
 ���ند و �ند دا�تان دی��

 

الرنس. چيا. دی: نويسنده    
سیاوش ملکی: مترجم   

 مرداد ماه ھزار و سیصد و نود و سھ

 



:دا�تا�ھا ����ت   

 ���ند

 ��ت و �ت

 سا� ای � باغ �ل �رخ

���ید ل�س   

 ��ی�ه دوم

 



سیاوش ملکی: مترجم الرنس.ایچ.دی:نویسنده   لبخنـد 

 لبخند

 

.تصمیم داشت كھ تمام شب را بیدار بماند ، نوعي ریاضت كشي شاید  

.› حال اوفلیا وخیم ‹  : آمده بود مختصر ولی گویا در تلگراف خیلي   

احساس كرد كھ در آن شرایط ، رفتن بھ كوپھء خواب كار بیھوده اي 
.ست  

پس ، در كوپھء درجھ یك ، خستھ و فرسوده نشست درھنگامیكھ شب ، 
 خودش را بھ 

.آسمان فرانسھ تحمیل میكرد  

اما اوفلیا او را . در كنار بستر اوفلیا باشد بایست ميطبیعتًا او 
بھ ھمین خاطر بود. فرانخوانده بود  

.كھ او در واگن قطار بیدار نشستھ بود  

چیزي : گین و سیاه را احساس میكرد در اعماق قلبش ثقلي بسیار سن
 شبیھ بھ غده اي

.را بھ شدت میفشرد اش بخش حیاتماالمال از مالل مطلق ، كھ شریانھاي   

.گیري كرده بود و در حِق خودش سختھمیشھ زندگي را جدي گرفتھ   

. كھ اكنون از پا درش آورده بود جدّیتی  

صورت سبزه ء سھ تیغھ ء جذاب اش  میتوانست براي نقاشي چھره ء مسیح 
 مصلوب 

الگوي نقاشان قرار بگیرد ، با آن ابروان پرپشت مشكي رنگي كھ 
 پریشاني ناشي از 

.عذابي دروني درھم برده بودشان  

:درست مثِل كابوس بود شبِ قطار   

برویش نشستھ دو خانم مسن انگلیسي كھ رو. ھیچ چیزش واقعي نمي نمود
 بودند ،

؛ چرا كھ بي تردید مرد ھم مرده  َمردپیشتر مرده بودند ، مانند خود 
.بود  

خاكستري ، صعود كرده و آھستھ بھ  سََحرِ از پشت كوھھاي سرحدات ، 
 پایین سرازیر میشد؛

.و او این منظره را تماشا میكرد بي آنكھ ببیندش  

:كرد  ميوقفھ این قطعھ شعر را تكرار  ، بيذھنش اما   
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و آنگاه كھ سپیده سرزد ، سرد و مأیوس‹   

و منحوس باراني سرد دستِ دست در    

سحرگاھي رنگيآمیخت با ش را و یبانو بست پلكھا   

.› ...  ھمان بامداد پیر ھمیشگي با ما ماندیم و  

ھیچ نشاني از تحقیر بھ چشم  اش ریاضت كشیدهواِر  راھبو در سیماي 
، حتا تحقیري خورد نمي  

براي این افتضاحي كھ پیش آمده  ،كھ خودش بر خودش روا داشتھ باشد 
ذھن نقادش: بود   

.این قضیھ را فضاحت برآورد كرده بود  

یاراي  .آنجا را با رگھ اي از تنفر نگریست: در ایتالیا بود 
 احساسي دیگرگونھ را نداشت ، تنھا

درختان تھ رنگي از تنفر بھ نگاھش آغشتھ بود ھنگامیكھ بھ دریا و 
:زیتون مینگریست  

.یكجور شیادي شاعرانھ  

رسید ، ›  پوش آبي خواھرانِ ‹ این بار ھم شبھنگام بود كھ بھ خانھء 
 اینجا ھمانجایي بود كھ اوفلیا

.انتخاب کرده بود تا در آن خلوت بگزیندآنرا   

مادر . رییسھء آنجا راھنمایي كردند ، در كوشك او را بھ اتاقِ 
سكوتروحاني برخاست و در   

از فراز دماغش بھ مرد نگاھي كرد و سپس بھ . او سر فرود آورد مقابلِ 
:فرانسھ گفت   

.اون بعدازظھر فوت كرد... گفتنش برام دردآوره _   

مرد بھت زده ایستاد ، چیز زیادي حس نمیكرد ، ولي بھرحال بھ 
 ناكجایي خیره مانده بود با آن

.راھب وارش خوش منظرِ  صورت جذابِ   

مادر روحاني بھ آرامي دست نرم زیبایش را روي بازوي مرد گذاشت و 
 در حالیكھ بھ او 

:آھستھ گفت . تكیھ داده بود بھ صورتش خیره شد  

؟ قبولقوي ، ! ... قوي باش _   

ھرگاه زني بھ او تكیھ میداد بھ وحشت مي . مرد بھ عقب قدم برداشت
توي آن لباسِ . افتاد  
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.ني ، ھیأتي بسیار زنانھ داشتروحا حجیم ُپرچین ، مادرِ   

:مرد بھ انگلیسي گفت   

میتونم ببینمش ؟!... كافیھ _   

. درآورد و یك راھبھء جوان ظاھر شد مادر روحاني زنگي را بھ صدا
 راھبھ صورتي نسبتا 

پریده رنگ داشت اما در چشمان قھوه اي رنگش چیزي كودكانھ و شیطنت 
.آمیز وجود داشت  

گوشي مرد را بھ زن جوان معرفي كرد و راھبھ بانوي مسن تر ، دِر 
.مؤدبانھ بھ مرد تعظیم كرد  

را دراز كرد ، ھمانند مردي كھ جانش بھ لبش  دستش»  متیو «اما
.رسیده باشد  

خجالت دستش را در دست راھبھء جوان دستھایش را از ھم باز كرد و با 
 مرد لغزاند ، رام

.ھمچون پرنده اي در خواب  

! چھ دست زیبایي ‹ : ھاویھء اندوھش ، مرد با خود گفت و در انتھاي 
‹.  

در متیو . تھ اما سرد گذشتند و دري را زدندآنھا از راھرویي آراس
ماتمشدریایِ عمیِق  اعماقِ   

پیشاپیش  كھ سیر میكرد ، اگرچھ حواسش بھ دامنھاي حجیم مشكي ِ زناني
نرم و شتابان او  

.، بود حركت میكردند  

شد ، مرد بھ وحشت افتاد ، چشمش بھ شمعھایي افتاد وقتي كھ در باز 
سفیدرنگ، كھ در كنار بسترِ   

 راھبھ اي در كنار شمعھا نشستھ بود ،. میسوختند در آن اتاِق مجلل
و زمختش با  سبزه ھنگامیکھ سرش را از رویِ کتابِ دعا بلند کرد، صورت

.سربندی سفید آشکار شد  

یو تعظیمكي كرد ، و متیو متسپس برخاست ، زن تنومندي بود ، بھ 
 متوجھ آن دستان

سفیدي شد كھ تسبیحي را چنگ زده بود و در برابر سینھ پوش ابریشمي 
شآبي رنگ  

.قرار گرفتھ بود  

در سكوت ، بسیار ظریف و زنانھ ، در آن لباسھاي سیاه سھ راھبھ  
 رنگ لرزانشان ، خزیدند
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.و در باالي بستر مرده گردآمدند  

مرده خم شد و با كمال مالیمت توري  سفیدرنگ را از  مادر روحاني روي
 روي صورت زن

.كنار زد  

زنش را دید ، و  زیبایي برازندهء عارضِ متیو مرده را مشاھده كرد ، 
 ناگھان ، چیزي ،

در اعماق قلبش غلیان كرد ، او سرفھ اي كرد و سپس مثل خنده ، 
لبخنده اي سیمایش بھ گلِ   

.شكوفا شد  

نور لرزان و گرم شمع ، داشتند او را با ترحم  سھ راھبھ در زیر
سکناتشان ، بسیار آن سھ ،. نگاه میكردند  

نگاه آن سھ جفت چشم ، با اندكي ترس آمیختھ بود و . بھ ھم شبیھ بود
 بھ ناگاه بھ گیجي آغشتھ

و بر سیماي سھ راھبھ ، كھ ناخواستھ مرد را  .شد و سپس بھ تعجب
 بواسطھء نور شمع میدیدند

در آن سھ صورت ، بھ طرز غریبي ھمان . دي غیرارادي ظاھر شدلبخن
 لبخند نمایان شد ،

در سیماي راھبھء جوان ، اندكي . گویي سھ گل ظریف باز شده باشند
 اندوه بود با تھ مایھ اي

، ایتالیااھل ِ  اما سیماي سبزهء راھبھء پرستارِ  .از شعفي شیطنت آمیز
لبانش را بھ شکل کمانی  عاقلھ زنی با پیشانی صاف، کھ لبخندی

لبخندی زیرپوستی کھ حکایت از شوخ و شنگی او داشت و : درآورده بود
این لبخندی .گویی طنازی این زن ، چیزیست ابدی و بی حد و مرز

.زیرپوستی و بی پروا ظریف و:ایتالیایی بود  

مادر روحاني ، كھ صورتي كشیده درست مثل صورت متیو داشت ، بھ سختي 
اسعي داشت ت  

اما بھ محض اینكھ متیو چانھء خنده دار . جلو لبخنده اش را بگیرد
 گستاخش را باال آورد

.زن ، سرش را پایین انداخت و لبخندش نم نمك نمایان شد  

بدنش داشت : راھبھء جوان ، ناگھان صورتش را با آستینش پوشاند 
.تكان تكان میخورد  

ذاشت ، درحالیكھ با مادر روحاني دستش را روي شانھء راھبھء جوان گ 
 احساساتي از نوع
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:ایتالیائیش زمزمھ میكرد كھ   

!گریھ كن ُخب ، گریھ كن! كوچولوي طفلكي _   

راھبھء .اما با وجود آن احساسات ، لبخندھا ھنوز محو نشده بود
بھ ھمان شیوهھیكلي سیھ چرده   

ھمانجا ایستاده بود ، تسبیح سیاھرنگش را در دست میفشرد و لبخندي 
.كمرنگ بر لب داشت  

متیو ناگھان بھ سمت تختخواب چرخید ، كھ ببیند آیا ھمسر مرده اش 
پاییده است ؟ او را مي  

.این ، حركتي از سِر وحشت بود  

،  آرمیده بود ، با آن بیني سرباالي باریكش ، اوفلیا زیبا و آسوده
 و آن صورتي كھ بھ سیماي 

خسي اش بوده و بھ ھمان ین تُ مانست و گویي در حال آخر ق ميرتِ كودكي سِ 
.صورت مانده است  

 و بجاي آن ، سایھ اي از سیمايلبخند از لبان متیو رخت بربست ، 
.صورتش نشست برشھیدی شھیر   

 در آن حالت نگاِه خالیش بر زنش خیره مانده بود و فقط: اشكي نریخت 
گویاتر شده بود و چھره اش  

!میشود میدانستم كھ این شھادت نصیبم : عمیقتر  

و ...مود، كلھ شق و خستھ مین زن ، بینھایت زیبا ، باھوش ، كودكانھ
!انگار ھزارسال از مرگش میگذشت :نیز   

چیزھا خالي از حس بود و احساسش کرخت شده  متیو ، درمورد تمام این
.بود  

متیو  خودش ھرگز شوھر ایده . آن دو بھ مدت ده سال زن و شوھر بودند
 آلي نبود ؛

اما اوفلیا ھمیشھ راه خودش را . د ؛ از ھیچ نظر كامل نبودنھ ، نبو
، مردش بود عاشقِ  ، زن .میرفت  

خیاالتي شده بود ، یا  بعد ، لجباز شده بود ، مرد را ترك كرد ،
شده بود ، شاید تحقیرکننده و مالمتی  

بازگشتھ بود بھ نزد باز ھم ،  ، یا خشمگین ، و بارھا و بارھا
.مردش  

مرد، عمیقا .و مرد ، ھمیشھ دلش بچھ میخواست. نداشتندآن دو اوالدي 
.غمگین بود  
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این سیزدھمین باري بود كھ . گشت ھرگز بھ نزد مرد بازنمي ، دیگرزن
 مرد را ترك میكرد و

.بازگشتي در كار نبود ؛ او برای ھمیشھ رفتھ بوددیگر   

واقعا بازگشتي نبود ؟ حتا اگر متیو تصورش عكس این بود؟ متیو 
میكرد كھ زن احساس  

مرد ،  .دارد بھ او سقلمھ میزند تا او را بھ لبخنده اي وادارد
 حركتي بھ بدنش داد و 

سِر لبخند زدن  متیو. اخمي از سر خشم دو ابرویش را بھ ھم نزدیك كرد
!نداشت  

دندانھایش را طوري بھ ھم فشرد كھ آروارهء چارگوش اش ھمزمان با 
 دندانھاي درشتش

مردهء بینھایت آزارگرش نگاه  سر خم كرد و بھ زنِ كھ  آشكار شد وقتي
.كرد  

   !بازم؟: كنز بھ او بگوید خواست مثل آن مرِد داستان دی

و ھرگز آدم بي عیب و ایرادي نبود و ھمیشھ و درھرحال منتقد خود ا
.نقص و نقصانھای خویش بود  

متیو ناگھان بھ سمت سھ زن سرچرخاند ، كھ سایھ وار پس پشت شمعھا 
اده بودند ،ایست  

با چھرھایي قاب شده در  و ل مانده و در انتظار بودند و اینك دودِ 
سفید رنگشان ، میان آن سربندھايِ   

چشمان مرد برقي زد و دندان . قرار گرفتھ بودند مابین متیو و خأل
.نشان داد  

.قصور از من بود....تقصیر منھ :متیو غرید كھ   

!آرام باش : مرعوب ، نھیب زد كھ مادر روحاني   

و دو دستانش از ھم باز شدند و دوباره در درون آستینھایش ھمدیگر 
 را در آغوش گرفتند،

.درست مثل دو پرنده در آشیانھ شان  

آماده برای فرار از آن  رویش را برگرداند و بھ اطراف زل زد ،متیو 
مادر روحاني ، پس پشت او داشت  .فضا  

درحالیكھ تسبیحش از دستش قطعھ اي سرود مذھبي را زمزمھ میكرد 
.آویزان بود و آونگان  

اما چشمان راھبھء  .راھبھء رنگ پریدهء جوان ، عقبتر ایستاده بود
 سبزهء قوي ھیكل ،
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ھمچون ستاره اي ابدي بر باالي سر مرد چشمك میزد ، و مرد احساس كرد 
 كھ باز

.لبخندي دارد بھ پھلویش سقلمھ میزند  

:مھا را خطاب قرار داد كھ خانمرد با لحني آگاھي دھنده   

.من بدجوري بھم ریختھ ام ، بھتر است بروم! نگاھش كنید _   

اما . مرد بھ سمت در سرچرخاند. خانمھا مات و مبھوت ماندند و مردد
 حتا بھ گاه رفتنش نیز

كھ از چشمان ھمیشھ لبخند بازگشتھ بود بر لبان و بھ میان سیمایش ، 
 چشمك زن زن سبزه رو

و مرد داشت در نھانخانھء دلش بھ این مي اندیشید كھ . نماندپنھان 
 كاش میشد دستان سبزهء

او را در میان دستانش بگیرد ، یك جفت دستي كھ مانند جفتي پرندهء 
 در حال عشقبازي

.بھ ھم پیچیده بودند  

  .اما مرد مصر بود ھمچنان بر مرور مكرر معایب خودش

و بھ مجرد این نھیب زدن . ›!  پروردگارا‹ : مرد بھ خودش نھیب زد 
 ، احساس كرد كھ چیزي

!لبخند بزن : بھ پھلویش سقلمھ زد و بھ نجوا میگوید   

و سھ زن در آن اتاق مجلل تنھا مانده و ھمدیگر را نگاه میكردند ، 
 دستھاشان براي لحظھ اي،

پران از میان شاخساران ، در ھوا بھ پرواز درآمد و  ءمثل شش پرنده
.دوباره برجایشان نشستند  

!طفلك : مادر روحاني با ترحم گفت   

راھبھء جوان،مثل كسي كھ كوكش كرده باشند ، با صدایي زیر درآمد كھ 
: 

!طفلي ! آخي ! آره _   

: راھبھء سبزه رو گفت   

سیماي زن مرده خم  مادر روحاني بھ آرامي كنار تخت رفت و بر روي
:بھ نجوا گفت .شد  

اینطور نیست ؟! انگاري ھمھ چیو میفھمھ ، دخترك معصوم _   
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.ایچ.دی:نویسنده   لبخنـد 

و براي نخستین بار ، دیدند . سھ راھبھ با سھ سر سربندپوش گردآمدند
 كھ لبخند محو 

طعنھ آمیزي ، گوشھ ھاي لب اوفلیا را با كمانك كمرنگي كج كرده 
.است  

.ھ ھیجان آوردتماشاي این منظره آنھا را ب  

!اون شوھرشو دیده : راھبھء جوانِ ذوق زده بھ زمزمھ گفت   

دستباف را روي صورت سرد اوفلیا مادرروحاني مادرانھ پارچھء 
سپس ھمگي.كشید  

طلب آمرزش  ، با چرخاندن تسبیحھایشان ، براي روح مرحومھ بھ نجوا
.كردند  

جاشمعی قرار داد ا برداشت و در بعد ، مادرروحاني دوتا از شمعھا ر
 و شمع قطورتر را با قدرت در جایش

. محکم کرد  

دو .دست سر جایش نشست دوباره انجیل بھ خوش ھیکل ، راھبھء سبزه رويِ 
 خواھر دیگر

خش خش كنان بھ سمت در خرامیدند و خارج شدند و وارد كریدور سفید 
.بزرگ شدند  

امھ ھاي ھمچون قوھاي روي دریاچھ ، بھ نرمي و بیصدا ، در آن ج
 پرچین و شكنشان

 ھمگي ھیأت مردي.در گذر بودند كھ بھ ناگاه مكث كردند شناكنان
را دیدند  درمانده  

 ر پالتویي تیره رنگ ، كھ در گوشھ ای سرد در آنسویِ کریدورپوشیده د
.پرسھ میزد  

متیو آنھا را  .مادر روحاني بھ ناگاه قدم برداشت و بر سرعتش افزود
 دید كھ دارند بھ

این ھیاكل با دستان ناپیدا و صورتھاي قاب شده : او مي آیند  نزد
.در میان سربند  

.راھبھء جوان پاكشان از پشت سر آنان مي آمد  

:مرد ، گویي در غربت بیرون حرف میزند ، بھ فرانسھ گفت   

...كالھمو جایي جاگذاشتھ م...منو ببخشین مادر_   

،  حد ھرگز ، تابدیناو .متیو از سر استیصال حركتي بھ بازویش داد
●℠.خالي از لبخند نبوددلمرده و لبانش   
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   خرت و ِپرت 

»خرت و پرت «                                                  

 

اصالتًا از منطقة « نیوانگلند » 
تمام » ایده آلیست « و  بودند
البتھ این قضیھ مال چند ساِل .عیار

سالھایِ قبل از جنگِ : پیش است
چندسالی پیش از . عالمگیِر اّول

شعلھ ور شدنِ آتش ُکـشت و کشتار و 
با ھم آشنا شدند  نفردواین  جنگ،

مــرد ، جوانی . و ازدواج کردند
بود باالبلنــد، با چشمانی نافذ و 

 ؛ دخترک ،» ِکـِنتیِکـت « اھِل 
نسبتًا  کوچک اندام، اندکی کمرو ، 

موقر و با ظاھری زاھدمآب، اھل 
.بود»  ماساچوِست « ایالت  

ھردویشان، مقدار درآمدی داشتند؛ 
ود و تنھا گرچھ چندان دندانگیر نب
تا این . حکِم آب باریکھ را داشت

حد کھ حتا اگر درآمدشان را روی 
ھم میریختند بھ سالی سھ ھزار دالر 

با اینحال، آسایش . ھم نمیرسید
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   خرت و ِپرت 

آسوده و ...داشتند و آزاد بودند
!آزاد   

 

نیوانگلند منطقھ ایست در شمال :پانویس
: شرقی آمریکا شامل شش ایالت

 ،)ھارتفورد:مرکز(کنتیکت
،مِ )کنکورد(،نیوھمپشایر)بوستون(ماساچوست

) آگوستا(ین
مون (،ورمانت)ویدنسپرو(ُرودآیلند

کھ در صفحات آتی »نیوھون«شھرِ :ضمناً ).ُپلیِھ
می آید، یکی از شھرھای ایالت کنتیکت 

.مترجم -.است  

آزاد باشی تا  ... !آزادی ھای 
عمرت را ھر آنگونھ کھ میخواھی بھ 

در آستانة بیست و پنج و ! پیش بری
بیست و ھفت سالگی بودند این زوجِ 

حقیقتًا ایده آلیست ، با عشِق 
مشترکی بھ زیبایی و میِل بھ معنا 

و مقصوِد «عرفانِ سرخپوستی» ... 
ِبِسنت « کھ خانِم ! ... دریغا دریغ

بود و درآمدی کمی کمتر از سھ » 
ولی پول کیلویی ! ھزاردالر در سال 
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   خرت و ِپرت 

آنچھ کھ آدمی  ھر! چند است؟
میخواھد این است کھ تا پیش از 
وداِع با دار فانی ،زندگیش را 
مزین کند بھ زیوِر زیبایی، و 
زیستنش سرشار باشد، لبریز و 

صدالبتھ . سرریز از دلخواستھ ھایش
کھ در اروپا ، این سرچشمة عرفشان 

در . است و سرسلسلة سنت ھایشان
آمریکا ھم امکان برقراری این سنت 

. مثالً » نیوانگلند«در ھمین  ھست،  

اگر از این نقل قول : پانویس یک 
مترجم خائن «:بگذریم کھ میگوید

در نظر بگیریم کھ در این ، و »!است
دیار بھ یکی از این دو نظریھ چسپیده 

مترجم باید کامالً وفادار بھ : اند کھ 
وفاداری الزامی : متن باشد؛یا دومی
جمھ بنده در تر...نیست و قس علیھذا

در ! گاھی خائنم و گاه مطیع و منقاد
اینجا ھم الزامی بھ تبدیل کلــــمة 

: ندیدم... ایده آلیست بھ آرمانگرا و
ھم بخاطر زیبایی متن و ھم بھ دلیل 

.ـــ م.سبک خود الرنس  
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   خرت و ِپرت 

برای عرفان : پانویس دو
سرخپوستی،رجوع کنید بھ 

؛کھ اتفاقًا در »کاستاِندا.ک«کتابھای
دور ُمد روز بود در زمانی نھ چندان 

.ــــ م.ایران  

گرچھ بھ قیمت تباه شدنِ مقدار زیادی 
زمان . »زیبایی « از درجة خلوِص 

زیباییِ « زیادی طول میکشد تادرختِ 
ناب » بھ بار بنشیند. « باروک » وقت 
زیادی صرفش نشد،در نتـیـجھ میوه اش 

.َرس بود و ناتمام ماند-نیم  

اقعی و غنچة سیمین فاِم و! نھ ...نھ
« دستھ ُگِل زرین و معطر و حقیقیِ 

، ریشھ ھایش را در زمین » زیبایی 
»  ُرنـِسانس« حاصلخیز و ُپربرکتِ 

دوانیده است؛ نھ در دوره ھایِ سطحی و 
ازاینروی، این . کم ُبعِد َبعد از آن

» نیو ِھـِون«زوج ایده آلیست ،کھ در 
ازدواج کرده بودند، بی درنگ بھ دریا 

: شتی عازم پاریس شدندزده و با ک
. پاریسِ عروسِ روزھای خوشِ قدیم  

دوران و سبکی در خواھرانِ  :پانویس یک
شرح آن در یک پانویس .ھفتگانة ھنر
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   خرت و ِپرت 

نمیگنجد و برای بدست آوردن اطالعات 
رجوع » تاریخ ھنر «کافی بھ کتابھایِ 

نکتھ ای کھ جالب است بدانید و .کنید
ھم آوردنش در اینجا ھم بی ضرر است و 

بھ داستان مربوط میشود، این است کھ 
برخالف نظر راوی داستان، دورة باروک 
در موسیقی مثالً، دوره ای بسیار ُپربار 

بود؛ چرا کھ بعنوان نمونھ یکی از 
غولھاِی موسیقی کالسیک در این دوره 
میزیست و آثاِر جاودانھ اش را خلق 

اتفاقًا ساِل مرگِ . باخ.س.ی: کرد
دوران باروک ھم پایان )1750(باخ
کلمة : پانویس دو.    م-.ھست

ُرنسانس،در زبان فرانسھ بھ معنی 
دوران .        است» تولد دوباره «

رنسانس، آفتابی بود کھ از پس ظلمتِ 
در اروپا » قرون وسطا«چندصدسالة 

دمیدن گرفت و بر تمامی حوزه ھایِ 
معنوی و فرھنگی غرب و  مادی و حیاتِ 

وصیھ میکنم حتمًا ت.غربیان پرتو افکند
.م-.بھ کتابھای مرجع رجوع کنید  
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مالکِ یک » مون پارناس«در بولواِر 
سوئیت شدند و حاال دیگر یک زوجِ 

» پاریسی«پاریسیِ واقعی بودند؛البتھ 
در معنایِ قدیمی و دلپذیرش،نھ در 

.آن» مدرنِ «مفھوِم مبتذِل    بھ اصطالح   

یِ »َاَ◌مپِرسیونیستھا«از برکتِ درخشش 
و مریدانش، بود کھ » مونھ«حقیقی، 

جھان را از منظِر  ،سرانجام جھانیان
نور دیدند و متوجھ اھمیتش شدند، 

چھ زیبا ... نوِرمنکسر و نور نامنکسر
چقدر قشنگ است ! و دلپذیر است

نوِر سحرگاھی در ... رودخانھ...شبھا
خیابانھا و کوچھ پسکوچھ ھای 

و رد شدن از کنار دکھء ...کھنسال
امھ فروشی و بساط کتاب و مغازه روزن

بعدازظھرھا بر فراِز و. ھای ُگل فروشھا
سفال یا در  باشی»مون مارتر«

و شباھنگام در بولوارھا ...سازیھا
!بچرخی  

نقاشی میکردند،البتھ نھ از روی  ھردو
آنھا با عالقھ نقاشی . ناچاری

نھ اسیر و : بھ ھمین سادگی؛ میکردند
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ھنر را اجیر ھنر بودند و نھ آنھا 
.آلتِ دستشان            کرده بودند  

