورونیکا خطور کرد

«.گیریم می

 !نه-

  .دادند انگار بالشی را روي صورتش فشار می. لس احساس کرد که هوا سنگین شده است         

چرا؟-

ش حلقه کرده هایش را دور فنجان هایش را کسی ببیند دست مثل قماربازي که نگران است ورق. هایش را باال انداخت ورونیکا شانه         

.بود

.گه دیگه در حد او نیستم می-

کردي؟ هاي سردش شکایت می طور از نوازش یادته چه! واقعاَ؟ چه خودخواه و پرمدعا-

 .هاش را باال انداخت اش درست معلوم نبود شانه ورونیکا دوباره با حرکتی که معنی         

.تر هم هست مردها صادقتر  تازه از بیش. او یک مرد معمولی است-

شان شود،  منظور ورونیکا کنایه زدن به او بود؟ در این بازي تازه که امکان داشت باعث از سرگرفتن دوستی. لس نگران شد         
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. آي ر نمیپریده به نظ زمستان به اندازه تابستان رنگ«:که جوابی به این حرف بدهد، گفت به جاي این. خواست دستش را زیادي رو کند نمی

  «کنه؟ هنوز هم نور خورشید اذیتت می

دونم دقیقاًَ چه  هر چند که نمی. البته نوع غیرحادش را. جلدي دارم ام گفتن که سل به. کنه پرسیدي یادم افتاد که یک کم می حاال که -

.کوفتیه

 .هنوز هم به چشم من محشري. خوب باز هم خوبه که حاد نیست-

اي که لس  هاي صمیمانه از صحبت. شان را سفارش دادند و بقیه ناهار را ساکت ماندند ها با عجله غذاي آمد و آن خدمت پیش         

در خلسه بعد از دقایق . آمدند ها معموالً در رختخواب به میان می هر چند که این صحبت. کشید، خبري نبود مدتی طوالنی انتظارشان را می

کفل پهن و بدن الغر خود را با احتیاط . اي به تحریک شدن ندارد س کرد ورونیکا دیگر چندان عالقهلس احسا. کننده طوالنی تحریک

.چیزي تابناك در او بود، مثل رشته سیمی که جریانی از آن بگذرد. انگار که ممکن است ناگهان بترکد. داد تکان می

خوب، چیزي از موضوع «:د یا نه کتش را برداشت و به لس گفتخورن خدمت فرصت کند که بپرسد دسر می که پیش قبل از آن         

«.ام وقت چیزي را به او نگفته من هیچ«:لس اعتراض کرد» .داند چیزها هنوز را هیچ کس نمی بعضی. طالق به لیزا نگو

تر  اش با ورونیکا که مسن دوبارهدوستی . شوند وقتی باالخره زمانی رسید که احساس کرد باید از هم جدا . ولی او به لیزا گفت         

بختی  اش راهی براي رسیدن به خوش پریده با صورت رنگ. هایش را با تصویر او پر کرده بود تر بود، روزها و شب تر و خواستنی شکننده

خواست تا  ت و حاال میهم زده اس وقت به نظرش درست نیامده بود که با او به هیچ. داد آلود که به لس آرامش می  تصویري مه. موعود بود

رساند و حتی خودش برایش  آورد و او را به دکتر می کرد که براي او سوپ به رختخواب می خودش را تصور می. آخر عمر از او مراقبت کند

ورونیکا به  هایی بود که شان محدود به وقت دیدارهاي .شان را هنوز درست و حسابی از سر نگرفته بودند رابطه. کند نقش دکتر را بازي می

تر از این موقعیت خودش را به عنوان همسري که ناعادالنه با او رفتار شده است، به خطر  خواست بیش چون نمی. رفت پزشکی می دندان

 اي که لس به یاد داشت شباهت پیدا تر به معشوقه تر و بیش خوردند، او بیش گاه با هم می هایی که گه در این ناهارها و مشروب. بیاندازد

اش را نشان  هایی که دنیاي درونی گی و صداي پرنشاطش موقع صحبت کردن، همراه با نیش و کنایه پروا، سر زنده رفتار بی. کرد می

.اي نشده بود باك و شاد که در زندگی ساکت و پرمسئولیت لس به آن توجه داد، دنیایی بی می

توانست به نقشی که ورونیکا در  نمی» اما آخه چرا؟«:یش کشید پرسیدلیزا وقتی که لس به طور سربسته صحبت طالق را پ         

فکر کنم به اندازه «:گفت. شان هم اشاره کند شد که به دوستی قبلی صورت مجبور می چون در آن .کرد اعتراف کند اش بازي می زندگی

خودت با خودت . کردن هستی فقط به فکر ورزش. صادقانه بگم تو دیگر در حد من نیستی. ایم کافی به عنوان زن و شوهر با هم بوده

«.گم همین فردا بریم پیش وکیل من که نمی. اش فکر کن لطفاَ راجع به. اي شده شاید از اول هم می. شی تر سرگرم می بیش

.و خیره شدآمدند، به ا تر به نظر می اش با لکه هاي طالیی که از زیر قطرات اشک بزرگ چشمان آبی. لیزا احمق نبود         

این به جدا شدن ورونیکا و گرگور ربط داره؟-

طور عاقالنه و با احترام و عالقه متقابل  تونه به ما یاد بده که چه ها می چه ربطی ممکنه داشته باشه؟ ولی کار آن. معلومه که نداره. نه-

  .این کار را بکنیم

.کنه قدر مریضه گرگور داره ترکش می رحمانه است که وقتی که اون این گن بیهمه می .ام ها نشنیده من که چیزي از عالقه بین آن-

مگر مریضه؟-                   

داشتنی که  ضعفی دوست. پذیري بیش اندازه همیشگی ورونیکا را به او نشان داده است کرد که نیش زنبور فقط آسیب فکر می         

.دیگر از مد افتاده بود

  .ورونیکا همیشه تو این کار مهارت داشته. هر چند که خوب ظاهرش را حفظ کرده. ه مریضهمعلومه ک-

تمام زندگی مشترك ما ظاهرسازي . کنیم مون می این کاري است که ما همه. کنی تو خودت هم این طوري فکر می. ببین، حفظ ظاهر-

.بوده
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.شون فکر کنم باید به. ها براي من تازگی داره حرفتمام این. طوري فکر نکرده بودم، لس وقت این من هیچ-

.معلومه عزیزم-

رسید  به نظر می. کرد هنوز باید صبر می. ساز شده بود شان مشکل ها گیر کرده بود، مسائل مالی کار هورست. اي در کار نبود عجله         

شد، خود را با شرایط جدید وفق  الوقوع پر می از احساس جدایی قریب طور که خانه با غباري روز همان که لیزا، این ورزشکار نمونه، روزبه

شان احساس کردند چیزي در خانه تغییر کرده و به تور  بین شان به خانه آمده بودند، با نگاه باریک ها که در تعطیالت مدرسه بچه. دهد می

دید  گشت می وقتی که لس از سرکار برمی. شد تر می تر و کم کمبرعکس لیزا فعالیتش . نوردي در ورمونت پناه بردند اسکی در اوتا و صخره

من هیچ . طوري گذشتند ها چه دونم ساعت نمی«:داد پرسید در طول روز چه کارهایی کرده است جواب می که در خانه است و اگر از او می

«.اصالً جون ندارم. حتی کارهاي خونه را هم نکردم. کاري نکردم

که مثل همیشه براي بازي گلف چهارنفره به مجموعه ورزشی برود،  اي بارانی در اوایل تابستان لیزا به جاي آن هدر آخر هفت         

.خوابید صدا زد اش را به هم زد و از اتاق خوابش لس را که در اتاق مهمان می برنامه

و به پشت » .خوام گولت بزنم نگران نباش نمی«:بدهد گفت اش را به او نشان زد تا سینه لیزا در حالی که لباس خوابش را باال می         

  .لغزید هایش می اشتیاقی در صورتش نبود و لبخندي نگرانی روي لب. روي تخت خوابید

.جا را دست بزن این-

از این واکنش لیزا . اختیار دستش را عقب کشید لس بی. اش دست او را روي پهلوي سینه چپش گذاشت پریده هاي رنگ انگشت         

 .سرخ شد

بگو چیزي . تو تنها کسی هستی که من دارم. هام بخوام این کار را برام بکنه ها یا یکی از دوست تونم از بچه من نمی. کنم خواهش می-

کنی یا نه؟ احساس می

اي  نوك قهوه. ه بودروي بدنش را سفت نگه داشت بندهاي محکم مخصوص پیاده ها ورزش مستمر و پوشیدن سینه سال         

دانست چیزي که  نمی» .اون زیر زیر. درست زیر پوست نه، توتر. نه«:راهنماییش کرد. هایش در تماس ناگهانی با هوا برجسته شده بود سینه

یش موقع ده روز پ«:تر توضیح داد لیزا بیش. اش چیزي قلنبه شده بود هاي سینه هاي رگ و ریشه و غده در بین گره. کند چیست احساس می

«.حمام احساسش کردم و امیدوار بودم خیال کرده باشم

.اما شاید هم یک تکه فشرده شده طبیعی باشه. یه چیز سفتی هست... یه چیزي... دونم نمی... من-

.تر فشار داد لیرا دستش را روي انگشتان او گذاشت و بیش         

کنی؟ احساس می. جا این-

کنه؟ میدرد هم . آره انگار-

کنه، نه؟ اون ور هم دست بزن فرق می. فکر کنم. دونم نمی-

.این جسم برآمده درون لیزا در تاریکی مقابله کند هایش را بسته بود تا با حمله  چشم. گیج شده بود         

.تو باید بري دکتر. تونم چیزي بگم عزیزم من نمی. فکر کنم مثل هم نیست. ـ نه

لس بالتکلیف ایستاده بود و دستش . زد اش موج می هاي آبی رنگ چشم هاي کم ومک نگرانی بین کک» .ترسم می«:لیزا اعتراف کرد

حساسیتی که تمام عمر آرزویش را . مثل نیش یک زنبور. نرم بود و گرم و سنگین. طور روي سینه راست لیزا که سالم بود، مانده بود همان

دانست که  خواست از آن رو بگرداند اما می نسبت به این بدن که دلش می .از آن خودش بود کرده بود و حاال حداقل به طور قانونی

.کرد تواند، احساس گناه می نمی
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  راینر ماریا ریلکه / خیانت چگونه به روسیه راه یافت 

علی عبداللهی : برگردان

تر از سن و  جوان. گذارد زمستان و تابستان چفت پنجره میاش را  مردي بور و چاق، که صندلی. جا در همسایگی خود دوستی دارم این

ها  نماید و دقیقه اما روزهایی هم هست که پیر می. گیرد گانه به خود می ها حالتی بچه ة کنجکاوش گاهی وقت آید، چهر سالش به نظر می

خیلی وقت است با هم . ندگی خالی استفروغش تقریباً از ز هاي بی شود و چشم هو پیري فرتوت می گذرد و یک مثل سالی بر او می

هم  یک سال آزگار فقط سالم و علیکی به. بست مان نقش می هاي اختیار تبسمی بر لب بعدها بی. دیدیم دیگر را می اوایل فقط هم. آشناییم

بار که از کنارش رد  یک. مان باز شد جا و باب دوستی جا و آن آید از کی شروع کردیم به صحبت کردن و از این کردیم و یادم نمی می

:اش رو به پاییز آرام و شاعرانه باز بود، با صداي بلند گفت شدم پنجره می

«.ام مدتی است شما را ندیده! روز بخیر»

 :اش رفتم و در حال راه رفتن گفتم مثل همیشه کنار پنجره

«.رفته بودم سفر! سالم اوالد»

:قرارش پرسید هاي بی با چشم

«کجا بودید؟»

«!سیهرو»

:صندلی تکیه داد و گفت بعد به

«طور سرزمینی است؟ پهناور است، نه؟ این روسیه چه. اوه، این همه دور»

:گفتم

«...عالوه بله، پهناور است و به»

.اوالد تبسمی کرد و سرخ شد

«سوالم احمقانه بود؟»

مثالً این که روسیه با کجا هم . رسد چیزها به دهنم می پرسید چه سرزمینی است، خیلی وقتی شما می. جا هم بود نه، اوالد، برعکس به»

«.مرز است 

:دوستم دوید میان حرفم و گفت

«در شرق است؟»

:من به فکر فرو رفتم و گفتم

«.نه»

:دوست چالقم با کنجکاوي پرسید

«در شمال؟»

:هو به فکرم رسید که بگویم یک

دهند،  ها همه چیز مسطح و صاف است و وقتی چهار جهت اصلی را نشان می ر نقشهد. کنند هاي جغرافی مردم را گمراه می نقشه !ببینید»

اند و پستی  ها هم جایی وصل هایی دارد که آن ها و دره کوه. اما یک سرزمین که اطلس جغرافیایی نیست. اند کنند همه چیز را گفته خیال می

