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 سـه روز اسـت كـه    گـر يحـاال د . آخراالمـر برگـشته ام    بت،ي از دو هفته غ    بعد
 كه البد مشتاقانه انتظارم شمي انديبا خود م.  رولتنبرگنجا،يدوستانم آمده اند ا  

 بار خـاطر    ياز جناب ژنرال مگو كه ذره ا      .  كردم ي كشند، منتها اشتباه م    يرا م 
 زد و بعـد بنـده را        ف مـن حـر    بـا  ي از سر بنده نواز    ي ا قهينداشت و چند دق   

 ي پول و پله ا    يبياز قرار معلوم، سر راهشان به ترت      . خدمت خواهرش فرستاد  
 دسـت   ي كه جناب ژنرال تا اندازه ا      ديتازه به نظرم هم رس    . قرض كرده بودند  

 شلوغ بود و بـه زحمـت جـواب    يلي سرش خاي گوپوفنايلي ف ايمار. پاچه است 
 ثي حرف و حـد    ي و به همه     مرد پول را از من گرفت، ش      يول .سالمم را داد  
 طـور هـم   نيمنتظر آمدن مزنتسوف به صرف شام بودنـد، همـ         . من گوش داد  

 دايـ  در خانه پ   يطبق معمول،تا اندك پول   . يسي انگل ي آقا كي و   ي فرانسو اروي
ـ       گـر، يخوب د .  شد ي برقرار م  ياط مهمان  شد، بس  يم  ني رسـم در مـسكو چن

 و تا ،ي مگر سفر قندهار رفته بوددي پرسد،ي الكساندروفنا، تا مرا د  نايپول. است
 كـار را    نيمعلوم است كه مخصوصا ا    . من آمدم جواب بدهم گذاشت و رفت      

آخـر افتـاده    . مي حرف بزن  يستي رودربا ي با هم، هر طور شده، ب      ستيما با .كرد
  . سر زبان هاميا
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 خبر دارند   نجايا.  كردند ني مع مي چهارم هتل برا   ي در طبقه    ي ا زهي م زهي ر اتاق
 كرده اند كه چـشم      ي دارد كه كار   ني نشان از ا   زيهمه چ . كه از مالزمان ژنرالم   

 از رجال روس    يكي ي كه ژنرال را به جا     ستي ن ي كس نجايدر ا . رديمردم را بگ  
ـ   .  باشـد   دارد نگرفتـه   يكه ثروت افسانه ا     داد  يبـ ي شـام هـم ترت     از شيتـازه پ
 خرد  شي برا ي دو هزار فرانك   ي اسكناس ها  گر،ي د ي ها تيكه،عالوه بر مامور  

 ي هفته كي دست كم گر،يحاال د.اسكناس ها را در دفتر هتل خرد كردم       . كنم
ـ  و ناد  شايدر كار آن بودم كه م     .  كنند ي به ما نگاه م    ونريليتمام، به چشم م     را  اي

 دانـست   يالزم م .  كرد مي ژنرال صدا  ده،ي ها نرس  ه به پل  ميمنتها پا ببرم گردش،   
 نگاه  مي به چشم ها   مي تواند مستق  ي بابا نم  نيا.  خواهم ببرمشان  يبپرسد كجا م  

 نگـاه كنـد،     دي آ ي كار را بكند، منتها تا م      ني خواهد ا  ي دلش م  يلي خ يعني.كند
 اندازم كه دست    ي به او م   ي از حرمت  يعار-ميبهتر بگو -اي دار   يچنان نگاه معن  

 ي بـر جملـه      ي مطنطن، همچنان كه جملـه ا      يبه زبان .  كند ي را گم م   شيو پا 
 رفت، به   ي كرد و دست آخر سررشته از دست خودش هم در م           ي بار م  گريد

 دور از يي پارك،جـا ي جانب رساند كه بهتر اسـت بچـه هـا را تـو        نياطالع ا 
 يدر رفت و بـا چهـره    از كوره يآخراالمر هم حساب . قمارخانه، ببرم بگردانم  
 قمارخانـه،   ي با خودت برد   ي هم آنها را برداشت    ديشا« :سهمناك به گفته افزود   