: این زوج، آدمھا را خوب میشناختند
سره را از ناسره تشخیص میدادند و در 

یافتن آدِم خوب تبحر داشتند؛ گرچھ 
باید کسی واسطھ میشد تا آنھا را با 
دیگران آشنا کند و کاری کند کھ با 
دیگران بجوشند؛ و این باعث شادیشان 

بھ ھر                .       میشد
، از ظاھر دنیا و مافیھا اینگونھ حال

برمی آید کھ بشر باید پنجھ ھایش را 
آزاد «برای : فرو کند» چیزی«در 
داشتنِ یک زندگی زیبا و «، برای »بودن
،  دریغا و دردا ، کھ آدمی »سرشار

یک . باید دودستی بھ چیزی بچسپد
معادل این » زندگی زیبا و سرشار «

. بچسپی» چیزی«سفت و سخت بھ  است کھ
ایده آلیستھا ھم از این قاعده 

، و اگر زیِر بار این نیستندمستثـنا 
چیزی جز مالل و  نروند قطعاً قاعده 

. نخواھد بودپوچی در انتظارشان   

 موج میزند و گردانیرسدر اطرافمان، 
 ھم کاوش و کوشش برای رفع آن  طبعاً 
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ھمانند پیچکِ چسپانِ : بھ چشم می آید
درخت تاکی کھ درحال پیچ و تاب 

خوردن، در پیِ گستراندنِ خود است و در 
جستجوی چیزی کھ خودش را بھ آن 

و قابل  بچسپاند، چیزی قدبرافراشتھ
کھ با چسپیدن و پیچیدن بھ  اعتماد

دورش، خود را آنَقَدر باال بکشد تا بھ 
تی آفتابِ بھ نور حیا: خورشید برسد

.عالمتاب، برای ادامة حیاتش  

و اگر چیزی نیابد ، تاک تنھا چاره 
اش خزیدن برروی زمین یا معلق ماندن 

 در 

ھواست ؛ آنھم با نیمھ امیدی بھ 
کھ شاید بتواند ...برآوردن نیازش

و ...پیچکش را بھ دیرکی بچسپاند
آدمیان ھم درست ھمانند درخت 
یک . تاکند؛البتھ بجز ایده آلیستھا

ایده آلیست درخت تاکی است کھ باید 
باال و : خودش را بچسپاند و باال برود 

او بھ کسی کھ مثل سیب زمینی ...باالتر
بی بو و بی خاصیت است بھ دیدة تحقیر 
می نگرد ؛ یا کسی کھ ھمچون شلغم بی 
رگ و ریشھ و بی ھمت است را بھ سخره 
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   خرت و ِپرت 

می گیرد ؛ یا آنھایی کھ مانند تکھ 
و گره در کبر خویش  چوبی پر گوز

.غرقند و بی مصرف افتاده اند  

دو ایده آلیستِ ما ، گرچھ بھ صورت 
وصف ناپذیری شاد بودند اما تمام وقت 

بھ دنبال چیزی می گشتند تا تھ و 
اوِل کار ، خود .تویش را دربیاورند

شھر پاریس کفایت می کرد برایشان ، 
پاریس را روح ،  و عمیقاً  اً آنھا قلب
زبان فرانسوی ھم آن  بھ.کشف کردند

قدر مسلط شدند کھ تقریبا قادر بودند 
احساس و ھمانند یک فرانسویِ اصیل 

کنند؛ زبان فرانسھ شان سلیس اندیشھ 
با اینحال ھمھ کس میداند .و فصیح بود

کھ آدمیزاد ، با زبانِ سرخِ سرش 
فرانسھ صحبت میکند ، نھ بھ زبان روح 

 این کار غیرعملی است و! و روانش 
.جزو محاالت  

باوجود اینکھ اوایل ، با فرانسویھای 
باھوش و فھیم ، بھ فرانسھ حرف زدن ، 
جذاب و مھیج است ، و ممکن است آدم 
را نزد آنھا باذکاوتتر بنمایاند ، 
اما در درازمدت و بھ مروِر زمان ، 
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این ھیجان خنثا میشود و آن جاذبھ از 
آخِر کار، ماتریالیسم  .میان میرود

مداوم و پویای فرانسوی، آدم را 
دلزده میکند و ذوق و شوق را بھ 
احساس سترونی و بیحاصلی تبدیل 

.میکند  

حسی کھ با احساسات خالص نیوانگلندی 
و . اصیل ، عمیقًا سِر ناسازگاری دارد

بدینسان زوج ایده آلیست داستان ما 
ھم، سرانجام با این حس و حال مواجھ 

آنھا نرم نرمک از فرانسھ  .دندش
فرانسھ، آن کشور آرمانی . دلزده شدند

.کھ در ذھن داشتند، نبود  

ــ ما شیفتھء این کشور بودیم و 
زیادی براش مایھ گذاشتیم و روش حساب 

ولی بعِد یھ مدت ، کھ زمانِ کمی .کردیم
بعِد : ھم نبود ، یا دقیق بگم 

چندسال، پاریس چیزی بجز سرخوردگی 
این شھر ، ...ن نداشت و نذاشتواسمو

ھمة اون چیزایی کھ آدم میخواد رو 
.نداره  

ــ ولی فرانسھ فقط تو پاریس خالصھ 
.نمیشھ  
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   خرت و ِپرت 

ــ گمونم ھمینطوره کھ میگی ، باقی 
جاھای فرانسھ، زمین تا آسمون با 

فرانسھ جای جذابیھ ، .پاریس فرق داره
یھ کشور دلنشین و دوست داشتنی؛ فقط 

وسش داریم ، اونی اگرچھ د ،برای ما
.نبود کھ انتظارشو داشتیم  

این شد کھ با شعلھ ور شدن آتش جنگ، 
زوج ایده آلیست بھ ایتالیا نقل مکان 

و ایتالیا ، آنھا را دلباختة . کردند
این کشور گرچھ بھ چشمشان . خود کرد

محزونتر از فرانسھ می آمد، اما 
ایتالیا،بھ برداشت .زیباتر بود

بسیار » زیبایی«م نیوانگلندی از مفھو
خلوصی خاص در آنجا : نزدیکتر بود 

بود و سرشار از ھمدلی و یکرنگی؛و بھ 
دور از آن ماتریالیسم و بدبینی 

ظاھرًا زوج ایده آلیست ، . فرانسوی
بھشتِ زمینی شان را در ایتالیا یافتھ 

.بودند  

آن دو حس میکردند کھ در آنجا، بسی 
 بیشتر از پاریس میتوانند از رایحة 

» بودا « آموزه ھایِ            
آنھا داخل خیل خروشان .سرمست شوند
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   خرت و ِپرت 

آدمھایی شدند کھ در دریاچة احساساتِ 
آبتنی » بودیسِم نوین « انسانی 

میکردند، ھردو بسیار کتاب میخواندند 
میکردند، و با » مدیتیشن«، تمرین 

وسواس و بھ دقت، سرگرم زدودنِ روح و 
.وه شدندروانشان از آز و درد و اند  

این دو ھنوز متوجھ این نکتھ نشده 
برای رھایی » بودا«بودند کھ اشتیاق 

ازدرد و مالل، خود، نوعی از انواع 
.طمع بھ حساب می آمد  

نھ ، متوجھ نبودند و در عوض، رؤیای 
جھانی آرمانی را در سر می پروراندند 

؛      دنیایی تھی از طمعکاری ، 
م و غصة تقریبًا بدون درد و فارغ از غ

.غیرقابِل تحمل  

اما آمریکا ھم درگیر درگیری و جنگ 
شده بود و بنابراین این زوجِ ایده 

آلیست ھم گزیری نداشتند جز آنکھ بھ 
زوج جوان بھ تیمار .یاری بشتابند

گرچھ تجاربشان  .مجروحان پرداختند
باعث تقویت این عقیده در آنھا شده 

بود کھ باید جھان را از آز و نیاز و 
د و رنج رھانید اما آیین بودا یا در
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   خرت و ِپرت 

عرفان، در این بحران و بالی دامنگیر، 
زوج .کار چندانی از پیش نبرده بود

جوان، یکجورھایی، در گوشھ ای از 
وجودشان، شاید در باطن یا شاید در 
خاطرشان، بھ این نتیجھ رسیده بودند 
کھ طمع و درد و رنج، ھرگز ریشھ کن 

آدمھا چرا کھ اکثریت : نخواھد شد
وقعی بھ این قضیھ نمیگذاشتند و این 
ریشھ کنی برایشان اھمیتی ندارد و 

زوج .               نخواھد داشت
ایده آلیست، غربی تر از آن بودند کھ 
دنیا و مافیھا را با لعن و طعنی رھا 

کنند و تارک دنیا شوند، آنھم 
درحالیکھ ھنوز دلبستھء ماِل دنیا 

آلودة آنھا ھنوز آنقدر . بودند
خودخواھی بودند کھ برایشان عملی 

نبود اینکھ زیر یک درخت بامبو، کنار 
» نیروانا « ھم بنشینند و دوتایی بھ 

                            .برسند
این، تمام : تازه              
زوج جوان حتا آنقدر جا : ماجرا نبود 

و مکان نداشتند کھ زیر یک درختِ 
ند و برای رسیدنِ بامبو چارزانو بنشین

بھ نیروانا، کھ مقدمھ اش خیره شدن 
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   خرت و ِپرت 

بھ یک نقطھ و تمرکز فکر و حواس بود، 
!      اقالً بھ ناف ھمدیگر خیره شوند

اگرکھ جھان و جھانیان بھ       
تمامی تمایلی بھ رفتن بھ سمت پاکی 
نداشتند، آن دو ھم، شخصًا، چندان 

تشنھ و مشتاق شستن روح و فکرشان از 
.           ھای دنیوی نبودندآلودگی

                                  
                                  

این بی یار و یاوری بار ...نھ       
.                        بود گرانی

زوج جوان،                         
» ھمھ یا ھیچ « نیوانگلندی بودند و 

ز خصلتِ جمعی خواستھ ای بود برخاستھ ا
سراسر ربِع مسکون می . زادگاھشان

بایست از آز و نیاز و درد و رنج پاک 
میشد، وگرنھ، رفع و دفع این 

آلودگیھا، تنھا از این دونفر ارزشی 
بھ لعنت ابلیس ھم نمی ! داشت آیا؟ نع

آدمی دست تنھا، کھ فقط خودش ! ارزید
وارد گود میشود، گور خودش را با دست 

.ت؛ ھمین و بسخویش کنده اس  

« بااینحال، اگرچھ ھنوز شیدای 
بودند و از تِھ دل » اندیشھ ھای ھندی 
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   خرت و ِپرت 

بگذارید ...شیفتھء آن بودند، ولی
» درخت مو«برگردیم بھ ھمان استعارة 

 : 

آن تیرکی کھ تاک سبز و زنده، آنرا 
تکیھ گاه خود میدانستھ و تا بھ 

اینجا با جان کندن و بھ ھزار سختی و 
را با تکیھ بر آن باال بدبختی خود 

: کشیده، ناگھان توزرد از آب درآمده
                ...تیرک پوسیده است

                                  
و ...تیرک ترک برداشت و درھم شکست   

تاکِ بی تکیھ گاه دوباره دست بھ 
آرام و رام و بی ... دامانِ خاک شد

تاک، اندک مدتی، ...ھیچ قیل و قالی
تنھا با تکیھ بر شاخ و برگ خویش، 

اما سرانجام .خود را سرپا نگھ داشت
بر خاک : تسلیِم سرنوشت خودش شد 

...                          نشستن
لوبیای «                    

اندیشھء ھندو، پیشِ پای » سحرآمیزِ 
راھی گشوده بود کھ او با رسیدن » جک«

دیدی بھ نوکِ آن، بھ منظری وسیعتر و 
عمیقتر نسبت بھ دنیا و مافیھا دست 

.یافتھ بود  
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   خرت و ِپرت 

آنھا باز بی صدا بر خاک و دنیای 
خاکی فرونشستھ بودند؛ بی ھیچ فریاد 

شده » سرخورده«آنھا باز  .و فغانی
. بودند؛ گرچھ بر زبان نمی آوردند

سرخورده و » اندیشھ ھای ھندی«
مأیوسشان کرده بود؛ گرچھ ھرگز شکوه 

دند، حتا با ھمدیگر ای بر لب نمی آور
ولی .ھم در این باره چیزی نمی گفتند

بھرحال این زوج سرخورده شده بودند و 
گرچھ یأسشان آنقدر سنگین و گران 

نبود اما از خواب و خیاِل گرانِ غفلت 
بھ خود آورده بودشان؛ چیزی کھ ھر دو 

گرچھ گویی . خوب از آن خبر داشتند
.این آگاھی ِسِر مگو بود  

ان ھنوز زندگیشان لبریز اما زوج جو
از چیزھای زیبا بود و سرشار از امید 

برای بھ پیش 
ایتالیای زیبا و ...ایتالیا.رفتن
آنھا ھنوز بھ ایتالیا نرفتھ ! عزیز
آنھا ھنوز ...و مھمترین چیز. بودند

آن واالکالم کمیاب و ...آن گنج پرگوھر
: کیمیای سعادت را در کف داشتند

...آزادی  
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   خرت و ِپرت 

زیبایی و زیبایی ھا ...و چیزھای دیگر
...و زیباھای دیگر  

البتھ زوج جوان از بابت سرشاری و 
غنای زندگیشان آنقدرھا ھم خاطرجمع 

آنھا صاحب فرزندی بودند، یک : نبودند
پسربچھ ، پسرکی کھ بسیار دوستش 

داشتند، ھمانند ھر پدرومادر دیگری 
کھ عشِق بھ فرزند را بایستھ و شایستھ 

والدینش با درایت است؛ پسرکی کھ 
تمام از سخت گرفتن بر او و وابستھ 
باآوردنش خودداری کرده بودند و او 
را کانون زندگی خودشان قرار نداده 

زوج ! نع...نھ.                بودند
جوان باید زندگی خاص خودشان را می 

و !                         داشتند
ھنوز آنقدر سالمت عقل و قوهء تشخیص 

.ند کھ این را دریابندداشت  

دیگر اما آنھا آنقدر جوان نبودند، 
بھ جوانیِ روز فرخندهء ازدواجشان، کھ 
داماد بیست و ھفت سال داشت و عروس 

بیست و پنج بھار از عمرش میگذشت، از 
و اگرچھ ... آن روز یک دھھ گذشتھ بود

ایام خوشی را در اروپا سپری        
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ز و اگرچھ ھنو...کرده بودند      
ھمچنان عشق ایتالیا را ــ ایتالیای 

: ــ در دل داشتند، ولی! زیبا و عزیز
.سرخورده شده بودند  

آن دو راه گریز و راھھای نرفتھء 
تا ... بسیاری داشتند ــ اووه

ندیده ھا و ... ھرچی دلت بخواد...بگی
چھ چیزای معرکھ ...نشنیده ھا و غیره

ــ ! بعلھ...قطعًا ھست... ای ھست ھنوز
این خواستھ ھای آنھا را : اما 

. نھ چندان...نھ...برآورده نمیکرد
. اروپا زیبا بود، ولی زیبای مرده

زندگی کردن در آنجا مساوی بود با 
خاطره بازی و دل سپردن بھ ایام خوش 

و اروپاییھا، در ظاھر جذاب . گذشتھ
بودند، ولی واقعًا جاذبھ ای نداشتند؛ 

اییان اروپ. ُمشتی طبل توخالی بودند
مباِل مادیات؛ ماتریالیست بودند و دُ 

این .ھیچ معنویتی در درونشان نبود
تشنگی و تمنای روح مردمانِ مرده دل، 

برای تعالی و رسیدن بھ حقیقت را 
حقیقتًا درنمی یافتند چراکھ روحشان 

آنھا ...مرده و درونشان ویران بود
فقط زنده ...زندگانِ بی روح بودند
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وجودی اروپاییھا این حقیقتِ ...بودند
روحھای رو بھ ...دگانِ بی روحزن: بود 
.موت  

دیگر، یک  »لوبیای سحرآمیز«این یک 
تیرکِ تکیھ گاه دیگر بود کھ در زیر 

و اینبار ، . تاک، متالشی و ُخرد میشد
این تالشی، بسیار ناخوشایند بود و 

از آنرو کھ تاک سبز زنده، ... تلختر
تًا ده سال تمام،یعنی یک دھھء حقیق

حیاتی را صرف این کرده بود کھ بر 
روی تنھء قطوِر قارهء اروپا، در 

خموشی و بھ آرامی، با تمام سختی و 
بدبختی ھایش، خودش را 

زندگیش را کھ بنا نھاده ...بگستراند
زوج ایده .و رشد دھد گسترشبود، 

آلیست نھ تنھا در اروپا زندگی کرده 
بودند بلکھ، حیاتشان را بھ اروپا و 

زده و بھ آنھا وابستھ پاییھا گره ارو
درست مثل تاکی در یک : کرده بودند

  .تاکستان ھمیشھ سبز و زنده و آباد

آنھا خانھ شان را در این گوشھ از 
خانھ ای : جھان بنا کرده بودند 

آنچنان، کھ نظیرش را در آمریکا 

19 
 



سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   خرت و ِپرت 

کلمھء » زیبایی«.نمیشد بر پا کرد
زندگی  ءمقدسی بود کھ آنرا سرلوحھ

چھارسال  .خویش قرار داده بودند
، طبقھء دوم یک » آرنو « گذشتھ، در 

تاالِر قدیمی را اجاره کرده بودند و 
خرت و «این خانھ بود کھ ھمھء 

.را در خود جای داده بود» پرتھایشان  

این آپارتمان حس آرامش عجیب و عمیقی 
بھشان می داد؛ چراکھ مسقف بود بھ 

اتاقھایی  سقفی بلند، ساکت بود،
قدیمی داشت با پنجره ھایی کھ رو بھ 
رودخانھ باز میشد، کفش بھ رنگ قرمز 

تیره بود و برق میزد و دستِ آخر 
مبلمانی زیبا داشت کھ البتھ زوج 
.ایده آلیست خودشان خریده بودند  

نکتھ در اینجاست کھ زندگی زوج ایده 
آلیست، بی آنکھ خود خبر داشتھ 

ھرچھ تمامتر بھ باشند، با شّدت و حّدت 
سمت سطحی شدن پیش میرفت، یعنی ظواھر 

 برایشان و زرق و برق جای ھمھ چیز را
سیری  صیادانآنھا بھ .کرده بود پر

و زلم » خرت و پرت«ناپذیر و حریِص 
زیمبو برای خانھ شان تبدیل شده 
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آنھم در ھنگامی کھ روحھایشان .بودند
شوق پر باز کردن و ...شوق پرواز داشت

ردن بھ سویِ آفتاب تابان پرواز ک
اروپا و تفکر ھندو و  غنیّ  فرھنگِ 

بودیسم، ذوِق ظاھرپسند و         زرق 
و برق پرست آن دو تن ، تنھا بھ سمت 

« جمع کردن مشتی                  
و اشیاء زیبا اما » خرت و پرت 

بیفایده می کشاندشان و نتیجتًا 
. زندگیشان فقط در سطح جریان داشت

خرت و « پیداست کھ آنھا این نگفتھ 
را تنھا بخاطر خودشان یا » پرتھا 

برای اینکھ چیزی خریده باشند نمی 
خریدند، بلکھ دلیل و ھدفشان از این 

زیبایی « : گردآوری چیزی نبود جز 
از دید آنھا خانھ شان بصورت تام و .»

بود و تمام مزّین بھ جذابیت و قشنگی 
شده با اشیاء دلربا و دلپسند دکور 

خالی و » خرت و پرت « بود، نھ مشتی 
برای پنجره » والری«.عاری از زیبایی

ھای سالن بزرگ، کھ رو بھ رود گشوده 
میشد، پرده ھایی واقعًا قشنگ تھیھ 

کرده بود کھ از الیافی قدیمی و عجیب 
دستانی  مشخص بودو  درست شده بود
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ماھر بھ دقت ابریشمش را بافتھ است و 
یش می افزود، ترکیبِ آنچھ کھ بر زیبای

رنگھای سرخ و سیاه با طالیی و نارنجی 
بود کھ از باال بھ پایین کمرنگ و 
کمرنگتر میشد و البتھ جنس نرم و 

بھ ندرت .نازک پرده ھم دلپذیر بود
پیش می آمد کھ والری وارد سالن شود 
اما مسحور پرده ھا نشود و زبان بھ 
تحسین زیباییشان نگشاید، تحسینی در 

.عظیم، تعظیم بر آستان زیباییحد ت  

!ــ شارتر   

:این گفتھء والری بود کھ   

» شارتر«ــ این پرده ھا برای من حکم 
!را دارند   

ھم مطلقا پیش نمی آمد » ملویل«برای 
کھ بھ کتابخانھ اش، کھ ساخت ونیز 
بود و قدمتش بھ قرن شانزدھم میالدی 
برمی گشت و در آن دو یا سھ دوجین 

شده چیده بودند، نگاه کتابِ دستچین 
کند ولی رعشھ ای چارستون بدنش را 

این ھم برای او قبلھ گاه : نلرزاند
!مقدسش بود  
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پسرکشان خوف داشت از اینکھ بھ اشیاء 
این مقبرهء مقدس عتیقھ جات دست 
بزند، انگار کھ این اشیاء آشیان 
مارھای کبرای خفتھء خطرناکند، یا 

طره مخا» خرت و پرتھا«اینکھ لمس این 
صندوِق کتاب : آمیز و دردسرساز است 

ھراس کودکانھء پسرک آزاردھنده . مقدس
ود و ناگفتھ در دلش مانده اما ب

بااینحال یک زوج . آخرینش نبود
نیوانگلندی ایده آلیست نمی توانستند 

تنھا محض خاطِر یک مشت عتیقھ جاتِ 
ھرچند قیمتی و مایھء مباھات، ولی 

 مرده و بیروح زندگی کنند

الاقل . و در کنارشان وقت بگذرانند
آنھا بھ . این دو نفر نمی توانستند

گنجھء      درجھ یکِ ساخت 
بھ ...بولونیایشان عادت کرده بودند

کتابخانھء کم نظیر ونیزیشان خو 
حتا بھ خود ...گرفتھ بودند

و پردهء دست ساز ساخت ...کتابھا
ھمینطور بھ اشیاء ...»سیِنا«

ھای لطیف و میز و بھ کاناپھ ...برنزی
دیواری و صندلیھایی کھ خودشان در 

! حیف ... کرده بودند» شکار«پاریس 
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شکار این اشیاء را از ھمان روز اول 
. اقامتشان در اروپا شروع کرده بودند
و ھنوز ھم ھمانجا بودند و ھمان کار 

این آخرین چیز جالبی است .را میکردند
کھ در اروپا برای یک خارجی باقی 

یا حتا برای یک بومی ھم  ،مانده
.شاید  

ھنگامی کھ مھمانی بھ خانھء ملویل می 
آمد و تحت تأثیر محیط قرار میگرفت، 

» ِاراسموس«آنوقت بود کھ والری و 
احساس می کردند کھ زندگیشان تھی و 

حس زنده بودن و زیستن : بیھوده نیست
.در حال بھشان دست میداد  

اما در آن صبحھای کشدار، ھنگامیکھ 
اسموس، بدون رغبت، سرگرم مطالعھء ار

بود؛ » فلورانس«ادبیات دورهء رنسانسِ 
و والری مشغول رتق و فتق امور مربوط 
بھ آپارتمان و رسیدن بھ آن بود؛ و 

و در در ساعاتِ دیرگذر بعد از نھار، 
ساعات طوالنی سِرشبِ آپارتمان قدیمی کھ 

بھ ناگاه آن  :غالبا سرد و نمناک بود
کھ گرداگرد اثاثیھ را ھالھء تقدسی 

دربر گرفتھ بود از بین میرفت و 
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ھمانگونھ کھ ...اشیاء خودشان میشدند
شیء، تکھ ھایی از یک چیز : بودند

جامد کھ یا در گوشھ ای قرار گرفتھ 
بودند و یا از کنجی آویزان بودند و 
تا قیام قیامت ھم بھ ھمین شکل باقی 
می ماندند، نھ بھ حرف می آمدند و نھ 

رکت، و راستش والری و اراسموس بھ ح
درخشش و .تا حدی ازشان متنفر میشدند

جلوه گریِ زیبایی، ھمانند ھر 
درخشندگی دیگری، فرو می میرد و شعلھ 

اش خاموش میشود، مگر آنکھ بھ این 
درخشش و جلوه نمایی توجھ شود، چشمی 
را خیرهء خود کند یا زبانی را بھ 

.تحسین خویش باز کند  

ا ھنوز عتیقھ جاتشان را ایده آلیست ھ
بسیار دوست داشتند اما مسألھ این 
بود کھ دیگر آنھا را تصاحب کرده 
بودند و واقعیت تلخ این است کھ 

اینجور چیزھا، در آن زمانی کھ درحال 
بدست آوردنشان ھستی، جلوهء درخشان 
خاصی دارند ولی وقتی صاحبشان شدی، 
بعد از یکی دو سال،تقریبًا آن شعلة 

مگر . شان رو بھ خاموشی میرود درخشش
اینکھ دیگران بھ شما از بابت داشتن 
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آنھا حسادت کنند و یا آنکھ چشم موزه 
اگرچھ خرت و .دارھا ُدمبالشان باشد