«.هایی دارند و بلندي

:دوستم به فکر فرو رفت و گفت

«روسیه از دو طرف با کجا هم مرز است؟. با شماستآها، حق »

.ها شد هو قیافۀ دوست ناخوشم مثل بچه یک

:گفتم
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«...دانید که می»

«با خدا هم مرز است؟»

:من در تأیید حرفش گفتم

«!بله، باخدا»

.قش بستاش ن بعد هم آثاري از تردید بر چهره. دوستم طوري سرش را تکان داد که انگار حرفم را فهمیده است

«مگر خدا کشور است؟»

:در جوابش گفتم

در آن جاها گاهی یک امپراتوري، خدا نام دارد و کسی را که بر آن . هاي ابتدایی خیلی از چیزها یک نام دارند کنم، ولی در زبان گمان نمی»

اند،  هر دو بزرگ و مهربان. شوند تمایزي قائل نمیشان هیچ  اقوام ابتدایی، اغلب بین سرزمین خود و پادشاه. نامند راند، هم خدا می حکم می

«.هراسناك و مقتدر

:مرد کنار پنجره به آرامی گفت

«اند؟ دانند که با خدا همسایه ولی در روسیه مردم می. فهمم می»

رسد تبدیل  که به مرز میآورند، که همین  چیزهاي زیادي از اروپا می. تأثیر خداوند بسیار قوي است. فهمد آدم در همۀ لحظات این را می»

از . »ممتاز«هاي قیمتی هم هست، ولی این مورد آخر فقط براي اغنیاست؛ براي طبقۀ به اصطالح  شان سنگ در میان. شود به سنگ می

«.شود، که قوت الیموت مردم است امپراتوري دیگري نان وارد می

«جا وضع شان خوب است؟ پس مردم آن»

:با تردید گفتم

«.آید براي خودش حساب و کتابی دارد وارداتی که از طرف خدا می. ن طورها هم نیستای! نه خیر»

.سعی کردم او را از این فکرها در بیاوردم

زنند که انگار  مردم با تزار طوري حرف می. اش را مثالً همۀ گذشتۀ آیینی. اند ولی مردم خیلی از شعائر این همسایۀ پهناور را پذیرفته»

«.خداست

«!عالی جناب: گویند پس به او نمی! طور نکه ای»

«.کنند نه، هر دو را پدر عزیز خطاب می»

«.زنند و جلو هر دو زانو می»

هایی که این  آلمانی! کارم، پدر عزیز مراببخش من گناه: گویند گریند و می سایند، می افتند؛ پیشانی بر زمین می همه جلو هر دو به خاك می»

زانو زدن یعنی چه؟ . کنم ولی من در این مورد طور دیگري فکر می. بار است کنند که این کارشان بردگی خفت ا میبینند، ادع کارها را می

سالم و تعظیم هم مطمئناً بیان . کار فقط کافی است کالهت را از سر برداري ها معتقدند براي این آلمانی. یعنی ابراز هراس و احترام باطنی

ولی این . توانست خود را روي زمین بیندازد قدر کوچک که کسی نمی هایی آن در سرزمین: کوتاه و مختصرهایی  هاست، حرکت همین حالت

از این رو خوب است در آن جایی که هنوز . که کسی از معناي آن چیزي بداند زودي مکانیکی شد، بدون این هاي کوتاه و مختصر به حرکت

«.یعنی بیم و احترام باطنی: اي بسیار زیبا و مهم یح بدهند، در قالب کلمهها را توض وقت و زمان براي این کار هست، حرکت

:دوست چالقم آه کشید

 «.زدم توانستم، من هم زانو می بله، اگر می»

:بعد از مکثی کوتاه ادامه دادم

لباس، غدا، هر نوع . فرستد و میکنند هر چیز نویی را ا مردم احساس می. شود ولی در روسیه خیلی چیزهاي دیگر هم از سوي خدا وارد می»

دهد، پیش از آن که از چیزي استفاده کنند یا مرتکب کاري  اوست که فرمان می. گیرد فضیلت و حتا هر گناهی از ارادة او سرچشمه می

«.بشوند

.مرد ناخوش، ترسان به من نگاه کرد
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:که خاطرش را آسوده کنم بالفاصله گفتم من هم براي این

خواهم به  می. که به آلمانی ترجمه شده است Bylinaبه اصطالح یک. کنم تان نقل می سانه است که دارم براياین فقط یک اف»

«.است "خیانت چگونه به روسیه راه یافت"عنوان آن . تان تعریف کنم اختصار محتواي آن را براي

.کرد روع داستان میهایش را بست؛ کاري که همیشه موقع ش من به پنجره تکیه کردم و مرد افلیج چشم

اش خراج بگیرد و دستور داد، در صورتی که دوازده کیسۀ طال به مسکو  روزگاري تزار ایوان مخوف تصمیم گرفت از فرمانروایان همسایه

 پادشاهان همسایه پس از رایزنی پیغام دادند که اگر پاسخ سه معماي ما را بدهی. ها جنگ سختی بکند نفرستند، با آن) شهر سفید)

کنیم، به شرق جانب کوه سفید روانه شو و پاسخ سه معماي ما را  در روز موعود که ما آن را مشخص می. کنیم ات را بر آورده می خواسته

.دهیم اي به تو می هایت درست باشند، دوازده کیسۀ طال و جواهري را که از ما خواسته اگر پاسخ. بگو

گاه حکیمیان  آن. هاي متعدد مسکو، شهر سفیدش، حواس او را از موضوع پرت کرد ت، ولی ناقوسویچ، اول به فکر فرورف تزار ایوان واسیلیه

دهد او را به میدان سرخ، جلو کلیساي واسیلی ببرند و گردن  هر کس در جواب معماها در بماند، دستور می: و رایزنانش را فراخواند و گفت

.بزنند

را رسید و او راهی نداشت جز این که عازم شرق بشود و پاي آن کوه سفید برود که آن قدر حکیمان را گردن زد که زمان موعود ف

اي  که در راه به فرزانه جا که راه کوه سفید دور بود، امکان این ولی از آن .کدام از معماها را نیافته بود جواب هیچ. پادشاهان منتظرش بودند

ر آن گیرودار بسیاري از فرزانگان از ترس این که مبادا امیران والیات بنا به عادت چون د. بربخورد و از او یاري بخواهد نیز منتفی نبود

ولی صبح . ها را در بین راه ندید کدام از آن هیچ .شان جدا کنند، در گوشه و کنار متواري بودند همیشگی سرشان را به جرم کم دانشی از تن

هاي اسکلت بندي را تراشیده و نصب  چوب. تاد که مشغول ساختن کلیسایی بوداش به دهقانی پیر با محاسنی بلند اف یکی از روزها چشم

جا توي خفتان بریزد، ببرد  که همه را یک جاي این نکتۀ عجیب در کار او این بود که به. کرد هاي ریز آن را درست می کرده بود و داشت پاره

او ناچار بود آرام آرام کار کند و همۀ . کرد آمد و مدام این کار را تکرار می یبرد و دوباره پایین م یکی یکی باال می و روي اسکلت تعبیه کند، 

:تزار به همین خاطر تاب و توانش را از کف داد و داد زد. چهارصد تیرك کوچک را یکی یکی در جاي خودش بگذارد

ها را باالي سقف  دفعه آن جا جمع بکنی و یک کها را ی بهتر نیست چوب) زنند در روسیه اغلب دهقانان را این طور صدا می! (احمق خرفت»

«.شود تر می طور کارت خیلی ساده این. ببري

:هایش را سایبان چشمش کرد و در جواب تزار گفت دست. دهقان که در این لحظه از سقف پایین آمده بود، ایستاد

شوي بگذار جواب آن سه معمایی  داري از این جا رد می در ضمن، حال که! ویچ کار هر کسی را به خودش واگذار کن، تزار ایوان واسیلیه»

«.را که باید در شرق پاي کوه سفید، که فاصلۀ چندانی تا آن نمانده است، بدهی، به تو بگویم

.او با تیزهوشی جواب هر سه معما را به تزار گفت

:سرانجام پرسید. گزاري کند تزار از شدت تعجب یادش رفت از او سپاس

«خواهی؟ ن خدمتت چه پاداشی میدر ازاي ای»

:گفت رفت، طرف نردبان می ها را در دست داشت و به که یکی از چوب دهقان در حالی

«!هیچی»

:تزار گفت

«.شود، باید چیزي از من بخواهی طوري که نمی این! بایست»

گیري،  را که در شرق از پادشاهان همسایه میطور است، دستور بده یک کیسه از آن دوازده کیسه طالیی  حاال که این -پدربزرگوار–خب »

«!به من بدهند

:تزار به عالمت تأیید سري تکان داد و گفت

«.دهم تو می باشد، یک کیسه از آن را به»
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.جا رفت تا مبادا جواب معماها را فراموش کند بعد هم به سرعت برق از آن

.در قصر را به روي خودش بست و با خود خلوت کرد بعدها که تزار با دوازده کیسه طال از شرق برگشت، در مسکو
کار همۀ  تزار فراموش. تاالر در سایۀ جواهرات گم شده بود. ها در آورد و کوهی از جواهر در وسط تاالر درست کرد جواهرات را از کیسه

ها بردارد، ولی دلش نیامد، از آن کوه طال  آن اي از تصمیم گرفت کیسه. بعد یاد قولی که به دهقان داده بود افتاد .دوازده کیسه را خالی کرد

ها را با ماسهء نرم پر کرد، آرام به قصر برگشت، باقی ماندة کیسه را با  شبانگاه به حیاط قصر آمد؛ سه چهارم یکی از کیسه. چیزي کم شود

ساخت،  دور افتاده از روسیه، کلیسا میاي پرت و  را براي دهقان پیر که در گوشه هایش آن طال پر کرد و صبح روز بعد با یکی از پیک

:که دهقان چشمش به پیک افتاد، از بام کلیسایی که هنوز خیلی مانده بود تمام شود، پایین آمد و فریاد زد همین. فرستاد

! برگرد اي اي که سه چهارم آن ماسه و کمتر از یک چهارمش طالست، از همان راهی که آمده با همان کیسه! تر نیا دوست من نزدیک»

کس اعتماد نخواهد کرد و  کس به هیچ ولی از این به بعد هیچ. به سرورت بگو تاکنون پاي خیانت به روسیه باز نشده بود. من الزمش ندارم

ها بعد این کار او در سراسر روسیه  چون حاال دیگر خودش راه و چاه خیانت را به همه نشان داد و قرن. کار به گردن اوست تقصیر این

ام حقیقت و  خواستم، بلکه خواسته من از او طال نمی. کنم من بدون طال زندگی می. من نیازي به طال ندارم. شمار خواهد یافت وان بیپیر

ویچ که در شهر سفیدش، در مسکو، با طینت بد در جامه  به سرورت، ایوان مخوف، تزار ایوان واسیلیه. ولی او مرا فریفت. صداقت بود

«!ها را بگو ه است؛ همۀ این حرفزربفتش، جلوس کرد

هاي روي هم انباشته هم خبري  تیرچهاز. هنوز پیک چند قدمی با تاخت نرفته بود که رو برگرداند، اما اثري از دهقان و کلیسایش نبود

ان خود را به تزار نقس نفس زن. سوار، هراسان راه مسکو را در پیش گرفت. کرد زمین خالی و مسطح پیش رویش بود تا چشم کار می. نبود

زبانی گفت که دهقان مذکور، جز خداوند  رساند و با زبانی که از ترس، بند آمده بود، تقریباً همۀ ماجرا را برایش حکایت کرد و با زبان بی

.کس دیگري نبوده است

:آرام گفت دوستم بعد از این که حکایتم تمام شد، 

«گفت؟ آیا واقعا پیک، درست می»

:گفتم

«.خب اوالد، من باید بروم... متعصب و خرافاتی هستند... دانید که مردم ولی می !شاید»

:مرد چالق گفت

«آیید برایم قصه تعریف کنید؟ بازهم می. متأسفم»

«.ولی یک شرط دارم! با کمال میل»

:اوالد با تعجب گفت

«چه شرطی؟»

:گفتم

«.یه تعریف کنیدهاي همسا شرطم این است که قصه را از سر تا ته براي بچه»

«.ها به ندرت پیشم می آیند آخر، این روزها بچه»

:من به او دلداري دادم و گفتم

. اید گیري در چنته نداشته هاي دندان شاید هم قصه یا قصه .شان قصه بگویید اید براي شاید این اواخر حوصله نداشته. آیند به هر حال می»

تواند آن را مخفی کند؟ قصه را به ذهن بسپارید، خیلی زود  رست و حسابی بلد است، نمیکنید وقتی کسی یک قصۀ واقعی و د باور می

«!به امید دیدار! ها شود، به خصوص بین بچه پخش می

.ها رسید درست در همان روز قصه به گوش بچه. بعد از آن از پیش دوستم رفتم
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  والدیمیر ناباکوف / ایما و اشاره ها 

مریم خوزان : برگردان

در کودکی سه زبان روسی و فرانسه . در سنت پترزبورگ روسیه به دنیا آمد 1899در سال  (Vladimir Nabokov)دیمیر ناباکفوال

هاي رومی و اسالوي  از کالج ترینیتی کمبریج در رشته زبان 1922به انگلستان رفت و در سال  1919در سال . و انگلیسی را آموخت

 « (V.sirin)سیرین.و«هایش به زبان روسی با نام مستعار  ها و مقاله مین دوره به انتشار اشعار و داستانتقریباً در ه. التحصیل شد فارغ
او در . تبعۀ آن کشور شد 1945به ایاالت متحده امریکا مهاجرت کرد و در سال  1940در پی حملۀ هیتلر به اروپاي غربی در سال . پرداخت

پس از انتشار  1955در سال . کرد هاي امریکایی منتشر می دریس اشتغال داشت و آثارش را در مجلههاي امریکایی به ت ها و دانشگاه کالج

همین دلیل  به. از پیشۀ تدریس دست کشید تا همۀ وقت خود را صرف نوشتن کند 1959در سال . به شهرت رسیدLolitaرمان لولیتا

.درگذشت 1977ف در سال والدیمیر ناباک. اش در سویس اقامت گزید همراه خانواده به

:برخی از آثار ناباکف به زبان انگلیسی عبارتند از

(1941)the real life Sebastian knight  1951(که اولین رمان او به زبان انگلیسی است؛) Conclusive Evidence  که

 1958Nabokov's(امریکا؛ هجوي دربارة یک پروفسور مهاجر روسی در  Pnin(1957(یادآور کودکیش در روسیه است؛ 

Dozen( ،مجموعۀ سیزده داستان کوتاه)1962) Pale Fire( هجوي دربارة زندگی دانشگاهی؛ و...