پرتھای ملویل عالی بودند و از جنس 
اعال اما نھ تا آن حد کھ حسادت روی 

سرش سایھ بیاندازد یا اینکھ موزه ای 
.قصد خریدش را بکند  

ال، درخشش و جذابیتِ ھر چیز، بھ بھرح
مرور و آرام آرام، با آن چیز وداع 

میکند و ترکش میکند؛مثل اروپا، 
مردم ایتالیا آدمای « ایتالیا ـ 

ـ حتا آن آپارتمان » نازنینی ھستن 
باشکوِه واقع در آرنو ھم از این 

.قاعده مستثنا نیست  

اگھ من ھمچین آپارتمانی ! ــ بھھ
دِم در ھم  عمرًا تا... داشتم

ھم ... اینجا ھم خوشگلھ...نمیرفتم
...ھمھ چیزی توش ھس  

صدالبتھ کھ شنیدن چنین جملھ ای 
.خوشایند بود  

ولی والری و اراسموس از در بیرون ھم 
میرفتند؛ بیرون رفتنشان مثل فرار 

فرار از قدمت آنجا،از سردی و : بود
نموریش، از سکوت سھمگینش و برای 
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جبروت بیجان و مرده خالصی از جالل و 
.اش  

ما داریم تو ...ــ میدونی چیھ دیک؟
.گذشتھ زندگی می کنیم  

را والری بھ شوھرش گفت؛ شوھرش  این
.صدا میزد» دیک«را   

ادامھ و استمرار این زندگی برایشان 
می دلشان ن ،تداوم تلخی شده بود

خواست بیش از این ِکشَش بدھند؛ اما 
احساسھا را دوست ھم نداشتند کھ این 

بر زبان بیاورند و بھ شکست خود 
شھادت دھند، چرا کھ اکنون دوازده 

ساِل تمام بود کھ آدمھایی آزاد بودند 
و زندگی این سالھایشان، ھم لبریز از 

زیبایی بود و ھم، این سالھا را 
ھمانگونھ کھ دلشان خواستھ بود زیستھ 
بودند؛ و دیگر آنکھ، در تمامی طول 

آمریکا برایشان  ،این دوازده سال
مطرود و منفور بود و در نظرشان این 

 گرفتارِ ای بود »سدوم و عموره«کشور، 
.ماتریالیسم صنعتی  

پذیرش شکست و اعترافِ بھ بریدن و 
خستھ شدن، برای آدمی کار ساده ای 
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بھ طریق اوال، آنھا ھم متنفر . نیست
بودند از معترف شدن بھ این کھ 

اما  .ندد بھ کشورشان برگردنمیخواھ
سرانجام، ھرچند با بی میلی، دل بھ 

ــ فقط : دریا زدند و عزِم رفتن کردند
ــ دل کندن : محِض خاطِر بچھ مون ــ و 

از اروپا برامون سختھ ولی 
آمریکاییھ و براش بھتره ) پسرک(پیتر

آمریکا بزرگ شھ و ھمونجا  کھ تو خودِ 
چش و گوشش وا شھ و ایام شَبابشو تو 

. ــ ذرونھ شھر و دیارش بگ  

خانوادهء ملویل، تمام و کمال لھجھ 
انگلیسی داشتند و حتا تا حدی رفتار 

و کردارشان ھم انگلیسی بود و 
گاھگاھی ھم، رگھ ھایی از حرکات و 

سکناتِ ایتالیایی یا فرانسوی از خود 
.بروز میدادند  

آنھا اروپا را ترک کردند اما تا 
از آنجا ھمراه  جاییکھ مقدور بود

چیز بردند، و نیازی بھ گفتن  خودشان
 این چیزھا، چیزی نبود بجز ندارد کھ

خرت و « چندین و چند صندوِق پر از
ھایشان، صندوقھا را با تمامیِ آن »پرت
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عتیقھ ھای قشنگ و             قیمتیِ 
ھمگی، بسالمت بھ .شان ُپر کرده بودند
ایده آلیستھا، : نیویورک رسیدند 

شان »و پرتِ  خرت«پسرک، و خروار خروار 
کھ از خاک اروپا تا مقصد بھ سختی با 

.خود َخرِکش کرده بودند  

والری بھ فکر یک آپارتمان دلنشین 
بود، در جایی کھ آنچنان ھم گران 

یا » ریورساید درایو«نباشد، مثالً در 
، محلی کھ عتیقھ » خیابان پنجم«شرِق 

جاتِ تک و اعالیشان، درست و حسابی بھ 
. چشم می آمدند  

الری و اراسموس جستجو برای یافتن و
دریغا ...اما.خانھ را آغاز کردند

درآمد این زوج، بھ سھ !        دریغ 
آنھا . ھزاردالر در سال ھم نمی رسید

ولی، ... سرانجام جایی پیدا کردند
ھرکسی کھ سرش توی حساب و کتاب ... ُخب

باشد، میتواند حدس بزند کھ چھ جور 
دو اتاق : جا و مکانی گیرشان آمد

و ....   کوچک با آشپزخانھ ای کوچکتر
وای بھ حالشان اگر میخواستند تنھا 
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یکی از چیزھایشان را از صندوق بیرون 
!نمیشد چون جا نبود... بیاورند  

آپارتمانشان در اروپا، کھ بھ راحتیِ 
آب خوردن گیرش آورده بودند، بھ 
اندازهء یک انبار گنجایش داشت؛ 

قط پنجاه دالر تازه، آنھم با ماھی ف
و حاال تویِ این آلونک نشستھ ... اجاره

و غمباد گرفتھ بودند کھ این چھ دستھ 
گلی بود کھ بھ آب داده بودند و 

حیران از مصیبتی کھ برای خودشان َعَلم 
.کرده بودند  

 تنھا گزینھ این بود کھ صدالبتھ کھ
اراسموس می بایست کاری پیدا میکرد و 

زن و برای  مالزا این. سِر کار میرفت
زنگ خطری بود بھ صدا  ھمانندِ  شوھر

درآمده کھ ھردو خود را بھ نشنیدن 
، تھدیدی عجیب اما این ھشدار. میزدند

» مجسمھء آزادی« و رازآلود بود کھ
ھشداری کشدار ... نماد و منادیش بود

:و پایدار کھ میگفت   

!ــ تو باید سِر کار بروی   

ـ ھنوز طبق حدس خودشان اراسموس ـ 
بھ . برگھای برنده ای در دستانش داشت

30 
 



سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   خرت و ِپرت 

احتمال زیاد میشد برایش یک کار 
آکادمیک دست و پا کرد چون از پس 

بھ خوبی برآمده » ِییل«امتحاناتش در 
بود و در تمامی مدتی کھ در اروپا 

 ادامھ داده »تحقیقاتش«بھ بودند 
اما ھم والری و ھم شوھرش،  .بود

کار : چارستون بدنشان میلرزید 
!.... دنیای آکادمی !... آکادمیک ؟

این !... محیط آکادمیک آمریکا ؟
آزادی و ! برایشان قوِز باال قوز بود

زندگی زیبا و سرشارشان را از دست 
 اراسموس! اصآل و ابدآ ! بدھند؟ ھرگز

.چند ماھی تا چھل سالگی فاصلھ داشت   

را توی یک انبار » خرت و پرتھا«
والری بھشان .اجاره ای گذاشتھ بودند

.سر میزد  

انبار بابت نگھداریشان از والری 
ساعتی یک دالر می گرفت و عالوه بر این 

خرت و «دچار احساس ناخوشایندی میشد؛ 
، اشیاء بدبخت، توی آن انباری »پرتھا

کھ حسابی خاک میخوردند و  مشخص بود
  .شرایط نگھداریشان ھم خوب نبود
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بااینحال، آمریکا تنھا در نیویورک 
غربِ آمریکا، بکر و : خالصھ نمیشد

بنابراین، .عالی، پیشِ رویشان بود
خانوادهء ملویل ھمراه پیتر ولی بدون 

آنھا .خرت و پرتھاشان عازم غرب شدند
سعی کردند کھ در کوھستانھا زندگیِ 

صاف و ساده ای پیشھ کنند، اما انجام 
کارھای روزمره شان برایشان تبدیل بھ 

الزِم زندگی در  لوازمِ . اعمال شاقھ شد
ظاھر زیبا ھستند اما در عمل فقط موی 

نگھداری از اجاق، تابھ : دماغ آدمند
و ماھیتابھ، شستن ظرف و ظروف، آوردن 

آب و جارو و پارو کردنِ کفِ خانھ و 
خالصھء کالم، بردگیِ ...خود خانھ و النھ

نھ : این بند و بساط و َدم و دستگاه
: لعکستنھا اسمش زندگی نیست، بلکھ با

بندگی ُپر ادبار و بدبختیِ یک روزمرگی 
!نکبت بار است  

در کلبۀ چوبی کوھستان، والری رؤیای 
فلورانس را میدید و آپارتمان از دست 

رفتھ شان را، خواب و خیاِل گنجۀ 
بولونیایی و صندلی لویی پانزدھم و 

بویژه        پرده ھای ساخت شارتر ـ 
ود و کھ حاال توی انباری در نیویورک ب
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پنجاه دالر در ماه خرج روی دستش می 
.گذاشت ـ دست از سرش برنمی داشت  

رفیق میلیونری بھ قصد رھانیدنشان از 
این .این وضع راھی اقامتگاھشان شد

دوست بھشان پیشنھاد داد در منزلی 
رحل » کالیفرنیا«واقع در سواحِل 

اقامت بیافکنند کھ مال خودش 
حی جایی کھ رو! ... کالیفرنیا.بود

...تازه در انسان میدمد  

ایده آلیستھا سرمست و شاد از این 
پیشنھاد، اندک مقدار دیگری بھ سمت 

غرب کوچ کردند؛ آنھم در حالی کھ تاکِ 
. امیدشان تکیھ گاھی دیگر یافتھ بود  

ق میلیونر، فوق العاده مجھز منزل رفی
بھ احتمال زیاد نمیشد خانھ ای . بود

وسایل : را بیش از این تجھیز کرد
گرمایشی و آشپزی تمام برقی، لوازم 

آشپزخانۀ سفیِد مرواریدیِ لعابی و َکَفش 
و ھیچ چیز نبود ... ھم بھ ھمچنین و

کھ تمیزی آنجا را بھ ھم بزند مگر 
ظرف حداکثر یک ساعت . خود آدمیزاد

ایده آلیستھا کارھایشان را انجام 
» آزاد«داده بودند و آماده و 
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نکھ گوش آزاد برای ای... بودند
بسپارند بھ نوای برخورد امواج 

آماده برای ... اقیانوس آرام بھ ساحل
آنکھ روحی تازه در کالبدشان دمیده 

...شود  

امواج اقیانوس ! اما دریغ و صد دریغ
آرام، بسیار ناآرام و خشن و 

ناخوشایند خودش را بھ ساحل می 
و روح تازه، ! ذاتی خشونتی...کوبید

بھ نرمی   ھستھ و    بجای آنکھ آ
درون کالبدشان بخزد، آشکارا، با 
لئامت و شقاوت درحال بیرون کشیدنِ 

ھمراه با شکنجھء روح قبلی از 
.بدنھایشان بود  

برای درک اینکھ در زیر لگدھای یک 
نیروی خشنِ خشمگینِ خردکننده بودن 

یعنی چھ و برای ھمدردی با این دو 
ایده آلیست دوست داشتنی مان کھ 

درحاِل جویده شدن بود و در روحشان 
کافیست کھ ...ُخب...شرایطی رنج آور

بھ ھیچ وجھ شرایط :           بدانید
.خوبی نبود  
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بعد از حدود ُنھ ماه ایده آلیستھا با 
غرب کالیفرنیا بدرود گفتند و 

تجربھء جالبی بود و آنھا از .رفتند
اینکھ این تجربھ را در کولھ بار 

.ودندخاطراتشان داشتند، شاد ب  

اما در درازمّدت کّل غرب آمریکا مکان 
مساعدی برای آنھا نبود و خودشان ھم 

آدمھایی مثل .بھ این امر واقف بودند
می » روحی تازه«آنھا کھ بھ دمبال 

گشتند، بایستھ و شایستھ بود کھ 
.بجویند و بیابندش  

والری و اراسموس : آن دو نفر، یعنی
 ملویل، خواھان تعالی روحشان بودند،

ولی ...حتا اگر این اعتال، جزیی بود
در سواحل کالفرنیا، آنچھ حس کردند، 
روح تازه یا تازه شدن روح نبود کھ 

!ھیچ، بلکھ بالعکس آن بود  

آنھا ـ اندکی خسارت دیده ...القّصـھ
البتھ ـ بھ ماساچوست برگشتند و 

ھمراه با پسرکشان بھ دیدار والدین 
مادربزرگ و پدربزرگ . والری رفتند

پسرک را بھ گرمی پذیرا شدند و بسیار 
ـ بچۀ بیچارۀ غربت : گرامیش داشتند
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کشیده ـ ، با والری تا حد و حدودی 
سرد برخورد کردند اما بھ اراسموس 

.اصال محل نگذاشتند  

روزی از روزھا، مادر والری قاطعانھ 
کھ اراسموس باید سِر  بھ دخترش گفت

کار برود تا والری بتواند یک زندگی 
دختر .ور و شأنِ خودش داشتھ باشددرخ

اما با تفرعن بھ مادرش یادآوری کرد 
آپارتمان قشنگِ آرنو را، و لوازم 

منزل لوکسش را در انبار نیویورک، و 
اینکھ خودش و اراسموس چھ 

داشتھ » باشکوه و کم نظیری«زندگی
.اند  

مادر بھ دختر گفت کھ ھیچ شکوھی در 
انھ بی خ: زندگیِ حاِل حاضرش نمی بیند

و کاشانھ، با یک شوھِر چھل سالۀ 
بیکاره، صاحب بچھ ای نیازمند تحصیل 

و آموزش، و اندک پولی آنھم روبھ 
این اوضاع در نظر مادر، نھ ...کاھش

مادرش گفت ...باشکوه،کھ معکوسش بود
کھ بگذارد اراسموس برود و در 

...دانشگاھی کاری پیدا کند  

:والری وسِط حرف مادر پرید  
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؟ کدوم دانشگاه ؟ــ چھ کاری  

رو آشناھای بابات ...ــ کاری نداره
بھ تواناییای شوھرت ...حساب کن

اعتماد کن  اونوقتھ کھ میتونی لوازم 
لوکست رو از تو اون خاکدونی بیاری 

و صاحب یھ خونھ خوشگل شی ... بیرون
کھ تو آمریکا سِر زبونا باشھ 

از قرار معلوم درآمدتون خرج ...حرفش
قربون ...اثاثیھ میشھنگھداری اسباب 

خدا برم سوراخ موش ھم کھ حکم قیصریھ 
بی خونھ لونھ ...رو داره براتون

...جاییم ندارین کھ برین...موندین  

آتشِ حسرت داشتن . این عینِ حقیقت بود
خانھ داشت در دل والری شعلھ ور 

» خرت و پرتھایش«میشد، خانھ ای کھ 
صدالبتھ کھ او . را در آن بچیند

اثاثش را بھ مبلغ کالنی میتوانست 
بفروشد؛ اما ھیچ چیز و ھیچ کس یارای 
آنرا نداشت کھ او را بھ چنین کاری 

تمامی آن چیزھایی کھ از . وادار کند
مذاھب، : دستشان رفتھ بود ـ مثال

فرھنگھا، قاره ھا و امید و 
آرزوھاشان ـ بھ کنار، ولی والری از 
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کھ او و » خرت و پرتھا«این       
با شور و شوق گردآوری کرده اراسموس 

و با خون دل نگاھداری کرده بودند، 
بخاطر اینھا .جدا نمیشد و دل نمی کند

.او خسارت دیده بود  

اما او و اراسموس ھنوز حاضر نبودند 
کھ آن آزادی و رھایی را رھا کنند، 

کھ آنھمھ » زندگی زیبا و سرشار«آن 
اراسموس . بھ آن اعتقاد داشتند

. و لعنت میکردآمریکا را ُتف 
نمیخواست کھ در آنجا جا خوش کند و 

بماند؛ دلش لک زده بود برای اروپا و 
.َلھ َلھ میزد برای آنجا  

زوجِ ایده آلیست فرزندشان را بھ 
پدربزرگ و مادربزرگش سپردند و بار 

توی نیویورک . دیگر عازم اروپا شدند
و پیش از سفر، دو دالر دادند و برای 

خرت «ر بھ تماشایِ ساعتی تلخ و زودگذ
.نشستند» و پرتھاشان  

آن دو با کشتی بھ سفر رفتند و بلیِط 
خریدند کھ در واقع ھمان » دانشجویی«

حاال دیگر . قسمتِ درجھ سھ بود
درآمدشان از سھ ھزار دالر بھ دوھزار 
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آنھا مستقیما . دالر تنزل یافتھ بود
پاریسِ بھ نسبت ...بھ پاریس رفتند

...ارزانتر  

اروپا، آنھا را بھ کلی اینبار، 
: اراسموس گفت .سرخورده کرد  

ــ ما عین سگایی می مونیم کھ 
ولی ...برگشتیم استفراغمون رو بخوریم

ظاھرا تا بریم و برگردیم استفراغمون 
...فاسد شده  

او متوجھ شد کھ تحمل ماندن در اروپا 
را ندارد؛ اروپا تک تکِ عصبھایش را  

اگرچھ  .می فشرد و آزار میداد      
او از آمریکا ھم متنفر بود اما دستِ 
کم آنجا نسبت بھ اروپا بھ یک لعنتِ 

اروپا بھ قاره ای ...ابلیس می ارزید
مشمئزکننده و آشغال تبدیل شده بود 
کھ دیگر حتا خرج زندگیش ھم  بھ ھیچ 

.وجھ پایین نبود  

والری ـ کھ دلش پیش اشیاء قشنگش 
ا بود؛ از تھ دل می خواست کھ آنھا ر
از آن انباری کذایی بیرون بیاورد، 
چون درست سھ سال بود کھ در آنجا 
مانده و بیشتر دوھزار دالرشان را 
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بابت اجارۀ انبار میدادند ـ برای 
مادرش نوشت کھ گمان می کند اگر کاری 

درخور برای اراسموس پیدا شود، او 
.حاضر است کھ برگردد  

اراسموس، کھ امیدھایش بھ یأس تبدیل 
ود، از فرط خشم در مرز و معرِض شده ب

جنون قرار گرفتھ بود؛ بھ ایتالیا 
سفری کرد، آنھم در حالیکھ جیبھایش 
تقریبا خالی بودند و حتا لباسھایش 

فرسوده شده بودند؛ او در حالتی قرار 
داشت کھ از          ھمھ چیز و ھمھ 

.کس با غیظ و بغض بدش می آمد  

 وقتی کھ برای اراسموس در دانشگاه
شغلی پیدا شد ـ تدریسِ » کلیولند«

ادبیاتِ فرانسھ، ایتالیایی و 
اسپانیولی ـ چشمھای موش مانندش، 
ریزتر و براقتر شد و صورت دراِز 

عجیبش بھ شکل مضحکی درآمد و دچار 
خشمی بی دلیل شد، چرا کھ او اینک 

چھل سال داشت و شغل خوبی نصیبش شده 
.بود  

ی ــ گمونم بھتره کھ شغلو قبول کن
تو دیگھ عالقھ ای بھ اروپا ...عزیزم
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بھ قول خودت اینجا دیگھ ...نداری
... مرده و اون اروپای سابق نیس

اونجا توی خونھ ھای سازمانی دانشگاه 
مامانم میگھ ...بھمون یھ خونھ میدن

اونقدر خونھ جاداره کھ ھمۀ وسایلمون 
گمونم بھتره زودتر ...توش جا میشھ

و اعالم تلگراف بزنیم و موافقتت ر
...کنی  

مرد با آن چشمان موش مانندش با خشم 
بھ زنش زل زد و ھمانطوریکھ آدم از 
یک موش انتظار چنین حرکتی را دارد، 

وار سبیلش بصورتی -اراسموس ھم موش
غیرارادی شروع کرد بھ تکان تکان 

:والری پرسید . خوردن  

 ــ  برم تلگراف بزنم ؟

!ــ بزن   

تلگراف را والری ھم بیرون رفت و 
.فرستاد  

آرامتر : اراسموس دگرگون شده بود 
فکرش سبکبارتر شده . بود و خوش ُخلقتر

.رام و آرام بود. بود  
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اندک زمانی بعد، ھنگامی کھ مرد داشت 
کوره ھای ذوب فلز کلیولند را تماشا 
می کرد کھ عظیم و ُپرتعداد بودند و 
از ھرکدامشان آبشاری سرخ و سفید از 

ازیر بود و کارگرھا در فلِز مذاب سر
برابرشان مانند کوتولھ ھا در رفت و 
آمد بودند؛ در میان صدای مھیب کوره 

:ھا، رو بھ والری گفت   

من میگم ...ــ نظر تو ھرچی کھ ھست
این بزرگترین دستاورد دنیای 

...مدرنھ  

ھنگامی کھ بھ خانھء کوچک اما 
مدرنشان در مجتمع خانھ ھای دانشگاه 

و یا » خرت و پرتھا«  کلیولند رفتند،
ـ از گنجۀ » بازمانده ھای اروپا«

بولونیایی، کتابخانۀ ونیزی و صندلی 
اسقف راونا گرفتھ تا میز لویی 

پانزدھم و پرده ھای شارتر و چراغھای 
برنزیِ سیِـنا ـ ھمھ را منظم و مرتب 

چیدند، طوریکھ مشخص بود کھ 
صاحبانشان بھ خوبی ازشان نگھداری 

ھمین دلیل ھم بود کھ ؛ بھ کرده اند
بسیار جلبِ توجھ میکردند و آدم را 
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ھنگامی کھ . تحت تأثیر قرار می دادند
زوجِ ایده آلیست گروھی مھمان دعوت 

حسابی آنھا را » خرت و پرتھا«کردند، 
مقابل مھمانھا، . ھاج و واج کرد

اراسموس درست و حسابی سلوک و منش 
اروپایی را از خود نشان داد، گرچھ 

نگرمیِ یک آمریکایی؛ و والری با خو
ھمانند بانویی تمام عیار جلوه گر 

شد، اگرچھ نتوانست این را نگوید کھ 
.»ما آمریکا رو ترجیح میدیم « :   

اراسموس،در حالیکھ چشمھایش باز آن 
حالت موش مانند را بھ خود گرفتھ 

:بود، بھ زنش خیره شد و گفت   

مایونِز اروپایی چیز خوبیھ ولی ــ 
چی ...ا بھترین خرچنگ رو دارهآمریک

 میگی والری؟

:والری باحالتی حاکی از رضایت گفت   

!ھر وقت آدم بخواد ...ــ ھمیشھ  

او رام شده . اراسموس بھ او زل زد
بود ولی اھلیِ جایی شده بود کھ امنیت 

کامال مشخص بود کھ ...و والری.داشت
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او حاال .سرانجام خود واقعیش شده است
.معقولی شده بود صاحب مال و اموال  

صورت اراسموس اما ھمچنان عجیب، ُپر 
شرارت و شکاک بھ نظر میرسید و حالت 

آکادمیسین ھا را ھم بخود گرفتھ 
 .ولی بھرحال او عاشق خرچنگ بود.بود
℠●  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.انپای  
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 سایھ ای در باغ گِل سرخ

 

کنار پنجرۀ یک خانۀ ویالییِ زیبایِ جوانِ تقریبًا ریزنقشی  مرد
 بلکھداشت با خودش کلنجار میرفت بود و نزدیک دریا نشستھ 
صبح . و شروع کند بھ خواندنرا دست بگیرد  رغبت کند و روزنامھ

خانھ، گلھای رِز سرخ و  بیرونِ . بود و ساعت حدودًا ھشت و نیم
بھ سمت نور خورشید صبحگاھی متمایل شده و ھمانند کاسھ زیبا، 

مرد جوان، بھ میز، بھ . ھای کوچکِ شعلھ ور بھ نظر میرسیدند
نگاه ساعت دیواری و سپس بھ ساعت جیبی نقره ایِ بزرگ خودش 

چھره اش حالت جدی کسی را بخود گرفت کھ دارد در برابر . کرد
بعد بلند شد و . وشایند از خود بردباری نشان میدھدچیزی ناخ

توجھ اش را معطوفِ تابلوھایِ نقاشیِ رنگ و روغنی کرد کھ بھ 
دیوار اتاق آویختھ شده بودند و بویژه بھ یکی از آنھا بھ نام 

از روی توجھی عمیق اما نھ  با دقیق شد و» شکار گوزن « 
پیانو را بازکند  سپس خواست سرپوشِ . عالقمندی، محو تماشایش شد

. کھ چون قفل بود از خیرش گذشت  

بھ سبیل خرمایی . در آینۀ کوچکی بھ چھرۀ خودش نگاھی انداخت
. او ابدًا بدقیافھ نبود. چشمھایش برق میزد.رنگش دستی کشید

با وجود اینکھ تقریبًا کوچک اندام بود . نوک سبیلش را پیچاند
امی کھ از آینھ روی ھنگ. ولی سالم و سِرحال بود و تیز و ُبز

 و   »از ظاھر خاطر رضایتِ « نامتجانسِ  برگرداند، دو احساسِ 
.در درونش درھم آمیختھ بود »ترحم نسبت بھ خود«  

در حالیکھ داشت حسی آزاردھنده را در درونش سرکوب میکرد، بھ 
عیب و ایراد بود و  بدونِ  ی کھ بھ تن داشت،ُکت. سمت باغ رفت

لحظاتی بھ تماشای  .نشاندھندۀ ُحسنِ سلیقھ و اعتماد بنفس صاحبش
کھ در میانۀ چمنزار روییده بود ایستاد و » عرعِر چینی «درختِ 

، درخت بعدی. بعد بھ آھستگی بھ طرف درختِ بعدی قدم برداشت
درخت سیب باروری بود کھ زیر بارش، سیبھای قرمزرنگ، خم شده 

بھ اطراف نگاه سریعی انداخت و سپس درحالیکھ پشت بھ  او. بود
. خانھ ایستاده بود سیبی از درخت کند و گاز محکمی از آن گرفت

دوباره سیب  .در کمال تعجب و برخالف انتظارش، سیبِ شیرینی بود
  .را گاز زد

بعد، بازھم برگشت و بھ دقت بھ پنجره ھای اتاق خواب، کھ رو 
زنی در  پرھیبِ  مرد جوان با دیدن .کرد بھ باغ باز میشد، نگاه

؛ اما آن زن کسی نبود جز ھمسرش، کھ بھ پشت پنجره یکھ خورد
 دریا خیره شده بود و
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ھم دیده اما بھ روی خودش نمی بھ نظر میرسید کھ شوھرش را 
زنش زیبا . برای لحظھ ای یا بیشتر، بھ زنش خیره ماند. دآَور

بود، ولی از مرد مسن تر بھ نظر میرسید، گرچھ صورتِ رنگ پریده 
موھای . غمی نھفتھ بودای داشت اما سالم بود، در چھره اش 

. بلوطی رنگ ُپرپشتش پیشانی اش را پوشانده بود  

و دنیای  شوھرزن چنان غرق تماشای دریا شده بود کھ انگار از ش
چیزی کھ باعث رنجشِ خاطِر بیشتِر مرد  .او فرسنگھا فاصلھ دارد

می شد، تداوم این وضع توسط زنش بود، یعنی نادیده گرفتن مرد 
.و سرد بودن و انزواطلبی اشو دور شدنِ زن از خوِد واقعی   

مرد جوان چند دانھ میوۀ وحشی از بتھ ای کند و آنھا را بھ 
زن، بھ خود آمد، بھ شوھرش نگاه کرد و . سمت پنجره پرت کرد

نیشش تا بناگوش باز شد ولی دوباره نگاھش را بھ دوردستھا 
مرد بھ . سپس، تقریبًا بھ سرعت از پشت پنجره دور شد. دوخت

زن، خوش اندام و خوش . داخل خانھ برگشت کھ کنار ھمسرش باشد
 رفتار بود و طرز راه رفتنش ھم دلنشین، از ھیأتش غرور می

مرد  .بارید؛ او پیراھنی سفیدرنگ از جنسِ ململ بھ تن داشت
:گفت  

.ــ زیادی منتظر موندم  

:زن بھ آرامی جواب داد  

... یادتھ کھ قرارمون ساعت ُنھ بود! ــ منتظر من یا صبحانھ ؟
پیش خودم فکرکرده بودم حاال کھ تازه از راه رسیدیم امروز رو 

.بیشتر می خوابی  

دیگھ ...ھمیشھ ساعت پنج صبح بیدارمــ تو کھ میدونی من 
تو صبحِ بھ این ...مونم تو رختخواب می نھایتش تا ساعت شیش

شھ بھتر از اینھ کھ تو قشنگی آدم توی چاه ھم کھ افتاده با
!رختخواب بمونھ  

گمون نکنم ھرگز ھمچین اتفاقی واسھ تو ! ــ چاه ؟
...بریم...بیفتھ  

بھ لوازم دکوراسیون  زن دورتادور اتاق چرخید و آنرا سنجید،
خانھ کھ با طلق پوشیده شده بودند، نگاه میکرد؛ مرد روی تّکھ 
نمدی کھ جلوی شومینھ پھن شده بود ایستاده بود و بی رغبت اما 

زن ھمانطورکھ بھ  .صبورانھ زنش را نگاه می کرد و منتظرش بود
. اطراف آپارتمان سرک می کشید، ناخودآگاه شانھ باال می انداخت

:جام بازوی شوھرش را گرفت و گفت سران  

بریم تو باغ تا موقعی کھ خانم ُکوتس سینی صبحانھ ... ــ بیا
.رو میاره  
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:مرد در حالیکھ بھ سبیلش دست می کشید، گفت   

.فقط امیدوارم زیاد ِلفتش ندهــ   

زن خندید و در ھمان حالی کھ قدم میزدند بازوی شوھرش را 
. مرد پیپ اش را روشن کرد. چسبید  

 

ی رفتند، خانم ھمان موقعی کھ آن دو داشتند از پلھ ھا پایین م
خانم کوتس مسن اما سرحال بود و از . کوتس وارد اتاق شده بود

آن دستھ زنھایی بود کھ حواسشان بھ ھمھ چیز و ھمھ َکس ھست؛ او 
خوب سریع خودش را بھ پشت پنجره رساند تا مھمانھای جدیدش را 

چشمھای آبی رنگش در حاِل . ببیند و زاغ سیاھشان را چوب بزند
پاییدنِ زوج جوان، کھ داشتند از باریکھ راھی عبور میکردند، 

مردجوان، کھ دست ھمسرش دوِر بازویش بود، راحت و با . برق میزد
خانم کوتس، با آن  صاحبخانھ، یعنی. بنفس قدم برمیداشت اعتماد
:شروع کرد بھ آرامی با خودش حرف زدن، اش »یورکشایری«لھجۀ   

زنھ از اونا نیس کھ با یکی کھ ...ــ این زن و شوَور لنگۀ َھَمن
بازم گرچھ بھ گمونم ... از خودش پایین تره تن بھ وصلت بده

...از َمرده سَرهزنھ   

در این لحظھ نوۀ صاحبخانھ، سینی بھ دست وارد اتاق شد و سینی 
و کنار مادربزرگش ایستاد و  دخترک رفت. را روی میز گذاشت

:گفت  

.اون آقاھھ چندتا سیب چید و خورد...مامان بزرگــ   

.اگھ دوس داره بذا بخوره...ــ جدی میگی نازنازی من؟ ُخب  

صبرانھ بھ صدای  خوش قیافھ، بی بیرون از خانھ، مرد جوانِ 
سرانجام . جرینگ جرینگِ برخورد استکان و نعلبکی ھا گوش میداد

دقایقی بعد، . سِر میز صبحانھ رفتند ،با سرخوشیزوج جوان 
موقعی کھ مرد، حسابی بھ شکمش رسیده بود، بھ صندلی َلم داد و 

:گفت   

بھتره ؟» بِردلینگتن « گمون نمیکنی اینجا از ــ   

:زنش جواب داد   

 اینجا مث شھر خودم می...تازه...قطعًا ھمینطوره... ــ چرا
 شھرِ  اینجا تا اینکھ تویِ یھخیلی فرق داره  ، برامُخب...مونھ

.باشم و غریبھ ساحلی ناآشنا  

 ــ چند وقت اینجا بودی ؟

3 
 



سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   سایھ ای در باغ گِل سرخ 

.ــ دوساِل تموم  

مرد در حالی بھ خوردن ادامھ داد کھ عمیقًا در فکر فرورفتھ 
.بود  

:باألخره بھ حرف آمد و گفت   

ید تو یھ جای فکر میکردم کھ شا ھم ــ باید بھ این احتمال
.رو ترجیح بدی جدید  

:زن کھ ساکت و آرام نشستھ بود بعد از لحظاتی بھ حرف آمد  

تونم لذت ببرم و خوش  فکر میکنی اینجا نمی... ــ چطور مگھ؟
 باشم؟

مرد کھ داشت روی نانش حسابی مارماالد می مالید از تِھ دل 
:خندید و گفت  

.ــ خداکنھ کھ خوش بگذره بھت  

او  .شوھرش را نشنیده گرفت طعنۀزن، باز و برای باِر چندم، 
:صاف و ساده گفت خطاب بھ شوھرش،  

ــ ولی توی ِدھکده کھ حرف میزنی مواظب باش زیاده روی 
چیزی دربارۀ من یا اینکھ یک زمانی اینجا زندگی کرده ...نکنی
ھ دیدارش برم یا باھاش ھیچ شخص خاصی نیست کھ بخوام ب...م نگو

وصًا تکرار میکنم کھ اگھ اونا بازم مخص...برخوردی داشتھ باشم
.منو بشناسن دیگھ احساس آزادی و راحتی نخواھیم کرد  

 ــ پس اصال واسھ چی اومدیم اینجا؟

 ــ واسھ چی؟ یعنی واقعًا نمیدونی واسۀ چی؟

.ــ از اینش سردرنمیارم کھ نمیخوای کسی بشناسدت  

.نھ برای دیدار با آدما...ــ من برای دیدن محل اومدم  

:زن جوان گفت. دیگر چیزی نگفتمرد   

خودمم نمیدونم چرا دوست داشتم ...ــ زنھا با مردا فرق میکنن
.ولی اومدم بھرحال...بیام  

ریخت یک فنجان قھوۀ دیگر شوھرش  برای زن با مھربانی و بھ دقت
: و در اینحال باز موضوع را پیش کشید  

...در مورد من حرفی نزنی ه دِ  یــ فقط کافیھ کھ تو  

. و بعد آنچنان خندید کھ تمام تنش شروع کرد بھ لرزیدن  
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چیزی کھ نمیخوام اینھ کھ گذشتھ م جلوی تفریحمو ...ــ میدونی
.بگیره  

.و با نوک انگشت خرده نانھا را از روی دامنش تکاند  

مرد ھمانطور کھ قھوه اش را میخورد بھ زنش نگاه میکرد؛ بعد 
و  انش را روی میز گذاشتسبیل آغشتھ بھ قھوه اش را مکید و فنج

:با خونسردی گفت  

.ــ شرط می بندم گذشتۀ جالبی داشتی  

اندکی احساس گناه بر سیمایش سایھ افکند ، حس گناه بخاطر 
اینکھ می خواست با کمی چرب زبانی شوھرش را قانع کند کھ از 

:با محبت بھ شوھرش گفت. او در دھکده حرفی نزند  

درستھ؟ بھ کسی نمیگی کھ من کی ...تو کھ منو لو نمیدی...ُخب -
 ھستم؟

:مرد خنده کنان ، با لحنی کھ بھ زنش آرامش بدھد، گفت  

.خاطرجمع باش...نھ -  

.بھ مرد احساس آرامش دست داد  

:زن، پس از چند لحظھ سکوت، سرش را بلند کرد و گفت  

و ... من باید با خانم کوتس یھ سری چیزا رو ھماھنگ کنم -
پس بھتره کھ این ...کھ باید انجام بشھ کارای جورواجوری ھست

رأس ساعت یک سر میز ناھار ...صبح رو خودت تنھایی بری بیرون
.ھمو می بینیم  

:مرد گفت  

.ــ ولی کارات با خانم کوتس کھ تا ظھر طول نمیکشھ کھ  

ولی یھ چندتا نامھ ھست کھ باید ...ــ آره خب
پاک بعدشم میخوام اون لکۀ رو دامنم رو ...بنویسمشون

تو ھم بھتره کھ تنھایی ...کلی کارای خرده ریزه دارم...کنم
.بری بیرون  

مرد ملتفت شد کھ زنش می خواھد او را از سر خودش باز کند، 
از پلھ ھا باال رفت، شال و کاله بخاطر ھمین، بھ محض اینکھ زنش 

بخورد، برای وقت کرد و در حالیکھ سعی می کرد خشمش را فرو
.ھای مشرف بھ دریا شدگذرانی عازم صخره   

پیراھن . زمان زیادی نگذشتھ بود کھ زن ھم از خانھ خارج شد
سفیدی بھ تن کرده بود و شالی بلند کھ روی لباسش افتاده بود 
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کمی  .رز سفید تزیین شده بودکھ با داشت سر  بھ و کالھی ھم
و  چتر آفتابگیرش را باز کرد و باالی سرش گرفت مضطزب بود،

سایۀ رنگی چتر کھ روی نیمی از صورتش افتاده بود، تقریبًا آن 
باریکھ راھی را در . نیمھ از صورتش را از نظرھا پنھان می کرد

پیش گرفت کھ با تختھ سنگ سنگفرش شده بود و سنگھایش ساییده و 
واضح بود . نازک شده بود چونکھ محل رفت و آمد ماھیگیرھا بود

افش خودداری می کند و ُرخ میپوشاند، کھ از نگاه کردن بھ اطر
انگار کھ آن نیمھ ـ استتاری کھ چترش برایش ایجاد کرده بود، 

.بھ او احساس امنیت می داد  

از راھی بھ سمت پایین سرازیر شد تا  کلیسا را پشتِ سر گذاشت و
در . دیوار مرتفعی رسید کھ در کنارۀ راه قرار داشت اینکھ بھ

رامی شروع بھ حرکت کرد تا بھ دروازه امتداد این دیوار، بھ آ
ای باز رسید، کھ در میانۀ آن دیواِر بلند و تیره رنگ، مثل 
خورشید می درخشید و زن مدتی مدید در آستانۀ آن بھ تماشا 

پشتِ دروازه، طرحھایی کھ  آنجا، در محوطۀ خیال انگیزِ . ایستاد
کوچک کھ از سنگھای گرد و  ،سایھ ھا بر روی کفِ آفتابی محوطھ

ساحل کھ بھ رنگ آبی و سفید بودند پوشیده شده بود، ایجاد 
زیر نور برگِ بویِ کناِر آن درختِ  و کرده بودند، و چمنزار سبز

اینھا، ھمھ و ھمھ زن را مسحور کرده  ند،خورشید می درخشید
.بود  

زن، مضطرب و محتاط، در حالیکھ روی پنجۀ پاھایش راه می رفت، 
ای کھ در سایھ قرارگرفتھ بود را می وارد محوطھ شد؛ خانھ 

بی روح بھ نظر  ، پنجره ھایِ بدون پرده اش، تیره و تار وپایید
زن، دودل و مردد، قدمی بھ . می رسید، دِر آشپزخانھ باز بود

؛ اشتیاقی کھ در درونش طرف خانھ برداشت، و یک قدِم دیگر ھم
 متِ شعلھ ور بود، او را، درحالیکھ اندکی خم شده بود، بھ س

.باغ کشاند قسمتِ پشتیِ   

حدودًا در حال عبور از خانھ بود کھ صدای قدمھایی سنگین از 
مردباغبان  .باغبانی در برابرش ظاھر شد. بین درختھا بلند شد

آھستھ راه می رفت و سبدی حصیری در دست داشت کھ آن را از 
انگور فرنگی پر کرده بود، انگورھایی بزرگ وگرد و بھ رنگ 

.قرمز تیره کھ زیادی رسیده بودند  

باغبان زن جذاب را ، کھ داشت با وقار و متانت از آنجا می 
:رفت، بھ آرامی مخاطب قرار داد کھ  

.لھ خانمــ امروز باغ تعطی  

مگھ : برای لحظات کوتاھی، زن ساکت ماند، متعجب از خودش پرسید
 اینجا پارک نیست؟
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:سؤالی سریعًا بھ ذھنش خطور کرد، از باغبان پرسید  

 ــ پس چھ موقع بازه؟

ــ کشیش بخش فقط سھ شمبھ و جمعھ ھا رو برای ورود مردم آزاد 
.گذاشتھ  

حتا تصور اینکھ  :ھمانجا ایستاده و بھ فکر فرورفتھ بودزن 
کشیش بخش، دِر باغش را بھ روی مردم باز کند ھم عجیب غریب 

!است  

زن، طوریکھ باغبان را وادار بھ حرف زدن کند، با مھربانی 
:پرسید  

مگھ نھ؟...ھمھ میرن کلیسا...ــ ولی کسی اینجا نمیاد  

باغبان قدری جابجا شد و با این حرکت او، میوه ھای داخل سبد 
:جواب داد .غلتیدندبر روی ھم   

.ــ کشیش بخش توی منزل جدیدش زندگی میکنھ  

باغبان دلش نمی آمد از .ھردو ھمچنان در جایشان ایستاده بودند
سرانجام، زن با لبخندی . او بخواھد کھ از باغ برود بیرون

و عزمش را جزم کرده بود کھ از او  لطیف بھ باغبان رو کرد
:جواب مثبت بگیرد، پرسید  

ھ یھ نگاه کوچولو بھ ُگالی رز بندازم؟ــ ممکن  

.........ــ گمون نکنم مشکلی باشھ، فقط زیاد طولش  

زن راه خودش را در پیش گرفت و رفت، آنقدر سریع کھ حرف 
. باغبان را ھم ناتمام گذاشت، گویی اصال باغبانی وجود ندارد

دور و  .اشتیاق بود حرکاتش لبریزِ  اماصورتش ترسخورده می ُنمود 
، ھمۀ آن پنجره ھا کھ رو بھ چمنزار باز می برش را نگاه کرد
خانھ  .ھمھ بدون پرده و پوشش و تیره و تار: شدند را نگاه کرد

و چیِز غریبي ھم در ظاھرش بود انگیز داشت،  روح و حزن ظاھري بي
حال خالي  عین كنند ولي در انگار كھ كساني از آنجا استفاده مي: 

اي را در حال عبور دیده  ك آن حس كرد كھ سایھی. از سكنھ است
را باغ  بیرون زن از میان چمنزار یكراست بھ سمتي رفت كھ. است

كرد  ، از وسط تاقي قوسي شكل از جنس رزھاي سرخ عبور تماشا کند
دریايِ رونِ باغ ، بی. اي رنگین و رویایي و معطر دروازه: 
كشیده و بھ  شني درازشیرین ، آرام در كنار ساحِل   رنگِ آبِ   آبي

خواب رفتھ بود و مِھ صبحگاھي، ھمچون رواندازي ، خودش را روي 
و در  .آن را پوشانده بود رويِ  این آبي بیكران گسترانده و

دوردستھا  دماغۀ صخرۀ سیاه ، ساحل را پشتِ سر گذاشتھ و تا 
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قسمتی از دریا پیش رفتھ و از آب بیرون زده و در میانِ مخمِل 
مِل آبی آسمان ، در فضایی تیره و تار از مھ ، جا دریا و مل

چھرۀ زن ، روشن و روشنتر شد ، آمیزه ای از  .خوش کرده بود
در آستانۀ در . رنج و سرمستی ، بھ سیمایش حالت خاصی داده بود

 نشیب و در زیِر پایش ، باِغ ُپر فراز بھ درون کھ می نگریست،
مخلوطی رنگارنگ از : ھمچون فرشی خوشرنگ زمین را پوشانده بود

نوک درختان بر  و آنسوَترک در زیر سایھ گاھی کھگل و گیاه ؛ 
.نھری جاری بودانداختھ بودند زمین   

باغی کھ با گلھایش در زیر نور زن، باز بھ درون باغ برگشت، 
او کنجِ . آفتاب، در اطراف او جلوه گری میکرد و می درخشید

 درست در زیر درختِ  دنجی را می شناخت کھ در آنجا نیمکتی
بود کھ  ھم در آن گوشھ یک مھتابی زیبا .سُرخداری قرار داشت

انواع گلھای رنگ بھ رنگ زیور و زینتش بودند و از آنجا دو 
باریکِھ راه بھ سمت پایین سرازیر میشد کھ ھر کدامشان بھ یک 

. طرف باغ می رفت  

زن چتر آفتابگیرش را بست و بھ آرامی از میان گلستان گذر 
ردیف بھ ردیف  دور و برش ُگلھ بھ ُگلھ بتھ ھای گل رز بود،. کرد

و عالوه بر اینھا، ... سِر ھم، بوتھ ھای پرپشت گل رز ، پشتِ 
بوتھ ھای پراکنده ای ھم در این سو و آن سو قرارداشتند کھ 

د و گلھایشان از این تیرکھا برایشان تیرک و خرپا نصب شده بو
در سراسر باغ غیر از گل رز، تعداد بیشماری از . آویزان بودند

کافی بود او سرش را  .گل ھم وجود داشت جورواجورِ گونھ ھای 
بلند کند و پشتِ سرش را نگاه کند تا ھم دریا را ببیند و ھم 

.دماغھ را  

مردد و زن بھ آرامی یکی از باریکھ راھھا را در پیش گرفت ، 
دودل و محتاط گام برمی داشت، درست ھمانند کسی کھ در زمان بھ 

. عقب، بھ گذشتھ ھایش بازگشتھ است  

ناگھان و ناخواستھ، دست زن بھ گلھای رز سرخی خورد کھ بھ 
؛ ناخودآگاه و از خود بیخود، مثل مادری کھ لطافت مخمل بودند

ھر از گاھی دستھای کوچک کودکش را نوازش می کند، شروع کرد بھ 
اندکی خم شد تا عطرشان . گلھاآن  ھ و دستمالیِ نوازش مھربانان

بھ ناگاه افکاری امواجی از افکاری مغشوش او را  .را ببوید
بی بو و بھ  پیش آمده و می آمد کھ گل رزی. غرقۀ خویش کردند

زن آنچنان خیره بھ . رنگ نارنجی سیر، توجھ او را جلبِ خود کند
 .چیست» چیز«این گل چشم دوختھ بود کھ انگار نمی داند این 

جلوتر، در برابر بوتھ ای با گلھای صورتی رنگِ آویختھ ایستاده 
بود کھ بازھم ھمان احساسِ لطیفِ آشنایی سراسر وجودش را تسخیر 
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آن با دیدن یک رِز سفید کھ وسطش بھ سبز میزد، بعد از  .کرد
.درست مثل یخ، غرق شگفتی شد  

ترحم برانگیز ، ھمچون پروانھ ای سفید اما لنگ لنگانسرانجام، 
و لرزان و بال بال زنان، از باریکھ راه سرازیر شد و بھ 

بھ نظر می رسید کھ این . مھتابیِ سرتاسر پر از گل رز رسید
زن از آنھا . ، برای رنگ آمیزی آنجاست اجتماع عظیم از گلھا

خجالت می کشید،  بس کھ پرتعداد بودند و درخشان و انگار کھ 
او احساس می کرد . دارند باھم حرف میزنند و خنده سر میدھند
با اینحال، این . کھ در میان جماعتی غریبھ گیر افتاده است

 وضعیت او را سرخوش و سرمست کرده بود، روحش را بھ پرواز
ھوای عطرآگین از بوی گلھا، زن را بھ وجد آورده  .درآورده بود

بود و این ِکیف و کیفوری درونی اش، در چھره اش ھم نمودار شده 
خودش را بھ نیمکتی شتابان،  .و گونھ ھایش گل انداختھ بود

. رساند کھ رزھای سفیدرنگ احاطھ کرده بود و بر رویش نشست
سایھ ای بھ رنگ خودش ایجاد چترش، کھ بھ رنگ قرمِز روشن بود، 

. کرده بود  

احساس میکرد  زن در حالی آنجا آرام نشستھ بود کھ در درونش
او ھم چیزی بیش از یک . تمامی وجود و ھستی اش پسرفت کرده است

رز نبود، رزی کھ نھ تنھا شکوفا نشده بلکھ نشکفتھ باقی مانده 
. رسید و روی پیراھن سفیدش، بر زانویش نشست مگسی از راه. بود

او مگس را نگاه کرد، جوری کھ انگار مگسی است کھ روی گل رزی 
.نشستھ؛ زن جوان، خودش نبود  

ھراسید وقتی کھ سایھ ای را دید و ھیأتِ مردی در  شدتسپس بھ 
او متوجِھ آمدن مرد . دیدگانش ظاھر شد حال قدم زدن، مقابلِ 

داشت و در  بھ پا مرد دمپاییِ راحتیِ نرمیشده بود چرا کھ ن
مرد کتی کتانی بھ . بودسر و صدایی ایجاد نکرده نتیجھ آمدنش 
و ِسحِر  آن جادوی کنج دنج و خلوت و آن حال و ھوا. تن کرده بود

از میان رفت، صبحگاه ھم کم کم داشت کولھ بارش را جمع  صبحدم
چیزی کھ زن از تنھا . میکرد کھ برود و جایش را بھ ظھر بدھد

و  آن وحشت داشت این بود کھ کسی از او در مورد خودش بپرسد
. ھویتش آشکار شود  

و درست در آن لحظھ . مرد نزدیک شد و زن بھ عزم رفتن برخاست
بود کھ چشمش بھ چھرۀ مرد افتاد، حسی غریب اما آنَقَدر قوی 

.قلبش را فشرد کھ درجا باز در جایش، روی نیمکت نشست  

شبیھ بھ نظامی ھا و تقریبًا آن مرد، جوانی بود با ظاھری 
براِق صافش را شانھ کرده و سبیلش  موھای مشکی. تھمتن و درشت

ولی راه رفتنش قدری عجیب بود، او قدم . را پارافین زده بود
زن، . نمیزد بلکھ بی ھدف پرسھ میزد، از نقطھ ای بھ نقطۀ دیگر
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او انداخت و چشمھایش را  کھ رنگ بھ رخسار نداشت، نگاھی بھ
چشمان مرد مشکی بود، و تماشا میکرد اما نمی دید، فقط . دید

چشمھایی تماشای خالی، خالی از حواسِ جمع، آن چشمھا بیشتر بھ 
مرد داشت بھ سمت . از شیشھ شباھت داشت تا چشم طبیعی آدمیزاد

. او می آمد  

کرد و  حترامیو ناخودآگاه ادای اخیره شد مرد مستقیم بھ زن 
لحظھ ای بعد جایش را عوض کرد و رفت  .کنار زن روی نیمکت نشست

بعد در حالیکھ پاھایش را جابجا . روی صندلی کنار نیمکت نشست
:می کرد، با صدایی موقر و نظامی وار پرسید   

شدم ؟... ــ مزاحم شما کھ نشدم  

مرد مرتب و بادقت تمام لباسی  .سکوت کرده بود ،درمانده ،زن
. زن یارای حرکت نداشت. سر تا پا سیاه و کت کتانی پوشیده بود

تصویر دستان مرد، و انگشت کوچکش کھ حلقھ ای در آن بود، حلقھ 
ای کھ زن خوب می شناختش تمام اینھا باعث شده بود کھ زن حس 

ُکل دنیا درھم و . کند کھ انگاری منگ و گیج و گنگ شده است
آنجا مانند فردی افلیج افتاده بود، . برھم شده بود برایش

چرا کھ دستان مرد، کھ حاال آنھا را روی رانھایش . درمانده بود
حقیقی بود، ولی حاال او را می گذاشتھ بود، برای او نماد عشقی 

.ترساند  

:مرد محترمانھ پرسید  

بکشم ؟ پیپــ ایرادی نداره کھ   

. ر جیبش فرو کردو با حالتی مرموز دستش را د  

زن توان حرف زدن نداشت، ھرچند توفیری ھم نمی کرد چرا کھ مرد 
زن متحیر بود، خیلی مشتاق بود  .در دنیای دیگری سیر میکرد

یا اصال توان این را ... بفھمد کھ آیا مرد او را می شناسد
دارد کھ او را بھ یاد بیاورد ؟ زن ناتوان آنجا نشستھ بود با 

مرد،  .اما می بایست تحمل میکرد. اندرونش دنیایی درد در
:فرورفتھ در افکار خویش، گفت  

.تموم شده توتونمــ   

زن، اما، ھیچ اعتنایی بھ حرف او نکرد، بلکھ تمام توجھ و 
آیا مرد می توانست او را بھ خاطر . حواسش بھ خود مرد بود