خواند و با » کار بزرگ زندگیم«را  به انگلیسی ترجمه کرد که خودش آن 1963گین پوشکین را در سال  ناباکف همچنین رمان اوژن اونه

.هاي اولیه روسی خود را به انگلیسی ترجمه کرد ها و رمان کاري پسرش بسیاري از داستان هم
معموالً مضامین روان نژندي و پارانوئیدي در تاروپود . ساز سبک ادبی او بود دانش زبانی و مطالعه گستردة ناباکف دربارة ادبیات جهان زمینه

 .دشو هاي آگاهانه در زبان، مشخصه سبک او محسوب می نوآوري. آثار او وجود دارد

 (Paradox)خالف عادت«کند و  هاست که او تفسیر می نژند نظامی از نشانه جهان از دید شخصیتی روان» ها ایما و اشاره«در داستان 

.شود این است که خواننده هم در این تفسیر درگیر می«

1

جوانی که دچار اختالل ذهنی العالجی است چهاربار در طی چهار سال متوالی با این مشکل روبرو بودند که چه هدیۀ تولدي براي مرد 

کسی که به هیچ چیز اشتیاق نداشت؛ در نظرش هر چیز ساختۀ دست بشر یا کندوي شیطان بود مرتعش از نیتی بدخواهانه که فقط . ببرند

ذف برخی اجناس که پدر و مادرش پس از ح. آمد یافت، یا وسایل آسایش زمختی که هیچ به کار دنیاي مجرد او نمی را در می خودش آن

 :خطري را انتخاب کردند هدیۀ کوچک مطبوع و بی) هرنوع ابزاري در زمرة محرمات بود(ممکن بود اهانتی به او باشد یا باعث ترسش شود 

.جور مرباي میوه در ده شیشۀ کوچک سبدي از ده

اش  زن به موهاي کدر جوگندمی. ها دیگر پیر بودند آن گذشت، حاال بیست سال گذشته بود و ها از ازدواجشان می وقتی او به دنیا آمد، سال

، همسایۀ دیوار به دیوارشان، که »1«مانند خانم سل(سن و سالش  پوشید، و برخالف زنان هم هاي کم بهاي سیاه می لباس. رسید نمی

جوي  آرایشی را در برابر نور عیب بیسیماي سپید و ) هاي کنار جوي بود اي از گل صورتش تماماً پوشیده از پودر و سرخاب و کالهش دسته

وکار پررونقی داشت اکنون کامالً متکی به برادر خویش،  شان کسب شوهرش که در موطن. گذاشت روزهاي بهاري به نمایش می

 .نامیدند می» شازده»دیدند و پیش خودشان او را  به ندرت او را می. ، یک امریکایی واقعی با قریب چهل سال سابقۀ اقامت، بود»2«ایزاك

ربع ساعت صدایی جز ضربان  قطار زیرزمینی جریان حیاتش را میان دو ایستگاه از دست داد و یک. آن روز جمعه همه چیز به هم ریخت

بایست سوار شوند  پس از پیاده شدن از قطار، مدتی طوالنی در انتظار اتوبوسی که می. آمد ها برنمی خش روزنامه ها و خش منظم قلب آدم

رسید باال  رنگی که به آسایشگاه می هنگامی که از شیب جادة تیره. هاي وراج بود وقتی هم که اتوبوس آمد، پراز بچه دبیرستانی. دماندن

لخ کنان وارد اتاق  که پسرشان به رسم معمولش لخ در آسایشگاه هم منتظر شدند، و سرانجام به عوض این. بارید رفتند باران شدیدي می می
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خوشی از او  شناختند و دل پرستاري که می) خلق و پریشان هاي غرور جوانی و بداصالح شده و کج رت نحیف پوشیده از جوشیا با صو(شود 

گفت که حالش خوب است، ولی مالقات ممکن است  .رویی توضیح داد که پسر باز هم قصد خودکشی داشته است نداشتند آمد و با خوش

تصمیم گرفتند که هدیه را در اتاق دفتر . شد جا یا گم می ا کم بود و همه چیز خیلی راحت جابهج چون تعداد کارکنان آن. ناراحتش کند

.آسایشگاه نگذارند و دفعۀ بعد آن را با خود بیاورند
اش گرفته بود سینه دار مواقعی که دل مرد مرتب با همان صوت خاص زنگ. بعد بازوي او را گرفت. زن صبر کرد تا شوهر چترش را باز کند

تر پاي درختی که زیر  کمی آن طرف. وقتی به زیر سایبان ایستگاه در سمت دیگر خیابان رسیدند مرد چترش را بست. کرد را صاف می

.اي کز کرده بود جان نوپروازي درمانده در چاله چکید، پرندة کوچک نیمه هاي باران از آن فرو می خورد و قطره باران تاب می
هاي چروکیدة مرد  اي ردوبدل نکرد و هربار که به دست بوس تا ایستگاه قطار زیرزمینی، زن با شوهرش کلمهدر طول مسیر طوالنی اتو

نگریست نیش اشک را در  که روي دستۀ چتر به حالت مثبت درهم چفت شده بود می) اي روي پوست هاي قهوه هاي برآمده و لکه رگ(

موي در میان مسافران، که  ا ذهنش را مشغول کند، از مشاهدة دختري سیاهکرد ت نگاهش را متوجه اطراف می. کرد چشمانش حس می

. گریست، کمی یکه خورد، احساسی آمیخته از ترحم و تعجب به او دست داد تر می ناخن پاهایش قرمز و چرك بود و سر بر شانۀ زنی مسن

ازدواج کرده » 5«ا یکی از افراد خانوادة سلویچیکب» 4«ها پیش در مینسک که دخترش سال» 3«زن شبیه که بود؟ شبیه ربکا بریسوونا

.بود

آخرین باري که به چنین کاري دست زده بود، بر طبق اظهار نظر پزشک، روشش شاهکاري از ابداع بود و اگر یکی از بیماران حسود که 

خواست انجام بدهد گشودن  در واقع میکاري که . شد خواهد پرواز یاد بگیرد جلوش را نگرفته بود حتماً موفق می تصور کرده بود او می

.سوراخی در دنیایش و گریز از آن بود

. را براي خود حل کرده بودند ها پیش آن هاي او موضوع مقالۀ مفصلی در یک ماهنامۀ علمی شده بود، اما زن و شوهرش مدت نظام هذیان

گذرد  کند که هرچه در اطرافش می د نادر بیمار تصور میگونه موار در این. نامیده بود» جنون به خود بستن«را  آن» 6«هرمن برینک

تر از دیگران  هاي واقعی جایی در این توطئه ندارند ــ زیرا بیمار خود را به مراتب باهوش آدم. اي نهانی به شخصیت و هستی او دارد اشاره

رکاتی آهسته اطالعاتی را که شرح جزئیات آن در آسمان متراکم، ابرها با ح. اي در پی اوست رود جهان پدیده هرجا که می. داند می

اي دربارة افکار درونی او به مباحثه  شب هنگام درختان تیره با الفباي اشاره. کنند دیگر ردوبردل می باورنکردنی است دربارة او با یک

بایست حایل  هایی است که او می ش پیامناك نمای سازند که به طرزي هول هایی را می ها و ذرات آفتاب طرح ها و لکه ریزه سنگ. پردازند می

اي و  مانند سطوح آیینه. طرف هستند بعضی جاسوسان نظارگانی بی. اي است پر رمز و راز و او موضوع اصلی آن هر چیز نوشته. ها باشد آن

هاي روان و  مثل آب)رانی هم دیگ. ها شاهدانی مغرض هستند و فطرتاً کیفر دهنده هاي درون ویترین مغازه هاي آرام؛ بقیه نظیر کت تاالب

اي دربارة او دارند و به طرز عجیب و غریبی اعمال او را سو تعبیر  که تا سرحد جنون دچار تشنج هستند نظر تحریف شده) ها طوفان

هم ثبت و  هر بازدمی. اي از زندگی را صرف رمزگشایی تموج اشیا کند همیشه باید حالت تدافعی داشته باشد و هرلحظه و لمحه. کنند می

هاي لجام  ها سیل رسوایی در دوردست. اي کاش فقط محیط بالواسطه متوجه او بود ــ اما افسوس که چنین نیست. شود ضبط می

هاي گسترده به سرعت  هاي خونش یک میلیون بار بزرگتر شده، بر روي دشت شج گویچه. شود تر و رساتر می گسیخته هر دم روان

هاي خارا و  ناکی دارند حقیقت نهایی هستی او را در قالب سنگ هاي عظیمی که استحکام و بلندي هول ت کوهغلتد، و تازه در دور دس می

.کنند صنوبرهاي ناالن خالصه می

2

خواست براي شام  زن می. هاي خیابان در آمیخته بود از فضاي پرسروصدا و هواي آلودة ایستگاه که بیرون آمدند ته ماندة روز با نور چراغ

ها رسیده بود که یادش  مرد به سومین پاگرد پله. اهی بخرد، به همین سبب سبد مرباها را به دست مرد داد و به او گفت که به خانه برودم

.افتاد دسته کلیدش را آن روز به زن داده است

آمد،  ها باال می ت بسیار از پلهزن با زحم. هاي نشست و حدود ده دقیقه بعد که زن آمد خاموش از جا برخاست مرد خاموش بر روي پله
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درنگ به سوي  وارد آپارتمان دو اتاقۀ خود شدند و مرد بی. داد اش تکان می رمقی برلب داشت، سرش را به نشانۀ پوزش از نادانی لبخند بی

ی نویی را که اش حالت صورتک مانندي ترسناك یافت، و دندان مصنوع هاي لبش را عقب کشید، چهره هایش گوشه با شست. آینه رفت

وقتی زن میز را . ساخت قطع کرد ها متصل می هاي دراز بزاق دهانش را که او به دندان کرد از دهانش بیرون آورد و عاج خیلی ناراحتش می

ن که ز. گذاشت هاي نرمی را که احتیاج به جویدن نداشت به دهان می در حال مطالعۀ روزنامه خوراکی. خواند چید مرد روزنامۀ روسی می می

 .شناخت خاموش بود هاي روحی مرد را می حالت

آن سوي حیاط باریک، که باران در . اش هاي قدیمی دست ورق مستعملش و آلبوم زن در اتاق نشیمن ماند، با یک .وقتی مرد به بستر رفت

ها مردي با شلوار  و در قاب یکی از آنها با نور مالیمی روشن بود  نواخت، پنجره ولورده می تاریکی جرجر روي چند پیت حلبی خاکستري له

زن کرکره را پایین کشید و سرگرم . خواب نامرتبی دراز کشیده بود پیدا بود هایش را زیر سر گذاشته بود و طاقباز روي تخت سیاه که دست

نامزدش که صورت  شان در الیپزیگ با عکس مستخدمۀ آلمانی. نمود تر از بیشتر اطفال می در طفولیت متعجب. ها شد وارسی عکس

چهارساله، در . مینسک، انقالب، الیپزیگ، برلین، الیپزیگ، عکس نامیزان و بسیار تاري از نماي جلو خانه. اي داشت از الي آلبوم افتاد فربه