ھمھ چیز تمام شده و بر باد رفتھ بود؟ زن بیاورد یا اینکھ 
با تردید  تھ بود یا بھ عبارت بھتر، بھ نوعیھمچنان نشسآنجا 

:مرد باز شروع کرد بھ حرف زدن . خشکش زده بود ،و دودلی  
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، بنابراین چاره ای گرونھ میکشم من، کھ» جان کاتن «  توتونِ ـ 
ندارم جز اینکھ کمتر بکشم یا یھ جورایی جیره بندیش کنم، آخھ 

داره، این جریان دادگاه و می دونین، اآلنھ وضع مالیم تعریفی ن
متوجھ ھستین کھ ؟. این حرفا خیلی خرج برمیداره  

:زن گفت   

.ــ نھ  

و روحش ھم  قلبش یخ زده بود انگار و اینرا در حالی گفت کھ
.منجمد شده بود  

بھ زن کرد و سپس بلند  تکانی بھ خود داد، تعظیم شل و ولیمرد 
توانست قد و می  .زن ھمچنان بی حرکت نشستھ بود. شد و رفت

قوارۀ مرد را ببیند، قامت مردی کھ زمانی عاشقش بود، با تمام 
آن سِر آرایش شدۀ ھمانند : جزئیات آن عشق و آن معشوق 

کھ دیگر  را و این مرد ؛سربازھا، ھیکل توپِر اینک آب رفتھ اش
باور این قضیھ سراپای . کمترین شباھتی بھ آن معشوق نداشت

.وجودش را مملو از وحشت می کرد  

با دستی کھ در جیب کتش فرو . ناگھان مرد دوباره پیدایش شد
:کرده بود، پرسید  

اینجوری شاید با دید بازتری بھ مسائل  ـ میتونم سیگار بکشم ؟
.نگاه کنم  

زن بھ . وع کرد بھ چاق کردن پیپ اششر. او باز کنار زن نشست
مرد  .دستان مرد نگاه کرد، دستانی با انگشتان شکیل و قوی

ھمیشھ دستانش را مشت می کرد، و دلیلش ھم لرزش نامحسوسی بود 
آن روزھا، این قضیھ ھمواره مایۀ تعجب زن . کھ انگشتھایش داشت

.استبود کھ چرا مردی کھ در سالمت کامل است، دچار چنین لرزشی   

انگار  انگشتھایشولی حاال ظاھرًا آن قضیھ وخیم تر شده بود و 
، گویی حرکت نمی کرد و حرکاتشان ناھماھنگ بودبھ اختیار مرد 

مرد دچار داءالرقص خفیفی در انگشتھایش شده باشد، چراکھ 
چند رشتھ توتون از این : توتون درست در پیپ جاگیر نشده بود

بود و در آن سمت دیگر باز رشتھ سوی پیپ بیرون زده و آونگان 
.َلنگان و از پیپ آویزاندِ  ،ھایی بھ ھمان صورت  

ـ من یھ شغل کامال قانونی دارم کھ بایستی بھش برسم و مدام 
ئن نیستن، بھ مشاور درگیرشم، اینجور کاسبی ھا خیلی مطم

 حقوقیم دقیقًا گفتھ م ، مو بھ مو براش شرح داده م کھ چی
.میخوام، ولی ھیچوقتم اوضاع بر وفق مراد نیستش  
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این مرد با آنی  اما. زن نشستھ بود و بھ حرافی او گوش می داد
اگرچھ این دستھا . کھ می شناخت زمین تا آسمان فاصلھ داشت

ھمانی بودند کھ زمانی بر آن بوسھ زده بود، و گرچھ این 
د کھ او بی گیرا دقیقًا ھمان دیدگانی بودنچشمھای سیاه براق 

نھایت دوستشان داشت، اما بازھم این مرد فقط کالبدی 
زن ساکت و بی حرکت  .برجامانده از آن مرد، از خودش، بود و بس
کیسۀ توتونِ مرد بر . اما سرشار از دھشت در درونش نشستھ بود

زمین افتاد، خم شد تا پیدایش کند ولی چون زیر نیمکت را نمی 
زن باید ھمچنان صبر می کرد . دید، دستش را روی زمین می کشید

تا سردربیاورد کھ آیا مرد او را خواھد شناخت؟ دلیل ماندنش 
:گفت .ناگھان مرد برخاست. ھمین بود  

...ـ من باید فوری از اینجا برم، جغده داره میاد  

:سپس با حالتی کھ انگار دارد رازی را برمال می کند اضافھ کرد  

جغد نیس، من این اسمو روش گذاشتم، حاالم اسمش واقعا ـ اون 
.باید برم و ببینم اومده  

مرد مقابلش ایستاده بود و این پا و  .زن ھم از جایش بلند شد
مرد، خوش قیافھ بود، سر و وضعش نظامی وار بود . آن پا می کرد

چشمان زن، مرد را می کاوید، او را می . ُخل وضع: و نیز 
پایید، می خواست از این سردربیاورد کھ آیا مرد او را شناختھ 

 است ؟ 

حرف آمد و از سرانجام زن با تمام آن خأل وحشت زای درونش، بھ 
:او پرسید  

 ــ شما منو نمی شناسی ؟

.مرد سربرگرداند و با نگاھی ھاج و واج بھ او نگاه کرد  

زن مجبور بود این نگاه را، کھ دیگر کمترین شباھتی بھ گذشتھ 
زن را تماشا      می کرد اما چشمھای مرد . نداشت، تاب بیاورد

را بھ زن  مرد خودش. بدون کوچکترین نشانی از ھوش و شعور
:گفت. نزدیک کرد  

.شما رو می شناسم... ــ چرا  

و کم کم داشت صورتش را بھ صورت زن نزدیکتر می کرد، خیره 
سرتاپای زن را . دیوانھ: نگاھش می کرد، با حالتی جدی، ولی

مرد مجنون تنومند دیگر داشت : عظیم فرا گرفتھ بود وحشتی 
. زیادی بھ او نزدیک میشد  

:بھ آنھا گفت . داشت بھ سمت آن دو می آمدمردی دوان دوان   
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.ــ امروز باغ باز نیست  

نگھبان بھ سمت . مرد مجنون بر و بر بھ آن مرد نگاه می کرد
. نیمکت رفت و کیسۀ توتون را کھ ھمانجا رھا شده بود برداشت
:درحالیکھ داشت آنرا بھ مرِد کتِ کتان بھ تن می داد، گفت   

.آقاــ توتونتون رو یادتون نره   

...ــ داشتم خانوم رو بھ ناھار دعوت می کردم  

:و بعد مؤدبانھ افزود   

.ــ ایشون از دوستان من ھستن  

زن راھش را کج کرد و بھ آرامی، بدون اینکھ خوب ببیند، از 
میان رزھای درخشان کھ نور خورشید را پس می دادند بھ سمت 

پشتِ سر متروک را  وجی باغ حرکت کرد، خانۀ تاریک و ظاھراً خر
گذاشت و وارد محوطھ ای شد کھ با سنگریزه ھای ساحلی سنگفرش 

شتابان می . شده بود و سرانجام وارد خیابانِ بیرون از باغ شد
رفت و می رفت، جایی را نمی دید، روان و دوان راھش را در پیش 
گرفتھ بود بی آنکھ حتا لحظھ ای درنگ کند و خودش ھم نمیدانست 

  کھ بھ کجا می رود ؟

سرانجام بھ خانھ رسید و یکراست از پلھ ھا باال رفت و کاله از 
وضعیتش جوری بود . سر برداشت و خودش را روی تختخواب انداخت

و . کھ گویی در اندرونش پوششی یا پرده ای دو پاره شده است
نبود کھ می انسانی  لحظھ آن در درست بھ ھمین دلیل بود کھ او

  . بیاندیشد یا حس کند تواند

ھمانطور کھ نشستھ بود از پنجره بیرون را تماشا می کرد، بھ 
جایی کھ امواج کف کردۀ دریا بر اثر وزش باد مدام باال و 

.باد در ھوا میرقصاند ،پایین میرفت و ذرات معلق آب را  

در آن دریایِ رخشان راز و رمزی نھفتھ بود، اسراری سرشار از 
.زیبایی کھ ھمھ جا را در برگرفتھ بود  

زن، فارغ از خود، ھمانجا، روی تخت، آرام و بی ھیچ حرکتی 
تنھا حسی کھ داشت این احساس بود کھ یحتمل مریض . نشستھ بود
و این مرض احتماال مربوط بھ خون بود، خونی کھ در دل شده است، 

زن ساکت و ساکن و . و رودۀ ناسالم و مزاج آبکیش وارد شده بود
.نشستھ بود عاری از ھر حسی در آنجا ھمچنان  

مانی بعد، زن صدای قدم ھای سنگین شوھرش را در طبقۀ زاندک 
بدون اینکھ بھ خودش تکانی بدھد یا حرکتی  او پایین شنید، و

او صدای پای  .بکند، تنھا بھ رفت و آمد شوھرش گوش می داد
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بعد شنیدکھ شوھرش را شنید کھ بی قرار دوباره از در خارج شد، 
صدایش  سپس باز، و سؤالھایی می پرسد، دنبا کسی حرف میزدارد 

 آھنگِ  بعدو  ،شاده و لحن داد تغییرِ  را شنید، این بار     
.ار او کھ داشت بھ نزد زنش می آمد، بھ گوشش خوردگامھای استو  

مرد وارد اتاق شد، با صورتی سرخ و سفید و نسبتا سِرحال، و 
ژستی کھ گرفتھ بود رگھ ای از حالتِ شکِوه مندی و حق بھ جانبی 

شوھرش مردد و . زن بھ سختی اندکی جابجا شد. در خود داشت
با صدایی کھ نشانی از بی  .نامطمئن از کارش، بھ زنش نزدیک شد

:تابی در خود داشت، پرسید   

ناخوش احوالی ؟....ریان چیھ؟ــ ج  

:پاسخ داد . عذابِ الیم بود این دیگر برای زن  

.ــ آره  

ابروان قھوه ای فام مرد از تعجبِ توأِم با عصبانیت درھم 
:پرسید  .فرورفت  

 ــ قضیھ چیھ ُخب ؟

.ــ چیزی نیست  

چند قدمی در طول و عرض اتاق برداشت و بعد ایستاد و بھ منظرۀ 
خیره شد، آنھم در حالیکھ ھنوز مجاب نشده بیرون از پنجره 

:بود، از زنش سؤال کرد   

 ــ بھ کسی برخوردی ؟

:زن جواب داد   

.ولی کسی نبود کھ منو بشناسھ... ــ آره  

از اینکھ زنش دیگر با او . دستھای مرد شروع کرد بھ لرزیدن
آنقدر احساس صمیمیت نمی کرد طوری کھ گویی آنھا شریک زندگی 

عاقبت، با . مرد نامحرم است، کفرش درآمده بود ھم نیستند و
:توپی ُپر رو کرد بھ زنش و پرسید   

مگھ نھ ؟... ــ یھ چیزی تو رو آزار داده  

در آن لحظھ شوھرش برای او فقط حکم یک مزاحم و موی دماغ را 
:داشت؛ بیحال و خنثـا جواب داد   

چطور مگھ ؟... ــ نھ  
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او کھ سعی . گردنش بیرون زدخشم مرد آنقدر باال گرفت کھ رگھای 
میکرد خشمش را فروبخورد چون دلیلی یا توجیھی برای عصبانیت 

:نمی دید، گفت   

.ــ از ظاھرت اینجوری برمی آد  

ال و حرکت زن ھمچنان بیح. این را گفت و از پلکان پایین رفت
روی تخت مانده بود، و پسماندۀ حسی کھ در او باقی مانده بود، 

احساس انزجار از شوھرش بود، چرا کھ او را فقط اسباب عذاب 
زن بوی غذای در حال سرو شدن را . زمان گذشت. خودش می دانست

می توانست بھ وضوح حس کند و ھمینطور بوی پیپ شوھرش را کھ از 
در . اما حس و حال حرکت را نداشت. ی خورددرون باغ بھ مشامش م

صدای ِزر ِزر . این عالم نبود، گویی اصال وجود خارجی ندارد
و بعد شنید کھ شوھرش وارد خانھ . زنگولھ مانندی بھ گوش رسید

با صدای ھر . باال می آمد شد و باز داشت از پلھ ھا باال       
ش در اتاق را شوھر. قدم شوھرش قلب زن در سینھ اش فشرده میشد

:باز کرد، گفت  

.ــ غذا حاضر و آماده روی میزه  

اش بود و  برای زن تحمل حضور شوھرش دشوار بود چرا کھ مخل
روال عادی زندگیشان از دست رفتھ بود و زن را . مداخلھ گر

برخاست و با بدخلقی بھ طبقۀ پایین . یارای احیای آن نبود
ی لب زد و نھ لب بھ نھ بھ چیز نیـز،بھ ھنگام صرف غذا . رفت

میز نشستھ بود، با درونی سرِ  ،خود فارغ از او،. سخن باز کرد
شوھرش مشغول خوردن . دوپاره و بی ھیچ نشانی از خوِد ھمیشگیش

بود و تالش می کرد وانمود کند کھ انگار ھیچ اتفاق خاصی 
، و علیرغم تمام عصبانیتش، الاقل در سکوت نشستھ نیفتاده است

.گفت بود و ھیچ نمی  

بھ محض اینکھ امکانش برایش فراھم شد، زن باز بھ طبقۀ باال و 
او باید با خود . اتاِق خواب رفت و دِر اتاق را ھم قفل کرد

. خلوت میکرد  

نسبت  ۀخشِم خاموشِ فروخورد آن. مرد، پیپ در دست، بھ باغ رفت
بھ ھمسرش کھ ھمچنان خیره سری از خود نشان می داد، ھمھ و ھمھ 

بود کھ حال و ھوای درون و دلش، تیره و تار باشد و  سبب شده
.مستور از ابرھای سیاه  

: با ھمۀ این تفاصیل، چیزی بود کھ روحش ھم از آن خبر نداشت
مرد ھرگز نتوانستھ بود بھ تمامی، قلب ودِل زنش را از آنِ خود 

زنش، . کند، زنش عاشق او نبود، ھیچگاه این اتفاق نیفتاده بود
دانستن این قضیھ، این راز، برای مرد . مل می کردفقط او را تح

.ساده نبود و میتوانست بھ قیمت خیلی چیزھا برایش تمام شود  
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. مرد یک برقکاِر سادۀ معدن بود و ھمسرش بسیار از او سر بود
اما تمام . از اینروی او بسیار در برابر زنش کوتاه می آمد

خفت و خواری کھ زن بر شوھرش روا داشتھ بود و مرد آنرا 
فروخورده بود، لطمۀ زیادی بھ روح و روانش وارد کرده بود و 

ارزشی برایش مھمتر اینکھ زنش ابدًا او را بھ حساب نمی آورد و 
غضب ترکیده و خشم مرد و اینک آن تاوِل کینھ و . قائل نبود

.نسبت بھ زنش طغیان کرده بود  

برای سومین بار، . از باغ بیرون آمد و یکراست وارد خانھ شد
. زن صدای قدمھای شوھرش را شنید کھ داشت از پلکان باال می آمد

مرد دستگیره را چرخاند و . قلبش لرزید، گویی کھ دیگر نمی تپد
وباره تالش کرد در را باز مرد د. در قفل بود...در را فشار داد

قلب زن، ھمانطور بی تپش مانده . کند و این بار با شدت بیشتر
  .بود

:مرد، برای مراعات حال صاحبخانھ، آھستھ پرسید  

 ــ در رو قفل کردی؟

...یھ دیقھ وایسا...ــ آره  

او از ! برخاست و در را باز کرد، می ترسید شوھرش آنرا بشکند
یشھ آقا باال سر بود و سرخر و ھرگز زن مرد بیزار بود چراکھ ھم

با پیپش کھ آنرا میان  مرد. را بھ حال خود رھا نمی کرد
دندانھایش می فشرد وارد اتاق شد، زن ھم بھ سِر جایش روی تخت 

او . مرد در را پشت سرش بست و پشت بھ آن ایستاد. برگشت
:قاطعانھ و جدی پرسید  

 ــ جریان چیھ ؟

.بود، آنَقَدر کھ حتا نمی توانست نگاھش کندزن از شوھرش بیزار   

:در حالیکھ از مرد روی برگردانده بود، در جواب گفت   

 ــ نمیشھ تنھام بذاری ؟

مرد نگاھی سریع اما دقیق بھ زنش کرد در حالیکھ از حرف زنش 
بعد . آنرا توھین بھ حساب آورده بوداخم کرده بود چرا کھ 

ارد عمیقًا بھ چیزی فکر می برای لحظاتی بھ نظر می رسید کھ د
:سپس قاطعانھ پرسید.کند  

امروز یھ اتفاقی برات ...غیِر اینھ؟... ــ تو یھ چیزیت ھست
درستھ؟...افتاده  

:زن پاسخ داد  
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.ولی این دلیل نمیشھ کھ تو منو آزار بدی...ــ آره  

فقط بگو موضوع چیھ؟... ــ من آزارت نمیدم کھ  

:زد خصمانھ فریاد ،زن از سر استیصال   

چھ لزومی داره کھ تو بدونی؟ اصالــ   

مرد با حرکتی سریع پیپش را کھ . و شکست دادصدا » َتّقی « چیزی 
دھنیِ پیپ شکستھ . از دھانش افتاده بود، میان ھوا و زمین گرفت

ُنک  با فشارِ  کھ بین دندانھایش مانده بود آنرا باقیماندۀ بود؛
سپس  .گرفت و نگاھش کرد، در دست جلو آوردمیان لبانش  تا زبان

پیپ را خاموش کرد و خاکستر روی جلذقھ اش را تکاند و بعد کھ 
.فارغ شد سرش را بلند کرد  

کھ بھ سیاھی میزد و حالتی زشت بھ خود گرفتھ با صورتی بدرنگ 
:بود، گفت  

.ــ میخوام بدونم  

زن می دانست کھ کوِه . ھیچکدامشان بھ آن یکی نگاه نمیکرد
قلبِ مرد ھم بھ شدت می . شوھرش در شُُرف فوران استآتشفشانِ خشِم 

زن، از او متنفر بود اما توان ایستادن در برابرش را . تپید
.ھم نداشت  

در یک آن، زن سرش را بلند کرد و بھ سمت شوھرش چرخاند و 
:پرسید  

بھ چھ حقی حتما باید بدونی و از ...ــ کی این حق رو بھت داده
 ھمھ چیز سردرآری؟

زن در نگاه غضبناکِ او و آن صورت بی . زنش نگاه کردمرد بھ 
قلب زن بھ تندی . حرکتش، واکنشی غیرقابل پیش بینی را می دید

او ھیچگاه نسبت بھ شوھرش حس عاشقانھ ای نداشتھ بود . می تپید
.عاشِق شوھرش نبود: و حال ھم ھمینطور  

 اما باز این زن بود کھ با حرکتی ناگھانی، بھ یکباره سرش را
بلند کرد؛ ھمچون پرنده ای کھ می خواھد خودش را از قید و بند 

این قید و بند، ھمھ چیزی رھا سازد، زن ھم ھمین را میخواست، 
اش شوھرش نبود، بلکھ چالھ ای بود خودساختھ کھ زن خودخواستھ 
درون آن گرفتار شده بود و بھ طرز وحشتناکی درون آن اسیر شده 

و آن تعھد و پیمانی بود کھ او را متعھد کرده و خالصی از  .بود
.آن بسیار دشوار بود  

اکنون اما، زن از ھمھ چیز بدش می آمد و ھر چیز را نابودگر و 
. علیھ خودش حس می کرد  
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مرد ساکن و ساکت، پشت بھ در ایستاده بود؛ تو گویی تا زن را 
با چشمانی بی زن . در تابوت نگذارند، دشمن ابدیش خواھد ماند

مرد، دستانش را، دستھای یک  .حالت و غیردوستانھ براندازش کرد
زن با صدایی خشن . کارگر، روی پھنۀ دِر پشت سرش گذاشتھ بود

شروع کرد بھ حرف زدن، انگار کھ عمدا میخواست مرد را 
: برنجاند  

 ــ میدونی کھ یھ زمانی اینجا زندگی می کردم؟

.شان تایید سرش را تکان دادد بھ سمت او چرخید و بھ نمر  

توریل « کھ ... کار می کردم» بیرچ « من برای خانم ... ــ ُخب
اون و کشیش باھم دوست بودن و کشیش پسری ...مال اونھ» ھال 

...»آرچی« داشت بھ اسم   

زن برای لحظاتی سکوت کرد و شوھرش مات و مبھوت بھ او خیره 
و با  چمباتمھ زده بودزن با آن لباس سفیدش روی تخت . شده بود

صدایش ھم خیلی خصمانھ . دقت لبۀ دامنش را تا و باز صاف میکرد
:بود  

بعدش ھم با ...یھ افسِر جزء...افسر بود) آرچی ( ــ اون 
سرھنگی کھ رئیسش بود دعواش شد و بھرحال از ارتش اومد 

...بیرون  

بھ لبۀ دامنش ضربھ زد؛ مرد ساکت و صامت ایستاده و بھ حرکات 
.ش نگاه میکرد کھ داشت او را بھ سرحد جنون می رساندزن  

...و منم ھمینطور....ــ اون دیوانھ وار عاشقم بود  

: شوھرش پرسید  

؟ــ چند سالش بود  

یا وقتی کھ رفت؟...ــ ِکی؟ وقتی باھاش آشنا شدم  

 ــ موقعی کھ باھاش آشنا شدی؟

باید  حاال...ــ بیست و شیش سالش بود وقتی برای بار اول دیدمش
سی و یک یا نزدیکای سی و دو سالش باشھ چون من بیست و نھ 

.سالمھ و اون سھ سال و اندی از من بزرگتره  

.نگاه کردزن سرش را بلند کرد و بھ دیوار روبرویش   

:مرد پرسید  

 ــ ُخب؟ بعدش چی شد؟
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:زن خودش را جمع و جور کرد و با صدایی عاری از احساس گفت  

گرچھ نامزدیمون رو ...عمالً نامزد بودیمبھ مدت یکسال ما ــ 
تا ...علنی نکرده بودیم ولی مردم سربستھ درموردش حرف میزدن

.....اینکھ اون گذاشت و رفت  

با خود قرار دھد و  و جدل را در تقابل شمرد، کھ میخواست زن
:از این راه آزارش دھد، بی پرده پرسید  

خودش رو از شّرت خالص کرد؟ــ   

لبریِز از خشم شد و برای اینکھ مرد را عصبی  قلب زن لبالب،
:کند، گفت  

.ــ آره  

« : مرد، این پا و آن پایی کرد و بعد خشم و خروشش را با گفتنِ 
در حالی سکوت زن . مدتی بھ سکوت گذشت. نشان داد» ! پوففففف

را شکست و شروع بھ حرف زدن کرد کھ سینۀ شرحھ شرحھ از عشق 
یادآوری آن، حالت طعنِ تلخی بھ ُتن  ناکامش، و دلگیریِ ناشی از

:صدایش داده بود  

حوالی ھمون ... رفتناگھانی برای جنگ بھ آفریقا ...بعدشــ 
از خانم بیرچ بھم خبر کھ ...بود روزی کھ برای بار اول دیدمت

.و دو ماه بعدش ُمرده...رسید کھ اون شدیدًا گرمازده شده  

:مرد سؤال کرد  

شروع رابطۀ خودمونھ؟ــ این جریان ماِل قبل از   

مرد ھنوز ھاج و . ھردو مدتی سکوت کردند. پرسشش بی پاسخ ماند
چنان ابرو در . واج مانده و کامال از ماجرا سردرنیاورده بود

 .ھم کشیده بود کھ چشمھایش شکِل زشتی بھ خودشان گرفتھ بودند
:مرد پرسید  

کرده ــ پس امروز رفتھ بودی جاھایی رو کھ اونموقع نامزدبازی 
واسۀ ھمین بود کھ صبح دوست داشتی !... بودی رو باز ببینی

.تنھا خودت بری بیرون  

.زن بازھم جوابی نداد  

مرد از کناِر در بھ سمت پنجره رفت و در آنجا، دستھایش را پشتِ 
زن .کمرش بھ ھم قفل کرد، درحالیکھ پشت بھ ھمسرش ایستاده بود

ه نتراشیده و پشتِ رش نخراشیددستان او در نظ: براندازش کرد
باألخره، مرد برخالف میل باطنی اش  .سرش بھ شکِل زشتی کوچک آمد

:بھ سمت ھمسرش برگشت، با این پرسش کھ  
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چند وقت باھاش رابطھ داشتی؟ــ   

:زن، بی تفاوت گفت  

 ــ منظورت چیھ؟

 ــ منظورم اینھ کھ چھ مدت نامزدش بودی؟

دادن بھ سؤال زن سرش را بھ سمت دیگری چرخاند و از جواب 
:شوھرش طفره رفت و بجای جواب، گفت  

دو ماه بعد ... چیھ» باھاش بودی « فھمم مقصودت از ــ اصال نمی
می دیدمش و از ھمون روزای ...از اینکھ رفتم پیش خانم بیرچ

.اول عاشقش شدم  

:طعنھ زنان پرسیدمرد   

 ــ اونوقت سرکار فکر کردی اونم کشتھ مردۀ شماست؟

.ھ اونم عاشق من بودــ شک ندارم ک  

از کجا ِانَقَدر مطمئنی؟...ــ اگھ ولت کرده و رفتھ  

، با دو دِل سرشار از تنفر، بھ سکوت زمانی دراز و عذاب آور
دستِ آخر، این مرد بود کھ سکوت را برھم زد و با صدایی . گذشت

:ترسناک و خشدار پرسید  

و چقدر این رابطھ تون برقرار بود؟ ــ  

نسبت بھ اینکھ دارد شوھرش را تحریکِ بھ دعوا و زن، بی تفاوت 
:خشونت میکند، جیغ زنان جواب داد کھ  

ما خاطِر ھمو ... ــ دیگھ از این سؤاالی بی معنی تو ذّلھ شدم
حتا یھ ... بودیم..روشنھ؟..عاشق و معشوق بودیم...میخواستیم

ذره ھم برام مھم نیست تو اون کّلھ ات چی میگذره کھ ازم می 
ما عاشق ھم بودیم اونم ...تا کی و چقدر پیش رفتین؟: پرسی

...خیلی پیشتر از اینکھ حتا تو رو دیده باشَِمت  

:مرد پر از خشم و خشونت، گفت  

تو داری میگی یھ مدت با یھ مردک نظامی ...عاشق...ــ خاطرخواه
وقتی اون رفت و تو ھم کسی رو ...کشتھ مردۀ ھم بودین و بعدش

...شنا شدی کھ باھات ازدواج کنمنداشتی اومدی با من آ  

را آزارنده اش زن ساکت نشستھ بود و سعی میکرد تلخ کامیِ 
مرد،  .سکوت طوالنیِ چندباره ای بر آنھا سایھ انداخت. فروبخورد

:کھ ھنوز مشکوک و بدگمان بود، پرسید  
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ھمھ کار دوست داشتی و ...ــ یعنی داری میگی کھ خودت قلباً 
 کردی باھاش؟

:عصبانیت سرش داد زد کھزن با   

ــ چطور؟ پس فکر میکنی از اینھمھ وراجی چھ منظور دیگھ ای 
 داشتم؟

مرد کھ رنگ و رویش مثل گچ سفید شده و حالش دگرگون شده بود، 
این بار چنان سکوت سنگینی بین آن دو برقرار شد . پا پس کشید

ھیأت و شکل و شمایل  .کھ گویی ھیچکدام توان حرف زدن ندارند
آخِرسر، مرد با طعنھ  .رد طوری شده بود کھ انگار آب رفتھ استم

:لب بھ سخن باز کرد و گفت  

ــ تو ھم کھ اصالً یادت نبود کھ این قضایا رو قبل از 
.ازدواجمون باید بھم بگی  

:زن جواب داد  

.ــ ھیچوقت ازم چیزی نپرسیدی  

.ــ گمون نمیکردم الزم باشھ کھ خودم بپرسم  

.پرسیدیباید می ...ــ خب  

کودک، ایستاده بود  یک مرد با صورتی بی حالت، مثل سیمای
را  قلبش ر مشغول کرده بود وفکرھایِ جورواجورا ذھنش  درحالیکھ

:بھ یکباره حرف دیگری را پیش کشید ھمسرش. خشمی شدید می فشرد  

.ُخل شده...اون نمرده...امروز دیدمش...ــ راستی  

بعد، مات و مبھوت، . خیره شدشوھرش کھ جاخورده بود، بھ زنش 
:بی اختیار این کلمھ از دھانش خارج شد  

!ــ ُخل   

زن دوباره حرفش را تکرار کرد، اما این بار واضح تر، و این 
:کلمھ روشن میکرد کھ چرا آن حرف را پیش کشیده  

.ــ یھ دیوونۀ بھ تمام معنا  

:مرد با صدایی ضعیف پرسید. چند لحظھ بھ سکوت گذشت  

ت؟ــ شناخت  

.ــ نھ  
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عاقبت، زن متوجھ شده . مرد ایستاده بود و بھ او نگاه میکرد
بود کھ چھ شکاف عمیقی بین او و شوھرش وجود دارد و دنیایشان 

. او ھمچنان روی تخت چندک زده بود. تاچھ حد از ھم فاصلھ دارد
اگر بھ ھم نزدیک . مرد یارای آنرا نداشت کھ بھ او نزدیک شود

دند، قطعًا کارشان بھ مشاجره و خشونت می میشدند یا حرفی میز
این قضیھ و مشکالت، فرایندی بود کھ باید با گذشت زمان . کشید

ھردو ُبھت زده بودند و از خوِد واقعیشان دور . حل و فصل میشد
بعد از دقایقی، . شده بودند گرچھ دیگر نفرتی از ھم نداشتند

℠●.مرد ھمسرش را تنھا گذاشت و از خانھ بیرون زد  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ..ـ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 غسل تعمید

 

از دروازهء مدرسھ › بریتیش ‹ مدرسھء  معلمھء
 بیرون آمد و بجاي اینكھ مطابق معمول

دو زني . بھ چپ بپیچد ، بھ سمت راست پیچید
 كھ داشتند با عجلھ بھ خانھ میرفتند تا 

ساعت پنج دقیقھ  -شاِم شب شوھرانشان را بپزند
ایستادند تا زاغ سیاه –بھ چھار بود   

چند لحظھ اي ایستادند . چوب بزنندمدیره را 
 و با نگاه بدرقھ اش كردند ؛ بعد رو بھ

.درآوردند بھ نشانھء تمسخر او ھمدیگر شكلكي  

بدون شك ، شمایل این آدمي كھ داشت دور میشد 
كوچك و نحیف ،:  مضحك بود  

پیراھني از پشم كاله حصیري سیاھرنگي بھ سر و 
 كشمیر برنگ قھوه اي كھ آنرا روي

.(!)دامنش انداختھ بود  

براي چنین موجود كوچك و نازك و نحیفي ، 
 آنگونھ آرام خرامیدن و گامھاي سنگین

.برداشتن ، واقعًا خنده دار ھم بود  

ھنوز سي سالش نشده بود ، » ھیلدا روباثم « 
 پس دلیل آنطور راه رفتنش سن و سال

.او بیماري قلبي داشت: نبود   
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( خود گرفتھ بود درحالیكھ قیافھ اي جدي بھ 
 چھره اي كھ بیماري مچالھ اش كرده بود اما

با قدمھایي مصمم پیچید و بھ پیش ) زشت نبود 
زن جوان ، كھ ھمچون قوي سیاهِ . رفت  

مسئلھ اي « ماتمزده اي بھ نظر میرسید كھ از 
شرمگین است ، با وقار تمام وارد »   

ِبري من « رفت توي مغازهء  .محوطھء بازار شد
.»ِبري من « ریني فروشيِ ؛ شی»   

انواع نان و كیك : مغازه ، انباشتھ بود از 
 ، گونیھاي آرد و بلغور ، بیكن خوك ،

مخلوط . ، دنبھء خوك و انواع سوسیس ژامبون 
.این ھمھ بوي متنوع نامطبوع نبود  

چند لحظھ اي ایستاد و با ھیلدا روباثم 
حالتي عصبي بھ كارد بزرگي كھ روي پیشخوان 

 بود

.ور رفت و زل زد بھ ترازوي بزرگ برنجي بّراق  

باألخره مرد بدعنقي با ریش حنایي رنگ از پّلھ 
.ھاي باالخانھ پائین آمد  

مرد ، بدون آنكھ بابت تأخیرش عذرخواھي كند 
:، پرسید   

 ـ چي میخواي ؟

:زن عصبي و عجوالنھ جواب داد   

ممكنھ بھ اندازهء شیش پني از این چندجور  ـ
یھ چندتاممیشھ  ...كیك و كلوچھ بدین  
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؟ یرینيِ نارگیلي بذارین روش لطفاَ ش  

لبھایش مثل دو برگ در باد میلرزیدند و 
 كلماتش طوري از دھانش بیرون آمد 

تو گویي گلھ اي گوسفندند كھ تنگ ھم و 
.بافشار میخواھند از دروازه اي عبور كنند  

:مرد نھ چندان محترمانھ گفت   

.ـ شیریني نارگیلي نداریم  

بھ انتظار ) ؟.(مرد علنًا دروغ گفتھ بود
.ایستاده بود  

زن لبخند اندك مضطربانھ اي زد و درحالیكھ 
:بھ صورتش دست میكشید گفت   

 .ـ پس صاحب نون نارگیلي نمیشم آقاي بریمن
من میدونید ، . جدًا كھ تو ذوقم خورد  

میدونید ، و البتھ عاشق اون شیرینیام ، 
آدم نباید زیادي. خیلیم بھ خودم حال نمیدم  

خودشو ننر بار بیاره ، مگھ نھ ؟ این حتا 
.بدتر از ننر كردن یھ كس دیگھ ست  

مرد ، بي آنكھ حتا از سر ِ تصدیق لبخندي 
:بزند ، پرسید   

خب حاال چي بدم باالخره ؟_   

و بیشتر از  مرد آشكارا بي توجھي میكرد
.ھمیشھ بدعنق بھ نظر میرسید  

مدیرهء مدرسھ درحالیكھ اندكي بور شده بود 
:پاسخ داد   
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. ـ آه ، ھرچي كھ دارین  

از سیني ھاي مختلف . مرد بي شتاب چرخي زد
 تكھ ھاي كیك را یكي یكي برمیداشت و

داخل پاكت مي انداخت ؛ بعد ، جوریكھ انگار 
:پرسید آرد حرف میزند سرطاسِ دارد با   

 ـ اون خواھرت چیكارا میكنھ ؟

:خانم مدیر با تحكم پرسید   

 ـ منظورتون كدوم یكي از خواھرامھ ؟

مرد ، پریده رنگ و قوزكرده ، با حالتي كھ 
:بوي كنایھ میداد ، گفت   

.ـ كوچیكھ  

خانم مدیر برافروختھ بود ؛ اما ، با تسلط ، 
مقابلھ بھ مثل كرد و تیز و بز ، طعنھء مرد 

 را

:متلك آمیز پاسخ داد   

حالش خیلي خوبھ ! ِاما رو میفرمایید ! آھا ـ 
!، ممنون از احوالپرسیتون   

مرد ُغرُغري كرد ؛ سپس پاكت زن را بھ دستش 
 داد و با نگاه بدرقھ اش كرد ، بي آنكھ

.او را بدھد» عصربخیر « جواب   

زن مي بایست سراسر درازاي خیابان اصلي را 
متر پیاده روي ِ مي پیمود ، ھشتصد   
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی :نویسنده   غسل تعمید 

ُپرعذابِ لنگ لنگان ، درحالیكھ از خجالت تا 
.بناگوش قرمز شده بود  

اما او ، با آن كیف سفید دردست ، ظاھر آدمي 
.با بي خیالي دائمي را بھ خود گرفتھ بود  

ھنگامیكھ قدم بھ درون دشت گذاشت ، اندكي 
.مغموم بھ نظر میرسید  

و  دّرهء عریض در برابرش گسترده بود ،
 درختستان دوردستش داشت در تاریكي 

، و آنسوتر ،از میاندّره ، بھ محض  فرو میرفت
 نمودار شدن مردمان و خانھ ھا ،

دودي سفید رنگ بھ ھوا میرفت و گاه حلقھ 
.حلقھ میشد  

ماھي كامل و خونین رنگ ، ھمچون فالمینگوئي 
 كھ در ارتفاعي كم پرواز در دوردستھاي

میكند ، خودش را از تیره و تار مشرق پرواز 
.زیر بخار و مھ بیرون كشید  

منظره اي زیبا بود و این زیبائي غم و خشم 
.زن را تلطیف میكرد ، مي پراكند  

خانھ  .زن از میان دشت گذشت و بھ خانھ رسید
 شان ، كلبھء نوساز و اسطقس داري

بود كھ بدست آدمي دلسوز ساختھ شده بود ؛ 
ھ بود آنراخانھء یك معدنچي پیر كھ توانست  

.از پس انداز خودش بسازد  
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی :نویسنده   غسل تعمید 

داخل آشپزخانھء تقریبا نقلي شان ، زن سبزه 
 روي غمگیني ، پوشیده در پیراھني

سفید و بلند ، با بچھ اي در بغل نشستھ بود 
زن جواني با ھیبتي حاكي از بي حیائي؛   

كنار میز ایستاده بود و داشت كره و نان مي 
.برید  

یمایي سرشكستھ زن جوان ، رفتاري زار و س
 داشت كھ این حالتھا براي آدمي مثل او

غیرعادي بھ نظر میرسید و بیننده را بھ طرز 
 غریبي آزار میداد ؛ ھنگامیكھ خواھر بزرگترش

. از در وارد شد ، او سر بلند نكرد  

ھیلدا پاكت كیكھا را روي میز گذاشت و از 
آنجا خارج شد بدون آنكھ با ِاما یا بچھ یا 

 با

كارلین ، كھ آنروز بعدازظھر براي كمك خانم 
.آمده بود ، حرف بزند  

تقریبا بالفاصلھ پدرشان از حیاط آمد تو ، با 
مردي بود  .خاك اندازي پر از زغال  

( لند باال ولي داشت شكستھ و شكستھ تر میشد ب
).رو بھ تالشي بود   

بھ مجرد اینكھ قدم از قدم برداشت ، با دست 
 آزادش بھ در چنگ انداخت كھ تعادلش 

را حفظ كند ؛ با این وجود ، سكندري رفت و 
.اندكي بھ اینور و آنور خم شد  
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی :نویسنده   غسل تعمید 

پیرمرد شروع كرد قطعھ بھ قطعھ زغالھا را در 
كلوخھ اي زغال سنگ .آتش انداختن  

د از دستش افتاد و بر كف سفید رنگ اجاق ُخر
.شد  

ِاما روباثم سر بلند كرد ، و با صدائي بلند 
:و خشن از شدت خشم ، اینگونھ سخن آغاز كرد  

!ـ نیگاش كن تو رو خدا   

:تر كرد بعد بھ خود آمد و صدایش را مالیم  

شما زحمت ..ـ خودم یھ دیقھ اي تمیزش میكنم
.نكش چون با سر شیرجھ میري تو آتیش  

را كھ زده با این حال پدرش خم شد تا گندي 
 بود پاك كند ، ودر ھمان حال شروع كرد

بھ حرف زدن ؛ خیلي خونسرد ، كلماتش را 
 شمرده ادا میكرد و حین حرف زدن

:آب دھانش جاري بود   

.ـ این كثافت مث ماھي از تو دستم سُر خورد  

ھمانطور كھ داشت حرف میزد ، تلوتلو خوران 
 بھ سمت آتش رفت ؛ زنِ سبزه رو

مرد براي اینكھ توي آتش نیفتد جیغ كشید ، 
 دستش را روي اجاق داغ گذاشت ،

ِاما بھ طرف پدرش چرخید و او را گرفت و بھ 
:سرش داد زد كھ  .عقب كشید  

خودتو سوزوندي ؟...ـ مگھ بھت نگفتم  
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی :نویسنده   غسل تعمید 

ِاما پدر درشت اندامش را محكم چسبیده بود ؛ 
.بعد او را برد و روي صندلیش نشاند  

:یكي اتاق بلند شد  صداي جیغ مانندي از آن  

 ـ چي شده ؟

زني خوش ھیكل و خوبرو : صاحب صدا ظاھر شد 
.با بیست و ھشت سال سن  

سپس با صدایي مھربانتر اما ھمچنان قاطع گفت 
: 

ُخب ، بابا ...ـ ِاما اونجوري با بابا حرف نزن
 ، چھ دست گلي بھ آب دادي ؟

پیرمرد ،  .میزشقات تلخي برگشت سر ِ ِاما با او
:دلیل داشت پرخاش میكرد ،گفتكھ بی  

برو بھ كار خودت ...اصال چیزي نشده...ـ ھیچي
.برس  

زن سیھ چرده با لحني ترحم آمیز ، گوئي كھ 
:  دربارهء بچھء بدقلقي حرف میزند گفت  

جخ .( ـ میترسم دس و بال خودشو سوزونده باشھ
)دس بال خودشو سوزونده   

 برتا ، دست پیرمرد را گرفت و بھ آن نگاھي
.ُنچي كرد-انداخت و از سِر شكوه ُنچ  

:قاطعانھ صدا بلند كرد كھ   

اون پماد زینك رو با چن تا تیكھ ...ـ ِاما
.كھنھء تمیز وردار بیار  
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی :نویسنده   غسل تعمید 

خواھر كوچكتر قرص نان و چاقوي فرورفتھ در 
.آن را روي میز رھا كرد و رفت  

براي یك ناظر نازكدل ، این حرف شنوي از 
.غیرقابل تحملتر بودناسازگاريِ ناپسند   

زن سبزه رو با حركاتي مادرانھ بچھ را رام و 
طفل ، لبخندي زد و . آرام كرد  

بعد كش و قوسي رفت و بازي . ورجھ وورجھ كرد
.بازي كرد  

:زن گفت   

از كي چیزي ...ـ گمونم این بچھ گشنھ س
 نخورده ؟

:ِاما بي حوصلھ جواب داد   

.ـ قبِل ناھار  

:برتا تشر زد كھ   

حاال كھ بچھ رو دنیا آوردي الزم ! خدا  ـ یا
ھمونجوري كھ ...نیس بش گشنگي بدي  

بت گفتھ بودم ھر دو ساعت یھ بار باید بش 
حاالم كھ سھ ساعت گذشتھ...غذا داد  

من نون رو مي ...بگیرش كوچولوي بیچاره رو
. بّرم  

نتوانست جلو . برتا روي بچھء بانمك خم شد
ا لبخندي زد و ب: خودش را بگیرد   

او را فشار داد و درحالیكھ انگشتش گونھء 
.زمزمھ میكرد برایش سر تكان داد  

9 
 



سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی :نویسنده   غسل تعمید 

. بعد برگشت و گردهء نان را از خواھرش گرفت
 زنِ ھمسایھ بلند شد و بچھ را بھ 

ِاما كوچولوي مكنده را بھ سینھ . مادرش داد
وقتي بھ بچھ نگاه كرد ازش بدش. گرفت  

؛ ولي آمد و بھ چشم یك یادگاري نگاھش كرد 
 وقتي كھ لمسش كرد ، آتش عشقي

.در درونش زبانھ كشید  

پدر درحالیكھ بھ ساعت دیواري نگاه میكرد 
:گفت   

.ـ باس فكرشو میكردم كھ ممكنھ كھ نیادش  

... اون ساعت جلوئھ پدر من... نھ باباجانـ 
.دلواپس نباش...ساعت تازه چاھار و نیمھ  

برتا این را گفت و بھ بریدن نان و كره 
او بھ زنِ ھمسایھ با صدایي. امھ داداد  

:بوضوح مالیمتر گفت   

.ـ یھ قوطي گالبي باز كنین  

پیرمرد ، بھ محض . بعد بھ اتاق بغلي رفت
:اینكھ چشم او را دور دید دوباره گفت   

اون اگھ اومدني بود ...باس فكرشو میكردمـ 
.تا حاال اومده بود  

از  .ِاما غرق افكار خودش بود و جوابي نداد
 زماني كھ آن خّفت را بھ بار آورده بود

زنِ . پدرش دیگر او را بھ حساب نمي آورد
:ھمسایھ بھ پیرمرد اطمینان داد كھ   
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی :نویسنده   غسل تعمید 

!میادش ...ـ میادش  

چند دقیقھء بعد ، برتا باعجلھ بھ مطبخ رفت 
.و مشغول بازكردن پیشبندش شد  

برتا در را . سگشان داشت بھ شّدت پارس میكرد
گ نھیب زد كھ ساكت باز كرد ، بھ س  

:شود و گفت   

.ـ سگھ دیگھ كاري نداره آقاي كندال  

:صداي ُپرطنیني آمد كھ   

.ـ ُمچكرم  

و بعد صداي دوچرخھ اي آمد كھ بھ دیواري 
:كشیشي وارد شد . تكیھ داده شد  

مردي بود الغر اّما درشت استخوان ، و بخاطر 
 حركات و سكنات عصبیش

پدر خانواده یكراست بھ سمت . توي ذوق میزد
كشیش در حالیكھ بھ پیرمرد ِ  .رفت  

اش كرده  مچالھ)پانویس(،كھ بیماري اندام درشت
 بود ، زل زده بود با لحني آھنگین

:گفت   

حالتون چطوره ؟...ـ ھا  

رسید كھ  صدایي مالیم داشت ، اما بھ نظر مي
 اگر بھ چیزي مستقیما خیره نشود ، متوجھ 
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی :نویسنده   غسل تعمید 

پارچھء در حالیكھ بھ تكھ . آن نمیشود
كرد ، بھ حالتي دلداري  سفیدرنگ نگاه مي

 دھنده

:پرسید   

 ـ دستتون رو زخمي كردین ؟

ـ چیزي نبود ولي یھ تیكھ ذغال لعنتي از دسّم 
افتاد و واسھ اینكھ بگیرمش  داش مي  

كردم اینجوري  گمون نمي. دسّمو گذوشتم رو اجاق
.شھ  

» گمون نمیكردم اینجوري شھ«كردنِ  با غیظ ادا
گِر پیرمرد ، درواقعلت مالمتو حا  

كشیش . انتقاِم ناخودآگاه از جانب او بود
 لبخندي زد ، نیمھ اندوھگین و نیمھ مھربان ؛

. این مرد سرشار از مھربانيِ نامحسوسي بود
 سپس بھ سمت مادر جوان برگشت و

سیماي زن سراسر سرخ شد چرا كھ سینھء 
.عصمتش برھنھ بود بي  

احترام ، جوري كھ انگار  باكشیش بھ نرمي و 
:زن مریض بوده و مرد نگران حالش ،پرسید  

 ـ حالتون چطوره ؟

.ـ خوبم  

این را در حالي گفت كھ معذب با كشیش دست 
 میداد بدون اینكھ از جایش بلند شود، و

.خشم برخاستھ در درونش را داشت فرومیخورد  
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی :نویسنده   غسل تعمید 

كشیش اینرا در حالي گفت كھ روي » آره...آره«
ه و بھ او كھ داشت دولپي ازبچھ خم شد  

: كرد  خورد نگاه مي سینھء متورم مادرش شیر مي
رسید كھ غرقِ  ؛ بھ نظر مي» آره ...آره«   

.اي نامشخص است اندیشھ  

سربرداشت و برگشت و با زني دست داد بدون 
.آنكھ بداند با چھ كسي دست میدھد  

الحال ، ھمگي بھ اتاق بغلي رفتند ؛ كشیش  في
بھ شماس پیِر افلیجش  درنگ كرد تا  

:خلقي گفت  پیرمرد با بد. كمك كند  

.خودم میتونم بیام... ـ مچكر  

ھر كس ،غرق . اي بعد،ھمھ نشستھ بودند لحظھ
اي نشستھ بود و عوالم خودش ، در گوشھ  

چاي عصرانھ را صرف . دور میز گرد آمده بودند
در آن اتاق پذیرایيِ بزرگ و. كردند  

.مناسبتھاي خاص بودزشت كھ مخصوص   

ھیلدا ، دیرتر آمد و كشیش خجول لندوك بھ 
كشیش.قد بلند شد احترامش تمام  

از این خانواده وحشت داشت ، از پیرمرد 
ھاي خودروي سرخودِ  معدنچي متمول و بچھ  

اما بین آنھا ، ھیلدا یك فرشتھ .تندخویش
از میان. دیده او باھوش بود و دانشگاه. بود  

كسي بود كھ مسؤوالنھ سعي  شان او تنھا ھمھ
مدیریت داشت خانواده را در سطح باالیي  
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی :نویسنده   غسل تعمید 

میان خانوادهء روباثم و سایر .كند
:ھاي معدنچیان تفاوتي وجود داشت خانواده  

را رویش » یاسمن زرد«شان، كھ اسم  خانھ
 گذاشتھ بودند ، براي بسیاري از معدنچیان

یك خانھء آرماني بود و مایھء مباھات اینكھ 
.یرمرد ساختھ شده بودتوسط پ  

التحصیل از دانشكده  او،ھیلدا،یك معلمھء فارغ
اش این بود كھ بود ؛ ھم و غم  

اش را ـ علیرغم تمام  مصائب ـ  پرستیژ خانھ
.حفظ كند  

رنگ از  او براي این مراسم ویژه لباسي سبز
ولي او بسیار.جنس وال بھ تن كرده بود  

بیرون زده آوري  الغر بود ؛ سیب آدمش بطرز رقت
بھرحال، كشیش تقریبا با فروتني.بود  

ھایي از  و زن ، با رگھبش كرد ، و با او خوش
 توھم واالمنشي ، سِر میز، مقابل سیني 

انداِم  در آن سِر میز، پدِر درشت .نشست
دستِ پیرمرد كنار .اش نشستھ بود شكستھ درھم  

كوچكترین دخترش نشستھ بود و از بچھء 
كشیش مابین ھیلدا و. كرد قرارش مراقبت مي بي  

برتا نشستھ بود و جایش تنگ بود و احساس 
.كرد راحتي نمي  

انواع : سفرهء رنگیني روي میز گسترده بود 
 كمپوت میوه،كنسرو ماھي آزاد،ژامبون خوك
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی :نویسنده   غسل تعمید 

خانم روباثم، با تیزبیني  .و كیك و كلوچھ
او بھ فراست : ھمھ چیز را زیر نظر داشت   

سم بخصوص چھ اھمیتي دریافتھ بود كھ این مرا
.دارد  

آور  مادر جوان كھ مسبب این شام تشریفاتي مالل
عذاب بود ،  كھ گھگاه بھ نوزادش پر  

لبخندھاي دزدكي میزد ، وقتي كھ احساس كرد 
 كھ كودكش سالم و سرحال در دامانش 

نیشش تا وورجھ میكند، دلش غنج زد و ورجھ
حواسش برتا، تیز و بز ، .گوش باز شد بنا  

او خواھرش را حقیر . بیشتر بھ بچھ بود
.كرد شمرد و با او مثل یك ھرزه رفتار مي مي  

خانم روباثم ، . اما نوزاد چشم و چراغش بود
.گرم رتق و فتق امور بود و پیگیر گفتگوھا  

دستھایش دائم درگیر كار بود و دھانش مثل 
 رگبار كلمات را ،تا حد زیادي با ھیجان ،

اي ایجاد  ل صرف غذا وقفھدر خال. بیرون میداد
پیرمرد دھانش را با دستمال جیبيِ . شد  

اش بر روي  قرمزرنگش پاك كرد، سپس چشمھاي آبي
قید اي خیره ماند، با حالتي بي نقطھ  

:و غلوآمیز كشیش را مخاطب قرار داد كھ   

ما از شوما خواسّیم بیاین ...خب حضرت آغاـ 
...اینجا تا این طفلو تعمیدش بدین  
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و شومام بر ما منت گذوشتین و ترشیف 
من نمیتونم اجازه بدم این طفل ...ُاوردین  

و اینا با خودشون  معصوم غسل داده نشھ
...نبرندش كلیسا  

رسید كھ پیرمرد چیزي بھ فكرش  بھ نظر مي
:مرِد پیر ادامھ داد . رسیده است  

پس ، ما از شوما خواسّیم بیاین كھ زحمت ــ 
گم تحمل این قضیھ  نمي...این كار رو بكشین