عمه .گونه که از هر غریبۀ دیگري گیرد، همان یک پارك ــ افسرده و خجول، با ابروان درهم کشیده، نگاه از سنجاب مشتاقی برمی

ناکی از اخبار تلخ ورشکستگی و حادثۀ قطار و مرض  اي با چشمانی وحشی که در دنیاي هراس ــخانم مسن هوچی چهارشانه» 7«رزا

هاي  شش سالگی ــآن وقتی که پرنده. شان نگران بود کشتند هایی که براي ها او را با همۀ آن که آلمانی کرد تا این سرطان زندگی می

باز  پسرعمویش ــکه حاال شطرنج. برد خوابی رنج می ها از بی کرد و مانند آدم بزرگ پا داشتند نقاشی می نسان دست و جالبی را که مثل ا

 معروفی است باز هم او، در هشت سالگی دیگر تقریباً پی بردن به افکار و روحیاتش دشوار شده بود، ترسنده از کاغذ دیواري راهرو، ترسنده

برگ نشان می  اي آویزان از درختی بی گاري کهنه هاي روي تپه و چرخ اي روستایی را با صخره ه فقط منظرهاز عکس خاصی در کتابی ک

ها در مدرسۀ ویژه به  هاي زشت و شرور و وحشی که او با آن شرم، ترحم، مشکالت تحقیرکننده، بچه. ده ساله ــسالی که از اروپا رفتند. داد

هاي خفیفش که پدر و مادرش با سرسختی  پهلو، زمانی فرا رسید که هراس والنی پس از یک سینهبرد، و بعد در دوران نقاهت ط سر می

آوردند شدیدتر شد و انگار به کالف سردرگم توهماتی که تارهایش  اي به غایت استثنایی به حساب می ها را خصوصیات عجیب بچه آن

.کرد هاي معمولی دور می به کلی از محدودة ذهن آدم شد و او را گذاشت تبدیل می دیگر تاثیر می منطقاً بر روي یک
ها یکی پس از دیگري بود، در  زن این و خیلی چیزهاي دیگر را پذیرفته بود ــزیرا زندگی در نهایت به معناي پذیرفتن از کف رفتن خوشی

به دالیل مختلف ناگزیر از تحمل آن بودند انتهاي درد که او و شوهرش  هاي بی زن به موج. مورد او حتی خوشی نبودــ صرف امکان بهبود

دادند؛ و به لطافت نامحدود دنیا؛ به سرنوشت این لطافت که یا  کرد؛ و به دیوهاي نامرئی که پسرش را به طرزي تصورناپذیر آزار می فکر می

وروب نشدة دنیا زیر لب با خود زمزمه هاي رفت اي که در کنج به اطفال از یاد رفته. شد رفت، یا تبدیل به جنون می شد یا هدر می له می

مانند و به هنگام نزدیک شدن هیوالي تاریکی درمانده ناگزیر از نظارة راست  هاي هرز زیبایی که از چشم زارع پنهان نمی کنند؛ به علف می

 .گذرد هستند هاي له شده می شدن سایۀ خمیدة بوزینه مانند او که از روي گل

3

در اتاق نشیمن صداي نالۀ شوهرش را شنید و طولی نکشید که مرد تلوتلوخوران وارد اتاق شد، روي لباس  شب گذشته پاسی از نیمه

.تر از روبدوشامبر قشنگ آبی رنگش دوست داشت پوشیده بود کل که آن را خیلی بیش اي با یقۀ پوست قره خوابش، باالپوش کهنه

«.برد خوابم نمی«: داد زد

«.برد؟ تو که خیلی خسته بودي وابت نمیچرا؟ چرا خ«: زن جواب داد

.و روي راحتی دراز کشید» .میرم برد، چون دارم می خوابم نمی«: گفت

«را خبر کنم؟» 8«خواهی دکتر سولوو کند؟ می دلت درد می»
» .مسئول«: تکرار کرد» .مجا بیاوریمش بیرون، وگرنه مسئول هستی باید زود از آن. گور پدر هر چه دکتر است. دکتر نه، دکتر نه«: ناله کرد

.کوفت اش می چنان که هر دو پایش روي زمین بود، با مشت گره کرده بر پیشانی و بدنش را به حالت نشسته جمع کرد و هم
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«.آوریمش خانه خیلی خوب، فردا صبح می«: زن آهسته گفت

.شویی رفت و به دست» .خواهد دلم چاي می«:شوهرش گفت
سرباز دل، نه پیک، آس : ورق بازي و یکی دو تا عکس را که از روي راحتی به زمین افتاده بود برداشت زن به سختی خم شد، چند تا

.اش و نامزد گنده» 9«پیک، السا

مانیم  هرکدام نیمی از شب را پیش او می. دهیم اتاق خواب را به او می .کار کنیم فهمیدم چه«: مرد سردماغ برگشت، با صداي بلندي گفت

خواهد  شازده هرچه می. اي دوبار به دیدنش بیاید خواهیم دست کم هفته از دکتر می. به نوبت. خوابیم ر را روي این راحتی میو نیمی دیگ

«.شود تر تمام می طوري ارزان البته حرفی هم ندارد، چون این. بگوید

بیرون آمده بود و او ایستاده وسط اتاق، مثل دمپایی مرد از پاي چپش . ها در آن ساعت شب عجیب بود زنگ زدن تلفن آن. تلفن زنگ زد

. زد چون زن بهتر انگلیسی حرف می. کشید دندان، به زنش خیره شده بود و در پی دمپاي پاشنه و پنجۀ پایش را روي زمین می ها، بی بچه

«شود با چارلی صحبت کنم؟ می«: دختري با صداي زیر ضعیفی گفت. داد ها را او جواب می تلفن

«.شماره درست نیست. اید؟ نه اي گرفته هچه شمار»

.اش رفت دستش به سوي قلب فرسودة خسته. با مالیمت گوشی را گذاشت

«.ترساندم«: گفت

بایست در  کاردها را می. آورند که صبح بشود، او را می به محض این. زده حرفش را از سر گرفت درنگ هیجان مرد لبخند سریعی زد و بی

 .ها کسی را تهدید نکرده بود پسر حتی در بدترین حالت .تدار گذاش یک کشوي قفل

.حالت نگران سراغ چارلی را گرفت همان صداي جوان بی. تلفن دوباره زنگ زد

«.گیرید را به جاي صفر می oحرف: گویم اشتباهتان چیست بهتان می. اید شماره را عوضی گرفته»

انداخته بود،  کشید، صورتش گل  مرد چاي را هورت می. هدیۀ تولد روي میز بود .شب خود نشستند بر سر بساط جشن چاي نامنتظر نیمه

تر شده بود، با  رگ کنار سر طاسش روي ماه گرفتگی بزرگ سرش برجسته. گرداند تا شکر کامالً در آن حل شود گاه لیوانش را می گه

تا زن یک لیوان چاي دیگر برایش بریزد، او عینکش را به چشم . زد اش برق می فامی روي چانه که صبح اصالح کرده بود، ته ریش نقره این

هاي  اش برچسب هاي مرطوب و بدقواره لب. هاي کوچک و براق زرد و سبز و سرخ مربا شد گذاشت و با لذت سرگرم وارسی مجدد شیشه

 .جنگلی رسیده بود که تلفن دوباره زنگ زدآلو، انگور، آلوسیاه، به سیب  زرد: کنان می خواند ها را با صداي بلند هجی خواناي روي شیشه
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  جان چیور / عید فقرا صفا ندارد 

صفدر تقی زاده : برگردان

هاي کوتاهش، زندگی به ظاهر مرفه ها و به ویژه داستاندر رمان. ترین داستان نویسان معاصر امریکاستجان چیور از برجسته         
او را به سبب هوشمندي و قدرتش در خلق فضاهایی که از واقعیت . و تیزبینی و طنزي تلخ نکوهیده است جوامع صنعتی امروز را با ظرافت

.اندنمایند، چخوف ادبیات امریکا نامیدهتر میزندگی واقعی

رها کرد و به کار در هفده سالگی درس و مشق و مدرسه را . در شهر کووینسی ایالت ماساچوست به دنیا آمد 1912چیور به سال          
هاي تازه در کار داستان نویسی به دریافت جوایز گوناگونی در داخل و خارج از امریکا و از جمله پولیتزر و به دلیل بدعت. نوشتن پرداخت

هاي زماندهجان چیور از آخرین با. هاي زنده دنیا ترجمه شده استجایزه ملی کتاب و مدال هاولز نایل آمده و آثارش به بسیاري از زبان
.وي، ویلیام فاکنر، اسکات فیتز جرالد، جان دوس پاسوس و جان استاین بک استنسل نویسندگانی چون ارنست همینگ

اي پس از آن که چارلی با زنگ ساعت از خواب بیدار شد، این جمله به ذهنش رسید و  لحظه. عید چه روز غم انگیزي است         

خواب  روي تخت. آسمان پشت پنجره تیره و تار بود. می را که سراسر شب پیش آزارش داده بود، درك کردتنگی مبه هو دلیل آن دل یک

نشست و زنجیر چراغی را که پیش رویش آویزان بود کشید و با خود اندیشید عید کریسمس، چه روز واقعاً غم انگیزي است، از میان 

تم که باید ساعت شش صبح این روز سرد و سیاه عید کریسمس از خواب بیدار ها جمعیت نیویورك، من در واقع تنها آدمی هس میلیون

.بله، من تنها آدم این شهرم که باید بیدار باشم .شوم

آمد، تنها صدایی که شنید صداي  هاي باالیی ساختمان تک اتاقۀ محل سکونتش پایین می لباس پوشید و وقتی از یکی از طبقه         

چارلی . شان کنندها فراموش کرده بودند خاموشهایی بودند که صاحب خانههاي روشن، چراغبود و تنها چراغناساز خُرخُر خواب 

از خیابان سوم گذشت و قدم زنان به ساوتون پلیس . روزي خورد و سوار تراموا شد هاي غذا خوري شبانهاش را در یکی از واگنصبحانه

هزاران نفر در خواب بودند و این خواب  .هاي سیاه کشیده بودندهاي خیابان، دیواري از پنجرهراغها جلو نور چخانه .هوا تاریک بود. رسید

اي شیشه-چارلی درهاي آهنی . انگار شهر سقوط کرده بود، انگار آخرالزمان شده بود. دادهمگانی، به شهر حالت سرزمین متروکی می

کن، پشت سرسرا  ده بود باز کرد و از میان سرسراي زیباي آن به سوي اتاق رختجا ش آسانسورچی آن ساختمانی را که از شش ماه پیش،

هاي برنجی، دستمال گردنی گره خورده به شکل پاپیون و کت و شلواري که روي درزهایش نوار آبی اي راه راه با دکمهجا جلیقه رفت و آن

چارلی بیدارش کرد و آسانسورچی شب . زدآسانسور چرت می آسانسورچی شب کار، روي چهار پایه کوچک .روشن دوخته شده بود پوشید

با بیماري نگهبان، چارلی جانشینی براي . تواند آن روز به سر کار بیایدکار، با صدایی گرفته گفت که نگهبان در ورودي بیمار شده و نمی

 .بگیردوقت ناهار نداشت و عده زیادي از ساکنان آپارتمان منتظرش بودند تا برایشان تاکسی 

شناختش و زنی ظاهراً بدکاره بود زنگ اي از شروع کارش نگذشته بود که خانم هویگ در طبقه چهاردهم که چارلی میچند دقیقه         

دو تا سگ . خانم هویگ هنوز نخوابیده بود و با لباس خواب بلندي که کتی رویش پوشیده بود به آسانسور آمد. آسانسور را به صدا در آورد

هایش را گوشه پیاده رو رها کرد که به درون تاریکی رفت و سگ چارلی او را پایین برد و تا وقتی. اش هم دنبالش آمدندوچولوي با مزهک

زن از آسانسور که خارج  .اي بیرون ماند و دوباره برگشت و چارلی بار دیگر او را چهارده طبقه باال بردزن چند دقیقه. چشم از او برنداشت

«.عیدت مبارك، چارلی«:گفت می شد

به عقیده من عید، روز شادي بخشی که نیست هیچ، . راستش براي من که عید و غیر عید معنی ندارد، خانم هویگ«:چارلی گفت         

اما -دهندنه، راستش انعام خوبی هم می -هاي دست و دلباز و خیري نیستندگویم اهالی این محل آدمنمی. خیلی هم غم انگیز است

«هاي تنها، عید لطف چندانی ندارد، نیست؟براي آدم. کنم و زن و بچه و کس و کاري ندارمدانید، من در اتاق کوچکی تنها زندگی میمی

«هاي تنها، عید لطف چندانی ندارد، نیست؟براي آدم. خود من هم کس و کاري ندارم. متأسفم، چارلی«:خانم هویگ گفت         
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.چارلی پایین آمد. ها به آپارتمانش رفتهایش را صدا کرد و دنبال آنسگ         