ام با مادر  من رابطھ...ھس...واسمون سخت نیس
من دوس ...شھ این طفل معصوم داره قطع مي

ولي ...ندارم دخترمو توي ھمچي ھچلي بیبینم
اصال ھم مھم نیس ...ھرچي خدا بخواد ھمون میشھ

یھ چیزي ھس كھ باس ...زنن كھ مردم زر مي
ن ای...بخاطرش شاكر بود و ما بخاطرش شاكریم

.چشن وقت مزهء احتیاج رو نمي خونواده ھیش  

بانوي خانواده ، در طول  خانم روباثم ، بزرگ
. بود خاطر نشستھ ورق و پریشان این سخنراني شق

اش شده  ایھء حیرانياو از ھجوم چیزھایي كھ م
شرمندگيِ كوچكترین او : آشفتھ بود بربود ،

كرد ، نیز ، نوعي حمایت  دخترش را حس مي
وقفھء از سِر عالقھ نسبت بھ نوزاد ، حمایتي  بي

شد چرا كھ دخترك  كھ شامل حال مادِر بچھ ھم مي
 دربرابر باورھا و 

پذیر  گرایشات مذھبي پدرش درمانده بود و آسیب
، و مادر از لكھء ننگي كھ بر دامان 

اش افتاده بود آگاه بود و عمیقا  خانواده
 ھللا آزرده ، و منزجر از آتویي كھ خلق
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بعد   ند دست بگیرند و طعنھ و تشرھايتوانست مي
دخترك ھنوز از طنین كالم پدر رخ . از آن

داشت : برافروختھ و درخود فرورفتھ بود 
.داد تاوان سخت و سنگیني را پس مي  

اش  كشیش با آن صداي آھستھ و آراِم روحاني
:شروع كرد بھ حرف زدن   

 امروز این سختتان...این برایتان سخت استــ 
اما پروردگار راحتي و رحمتش را با ...است

آدمیزادي بھ ...فرماید گذشت زمان مرحمت مي
پس ... جمع ما اضافھ شده و تازه متولد شده
اگر ...برماست كھ شادي كنیم و شادمان باشیم

بیایید تا ...گناه خودش را بر ما تحمیل كرده
ان قلبھامان را صفا و در پیشگاه پروردگارم

...جال بدھیم  

مادر . اش ادامھ داد      مرد روحاني بھ سخنراني
جیغویش را بلند كرد و در آغوش  جوان بچھء جیغ

گرفت طوریكھ صورت نوزاد در میان موھاي باز 
زن آزرده بود و . و آزاد مادرش پوشیده شد

. درخشید اش مي اي از خشم در چھره اندك بارقھ
حال انگشتانش با ظرافت بدن بچھ را  ولي بااین

او متحیر بود از این نفرتي . بود ربرگرفتھد
. كھ در درون دیگران نسبت بھ او موج میزد  

بِرتا خانوم برخاست و بھ مطبخِ كوچكِ خانھ رفت 
اي چیني كھ آنرا پر از آب كرده  و با كاسھ
. و كاسھ را وسِط بساط چاي گذاشت بود برگشت  

: پیرمرد گفت   

  .ایم مون آماده ما ھمھ...ــ ُخب دیگھ
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. و كشیش شروع كرد بھ اجراي مراسم مذھبي
برتا خانوم مادرخوانده بود ، آن دو مرد 

پیرمرد با . ھاي بچھ بودند خوانده دیگر ھم پدر
مجلس . اش افتاده بود نشست سري كھ روي سینھ

آخرسر برتا بچھ را . شد گذار مي داشت تأثیر
كشیش ، . گرفت و او را در آغوش كشیش گذاشت

محبتي زوركي و غیِرواقعي از  درشت و زشت ،
او ھرگز با زندگي واقعي . داد خود نشان مي

و نجوشیده و با مردمان ُبر نخورده بود ، 
روح و موجوداتي  برایش زنھا نھ ذیروح ، كھ بي

وقتي كھ اسم بچھ را . صرفا انجیلي بودند
پرسید ، پیرمرد ُبراق شد ، سرش را بلند كرد 

: و تقریبا با نفسي گرفتھ گفت  

جوزف ویلیام ... مثِ خودم...ــ جوزف ویلیام
.جونیور  

انداز  صداي غریب ، محكم و آھنگین كشیش طنین
:شد   

من تو را با این اسم ! ــ جوزف ویلیام 
...دھم تعمید مي  

:كشیش ادامھ داد . بچھ كامال ساكت بود  

  .ــ بیائید دعا كنیم

این حرفِ او موجب شد ھمھ آرامششان را 
ھایشان زانو زدند  ھمگي جلِو صندلي. بازیابند

ھمھ بجز مادِرجوان ، كھ روي بچھ خم شده و بھ 
. نوعي خودش را مخفي كرده بود  
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كنان ، شروع كرد  ومن كشیش ، با طمأنینھ و من
اي بعد ، صداي قدمھاي  لحظھ. بھ دعاخواندن

آمد و   راه مي باریكھسنگیني شنیده شد كھ از 
. پشت پنجره متوقف شد  

مادِرجوان نگاھي انداخت ، برادرش را دید كھ 
با سروروي سیاه و كثیفِ حاصل از كار در معدنِ 

سنگ ، از آنسوي پنجره پوزخندزنان نیشش  ذغال
نیشخندي كھ بر دھانش . تا بناگوش باز است

اي  دایره نشستھ بود ، لبانش را بھ شكِل نیم
آورده بود ؛ بر تارك این صورت     نگ درقرمزر

. كرد سیاه و ذغالي ، موھاي َلختش خودنمائي مي  

پسر ، نگاھش را از خواھرش برگرفت و لبخندي 
سیماي سیاھش ناپدید شد ، بھ زد ؛ بعد 

. آشپزخانھ رفتھ بود  

دختر ھمراه طفلش ، ساكت نشستھ بود اگرچھ 
ایي بخاطر خشمي كھ در دل داشت در درونش غوغ

در آن لحظھ ، بھ شخصھ از كشیشِ . برپا بود
اش منزجر بود ،  دعاخوان و آن بساِط غیِرعقالني

با انزجار و ازسِر . آمد از برادرش ھم بدش مي
ناگھان پدرش شروع  .اجبار ، نشست و گوش داد

صداي آشناي گوشخراش و . كرد بھ دعا خواندن
پالیش ، دختر را وادار كرد كھ  و حرفھاي پرت

حسي بھ  اكت بماند و حتا احساس كرختي و بيس
گفتند كھ عقل پیرمرد رو  مردم مي. او دست داد
دختر جوان اعتقاد داشت كھ این . بھ زوال است

كرد تا با  قضیھ حقیقت دارد و ھمیشھ تالش مي
. پدرش رودررو نشود  

:انداخت كھ  شپیرمرد صدایش را توي سر  
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خدایا از تو میخواھم كھ خودت مراقب این ــ 
اما ...این بچھ پدر ندارد...طفل معصوم باشي

ات بر سِر این  تا تو ، اي پدر آسماني ، سایھ
بچھ ھست ، بود یا نبود پدِر زمیني و فاني چھ 

اھمیتي دارد ؟ این بچھ بھ خودت تعلق 
خدایا ، آدمیزاد غیر ...فرزند توست...دارد

گري ھم دارد ؟ خداوندا ، از تو مگر پدر دی
است ، فكر و  گوید پدر شده وقتي كھ مردي مي

چراكھ پدر تویي ...حرفش سراسر غلط است
خداوندا ، این تكبر و توھم را از ...خدایا

ھامان را مال خودمان  ما دور كن كھ بچھ
پروردگارا ، تویي پدر این بچھء ...بدانیم

 آخ اي...پدري كھ اینجا در پیشگاه توست بي
من حائِل میان ...خداي بزرگ ، خودت بپرورانش

من سِرخود آنھا را ...ام تو و فرزندانم بوده
ھام  خدایا ، من مابین تو و بچھ...ام آورده بار

من آنھا را از ذات اقدست ...قرار گرفتھ بودم
محروم كرده بودم ، از آنرو كھ ماِل من و از 

و بخاطر وجود من آنھا ناخلف ...من بودند
چھ كسي پدر آنھاست خدایا غیر از ...مدندبارآ

آنھا ... جا كردم خودت ؟ اما من دخالتِ بي
گیاھاني نورستھ بودند كھ سنگ سنگیني رویشان 

آنھا ... افتاده بود و آن سنگ من بودم
توانستند درختاني خوش قدوقامت باشند در  مي

یارب ...پرتِو خورشیِد رحمتت اگر من نبودم
من بھ آنھا آسیب  بگذار اعتراف كنم كھ

شد اگر ھرگز  بھ نفعشان تمام مي... ام رسانده
ھیچ مردي پدر نیست ...بود سرشان نمي پدري باال
آنھا بي ...تنھا پدر ، تویي و بس...خداوندا
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اگرچھ من ...تو ھرگز بھ جائي نخواھند رسید
باردیگر برویانشان ... ھمیشھ سدراھشان بودم

ام  ھایم زده و آن خسارتھایي را كھ من بھ بچھ
و بگذار این بچھء تازه بھ ...جبران كن

اي باشد در كنار  دنیاآمده درخت بید بالنده
و تنھا تو پدرش باشي اي ...اي رودخانھ

و اي كاش فرزندان ...آري یارب... پروردگارم
ھرچند كھ ...پدري جز خودت نداشتند خودم ھم 

من مثل سنگي بر رویشان افتاده بودم آنھا 
ند و بابت سرنوشت بدشان مرا نفرین كن رشد مي

مرا بمیران و آنھا ...باریتعالي... كنند مي
...را برویان  

بودن وعواطف پدري  ، كھ ھیچ دركي از پدر كشیش
نداشت ، در حالیكھ زانوزدن دچاِر درد و 

آنكھ از دعا و درِددلھايِ  بود ، بي عذابش كرده
. داد خاِص یك پدر سردربیاورد ، داشت گوش مي

نھا خانم روباثم بود كھ اندكي درك و ھمدلي ت
ضربان قلبش ناگھان شروع كرد بھ  .كرد مي

دو دختر . تندتر شدن ، درد بھ سراغش آمد
جوان دیگر ، زانوزده بودند اما گوش 

نمودند و گوششان  دادند ، نفوذناپذیر مي نمي
ِبـرتا بھ بچھ . ھم بدھكار این حرفھا نبود

بھ پدِر بچھ ، كھ از  كرد و مادِر جوان فكر مي
.این مرد بدش متنفر بود البتھ  

توِق ظرف و ظروف بلند  و از آشپزخانھ صداي تق
در آنجا پسِرجوان ظاھرا با تمام قوا . شد

بود ، براي شستشو و  پا كرده سروصدا بھ
كرد ، و  ُپر از آب مياستحمامش داشت ظرفي را 

:كرد كھ  با عصبانیت تمام زیِر لب غروُلند مي  
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!ُتـفو  ــ باباپیريِ خرفتِ زرزرويِ ُتـف  

و در تمام مدتي كھ دعاي پدرش ادامھ داشت ، 
رويِ میز یك  .دلش از خشم در خروش و آشوب بود

پسر برش داشت و . كیسھء كاغذي قرار داشت
:رویش را خواند   

».... جات و جان ِبــریمن ــ نان ، شیریني«   

قناِد این پدِر بچھ . دھانش بھ نیشخندي باز شد
. دعا ھمچنان در اتاق ادامھ داشت. قنادي بود

پسر ،لوري روباثم ، دِر پاكت را جمع كرد ، 
صداي . بادش كرد و با ضربھء مشتي تركاندش

ولي . پسرك زد زیر خنده. مھیبي بلند شد
ھمزمان از خجالت و از ترسِ پدرش دچار اضطراب 

مھماني : پدر یكباره دعایش را قطع كرد . شد
ھمھمھ و ولولھ تبدیل شده و بھم خورده بھ 
بھ . مادِر نوزاد بھ آشپزخانھ رفت. بود

:برادرش گفت   

كني ُخـلھ ؟ ــ چیكار مي  

معدنچي جوان با نوك انگشت زیر چانھء بچھ را 
:قلقلك داد و شروع كرد بھ خواندن   

آھاي ،  آھاي«                            
آھاي ، قناِد عزیز آھاي  

تند و تند و                              
»كن یھ كیكِ لذیذ  تند ، برام درست  

اي  اش را كنار كشید و با چھره مادر ، بچھ
:برافروختھ گفت   

. ــ ببند اون دھنتـو  
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بذارش تو ِفــر واسھء «                    
پسر من و این خوشگل  

بعدم روش یھ برچسب بزن                     
»از طرفِ قناد ، كھ شده پدر : ھ ك  

پسر خندید ، پوزخندي كھ تركیب صورت سیاه و 
كثیف با دندانھاي سفید و لب و لوچھء قرمز 

مادِر بچھ با . داد تر نشانش مي رنگ ، نامطبوع
:جدیت گفت   

...ــ مثِ اینكھ دلت تودھني میخواد  

پسر دوباره زد زیر آواز و دختر جوان با او 
پیلي میخورد  ر ، در حالیكھ پیليپد. گالویز شد

:، داخل آشپزخانھ شد و گفت   

 ــ باز چتون شده ؟

خواھرش . باره شروع كرد بھ خواندنپسر دو
خانم روباثِم . دلخور و خشمگین ایستاده بود

:بزرگ از دخترش پرسید   

كنھ ؟ ات مي ــ چتھ ؟ این آواز عصبي  

:سپس از روي پختگي بھ ِاما گفت   

كوچولويِ ناز ھم نتونستھ این ! ــ عجب 
. وخويِ تو رو بھتر كنھ خلق  

برتا خانم آمد تو و بچھء ناز را در آغوش 
اعتنا روي مبلش ولو شده بود ،  پدر بي. گرفت

. حالت بود و جسمش عاجز و علیل چشمھایش بي
بود ،  پیرمرد آنھا را بھ حال خودشان گذاشتھ

ولي ھنوز . او رو بھ تحلیل و تالشي بود
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نیرویي ، غیرارادي ، ھمچون نفریني ابدي در 
اش ھم ھمانند  حتا نابودي. بود او باقي مانده

اي بود كھ اھِل خانھ را تحتِ كنترل خود  جاذبھ
باقیماندهء او ھنوز بر خانھ حكم . گرفتھ بود

راند ، در زوالش حتا خودش را بھ ھستي  مي
ه آنھا ھرگز زندگي نكرد. آنھا تحمیل میكرد

بودند ؛ زندگي و خواست پیرمرد ھمواره بر 
آنان . حیات و ارادهء آنھا مقدم و محاط بود

 درواقع فقط نیمي از وجودشان بھ 

. خودشان تعلق داشت  

تلوخوران  تعمید ، پیرمرد تلو  روِز بعد از غسلِ 
و  خودش را بھ سرسرا رساند و با صدایي بلند
فت شاد و شنگول از آرامش زندگي و زیستن ، گ

: 

ــ گلھاي مینا زمین رو غرق در روشنایي 
دستھ در ستایش صبح دست  اونا دستھ...ن كرده

...كنن زنن و ھلھلھ مي مي  

و دخترھایش با دلخوري ، ھریك رفتند پيِ 
●℠ .كارھاي خودشان  

24 
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 گزینھءدوم

 
 یو بھ صدای بچھ گانھ فرانسیس با بدُخلقيِ 

و ھمان آن » م  آخ كھ خستھ« : بلند گفت 
 آنا. رويِ چمنھايِ تِھ پرچین ولو شد

اي حیران ماند و بعد چون بھ  لحظھ
:ھردمبیليِ فرانسیس عادت داشت، گفت  

دیروز بعداز گذروندنِ اون راِه  ــ خب ،
لعنتي طوالني از لیورپول تا اینجا ، 

: اونم تو ...بایدم خستھ باشي
!  ھمیشھ خستھ  ِ ماماني تیش تي  

ھا را كھ گفت ، او ھم كنار خواھرش  این
اي  سالھ چھاردهدختِر بالِغ  آنا ،. ولو شد

بود بااندامي ُپروپیمان وسالِم توأم با 
.عقل سلیم  

مزاج و ویري  س كھ دختري بود دمدميفرانسی
سال  وسھ ، از آنا بزرگتر بود و حدود بیست

  خانوم« و » دخترخوشگلھ « او . سن داشت
.اش بود يِ خانواده»باھوشھ   

گلھاي فرانسیس با حالتي عصبي و مستأصل 
. كوچكِ تزئینيِ پارچھء پیراھنش را كند

 يِ ھاھاي مو حلقھ نیمُرخِ زیبایش كھ حلقھ
اي  را بر پیشاني داشت و آمیزه اش مشكي
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   گزینۀ دوم 

اش را برافروختھ  زن و شرم رخسارهاز حُ 
اگرچھ  ؛نمود  بود ، چون نقابي آرام مي

ء ظریفش با حالتي عصبي  دستِ آفتابسوختھ
 ،ھمچنان درحاِل كندنِ گلھاي پیرھنش بود

آنا بفھماند کھ منظوِر او براي اینكھ بھ 
:را نفھمیده گفت   

اي  كننده سفِر خستھ ـــ این كھ آنچنان
...نبود كھ  

. گر بھ خواھرجانش انداخت آنا نگاھي پرسش
اش ،  عاقالنھ رفتارِ دخترك ، خاطرجمع از 

بھ خیاِل خودش نبِض فرانسیس را در دست 
داشت و بھ خوبي از پسِ شناختن خواھِر 

اما بھ یكباره . اش برآمده بود ھردمبیل
قِد خودش را در نظر فرانسیس  منظر تمام

احساس كرد در آن دو چشم سیاِه : دید 
عطش بھ چالش : آتشي برپاست  ،سودائي

كشیدن او ؛ این بود كھ دخترك جازد و 
فرانسیس بھ این .وجور كرد خودش را جمع

وشوِر ھاي آشكارا ُپر شرّ  دیدگان و نگاه
منحصربفردش شھره بود ، چرا كھ این 

ھا مردم را با خشونت و غافلگیري ،  نگاه
.كرد مي دستپاچھ  

 قویِ  اما آنا درحالیكھ اندام ظریف
:گرفت ، پرسید  خواھرش را درآغوش مي  

قضیھ چیھ ؟...ــ اردك پیر مفلوك من  
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   گزینۀ دوم 

فرانسیس آنچنان خندید كھ بدنش بھ لرزه 
دختركِ  سفتِ ھاي  افتاد و بعد سر بر سینھ

درآستانھء سرازیر . ل گذاشت و آرمیدپُ تُ 
:كنان گفت  هشدن اشكش شكوِ   

.م  فقط یھ كم خستھَ ــ   

:آنا بھ نوازش و نازكشان گفت   

مگھ چیز ...بایدم خستھ باشي..ــ ُخب
 عجیبیھ ؟

اداي بزرگترھا را درآوردن و ُرل مادر را 
بازي كردنِ آنا بھ نظر فرانسیس خیلي 

اما سواي این ، آنا در عالم . مضحك آمد
: برد  خیالي دوران نوجواني بھ سرمي بي

ولو بودند و شناخت و مردھا برایش مثل ل
نداشت ؛ درست » جنس مخالف « اي از  تجربھ

سالھ از  وسھ در زماني كھ فرانسیسِ بیست
اش دستخوش تغییر و  این لحاظ ، زندگي

.تحوالت مھمي بود  

رامش صبحگاھان بر سراسر ده سایھ آ
زاران ھر چیزي سوا  در چمن. انداختھ بود

ر اي كھ بر زمین افكنده بود ، زی از سایھ
درخشید و تپھ و  نور خورشید مي

 فرازوفرودش در سكوت و آرامش داشت
.گرماَیش را پس می داد  
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   گزینۀ دوم 

ایش انگار داشت بھ  خاك با آن رنگ قھوه
برگ درختان بلوط . آرامي تفت داده میشد

اي  از شدت گرما بھ رنگ قھوه
انعکاس نور نارنجی و قرمِز  .بودند درآمده

ف دھکده در دوردستھا  از میان ردی
 ، درھم تنیده شان درختان ، کھ شاخسارانِ 

سایھء نسبتًا سیاھی برزمین افکنده بود، 
درختان بیِد . خودنمایی می کرد

قدبرافراشتھ در امتداد مسیر نھِر جاری 
ناگھان در اثر وزش  ،در پایِ چمنزار

باد،گیسوان درخشانِ مثِل الماسشان را در 
.ھوا بھ رقص درآوردند  

ش نشست ؛ ا حالت ھمیشگیآنا دوباره بھ 
زانوھایش را از ھم باز کرد و روی دامنش 

مشتی چیِز سبزو : ُمـشتی فندق ریخت 
برگپوش ، کھ پوست ھر تاقشان  رنگی ،سفید ِ

از صورتی تا قھوه ای :  داشت جداگانھ
.سوختھ  

اندیشھ ای تلخ و غمناک ،فرانسیس را با 
سری بھ زیر انداختھ ، در خود غرق کرده 

.بود  

ترک پس از اینکھ ھستھ ای را بھ سختی دخ
از میان پوستھ اش درآورد،سِر صحبت را 

:باز کرد   
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   گزینۀ دوم 

» دلی تام سمِ « فرانسیس تو ...ــ ھوووم
 رو می شناسی ؟

:فرانسیس بھ طعنھ گفت   

!ــ گمون کنم   

یھ خرگوش وحشی بھم ...ــ راستش
بم داد کھ ...خودش گرفتھ بودش...داد

ھنوزم ...مخونگی بذارمش کنار اون خرگوشِ 
.زنده ست...ھستش  

طعنھ  ، بی حوصلھ امـا بھ طنز وفرانسیس 
:گفت   

!خوش بھ حالت ...ــ خوبھ  

 تام برا رفتن بھ جشنِ ! پس چی؟...ــ آره
کھ منو ...بودباھام حرف زده » رتن اولِ « 

ولی اینکارو ...میبرهبا خودش 
اون با یھ خدمتکاره ...ببین...نکرد
... ء کشیش رفتن جشنبا کلفت خونھ...رفت

.با چشای خودم دیدمشون  

.بایدم ھمین کار رو میکرده البدــ   

بھ خودشم ! ھیچم اینطور نیس ...ــ نخیرم
و اینم بش گفتم کھ باید ...ھمینو گفتم

!حاالم کھ گفتم ... جریانو بھ تو بگم  
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فندقی تق و توق کنان زیر دندانھایش خرد 
شد ، ھستھ اش را سوا کرد و با لذت 

:فرانسیس گفت . جویدش  

.ھمچین چیز مھمی ھم نیســ   

بھرحال من ...ولی...شایدم نباشھ...ــ ُخب
.ازش دلخور شدم  

 ــ چرا ؟

حق نداشت با ...شدم دیگھ...ــ چرا نداره
.کلفتھ بره  

فرانسیس با لحنی سرد اما حق بھ جانب ، 
:قاطعانھ گفت   

.ــ کامالً ھم حق داشتھ  

چونکھ قبلش قولشو ...نداشت...نخیرمــ 
.بھ من داده بود  

قی زد زیر خنده ، خنده ای از فرانسیس پِ 
:سرحالی و سرخوشی ؛ گفت  سرِ   

قولشو  فراموش کردم کھ...نازی...ــ آخی
.داده بودهبھ تو   

:و اضافھ کرد   

ــ وقتی براش قسم خوردی کھ بھ من 
اونوقت چی گفت؟...میگی  
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اون  « :عدشم گفت ب...خندید...ــ ھیچی
».ککش ھم نمی گزه  

:فرانسیس نفس عمیقی کشید و گفت   

.ُپر بیراه نبوده مــ و حرفش  

مرتع . سکوت بر ھمھ جا سایھ انداختھ بود
انبوه بوتھ ، با آن خارھای خشکِ زردرنگش

وحشیِ بی خش خش و خاموشش،بوتھ  تمشکِ  ھایِ 
 پوست انداختھ آفتابسوخَتش » اولکسِ «ھای 

کھ زیر نور آفتاب میدرخشید،ھمھ و ھمھ  
  .بھ نظر رؤیائی می آمد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ 

بوتھ ھایی ھستند بھ : اولکس : پانویس 
رنگ سبز تیره با ُگل ھای زردرنگ و 

احتماال فقط در اروپا می . ایی تیزخارھ
با تساھل میشود . رویند
ــ  .را بجایش بھ کار برد»سروکوھی«معادل

 مترجم ــ
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از این سو تا آن سویِ کنارهء نھر،طرحھای 
عظیِم کشاورزی را پیاده و آماده کرده 

بودند ، سفیدیِ کاه و ُکَلشِ کوتاه وبلنِد  
ای جوزار، تکھ زمینھای چـــارگوشِ قھوه 
رنگِ گندم ، قطعھ زمینھای خاکی رنگ 

قرمزگونِ  چراگــاھھا ، شیارھای موازی
زمینھای درحاِل آیـش و درختزاران و دستِ 
آخر ، دھکده بود کھ ھمانند تکھ جواھری 
تیره رنگ تا دوردست ، درست تا خود تپھ 

ھا امتداد داشت، یعنی جایی کھ طرح 
 زمینھای تیره و روشن و شطرنجی ، کوچک و

کوچکتر بھ نظر می آمد ؛ و باألخره ، 
س قرار داشت ، آخرین جایی کھ در دیدرَ 

تکھ زمینھایِ چارگوشِ سفیِد کاھپوش بود کھ 
غباِر تیره و َگــرِد ناشیِ از گرما رویش 

را پوشانده بود و دیدنش را سختــتـر ھم 
  .میکرد

:با صدای بلند گفت آنا یکمرتبھ   

لونھء خرگوشھ میگم اینجا یھ ... ـــ ھی
بھتره بپاییمش شاید یکیشون اومد ! 