دستگاه حرارت مرکزي در طبقه زیر ساختمان با حرکت منظم و سنگین خود . تا مدتی خبري نشد و چارلی سیگاري روشن کرد         

د و نخست در سرسرا و سپس در تمام شانزده طبقه طنین صداي خفۀ بخار و گرما در فضا پیچی. کار افتاد و ساختمان را به لرزه انداخت به

فضاي سیاه و تیرة پشت . کردتنگی او را سبک نمی اما این صدا انگار نوعی لرزش و بیداري مکانیکی بود و بار تنهایی و دل. انداخت

انگیز  نوري غم. مقدمه در هوا ظاهر شده بود رنگ آبی برگشته بود اما این نور آبی، انگار منبعی نداشت و بی اي، اکنون دیگر بهدرهاي شیشه

اش بگیرد که تاکسی زرد رنگی جلوي ساختمان ایستاد و والسرها در لباس آور و خیابان خالی را پر کرد و چارلی نزدیک بود گریه بود و گریه

دیدن والسرها سبب شد که به فکر . رساند شان در باالترین طبقه ساختمانها را به آپارتمان شب، سیاه مست از آن پیاده شدند و چارلی آن

.وحشتناك بود. بیفتد و به تفاوت زندگی خودش در اتاقی محقر با زندگی مردم باالنشین بیندیشد

چند خانوادة دیگر هم ساعت هشت  .سه خانواده بیشتر نبودند. گاه نخستین کلیسا روندگان، زنگ آسانسور را به صدا در آوردند آن         

سود و قهوة صبحانه در اتاقک  ه کلیسا رفتند اما باقی ساکنان ساختمان بیدار نبودند هرچند دیگر بوي سرخ کردن گوشت خوك نمکصبح ب

.آسانسور پیچیده بود

هم پرستار و هم کودك پوستشان تیره و . کمی از ساعت نه گذشته بود که خانم پرستاري به همراه کودکی سوار آسانسور شدند         

چارلی زندانی بود و مجبور بود . چارلی خودش هرگز به برمودا نرفته بود.انددانست که تازه از برمودا برگشتهفتاب سوخته بود و چارلی میآ

روزي هشت ساعت در قفس دو و چهل در یک و هشتاد آسانسور زندانی باشد و خود آسانسور هم در چاهکی که شانزده طبقه طول داشت 

طول متوسط هر بار باال و  .گذرانداش را این جور میهاي مختلف آسانسورچی بود و زندگیالی بود که در ساختمانده س. محبوس بود

ها طی کرده بود، وقتی به فکر پایین رفتن را حدود یک هشتم مایل تخمین زده بود و وقتی که به فکر هزاران مایلی افتاد که در این سال

ها طی کرده بود، وقتی به فکر افتاد که کاش کابین آسانسور را از میان ابر و مه فراز دریاي کارائیب سالهزاران مایلی افتاد که در این 

. ها را عامل تنگی و باریکی مسیر سفرهایش پنداشترا روي ساحلی مرجانی در برمودا فرود آورده بود، ساکنان آپارتمان پیش رانده بود و آن

ها بودند که بال و پرش را قیچی کرده  ور که فشار زندگی آنان بود که او را حبس کرده بود، انگار آنانگار که این نه طبیعت خود آسانس

.بودند

چارلی به . ها هم عید را به او تبریک گفتند آن. ها در طبقه نهم زنگ آسانسور را به صدا در آوردنددر این فکرها بود که دوپال         

. متشکرم که به فکر من هستید، اما عید براي من روز تعطیل و روز استراحت نیست«:رفتند جواب دادمی ها که در آسانسور پاییندوپال

 «.کنم و زن و بچه و فک و فامیلی ندارممن در اتاقکی کوچک، تک و تنها زندگی می. عید روز غم انگیزي است براي فقرا،

«خوري چارلی؟میپس شام شب عید را با کی « :خانم دوپال پرسید         

«.کنمخرم و وصله شکمم میساندویچی می. خورمشب عید که من شام نمی«:چارلی گفت         

اي بود اما دلی نازك داشت و ناله و شکایت چارلی حال خوش روز عیدش را خانم دوپال زن چاق و چله» !واي، نگو چارلی»         

توانستم تو را سر سفره شام عیدمان دعوت کنم اي کاش می«:گفت. د و ناگهانی گرفتار آمده استکه انگار زیر بارانی تن خراب کرد، طوري

ها و هر بنده چی و معلم و بچه شدند، پستمان جمع میچارلی، آره، من اهل ورمونتم و بچه که بودم، آره، شب عید عدة زیادي سرسفره

توانی آسانسور را ول آخر تو هم که انگار نمی. دانم چرا نباید این کار را بکنمهم نمی خدایی که خانواده و فک و فامیلی نداشت، آره و حاال

. فرستمزنم و بشقابی برایت میتوانی چارلی؟ با همۀ اینها، همین که آقاي دوپال شکم غاز شب عید را پاره کند، به تو زنگ میکنی، می

«.از شام شب عید مهمان ما باشیاي کنم بیایی باال دست کم لقمهو دعوتت می آره، 

اما مطمئن نبود پس از آمدن دوستان و بستگان، . اش کرده بودها شگفت زده بازي آن سخاوت و دست و دل. چارلی تشکر کرد         

.شان نشود موضوع فراموش

خانم گادشیل، «:ش را پایین انداخت و گفتچارلی سر بزرگ گادشیل زنگ زد و وقتی براي چارلی عید خوشی آرزو کرد، بعد خانم         

البد خبر دارید که . انگیز استکریسمس براي فقرا واقعاً غم. کریسمس براي من که روز تعطیل و استراحت نیست. فقیر فقرا که عید ندارند

«.کنمتک و تنها توي دخمۀ کوچکی زندگی می. من زن و بچه و فک فامیلی ندارم

زد و به دار و خالی از هرگونه رنجشی حرف میزن با لحنی کنایه» !خود من هم کس و کاري ندارم، چارلی«:گفتخانم گادشیل          

کدام به  من سه تا بچه و هفت تا نوه دارم اما هیچ. ها امروز پیش من نیستندیعنی راستش برو بچه«:گرفتاجبار، ظاهري جدي به خود می
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دانم خیلی مشکل می. کنمها را درك می البته من مشکل آن. د و عید کریسمس را با من بگذرانندها بیایناین فکر نیستند که این طرف

اما . رفتمها بودم همیشه هر طور بود به دیدار پدر و مادر می ها سفر کند اما خودم که به سن و سال آناست که آدم در ایام تعطیلی با بچه

! دانم تو چه حالی داري چارلیمی. ها را محکوم کنیم دانیم آنخاطر چیزهایی که دلیلش را نمی ها با هم فرق دارند و ما نباید بهخوب آدم

«.تک و تنها. من هم درست مثل تو هستم. من خودم هم حاال کس و کاري ندارم

سه تا نوکر و کلفت و پول و مال  این درست که تنها بود اما آپارتمانی داشت ده اتاقه با. سخنرانی خانم گادشیل بر او اثر نگذاشت         

ریخت سر اي فقیرنشین از دیدن ته ماندة غذایی که آشپزشان دور میچیز و گرسنۀ محله هاي بیو منال و انواع جواهرات، چه بسا بر و بچه

.ردها فکر کاي در سرسرا نشست و به بچهروي چهار پایه. هاي فقیر افتادبعد به فکر بچه. شناختنداز پا نمی

رسید، شور و هیجان نزدیک شدن عید کریسمس آغاز همین که پاییز می. ها روز عید کریسمس حال و روز خوشی نداشتندبچه         

گزاري در آخرین پنجشنبۀ ماه نوامبر، فکر کریسمس  اي در پیش خواهند داشت و تا روز سپاسشد و خوشحال از این که روز معرکهمی

هاي گل بود و جا حلقههمه .اي از فکر کریسمس بیرون نروندشد که لحظهاوضاع و احوال طوري جور می .ردکدیگر رهایشان نمی

ها هاي فراوانی که در مجلهعکس. ها و بابانوئل که سر هر گذري ایستاده بودآمدند و درختان پاركها که به صدا در میبندي و ناقوس آذین

کرد که اگر خوب و مؤدب باشند، هر چه بخواهند هر در و دیواري چسبانده بودند، با خبرشان می ها چاپ شده بود و رويو روزنامه

شدند، این خبر آمیخته با هوایی شدند، کور هم اگر بودند باز خبردار میحتی اگر سواد خواندن نداشتند باز هم خبردار می. شود نصیبشان می

ها به قیمت پشت شیشۀ مغازه همه اسباب بازي گران رفتند با دیدن آنکه به خیابان می هر بار. کردندهاي فقیر تنفس میبود که بچه

ها را در بخاري رفتند، نامهها به خواب میکنند اما تا بچهشان را پست می هايدادند که نامهنوشتند و پدر و مادرها قول میبابانوئل نامه می

ها بگویی که بابانوئل فقط به خانۀ  توانستی به آنها بفهمانی، چگونه می وانستی به آنتشد چگونه میسوزاندند و صبح که عید میمی

نبات است یا بادکنک، چگونه  هاي تو، فوقش آبرود، که بابانوئل راه خانۀ مردمان خوب و شریف را بلد نیست، که وقتی عیديها میخرپول

شان نگاه کنی؟ آوري به چشمانتاب می

دخترك داشت . گشت، زنی را با دختر خردسالی در خیابان پنجاه و نهم دیده بودتر که چارلی از کار به خانه بر می پیش چند شب         

بازي پشت شیشۀ  کند چون که انواع و اقسام اسبابدانست که دارد گریه میکند، میچارلی حدس زد دختر دارد گریه می. کردگریه می

کند یا اي کار میاندیشید که مادر دخترك البد در خانه. ها مال او باشد رسیده بود چرا نباید دست کم یکی از آنها دیده بود و از خود پمغازه

اي روند مثل اتاق خودش با دیوارهاي نمور و بی هیچ دستگاه گرم کنندهها به اتاقی می پس از آن دید که آن. شاید جایی پیشخدمت است

اش را جایی ی کنسرو و سوپی باز کنند و بخورند و دخترك را دید که پیش از خواب، جوراب پاره پورهدر سرماي شب عید کریسمس تا قوط

زنگ طبقه یازده رشتۀ خیاالتش را از هم –کند تا بلکه چیزي بیابد و در جوراب بیندازد آویزد و دید که مادر کیف پولش را زیر و رو میمی

براي من عید، روز «:ها که کریسمس خوشی را برایش آرزو کردند گفت آن به. تظرش بودندوقتی باال رفت آقا و خانم فولر من. گسست

«.تعطیل و روز استراحت نیست، خانم فولر، عید فقرا صفا ندارد

«چند تا بچه داري، چارلی؟«:خانم فولر پرسید         

«.چهارتا زنده، دوتا هم توي گور«:جواب داد         

«.خانم، لیبري هم چالق است«ادامه داد . این دروغ یکه خورد از عظمت         

ها پیش چند تا هدیه براي بچه«:آسانسور که به سرسرا رسید، بیرون رفت و سربرگرداند و گفت» .متأسفم، چارلی«:خانم فولر گفت         

«.ها را بگیرتیم، بیا عیدي بچهوقتی برگش. رویممن و آقاي فولر حاال داریم به منزل دوستی می! من داري، چارلی

.بعد زنگ طبقه چهارم را زدند و چارلی باال رفت تا خانواده وستون را پایین بیاورد. چارلی تشکر کرد         

. براي من که کریسمس روز تعطیل و استراحت نیست«:وقتی وستون ها عید کریسمس را به او تبریک گفتند، چارلی جواب داد         

«!.کنماي تک و تنها زندگی میدانید من توي دخمهمی .فقرا، عید روز غم انگیزي است براي

هم عید کریسمس،  زمان جنگ که آقاي وستون به جبهه رفته بود، من. کشیدانم چه میبیچاره چارلی، می«:خانم وستون گفت         

فقط با چند تا تخم مرغ، نیمرویی درست کردم و نشستم و تا صبح . شب عید نه شامی داشتم نه درخت کاجی، نه چیزي. تک و تنها بودم

«!کشی، چارلیدانم چه میمی«:خانم وستون گفت. آقاي وستون که به سرسرا رفته بود، با بی صبري زنش را صدا زد» .اشک ریختم

هاي وحشی شکار شده داد  خانگی و مرغبوي گوشت خوك نمک سود و قهوه، جاي خود را به بوي گوشت پرندگان  ظهر که شد،         
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ها، همه از ها و پرستارهاي بچهبچه. و ساختمان عین محلۀ مسکونی بزرگ و شلوغی، سرگرم تهیه سور و سات و ضیافت جشن عید شد

آمدند، سرسرا تو می بیشتر کسانی که از در. رسیدندشان سر می هاي دراز لیموزینها در اتومبیلها و عمهمادر بزرگ. پارك برگشته بودند

چارلی در جواب بیشتر کسانی که . هاي نو نوارشان را پوشیده بودند هایی پیچیده در کاغذهاي رنگی دستشان بود و کت پوست و لباسبسته

قت حال و داد و هر وکرد و وضع زندگی خود را از وضع مردي مجرد و تنها به پدري فقیر تغییر میگفتند همچنان گله میبه او تبریک می

شد اما حتی افشاي افسردگی و این حالت سودایی در برانگیختن احساس ترحم کرد دوباره همان مرد مجرد و تنها میاي پیدا میحوصله

.دادکرد و تسکینش نمیاش نمیدیگران، آرام و آسوده

قابل در ایستاده بود با لیوانی در یک دست و بطري ساعت یک و نیم، زنگ طبقه نهم به صدا در آمد و باال که رفت آقاي دوپال م         

شان پیدا شد که سینی بعد سروکله کلفت. و لیوان را برایش پر کرد» !بیا گیالسی مشروب کریسمس بزن چارلی«:گفت. آبی در دست دیگر

ن از آقاي دوپال خواهش کردم م! عیدت مبارك، چارلی«. خانم دوپال از اتاق نشیمن بیرون آمد. داري دستش بود پر از غذاي سر پوش

وقتی نوبت . ترسیدم دسر آب شودجا بفرستم، چون می زودتر غاز را پاره کند تا یک لقمه هم به تو برسد، آره، نخواستم با دسر بستنی یک

رگی آورد و آن را و از آپارتمان، جعبه پهن بز» کریسمس بی هدیه چه لطفی دارد، چارلی؟«:آقاي دوپال گفت» .زنمدسر شد، باز صدات می

 .روي سینی غذا گذاشت

. هایش جاري شد اشک از چشم» .کنید که این کریسمس براي من هم یک عید راست راستی بشوددارید کاري می«:چارلی گفت         

«.ممنون، حقیقتاً ممنون«

برد، هایش را با خود به آسانسور میعیديطور که شام و  و همان» !عیدت مبارك! عیدت مبارك«:همه با صداي بلند گفتند         

اي زیر سرپوش سینی، سوپ بود و کمی ماهی با سس و تکه. پایین که رسید، سینی و جعبه را به اتاق رخت کن برد. تماشایش کردند

دست . شامبري در جعبه بودربدو. که جواب بدهد، جعبه اهدایی خانم دوپال را باز کرد زنگ دوباره به صدا در آمد اما پیش از آن. گوشت غاز

کلفت خانم گادشیل سینی . شاد و شنگول به طبقه دوازدهم رفت. گذاشتشان داشت رفته رفته در مغزش اثر میو دلبازي و کوکتیل

«!عیدت مبارك چارلی«:خانم گادشیل گفت. کشیددست، مقابل در ایستاده بود و خود خانم گادشیل هم پشت سرش انتظار می به

آمد، در راه، لیوان شرابی را که روي سینی خانم پایین که می. هایش جمع شدچارلی از او تشکر کرد و دوباره اشگ، گوشه چشم        

اي از کباب گوشت گوسفند برداشت و در دهان چارلی با انگشت تکه. غذاي اهدایی خانم گادشیل کباب بود. گادشیل بود سر کشید

عیدت «:خانم فولر گفت. اي کاغذي پاك کرد و به طبقه یازدهم رفتشد و چارلی صورتش را با حوله صداي زنگ دوباره بلند. گذاشت

هاي تبلیغاتی در آستانۀ در ایستاده اي، عین عکسی در یکی از این آگهیخانم فولر با بغلی پر از بسته پیچیده در کاغذ نقره» !مبارك، چارلی

خانم فولر . خواهند گریه کننداي داشتند انگار که میه زنش گذاشته بود و هر دو قیافهبود و آقاي فولر هم کنار او دست روي شان

تا . اي براي زنت لیبري و این هم عیدي ناقابلی براي خودتاین هم هدیه. ها به خانه ببريایم تا براي بچهاین چیزها را آماده کرده«:گفت

در آسانسور را که . ها را به آسانسور برد و برگشت تا سینی غذا را ببردرلی هدیهچا» .ها را به آسانسور ببري شامت هم حاضر است این

اي را که به چارلی شام و هدایا را به اتاق رخت کن برد و پوشش بسته «!عیدت مبارك، چارلی«:بست، خانم و آقاي فولر هر دو گفتندمی

اش چاپ امریکایی بود که حروف اول اسم و فامیل آقاي فولر گوشهکیف جیبی کوچکی از پوست نهنگ . خودش هدیه شده بود باز کرد

داد که اي از گوشت غاز برداشت و جوید و داشت با نوشیدن کوکتیل آن را فرو میها هم غاز بود و چارلی با انگشت تکه شام آن. شده بود

و جامی مشروب آمیخته با » !عیدت مبارك، چارلی«:فتندها بود که گاین بار نوبت وستون. دوباره باال رفت. صداي زنگ آسانسور بلند شد

بعد زنگ طبقه هفتم به صدا در آمد و باال که رفت، . ها هم ربدوشامبر بود هدیۀ آن. اي به او دادنداي بوقلمون و هدیهزرده تخم مرغ، تکه

لی بار دیگر باال رفت و دید که خانم هویگ با آنگاه طبقۀ چهارده زنگ زد و چار. هایی دیگر در انتظارش بودشامی دیگر و اسباب بازي

زن که از مدتی . پیراهن راحتی خانه در راهرو ایستاده است، با یک جفت چکمه سواري در یک دست و چندتایی کراوات در دست دیگر

اي خواستم هدیهمی. ودممن تمام روز به فکر تو ب! عیدت مبارك، چارلی«:خورد با مهربانی گفتکرد و مشروب میچنان گریه می پیش هم

. هاستها را گشتم و همه جا را زیر و رو کردم و دیدم تنها چیزهایی که از آقاي بروئر باقی مانده همینبرایت تهیه کنم و همۀ سوراخ سمبه

فت و از او تشکر کرد ها را گرچارلی کراوات «آید؟ها خوشت میهاي سواري به دردت بخورد اما ببینم از این کراواتگمان نکنم این چکمه

.و با شتاب به آسانسور برگشت، چون زنگ آسانسور دو سه باري به صدا در آمده بود

چارلی تا ساعت سه صبح، چهارده سینی شام روي میز و کف اتاق درخت کن چیده بود و صداي زنگ آسانسور همچنان به          
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شد برود باال و شام دیگري بگیرد و در گرماگرم خوردن کباب گوشت ر میخواست شروع کند به خوردن، مجبوتا می. رسیدگوشش می

کرد کن را بست چون حس می در اتاق رخت. ها را با خود پایین بیاوردها بود که دوباره مجبور شد باال برود و دسر دوپالگوساله پارسون

اش کوشند احساس تنهاییفهمیدند کسان دیگري هم میخاصیت و برکت صدقه و خیرات در انحصاري بودن آن است و دوستانش اگر می

ماهی آال بود و آزاد ماهی و گوشماهی قزل. غاز بود و بوقلمون و مرغ و قرقاول و کبک و کبوتر. شدندرا تسکین دهند، سخت پکر می

دار و شیرینی مغزبادامکیک کشمشی بود و کلوچۀ . دار و صدف و خرچنگ دریایی و گوشت لخم خرچنگ و ماهی کولی و نرم تنسس

ربدوشامبر بود و کراوات و دکمه سردست و . اي و بستنی آب شده و کیک و کلوچه قندي و خامۀ پف کرده و دو برگه پنیر باواریاییخامه

که مطابق  ايظرفی شیشه. اش را پرسیده بود و سه تا پیراهن سبز رنگ هدیه داده بودها هم اندازه یقه جوراب و دستمال و یکی از خانم

. گیر کتاب و ده دوازده کارد استیک خورينوشتۀ برچسب آن پر از عسل گل یاس بود و چهار شیشۀ ادکلن و چند تا سنگ مرمر سفید غش

وجود این همه چیز، گه گاه . زده گرد آورده بود و در اتاق رخت کن روي هم تلنبارشان کرده بود هایی که شتابها و صدقهکوهی از هدیه

اش اي از غذا و لباس خفهخواست در عوض زنده زنده درون کومهمثل این بود که دل زنی را ربوده بود اما زن می. انداختتردیدش میبه 

توانست در او اشتهایی  غذاي چندانی نخورده بود چون غذا، به نحوي غیر عادي زیاد بود، جوري که انگار تنهایی عاملی بود که می. کند

اش به او داده بودند باز نکرده بود اما هر مشروبی را پایین هاي خیالییک از هدایایی را که به نام بچه هیچ. بیافریندمهیب و حیوانی 

هاي مارتینی بود و مانهاتان و اولدفشندز و کوکتیل شامپانی و تمشک و مشروب آمیخته فرستاده بودند سرکشیده بود و دور و برش ته مانده

.رونکس و سایدکاربا زرده تخم مرغ و ب

اي از نور دلپذیر اش که فکر کرد، گذشته را در هالهبه زندگی گذشته. عاشق دنیا بود و دنیا هم عاشق او. اش گل انداخته بودچهره         

ر ـباال و پایین با خود اندیشید که شغلش، شغل متصدي آسانسو. هاي حیرت انگیز و دوستان غیر معمولو رنگارنگ دید و انباشته از تجربه

–هاي زندگی خاطرة همۀ فشارها و سختی. نیاز به اعصاب فوالدین و هوش فضانوردان داشت - رفتن و پیمودن صدها متر فضاي پر خطر

هر چند دیگر کسی زنگ نزد به درون آسانسور رفت و در را بست . باره از ذهنش پاك شد به یک - کاري ها بیدیوارهاي نمور اتاقش و ماه

.سرعت زیاد تا آخرین طبقه باال رفت و دوباره پایین آمد، باال و باز پایین تا مهارت شگرفش را در پیمودن فضا بیازماید و با

در چنین گشت و گذاري بود که زنگ طبقه دوازده به صدا در آمد و در مسیر پرواز خود توقف کوتاهی داشت و خانم گادشیل را          

ات را ببند، کمربند ایمنی«:ه راه افتاد، در اوج شور و نشاط، دستش را از روي دسته مهار سرعت برداشت و فریاد زدآسانسور ک. هم سوار کرد

بعد به دالیلی کف آسانسور . اختیار جیغی کشید خانم گادشیل بی «!خواهیم توي فضا چند تا معلق بزنیمآماده شو، می! خانم گادشیل

چارلی . هرة زن این قدر پریده است، چرا اصالً کف آسانسورنشسته است؟ زن دوباره جیغ کشیددانست چرا رنگ چچارلی نمی. نشست

خواهم که ترساندمتان، خانم معذرت می«:آسانسور را، به خیال خود، آرام و هوشمندانه فرود آورد و در آسانسور را باز کرد و با فروتنی گفت

بعد دوان دوان به سرسرا رفت و فریاد کشان مدیر ساختمان را  دوباره جیغ کشید،  زن» !خواستم فقط کمی شوخی کرده باشممی! گادشیل

.صدا زد

طی آن . اي به قلب چارلی نیشتر زدکاري، لحظه خبر بی. مدیر، چارلی را اخراج کرد و خود، کار اداره آسانسور را به عهده گرفت         

ها رفته از یاد مشروب. کن نشست و به جویدن تکه چوبی مشغول شد در اتاق رخت. روز، این نخستین برخورد چارلی با دنائت بشري بود

هاي دور و برش از فراوانی غذا و هدیه. چنان که هنوز مست مست هم نشده بود به هوشیاري خفت باري رسید رفته دلش گرفت و هم

به . اي بیش نداشتمجرد بود و نیازهاي ساده. پشیمان شدهایش گفته بود سخت از دروغی که دربارة بچه. لیاقتی کرد احساس گناه و بی

.اصالً ناسپاس بود. خیرخواهی مردم طبقات باال نشین ناسپاسی کرده بود

ها  به فکر آن. اش هویدا شدهاي مستانه، اندام برجستۀ زن سرایدار خانه و سه بچه الغر مردنیگاه در میان این رشته اندیشه آن         

فهمید در اکنون می. با این خیال، از جا برخاست. انداند و از شور و نشاط عید کریسمس محرومشان نشستهر اتاق زیر زمینیافتاد که د

اي برداشت و آن را پر کیسه زباله. همین هوشیارترش ساخت. تواند به راحتی، کسانی را خوشبخت کندتواند ببخشد، میوضعی است که می

با شتاب مسافري که قطارش داشت به . اش داده بودندهاي خیالیهایی که به بچهخودش و بعدش با هدیه هايکرد؛ نخست با هدیه

. هاي تلخ و عبوس مسافران را به هنگام پیاده شدن ببیندخواست منتظر بماند تا چهرهشد به تکاپو افتاد، چون نمیایستگاه نزدیک می

ریش و پشم به پشت شانه انداخت و از در پشتی کیسه را همچون بابانوئلی بی پذیر و ناآشنا، دللباسش را عوض کرد و داغ از حس نیرویی 