چی میگی؟ جنابعالی ھم الزم نیس ...بیرون
.بھ خودت زحمت بدی و تکون بدی بھ خودت  

فرانسیس . دو دختر خاموش و آرام نشستند
بھ چیزھای خاصی کھ احاطھ اش کرده بودند 
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نگاھی انداخت ؛ آنھا بھ نظرش ناآشنا و 
  : عجیب و غریب می آمدند 

خوشھ ھای انگوِرکولیِ سبِز نارس کھ بر 
ساقھ ھای ارغوانی شان سنگینی میکردند ، 

بارقھء زردرنگِ سیبھای وحشی کھ زیر 
آسمان آبی بر فراِز پرچین خوشھ خوشھ 

خودنمایی میکرد ، برگھای وارفتھ و نرِم 
گلھای پامچال کھ تِھ پرچین را پوشانده 

یب ھمھ و ھمھ بھ نظر فرانسیس غر: بودند 
.می آمد  

ناگھان چیِز جنبنده ای نظر فرانسیس را 
موشِ کوری،برروی خاک گرم .بھ خود جلب کرد

و سرخ رنگ، در حال حرکت بود؛ در حاِل 
حرکت، این سو و آنسو را بو می کشید؛ 

بدنِ صاف و سیاه رنگش را بھ این طرف و 
آنطرف حرکت می داد؛ و اگرچھ چابک بود 

 ولی 

ا و آرام حرکت می بھ ھمان نسبت ھم بیصد
. جانور، سرشار از سرزندگی بود. کرد  

فرانسیس، کھ وجود آن موجود ترسانده 
را صدا  آنا بودش، از روی عادت خواست 

بزند کھ بیاید و آن جانور را بکشد؛ اما 
امروز، ِکِسلی و بی دل و دماغی اش، فراتر 

آن جاندار کوچک، . از آستانۀ تحملش بود
آب بازی میکرد، بو  در برابر چشمانِ او،
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میکشید و فین فین می کرد، چیزھای دور و 
برش را لمس میکرد کھ سردربیاورد چی 

ھستند، کور اما تیز و ُبز حرکت می کرد؛ 
چیزھای ناآشنا اما گرمی کھ شکم و دماغش 

را قلقلک میداد، بعالوۀ آفتابی کھ بر 
.بدنش می تابید، حسابی کیفورش کرده بود  

این جانور کوچولو  فرانسیس نسبت بھ
.عمیقا احساس ترحم می کرد  

کھ دست بھ کمر ایستاده و جانور  آنا
:سیاِه کور را تماشا میکرد، گفت   

... اونجارو باش... فران جون... ــ ِھی
.یھ موشِ کور  

فرانسیس کھ غرق افکار خودش بود، اخم 
:دخترک آھستھ گفت . کرد  

میکنھ ؟... ــ این کھ فرار نمیکنھ  

بھ نرمی و آرام بھ جانور نزدیک و بعد 
موش کور، ترسان و دستپاچھ بھ قصد . شد

، ا آن. فرار شروع کرد بھ دست و پا زدن
سریع پایش را رویِ جانور گذاشت،البتھ نھ 

فرانسیس میتوانست جانوِر . با فشار
گیرافتاده در زیر چکمۀ خواھرش را ببیند 

کھ دستھایِ صورتیش در تالش و تقال بود و 
.نوک تیزش را ھم پیچ و تاب میداد دماغِ   
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دخترکِ خوش ھیکل، درحالیکھ از فرط ھیجان 
:ابرو در ھم کشیده بود، گفت   

!ــ چقده وول میخوره   

بعد خم شد تا از نزدیک بھ شکارش نگاھی 
.بیاندازد  

فرانسیس اکنون از ورای کفۀ کفش خواھرش 
میتوانست جنب و جوش شانھ ھایِ مخملی موش 

آنطرف شدن صورتِ فاقِد بینایی و اینطرف و 
اش و تقالھای دیوانھ واِر دستھای صورتی 

درحالیکھ سرش را .رنگش را بھ وضوح ببیند
:گفت  ابرمیگرداند، بھ آن  

...ــ این چیز رو ُبـُکش  

:کھ چندشش شده بود باخنده گفت  اآن  

اگھ ...عمرًا اینکارو نمیکنم! ــ اوھو 
.دوس داری خودت ُبـُکشش  

:با جدیت گفت فرانسیس   

...دوس ندارم...ــ نھ  

 ابعد از چند بار تالشِ نھ چندان جدی، آن
باألخره توانست پسِ گردن جانور را بگیرد 

جانور، سرش را . و از زمین بلندش کند
عقب میکشید و پوزۀ درازش را بھ شدت بھ 

این سمت و آن سمت تکان میداد، دھانِ 
د بازش مثل یک مستطیِل کج و کولھ شده بو
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   گزینۀ دوم 

و در جلو اش دو دندانِ ریِز صورتی دیده 
میشد، از دھان کامالً بازش میشد فھمید کھ 
حسابی کالفھ شده؛ بدنِ آویزانش بھ ندرت و 

.با سختی تکان میخورد  

، کھ حواسش بھ دندانھای تیز جانور ا آن
:بود، گفت   

ــ بھ قیافۀ این کوچولو نمیاد کھ انقد 
...فرز باشھ  

:آرام پرسید فرانسیس با صدایی   

 ــ حاال میخوای چیکارش کنی ؟

میدونی کھ چقد بھمون ...ــ باید بمیره
میبرمش خونھ کھ بابا یا ...ضرر میزنن

نمیذارم از چنگم فرار ...یکی دیگھ بکشدش
.کنھ  

دخترک، ناشیانھ جانور را توی دستمال 
جیبی اش قنداق پیچ کرد و رفت کنار 

. شتمدت زمانی بھ سکوت گذ. خواھرش نشست  

:بھ یکباره پرسید  اآن  

ــ اینبار از جیمی زیاد حرف 
می بینیش ؟» لیورپول«ھنوز تو ...نزدی  

فرانسیس، بدون آنکھ بھ روی خودش بیاورد 
:کھ این سؤال تا چھ حد آزارش داده،گفت  

...ــ یکی دوبار  
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   گزینۀ دوم 

 ــ یعنی دیگھ باھاش صمیمی نیستی ؟

چونکھ نامزد ...ــ گمونم نبایدم باشم
...کرده  

آفرین  !ــ نامزد ؟ جیمی باراس ؟
فکر ھر چیو میکردم جز اینکھ اون !...

...نامزد کنھ  

:فرانسیس با تشر گفت   

مگھ اون چیش از بقیھ ... ــ چرا کھ نھ ؟
 کمتره ؟

باألخره . داشت بھ موش کور ور می رفت اآن
:جواب داد کھ   

منتھا من فکر نمی ...ــ چیزی کم نداره
...ھمینجوری...کردم اینکارو بکنھ  

:فرانسیس حرفش را قطع کرد و پرسید   

 ــ چرا نکنھ ؟

این جونور لعنتی ھم آروم ...ــ نمیدونم
حاال با کی نامزد کرده ؟...نمی گیره  

 ــ از کجا بدونم ؟

ھرچی نباشھ ...ــ گمون کردم ازش پرسیدی
باید ...خیلی سالھ کھ باھم آشنا ھستین

فکرشو می کردم کھ بخواد ازدواج 
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   گزینۀ دوم 

 اونم حاال کھ دکترای شیمی اش رو...کنھ
.گرفتھ ھم  

.ش، خندیدیفرانسیس، برخالف میل درون  

 ــ آخھ این چھ ربطی بھ اون داره ؟

اون حاال دیگھ دوس داره ...ــ قطعًا داره
واسھ ھمینم ...احساس کنھ آدم مھمیھ

انقده وول ...ِھی جوونور... نامزد کرده
...بتمرگ سِر جات...نخور  

حیص و بیص، موش کور موفق اما در این 
خودش را با توش و تقال از تقریبًا شده بود

بدنش را :  توی دستمال بیرون بکشد
دیوانھ وار پبچ و تاب می داد، سر می 

چرخاند در حالیکھ دھانش بھ شکل یک 
ُاستوانھ باز بود و دستھای بزرگِ ُپرچین 

، با  اآن. اش را از ھم باز کرده بود
، شروع » بشین سِر جاتبرو تو «: گفتنِ 

کرد بھ فشار دادن موش کور با انگشت 
ناگھان . اشاره اش بھ داخل دستمال

انگشتش الی دندان موش گیر کرد و دختر، 
حس کرد کھ از انگشتش برق دردناکی بلند 

:فریاد زد کھ . شد  

!انگشتمو گاز گرفت ...ــ آآآخ  

جاندار، گیج . جانور را روی زمین انداخت
کورکورانھ دور خودش می و ھراسان، 

14 
 



سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   گزینۀ دوم 

فرانسیس می خواست جیغ بزند ؛ او . چرخید
توقع داشت کھ موش کور ھم مثل یک موش 
معمولی پا بھ فرار بگذارد ولی جانور 

ھمانجا مانده بود و کورمال کورمال 
فرانسیس خواست .دنبال راه فرار میگشت

.سرش داد بزند بلکھ جانور فرار کند  

چوبدستی . ش زد، غضبناک، فکری بھ سرا آن
خواھرش را از او گرفت و بھ یک ضربھ 

فرانسیس . را بیجان کرد جانداِر کوچک
لحظاتی پیش، . لرزان و ترسان مانده بود

داشت آفتاب می گرفت و حاال  ،جانور
بیجان، مثل تکھ گوشتی افتاده بود، بی 

فرانسیس با صدایی . ھیچ تاب و تقالیی
:لرزان گفت   

!ــ اون مرده   

گشتش را از توی دھانش بیرون آورد ان اآن
:و بھ سوراخ کوچکِ رویش نگاھی کرد   

ھمشون ...حقش بود!...بھ درک ...ــ آره
...موذی و مضرَّن  

، الشۀ جانور را از زمین بلند کرد و ا آن
او، غرِق در  .اینکار خشمش را خاموش کرد

افکارش و در حالیکھ ابتدا سرانگشت و 
ِز جانور می سپس گونھ اش را بھ پوستِ خ

:مالید، گفت   
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   گزینۀ دوم 

.ــ چقده پوستش قشنگھ  

:فرانسیس بھ تندی گفت   

!دامنت داره خونی میشھ ...ــ بپا  

قطره خونی یاقوت رنگ، از دماغ جانوِر 
آنا بیجان آویزان وآمادۀ چکیدن بود کھ 

آنرا روی برگھای یک بتھ گِل استکانیِ آبی 
بھ آنی، آرامش، وجود . رنگ مالید

ر بر گرفت؛ و در آن لحظھ فرانسیس را د
با کماالت را بھ خود بود کھ ھیبتِ یک آدِم 

.گرفت  

فرانسیس، درحالیکھ بی تفاوتی مالل آوری 
:بر ماتِم درون و دلش چیره شده بود،گفت  

...ــ گمونم این جووِنَورا رو باید کشت  

زیبای بیدھا درخشش سیبھای صحرایی، رقِص 
.بودبا باد، در نظرش ناچیز و نازیبا   

بی شک چیزی در درونش مرده بود و از 
اینرو آن چیزھای زیبا احساسی را در 

آرام بود و کامالً . درونش برنمی انگیخت
عزِم . توجھ نسبت بھ غم انبوه درونش بی

رفتن کرد، و عازم جویبار و چمنزار 
کھ دنبال او راه  اآن.اطراف آن شد

:افتاده بود، داد زد  

...موایسا منم بیا...ــ آھای  

16 
 



سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   گزینۀ دوم 

فرانسیس روی ُپل ایستاد بھ تماشایِ رد 
پایِ گاوھا و گوسفندھا بر رویِ ِگِل سرخ 

ی از جوبِ آب و در آن زیر، دیگر ردّ . رنگ
کانال نبود ولی با این وجود ھمھ چیز 

از . بویِ تازگی و سبزی و سرسبزی میداد
خودش پرسید کھ چرا نسبت بھ خواھرکوچکش 

 آنا ھآنقدر کم توجھ است، در حالیک
شیفتھ و شیدایش بود؟ چرا نسبت بھ ھمھ و 

ھرکس کم توجھ است؟ خودش ھم نمی دانست 
رگھ و کم توجھی،  دوری ُجستناّمـا در آن 

ای از غرور را حس میکرد، غروری غالب بر 
.وجودش  

دو خواھر وارد مزرعھ ای شدند کھ در آن 
جوھای ِدرو شده را خرمن خرمن بھ خط کرده 

باد ُزلفِ زرِد ذّرتھا را پریشان  و بودند
تابستان داغ و طوالنی، کاھُبن و . میکرد

ُکَلشھا را کمرنگ کرده بود و بھ ھمین 
دلیل، آن مزرعۀ وسیع، رنگش بھ سفیدی 

زیبا بود مزرعۀ بعدی، . میزد و میدرخشید
و چشم نواز و بارور، چونکھ دّومین 

محصولش بھ بار نشستھ و آمادۀ برداشت 
پراکنده، رھای ُتـُنک کھ بصورت شبد .بود

دستھ دستھ در آنسو و اینسو روییده 
بودند، بھ رنگ سبز کامال تیره درآمده 

بویی کھ در آنجا بھ مشام میرسید . بودند
اگرچھ چندان قوی نبود اما مطبوع ھم 
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   گزینۀ دوم 

دخترھا بھ راھشان ادامھ دادند، . نبود
فرانسیس از جلو میرفت و آنا بھ دنبال 

.او  

یِ دروازه، مرد جوانی داس نزدیکی ھا
برای غذای سِرشبِ گاو و بدست، داشت 

جوانک تا . گوسفندھایش علوفھ جمع میکرد
دخترھا را دید دست از کار کشید و 

.دستپاچھ و سرگردان منتظر ماند  

فرانسیس پیراھنی سفید از جنس پنبھ بھ 
ھنگام راه رفتن تکبر و تفرعن تن داشت و 

کھ از خود و بی توجھی بھ اطراف بود 
سیمای بی احساس و سرِد . نشان میداد

فرانسیس و آن طرز راه رفتن و بھ پیش 
آمدنِ بی توجھ بھ دوروَبر، جوانک را 

فرانسیس، پیشترھا، بھ مدت . مضطرب میکرد
اما  را در دل داشت؛» جیمی«پنج سال عشِق 

حاال کھ بھ خانھ برگشتھ بود دیگر از آن 
ھ تالشی احساس چیزی جز جنازه ای رو ب

این مرد تنھا کسی بود . باقی نمانده بود
کھ توانستھ بود راھی بھ دل فرانسیس باز 

.کند  

پوست نرم . تام میان قد بود و قوی بنیھ
و صاف صورتش، در زیر نور آفتاب، نھ 

و این  آفتابسوختھ، بلکھ برنزه شده بود
صورت برنزه، خوش مشربی و آسانگیری اش 

18 
 



سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   گزینۀ دوم 

از فرانسیس او . را دوچندان می نمود
بزرگتر بود و تام می بایست خیلی  یکسال

پیش از اینھا دِر دل و دلدادگی را با او 
نگفتھ پیداست کھ  .و بھ روی او می گشود

تام راِه خویش را با سرشت نیکش در پیش 
یک زندگی ساده و بی فراز و : گرفتھ بود

نشیب؛ با دخترھای زیادی ھم دمخور شده و 
گپ زده بود بی آنکھ بھ کسی دل ببندد؛کالً 

اما . یک زندگی بدور از دردسر و دغمصھ
را میدانست کھ حضور یک زن را در  این

تام با دیدن دخترھا کھ  .زندگیش کم دارد
، داشتند نزدیک می شدند، دستپاچھ و معذب

مرتب و جمع لباسِ کاِر سرھم اش را اندکی 
فرانسیس، یکی از آن نادره  .کرد و جور

این : ھای دوران بود، انسانی ظریف و خاص
حسی بود نسبتِ بھ فرانسیس کھ تام با 
تمام گوشت و پوست و استخوانش آنرا 

 تر جوان، حسی را بھ تامدخ. احساس میکرد
: و آن چیزی نبود ُجز سرایت میداد
بھ ! ، شنیدنِ صدای قلب خودششبندآمدن نفس

طرز مبھمی، امروز بیش از ھر زمان دیگری 
فرانسیس  .بود تام تحت تأثیر فرانسیس

حتا پیراھن سفید بھ تن داشت و تام 
ملتفتِ این موضوع نبود؛ چرا کھ در کل 

اسش ناخودآگاه بود آدمی بود کھ حس و احس
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   گزینۀ دوم 

و ناگھان؛ ھرگز با نقشھ و قصِد قبلی 
.احساسی را از خودش بروز نمی داد  

فرانسیس بھ مشغولیت خودش آگاه بود و می 
اگر او چراِغ سبزی . دانست دارد چھ میکند

در داِم عشقش گرفتار نشان میداد، تام 
حاال کھ جیمی از دستش رفتھ بود، . میشد

شده بود و تأثِر تا حد زیادی بی تفاوت 
. نداشتنِ جیمی آنقدرھا آزارش نمیداد

ھنوز ھمھ چیز را از دست نداده بود و 
. جیمی را پر کند خالیِ  میتوانست جای

را اگرچھ نمیتوانست بھترین ـ جیمی ـ 
، کھ بھ نظر فرانسیس جورھایی داشتھ باشد

َگنده دماغ و مدمغ بود، میتوانست بجای 
داشتھ باشد؛ و اولی ـ جیمی ـ ، دومی را 

.بود» تام«گزینۀ دوم   

فرانسیس، تقریبًا بدون ذوق و شوِق دیدار 
:تام گفت. تازه، جلو آمد  

!برگشتی باألخره ! ــ بھ بھ   

فرانسیس لرزش اضطراب را در صدای او 
:با خنده جواب داد. احساس کرد  

!ھنوز لیورپولم ! ــ نھ بابا   

و با این طرز صحبتِ صمیمی، تام احساس 
:گفت.کرد کھ ُگرگرفتھ و داغ شده است  

!پس شما کی باشین ؟! ــ نھ بابا ؟  
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   گزینۀ دوم 

بھ چشمھای . حس خوبی بھ فرانسیس دست داد
تام نگاه کرد و لحظھ ای بھ آنھا خیره 

:با خنده گفت. شد  

نظر تو چیھ ؟! ـ چی بگم ؟  

تام با حالتی دستپاچھ کالھش را از سر 
 فرانسیس از او خوشش می آمد، و. برداشت

از رفتار و کردار جالبش، از شوخ طبعی 
اش، از سادگیش، و از مردانگی نرم و غیر 

.خشنش  

:آنی ھم بھ جمعشان اضافھ شد و درجا گفت  

!تام سِمدلی ! اینو نیگا ...ـ اینجارو  

الشھ شو پیدا کردی؟! ـ آقاموشھ رو   

.گازم گرفت... ـ نع  

البد حسابی اعصابتو ُگھ ...فھمیدم...ـ ھان
!نھ؟...کردمرغی   

:آنی پرخاش کرد کھ  

تو طرز ...ھیَچم حالمو نگرفت... ـ نخیَرم
.حرف زدنتو درست کن  

مگھ چِشھ؟! ـ ئھ  

.ـ خوشم نمیاد مثِ التھا حرف بزنی  

، داشتبھ فرانسیس  یتام کھ گوشھ چشم
:پرسید  
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سیاوش ملکی: مترجم الرنس.اچ.دی: نویسنده   گزینۀ دوم 

 ـ جدی؟

:فرانسیس گفت  

.ـ کار قشنگی نیست  

اما در واقع این قضیھ برای فرانسیس 
نداشت و عوامانھ حرف نزدن برایش اھمیتی 

جیمی . حکِم ادبی از آداب دانی را داشت
یک مرد روشنفکر بود و تام برعکسِ او، و 

فرانسیس بھ خوبی این تفاوت را درک 
میکرد و بنابراین طرز حرف زدن تام 

:بھ تام گفت. ناراحتش نمی کرد  

.ـ دوست دارم مؤدبانھ باشھ حرف زدنت  

میکرد و در این  تام داشت کالھش را تا
:حال اندکی جابجا شد و جواب داد  

.ـ میدونم  

:فرانسیس لبخندی زد و گفت  

اینم من ...ـ البتھ بیشتر وقتا ھستی
!میدونم  

:تام محترمانھ ولی مظطربانھ گفت  

.ـ باس سعی خودمو بکنم  

 ـ توی چھ کاری؟

.ـ کھ باھات درست حرف بزنم  
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رنگ از رخسار فرانسیس پرید، سر بھ زیر 
انداخت، اندکی بعد از تھ دل خنده ای از 

سِر خوشحالی سر داد، انگار کھ از آن 
نصیحتِ نھ چندان جدیش بھ تام بدش نیامده 

.بود  

:آنی سقلمھ ای بھ تام زد و گفت  

ـ از حاال بھ بعد مراقب طرز حرف زدنت 
!باش  

تام از آنی فاصلھ گرفت کھ دوباره سقلمھ 
گذارد نخورد و برای اینکھ سر بھ سرش ب

 گفت

ـ واسۀ کشتن موش کورای مزرعھ تون باس 
از این سقلمھ ھای تو استفاده 

اونم برا ھرکدوم یھ ضربۀ ... تازه...کنن
.تو کفایت میکنھ بس کھ دستت سنگینھ  

ھمزمان با درآوردن ادای اینکھ فرانسیس 
:چندشش شده گفت  

.اینم با یھ ضربھ ُمرد...ھا ـ واقعاً   

:پرسیدتام بھ سمت او چرخید و   

ـ گمونم تو یھ ھمچین ضرب دستی 
نھ؟...نداری  

:فرانسیس قاطعانھ جواب داد  

.مگھ اینکھ پاش بیفتھ...ـ نمیدونم  
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تام سراپا گوش بود شش دانگ حواسش بھ 
:گفت.او  

 ـ جدًا ؟

.بلھ...ـ اگھ الزم باشھ  

فرانسیس قسمت اول حرفش را محکمتر ادا 
تام در درک تمایز و تفاوت . کرده بود

کمی مشکل داشت و تشخیِص تشخص او  او،
:پرسید تام مردد. برایش سخت بود  

 ـ و خیال نمیکنی کھ این واقعٌا الزمھ ؟

دختر درحالیکھ جدی و سرد نگاھش را بھ 
:تام دوختھ بود، گفت  

الزمھ ؟...بگم...ـ چی  

تام کھ چشمانش بھ ھمھ طرف میچرخید ولی 
:خودش بالعکس شق و رق ایستاده بود گفت  

.نظر من کھ ھست ـ بھ  

فرانسیس زد زیر خنده و با لحنی کھ رگھ 
:ای از آزردگی در آن بود گفت  

.ـ اما نھ برای من  

.اینو درست گفتی...ـ آره  

خندۀ فرانسیس بدنش را بھ لرزه انداخت و 
:گفت  
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!ـ خودمم میدونم حق با منھ   

سپس سکوتی ناخوشایند سایۀ سنگینش را بر 
  .آنھا انداخت

سکوت را با پرسشی پر از  فرانسیس این
:تردید شکست  

مگھ تو دوست داری من موش ...ـ ببینم
 بکشم؟

تام کھ ھمانطور شق و رق و عصبی ایستاده 
:بود جواب داد  

.ـ اینا کلی بھمون ضرر میزنن  

:فرانسیس کھ معلوم بود قانع نشده گفت  

دفعۀ دیگھ کھ یکیشونو ...ـ ُخب
.ببینم چیکار میتونم بکنم...دیدم  

ھھایشان در ھم گره خورد آنھم نگا
درحالیکھ دخترجوان حس میکرد کم آورده و 

غرورش جریحھ دار شده بود؛ و پسرجوان 
احساس سردرگمی میکرد در میان دو حس 
متضاد پیروزی و شکست، نمیدانست کھ 

.تقدیر چھ خواھد شد  

فرانسیس لبخندزنان راه خودش را در پیش 
. گرفت و خداحافظی کرد  
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دو خواھر داشتند از میان کاه ھنگامیکھ 
و کلشھای کپھ شدۀ گندم رد میشدند، آنی 

:گفت  

سردرنمیارم شما دوتا ...راستشـ 
...منظورتون از این ھمھ وراجی چی بود  

:فرانسیس از تھ دل خنده ای کرد و پرسید  

 ـ جدًا ؟

از ھر نظر کھ ...ولی بھ نظر من...ـ آره
تام یھ سروگردن از جیمی ...حساب کنی

.ترهبھ  

فرانسیس با صدایی خالی از احساس جواب 
:داد کھ   

.شاید حق با تو باشھ...ـ شاید  

و فردای آن روز، بعد از یک شکار طوالنیِ 
رد مخفیانھ، فرانسیس موش کوری را پیدا ک
کھ داشت آفتاب میگرفت؛ موش را کشت و 

ھنگام غروب آفتاب کھ تام بھ نزدیکیھای 
ز شامش را دروازه آمده بود تا چپق بعد ا

چاق کند، موجود مرده را تحویلش 
:گفت.داد  

!اینم از این ...ـ بفرما  

تام درحالیکھ داشت با انگشتش جنازۀ موش 
:را امتحان میکرد پرسید  
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 ـ خودت کشتیش؟

و صدالبتھ کھ اینرا برای قایم کردن 
.ھیجانش گفت  

فرانسیس کھ صورتش را نزدیک صورت تام 
:آورده بود گفت  

نمیتونم؟ ـ فکر میکردی  

.ھیچ فکری نکردم... ــ نع  

فرانسیس خندید، خنده ای عجیب و کوتاه 
کھ نفسش را بند آورد و اشکش را سرازیر 

کرد، او سراپا ھیجان بود و اسیر خواستۀ 
. تام مبھوت مانده بود و کمی ملول.درونش

 .دختر دستش را دور بازوان او حلقھ کرد
:تام با صدایی لرزان پرسید  

میای بریم بیرون؟ـ باھام   

. فرانسیس با خنده صورتش را برگرداند
حسی قوی و غیرقابل کنترل باعث شد چھرۀ 

تام این حس را سرکوب . تام قرمز شود
کرد؛ اما ظاھرًا این احساس قویتر از تام 

تام، این جوان . بود و بر او چیره شد
روستایی با آن سادگیِ دوست داشتنی اش، 

.وداسیر عشق فرانسیس شده ب  

تام درحالیکھ شق و رق ایستاده بود و از 
:پنھان کردن عشقش در آزار بود گفت  
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.ـ ولی باھاس بھ مادرت بگیم  

:فرانسیس با صدایی خفھ گفت  

.ـ باشھ  

، سرشار گرفتگیبود اما این گرفتھ صدایش 
رضایت  رھایی و از حال و ھوای احساس

℠●.بود  
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 :دوستان عزیز
 :سپاسگزار خواھم بود

 
 .اگر مرا از نظرات خودتان آگاه کنید 

 .کھ حتما ھست متذکر شویداگر اشتباه و ایرادی دیدید 
 .میتوانید کتابی را برای ترجمھ کردن بھ من پیشنھاد فرمایید یحت

 
 سیاوش ملکی
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