.ساختمان بیرون زد و سوار تاکسی شد و به لوورایست ساید رفت



١٦٤

شان پر بود مهایش، تازه بوقلمونی را که کلوپ دمکراتیک محلی برایشان فرستاده بود تمام کرده بودند و شکزن سرایدار و بچه         

عروسک بود و . ها را کف اتاق ریختکیسه را با خود کشید و هدایاي بچه» !عیدتان مبارك«:که چارلی با مشت به در کوبید و فریاد زد

پوستان و کارگاه بافندگی و به نظرش رسید که با  هاي چهارگوش چوبی و کیف خیاطی و لباس سرخدار و قالبهاي موزیکاسباب بازي

وقتی نصف هدایا را باز کردند . پراکندکند و به جایش شادي میجا را به کلی عوض می ه اتاق زیرزمینی، محیط افسرده و غم زده آنورود ب

.اي بلندي داد و بعدش به طبقه باال رفت تا هدایایی را که به خودش بخشیده بودند باز کندبه خانم سرایدار لباس حمام حوله

قدر هدیه گرفته بودند که گیج و منگ شده بودند و فقط با درك مستقیم و  خانم سرایدار تا پیش از ورود چارلی آنهاي اما بچه         

ها را باز کنند اما جا بود، بعضی از هدیهها توانستند تا وقتی که چارلی آنپراحساس خانم سرایدار از خاصیت بخشش و صدقه بودکه بچه

ها، بس است دیگر، خوب بچه«:ها و هدایایی که هنوز بازشان نکرده بودند ایستاد و گفتفت، زن بین بچههمین که چارلی از اتاق بیرون ر

ها هم بازي  هنوز حتی با نصف آن ببینید چه قدر اسباب بازي دارید؟. ها را باز کردید و سهم خودتان را برداشتیدبه انداه کافی بسته

حاال بهترین کاري که باید بکنیم این  .اينشانی برایت فرستاده نگاه هم نکرده کی که اداره آتشماري تو هنوز حتی به آن عروس. ایدنکرده

زن وقتی » .ها آهی در بساط ندارندمطمئنم آن. ها را براي آن خانواده فقیر خیابان هادسون خانواده دگر ببریماست که بقیه اسباب بازي

تواند انگشت شفا بخشی روي زخمی دردمندتر از زخم خود بگذارد، نور سعادتی بر می د کند،تواند دلی شاتواند چیزي ببخشد، میفهمید می

مثل خانم دوپال و خانم وستون، مثل خود چارلی و مثل خانم دگر وقتی خود خانم دگر هم به نوبۀ خود به فکر حال و –اش تابید و چهره

یاال کمک  ها، یاال بچه«:و بعد حس و نیرویی او را به حرکت درآورد و گفتنخست عشق، سپس بخشش  -افتادروز خانواده فقیر شانون می

در خیرخواهی هرزه و لجام گسیختۀ خود  دانست که ما، زیرا هوا تاریک شده بود و می» یاال، یاال .ها را جمع کنیمکنید این اسباب بازي

توانست استراحت کند، زن خسته بود اما نمی. رسیدتقریباً داشت به آخر میگیریم و این روز دیگر دیگر پیشی می فقط براي یک روز، از یک

.توانست استراحت کندنمی
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  شروود اندرسون / بعضی چیزها پایدار می مانند 

صفدر تقی زاده : برگردان

روم، به این کتاب فکر به رختخواب میهر شب که  .حاال درست یک سالی است که فکر نوشتن کتابی، مثل خوره به جانم افتاده است  

هایی که قرار است در دل این کتاب ظاهر شوند، دم به دم برابر آدم» .شومهمین فردا دست به کار می«:گویمکنم و دائم به خودم میمی

ه ماست، با سروصداي عجیبی اي که رو به روي خانها از جادهمن اصالًاهل شیکاگو هستم و شبها، کامیون. آیندهایم به رقص در میچشم

ها بعد از ساعت دوازده، قطارها با فواصل نسبتاً تر، خط آهنی است که از سطح زمین اندکی باالتر است و شبطرفکمی آن. کنندعبور می

حاال که فکر نوشتن خوابیدم، اما پیش از آن که به این فکر بیفتم، در یکی از این فواصل طوالنی و آرام، می. گذرندزیاد از روي آن می

 .زنممانم و همینطور با خودم حرف میکتاب به سرم زده است، بیدار می

به گمانم شما که در فکر نوشتن یک . کنم گنجاندشود همه وقایع کتاب را در محدوده شهري که من االن در آن زندگی میالبته نمی  

توجه بفرمایید، مساله شاید . توضیحش قدري دشوار است. ته بفهمید یا نفهمیدممکن است الب .فهمیدکتاب نیستید، مقصود من را بهتر می

خوانید و بعد خسته دارید و میشما به عنوان یک خواننده، غروب یک روز، یا بعد از ظهر روزي، کتاب من را برمی. یک همچو چیزي باشد

درخشد و شما در خیابان خورشید هنوز در آسمان می .رویدو خیابان میزنید بیرون و به کوچه از خانه می. گذاریدشوید و آن را کنار میمی

.بینیدآشنایی را می

روید و پشت میزتان اگر مرد هستید، از خانه به دفتر کارتان می. اي از وقایع زندگی شما، عیناً همان وقایع زندگی خود من استپاره

اگر یک خانم . کنیدمشتریان یا همکاران خود درباره داد و ستد روزانه صحبت می دارید و با یکی ازنشینید و گوشی تلفن را بر میمی

فکرهاي ریز و . ایدتان را فراموش کردهشوید که دیروز چندتا از کارهاي خانهافتید و نگران میدار شریف باشید، یکهو به فکر میخانه

من هم درست مثل شما . آیدعین همین بال هم به سر من می. رودزد و بعد یواش یواش از یادتان میدرشت دیگري هم به سرتان می

مگر یک خانم » .دار شریفیک خانم خانه«:افتم که چرا باید بنویسمنویسم، به این فکر میهستم و وقتی مثالً همین جمله باال را می

روشن کنم، این است که من هم، به عنوان یک جا کوشم در اینآن چه می. تواند درست عین خود من مثالً شریف نباشددار نمیخانه

.نویسنده، درگیر همان چیزهایی هستم که شما، به عنوان یک خواننده، درگیر آن هستید

از زمان طفولیت، درباره مسائل زندگی ذره ذره در  برنامه کار من این است که در کتاب خودم، آن حس عجیب و غریبی را که به تدریج، 

اگر قرار بود درباره مسائل زندگی شهري مرکزي در چین یا در یک جنگل افریقایی بنویسم، کار، چندان دشوار . بیان کنمجانم رخنه کرده 

خواسته درباره زندگی مردم پاریس کتابی بنویسد و چون پول و شناختم که مییکی از آشنایان، اخیراً برایم تعریف کرد شخصی را می. نبود

هاي شنیده بوده که آدم. رودجا را مطالعه کند، به ناچار به شهر نیواورلئان میکه به پاریس برود و رموز زندگی آناي در بساط نداشته پله

قدر  ها البد آنکرده این آدمبا خودش فکر می. اندشان فرانسوي بودهکه تک و طایفه و اصل و نسب. کنندزیادي در نیواورلئان زندگی می

کرد که کتاب آن آن آشناي من تعریف می. اند که من نیز بتوانم آن را حس کنمسی را در خودشان نگه داشتهلطف و چاشنی زندگی پاری

اند شخص، کتاب موفقی از کار در آمده و مردم شهر پاریس، ترجمۀ کتابش را به عنوان برداشتی از زندگی فرانسوي، با اشتیاق تمام خوانده

 .اي براي مشکل خودم پیدا کنمتوانم چنین راه حل سادهیو من در این میان خیلی متاسفم که نم

اگر «:گویمبه خودم می. گیردنکته اصلی در مورد قضیه من این است که میل نوشتن این کتاب، از نیت تقریباً متفاوتی سرچشمه می

این روزها، . زنمو لبخندي می» بهتر بفهممچه را که اتفاق افتاده بتوانم همه چیز را ساده و سرراست بنویسم چه بسا که خودم هم، آن

و . شوندمردم از این کار، ناراحت می. کنم که همین طوري و به خاطر هیچ و پوچ لبخند بزنماوقات نسبتاً زیادي را صرف این کار می

کنم که با نوشتن پنجه نرم میها با همان کار دشواري دست و و من در پاسخ دادن به آن» زنی؟حاال دیگر براي چه لبخند می«:پرسندمی

.همین کتاب خودم

. دهمام را هم موضوع نوشتن قرار میهاي ایام کودکییکی از صحنه. کنمنشینم و شروع به نوشتن میها پشت میزم میگاهی صبح

و خلوت و مالل آوري بود،  جا بزرگ شدم شهر کوچک تنها شهري که در آن به دنیا آمدم و همان. آیمبسیار خوب، از مدرسه به خانه می

این بابایی که روي . زنمهایش قدم میکنم که دارم در حاشیه یکی از خیابانپیش خودم مجسم می. در بخش انتهاي غربی ایالت نبراسکا
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هاي وهاي در سلسله کها دورتر، پاي کوهپایهجدول پیاده رو، مقابل فروشگاهی نشسته است، چوپانی است که گوسفندهایش را فرسنگ

این بابا، مرد ریشویی است که کاله به سر . داندغربی رها کرده و به شهر آمده است، براي چه کاري به شهر آمده خودش هم ظاهراً نمی

نگاهی نیمه وحشی و  .کندبه این طرف و آن طرف خیابان خیره نگاه می. طور نشسته است و دهانش قدري باز است ندارد و همین

شوم، از ترس از ترس دارم زهره ترك می. ها یک احساس لرزاننده در من بیدار کرده استهاي اوست و همین چشمنامطمئن در چشم

اند که شاید این فقط کودکان. اندپیرمردها خیلی حراف .شودجود، با شتاب از کنارش رد میهاي حیاتی بدنم را میچیزي ناشناخته که اندام

 .دشناسنوحشت واقعی تنهایی را می

اگر بتوانی احساس آن «:گویمبه خودم می. ام که کتابم را از یک دوره مشخصی در زندگی خودم شروع کنمبینید، خیلی زحمت کشیدهمی

«.ات را دقیقاً بگیري، شاید بتوانی کلید شناخت شخصیتت را به خواننده بدهیبعد از ظهر ایام کودکی

کشم و از پنجره به بیرون نگاه نویسم، دست از نوشتن مینج یا ده یا هزارو پانصد کلمه میوقتی پ. آیدنقشه، درست از کار در نمی

راند و دارد به مرد دیگري که سوار مردي چند اسب را که به یک گاري پر از زغال بسته است، از خیابان مقابل خانه ما پیش می. کنممی

چهرة راننده گاري زغال، از . دهنداند و فحش و فضیحت مفصلی به هم میتادهحاال هر دو ایس. گویداست ناسزا می «فورد«یک ماشین 

ها به اي تیره مثل رنگ پوست کاکا سیاههایش را سرخ کرده و رنگ سرخ و سیاه، یک رنگ قهوهگرد زغال، سیاه شده، اما خشم، گونه

.وجود آورده است

انگشتانم چیزهاي کوچکی از روي میز . کشمروم و سیگار میگوشه به آن گوشه می ام و در اتاقم، از ایناز پشت ماشین تحریرم بلند شده

.گذارندشان میها را سرجايدارند و بعد دوباره آنبرمی

. ها سروکار داشتمام با آندوانی که در یک دوره از ایام نوجوانی هاي عصبی یک مسابقه اسبام، مثل اسبعصبی هستم و جوش آورده

دوانی، برابر چشم هزاران تماشاچی آورده بودند و پیش از آن که مسابقه  ها را به میدان اسبها، پیش از مسابقه و وقتی که آنبپاهاي اس

ما . خوردشد، اصالًُ از جایش تکان نمیکرد که وقتی مسابقه شروع میگاهی یک اسب، حالتی پیدا می. لرزیدمی شروع شود، 

«.تواند خودش را از هیبت میدان خالص کندنگاهش کنید، نمی«:گفتیممی

نویسم و بعد دوم طرف ماشین تحریر، چیزهایی میمی. برمهمین االن من هم از بابت کتابم، در یک چنین حال و هوایی به سر می

.کشمها یک پاکت تمام، سیگار میصبح. رومشوم و دوباره به جاي دیگر میعصبی می

«.آیدفایده ندارد، در نمی«:گویمکنم و به خودم میام پاره میچه نوشته هو، دوباره هر و بعد یک

یک آقایی از آشنایان ما، شبی . در این کتاب قصدم این نیست که تالش کنم بلکه چیزي از ماجراي زندگی خودم را براي شما نقل کنم

«زندگی مگر چیست، زندگی هر آدمیزادي؟«:به من گفت

هاي کوچک براي خودشان نویسند، دروغهاي استقالل میاند، اعالمیهخاصیتی که این طرف و آن طرف سرگردانیهاي واخورده بآدم-

زندگی چیزي است که . اندازنداند، باد به غبغب میاش را مقام گذاشتهگاهی، از چیزي که اسم برند، گهبافند، در عالم رؤیا به سر میمی

.رسدکند و به پایان میمیشود و مسیر خود را طی شروع می

دو . شودکش از خیابان جلو خانه ما رد می یک آمبوالنس نعش نویسم،ها را میحتا همین حاال که دارم این کلمه .حرف درستی است

شان را اي خندهلحظهروند، رسد، میجا به انتها میدختر جوان که همراه با دو پسر دارند براي گردش، به گمانم به مزارعی که شهر در آن

 .خندندغش می برند و دوباره غشیابد که نعش کش را از یاد میتر نمییک لحظه بیش. کنندخورند و به نعش کش نگاه میمی

طور هم  زندگی همین است، همین«:گویمکشم، به خودم میزنم و سیگار میکنم و دوباره قدم میها را پاره میطور که نوشته همین

«.ذردگمی

گویم و درباره ناپایداري و ناچیزي ها را میکنید که من خیلی غصه دارم و دلم تنگ است و به این علت دارم این دري ورياگر خیال می

.در این حالتی که هستم، این چیزها اهمیت چندانی ندارد. کنیدزنم، اشتباه میزندگی حرف می

چه بسا که آدم یک نفر را در نظر بگیرد، . آدمی شاید بتواند مسائل را قدري روشن کند. مانندبعضی چیزها پایدار می«:گویمبه خودم می

این ترانه به گوش شخص دیگري . کنداي زیر لب زمزمه میشود و ترانههاي شهر رد میمثالً یک کاکا سیاه را که از کنار یکی از خیابان

اي، خرده خرده در دشت یک رشتۀ نازك از ترانه، مثل یک جویبار کوچک باالي تپه. دخوانرسد که روز بعد، او هم آن را زیر لب میمی
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«.بخشدهواي یک شهر داغ و دم کرده را طراوت می. کنددشت را آبیاري می. شوداي جاري میگسترده

نویسم و دوباره می. همین کارم اش سرگرماین روزها همه. برمام و در یک حالت کیفوري به خصوصی به سر میحاال کمی راه افتاده

.دهمهایم را جر میدوباره نوشته

.زنمآیم و قدم میاز اتاقم بیرون می

من، دست بر قضا، از نوع آن . دختر نازنینی است که من را دوست دارد. گذرانمام میاین روزها اوقاتم را با دختري که تازه پیدایش کرده

شاید . امام و دست پاچه گشتهام، خودم را گم کردهرو شدهها روبهدر تمام عمر، وقتی که با آن. شان ندارندها دوستمردهایی هستم که زن

باري، من در حضور این دختر چندان عصبی و . شاید علت همین باشد. امها را خواستهام، زیادي آنها زیادي احترام قائل بودهکه براي آن

.دست و پا چلفتی نیستم

وقتی با او هستم، مدام . کنددختر، به گمانم دختر بافضل و کمالی است که اختیار حرکاتش را دارد و همین خیلی به من کمک میاین 

«.شومگذرد، مسخره عالم و آدم میاگر بداند که در دلم چه می«:اندیشمزنم و با خودم میلبخند می

از این که او ظاهراً من را این قدر  .کنمروم و کمی براندازش مینخ او میکند، تو وقتی حواسش نیست و به سمت دیگري نگاه می

کنم و این رفته رفته احساس شکسته نفسی و فروتنی می. شودکنم، خلقم تنگ میکنم و از این که تعجب میدوست دارد، تعجب می

برو است، پس چرا اوقاتش را با کسی مثل من  اش چیست؟ او که خیلی خوشگل و تو دلمقصود اصلی«.ام را هم دوست ندارمفروتنی

«کند؟ضایع می

اي، یادم هست، در آپارتمانش در اتاقی روي یک اواخر بعد از روز یکشنبه. ام، به خاطر بسپرمهاي به خصوصی را که با او بودهباید ساعت

چون قرار بود او را ببینم، بهترین کت و شلوارم . ی داشتملباس خوب. ام را به مچ دستم تکیه دادم و قدري به جلو خم شدمچانه. میل نشستم

ام میزان کرده موهایم را درست و حسابی شانه زده بودم و بریانتین مالیده بودم و عینکم را با دقت روي بینی نسبتاً گنده. را پوشیده بودم

 .بودم

ام روي مچ دست، مثل یک جغد پیر، گوشه دنج نسبتاً تاریکی، چانهجا بودم، در آپارتمان او در شهري معین، توي مبلی در حاال دیگر آن

ود و جدي و موقر، پیش از آن، قشنگ و به قاعده با هم تو خیابان قدم زده بودیم و بعد به خانه آمده بودیم و او من را ول کرده بود و رفته ب

 .جا نشسته بودم، رها کرده بودطور که گفتم، من را که آن همان

کردم، کنند و من از روي مبل، کمی که سرم را کج میها در آن زندگی میتر، خارجیتمان در آن بخشی از شهر بود که بیشآپار

 .توانستم به خیابانی که پر از زن و مرد ایتالیایی بود، نگاه کنممی

وقایعی را درباره خودم یا درباره زندگی دیگران به  توانماگر نمی. دیدمها را در خیابان میشد و من فقط آدمهوا بیرون داشت تاریک می

ام در وجود کس دیگري شود، یا هر حسی را که فکر کردهتوانم همیشۀ خدا، هر حسی را که در وجودم جاري مییاد بیاورد، دست کم می

 .دربارة من جاري شده است به نوعی به یاد بیاورم

ها، هم یک تکه از هایی تیره یا سبزه داشند و تقریباً همه آنو آمد بودند، همگی صورت هایی که در خیابان، پشت پنجره در رفتآدم

.هاي سرخ آتشین زده بودندزدند، همگی کراواتشان، قدم میتاب در انداموهایی که با یک نوع چرخش و پیچجوان. شان رنگی بودلباس
اي از نور خورشید هنوز توانسته بود، راهی به میان دو ساختمان خورد و رگهشم میخیابان تاریک بود، اما آن دور دورها، نقطه روشنی به چ

از این خیال، خوش و سرمست شدم که خیابان هم . پهن شود تر با آجرهاي قرمز، بلند پیدا کند و تند وتیز روي نماي یک ساختمان کوچک

خیابان، پیش از فرارسیدن صبح روز دوشنبه، دو نفر به هم مهر بورزند  شاید علتش این بود که قرار بود در این. زده استیک کراوات سرخ

.بازي کنند و با هم عشق

شدند تقریباً هایی که از خیابان رد میزن. کردمآمد، فکر میجا نشستم و به بیرون نگاه کردم و به فکرهایی که به سراغم میباري، آن

هاي قد و نیم قدي بود که سروصدایشان تیز و زنگ دار پیاده روها، پر از بچه. بسته بودند شانشان، شال تیره رنگی دور سر و صورتهمه

 .بود

آن حالت خوشی و سرمستی به بیانی، انگار از جانم پرکشید و رفته رفته به این فکر افتادم که در آن لحظه، در یکی از شهرهاي ایتالیا 

هاي دیگر به گمانم مردم ملت. کننداند، همیشه همین جور فکر میسافرت خارج نرفتهامریکایی هایی مثل من، که اصالً به م. هستم
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یک . فهمندها این را خوب میفهمند که این جور فکر کردن، تقریباً به صورت چیزي ضروري در زندگی ما در آمده است، اما امریکایینمی

هو،  رود و یکنشیند و در رویا فرو میگیرد میاي، مثل من میظهچو لح امریکایی، به خصوص یک امریکایی طبقه متوسط، در یک هم

جا که مردي سبزه رو، سوار بر یک اسب مردنی در خیابان هو یا در ایتالیاست یا در یکی از شهرهاي اسپانیا، آن گویم، یکفهمید چه میمی

. دهدام صورتش پوشیده از ریش و سبیل است او را هل میهاي روسیه و مردي که تماي است در استپیا سوار بر سورتمه راند، پیش می

 .فهماندها به دست آمده، اما هر چه هست منظور را میها و کاریکاتورهاي روزنامهها که از تماشاي کارتوناین تصوري است از روسی

ها همیشه به این جور کرد که امریکایییکی از آشنایان من روزي تعریف می. اندقدري دورتر یک گله گرگ، دنبال سورتمه راه افتاده

اند، چون که ما خودمان هیچ جا آمدههاي قدیمی ما و رؤیاهاي ما، از آن سوي دریاها به اینکنند، چون که همه قصهترفندها دل خوش می

 .قصه قدیمی یا رؤیایی که مال خود خودمان باشد نداریم

هاي مربوط با مبدا و منشا خصوصیات را به عنوان یکی از متفکران این جور موضوعمن خودم . کنمراست و دروغش را من تضمین نمی

.زنماخالقی مردم امریکا، با هر موضوع غول آساي مهم و بزرگ دیگري از این دست، جا نمی

کردم که در رؤیا، خیال مینشین یک شهر امریکایی و پیش خودم در  طور که گفتم، در بخش ایتالیایی جا نشسته بودم، هماناما باري، آن

.ایتالیا هستم

طور که نشسته بودم و در عالم رؤیا  همان. گاه در رؤیاهایش تنها نیستچو آدمی مثل من، هیچ یک هم. راستش را بخواهید، تنها نبودم

اش هستم، میان گویند، عاشق دل خستهتردید، چه طور میفرو رفته بودم، همان دختري که آن روز بعد از ظهر با هم بودیم، همانی که بی

نوعی لباس نرم و لطیف و تنگ و چسبان تنش بود و اندام نازکش، روي . کردم، ظاهر شداي که از درون آن به بیرون نگاه میمن و پنجره

.روزي توفانی ببیند اي، شاید درآري، مثل یک درخت جوان که آدم روي تپه. زمینه روشن، خط و طرح بسیار ظریف و زیبایی ساخته بود

این دختر، یک باره و در عالم رؤیا، یه . اید، اولین کاري که کردم این بود که او را هم برداشتم و با خودم به ایتالیا بردمالبد حدس زده

قرار بوده که وقتی من شاید در اصل، ماجرا از این . دختی بسیار دل ربا، در سرزمینی غریب درآمد که من هرگز آن را ندیده بودم صورت شاه

آید و براي اعضاي باشگاهی که در کلیساي پرسبیتري دور جا میاي بیش نبودم، در زادگاهم در غرب، روزي مسافري به آنهنوز پسربچه

دم که حاال یا شاید من بعدها، رمانی خوانده بو. کندجا بوده، در باب زندگی در ایتالیا سخنرانی میشدند و مادرم هم عضو آنهم جمع می

.اسمش را به خاطر ندارم

از زیر . پایین آمد و سراغ من را گرفت جا بود، اي از باالي تپه سرسبز پردار و درختی که قصرش آندخت من، از جاده طور شد که شاه این

هاي ایتالیایی بوي شب .دماش ریخته بواي، در نور ناپایدار یک غروب قدم زده بودم و چند شکوفه روي موهاي مشکیدرختان پرشکوفه

.فهمیدمقصودم را می .همان دم، آن هوس به سرم زد. زددر موهایش موج می

جا، غرق در رؤیاهایم، نشسته بودم دید و وقتی به سراغم آمد، دستی به سرم کشید و  چه بعدها اتفاق افتاد این بود که او من را که آنآن

 .کنان از اتاق بیرون رفت ام نشسته بود حرکت داد و این کار را که کرد، خندهروي بینی گندهموهایم را به هم ریخت و عینکم را که 

نویسم، کنم که بعدها، در غروب همان روز، من همۀ هوس نوشتن آن کتابی را که حاال دارم میمن حاال این چیزها را براي این نقل می

نوشتن کتاب دیگري را از نو شروع کردم و همان دختر را شخصیت اصلی آن قرار  پاك از دست دادم و تا ساعت سه صبح بیدار نشستم و

 «.انباشته از ماه و ستاره و رایحه درختان نیمه پوسیده در سرزمینی کهن سال ین داستانی است از آن روزهاي قدیم، «:به خودم گفتم. دادم

.پاره کردمها را هم هاي زیادي از کتاب را نوشتم، همه ایناما وقتی صحنه

باید یک تحولی در من پدید آمده باشد، وگرنه من «:رفتم تا به بیرون، به شب نگاه کنم، به خودم گفتموقتی داشتم به طرف پنجره می

 در یک ساعت معین و در یک روز معین و در یک جاي معین، البد اتفاقی افتاده که. نباید اصالً تا این حد مشتاق نوشتن چنین کتابی باشم

«.خوش تحول کرده است طور همه جریان زندگی من را دست این

تر جا که در توانم هست، هر چه روشنتنها کاري که باید کرد این است که هر چه زودتر کتابم را بنویسم و تا آن«:گاه به خودم گفتمآن

«.ماجراهاي آن لحظه معین را نقل کنم

  