 صي و عـاجز از تـشخ      ي دانم هنوز جوان   ي م ي ول ،ي ببخش ديبا.  رولت زيسر م 
بـه هرحـال،    . ي كنـ  شهي پ ي قمارباز ي بخواه دي هم شا  ني هم يخوب و بد، برا   

ـ  تـو ن   ي گـو  حتي نص نكهيگو ا   ي خواهـد ناصـح بـاز    ي و دلـم هـم نمـ       ستمي
 كـه   ي نكنـ  ي آرزو را دارم كه كار     ني دست كم حق به زبان آوردن ا       اورم،يدرب

  »...مرا مسبب بدانند
 كـه بخواهـد پـول       يآخر من كه پول ندارم و كس      « : آرام جواب دادم   ي لحن به

  ». پول داشته باشدديببازد، اول با
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 االن از   نيهمـ «: گلگون شده بود، در جواب گفـت       ي كه چهره اش اندك    ژنرال
 دفتـر   ي و وارسـ   ريـ  تحر زيو پس از گشتن داخل م     » . آورم ي درت م  ي پول يب
آن وقـت در  .  به من بـدهكار اسـت   ي روبل ستي معلوم شد صد و ب     ادداشت،ي

 بـه تـالر     ميم؟ناچـار ي كن هيحـسابمان را چطـور تـصف      « : سـخن گفـت    يادامه  
 اش ي كـسر  كـم و ر،ي الحساب بگي صد تالر را عل    ني ا ايمنتها ب . ميكن لشيتبد

  ».مي كنيرا بعدا با هم حساب م
  . را، زبان در كام،گرفتمپول

 ي قـدر زودرنجـ  نيـ آخـر ا . يريـ  مـرا بـه دل نگ  ي كنم گفتـه  ي خواهش م -
گفتن هم ندارد كه خودم .  نداشتم، فقط به عنوان تذكر گفتم ي منظور چيه...كه

  ... دانمي محق ميرا تا اندازه ا
.  دسته سـوار برخـوردم     كي گشتم، به    ي برم  از شام با بچه ها به خانه كه        شيپ

 مجلل، اسـب    يدو كالسكه   .  اطالل دني رفته بودند به د    رونيگروه ما سواره ب   
ـ  نـا، ي و پول  پونايلي ف اي كالسكه مادموازل بالنش، مار    كيدر  !  خوشگل يها  اروي

 و نگاه ستادندي ايمرهگذران .  و ژنرال هم سوار بر اسب      يسي و انگل  يفرانسو
 ي مدندي پرسي اگر از من ميول.  صحنه چشمشان را گرفته بودنيا:  كردنديم

حساب كـردم كـه بـا چهـار         .  ژترال خوش نخواهد بود    ي برا انشيگفتم كه پا  
 كه از قرار معلـوم  ي آن مقدار پولي كه من آورده بودم، به اضافه  يهزار فرانك 

ه  دارنـد، كـه تـاز      يا هشت هزار فرانك   يتوانسته بودند قرض كنند، حاال هفت       
  . داديكفاف خانم بالنش را هم نم

 اطـراق كـرده انـد و        مي كه ما هـست    ي بالنش و مادرش در همان هتل      مادموازل
 ويخدمتكارها مـس . ستي هم چندان از ما دور ن     يمحل اقامت حضرت فرانسو   

 مـادام  نـد ي گوي كنند، بـه مـادر مـادموازل بالنـش هـم مـ      يلوكنت صداش م  
  . باشندكنت و كنتس ي راستيراست هم ديخوب، از كجا معلوم، شا.الكنتس
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 لوكنت مـرا بـه      وي مس م،يني را بب  گري شام كه همد   زي دانستم سر م   ي م شي پ شيپ
 نبـوده كـه مـا را بـه هـم            ادشيگفتن ندارد كه ژنرال هم اصال       .  آورد يجا نم 
 كـه خـودش     مي لوكنت چـه بگـو     وياز مس . ندازدي او ب  ادي مرا به    اي كند   يمعرف
 ي نمـ  ي معلم سرخانه را به جو     هياند كه در روس    د ي را گشته است و م     هيروس

 اعتراف كنم كـه سـرزده       ديمنتها با .  شناسد ي مرا م  ي حال، حساب  نيبا ا . خرند
 تدارك ي من مقدماتي رفته بود براادشياز قرار معلوم، ژنرال  .  شام رفتم  يبرا
 يبـرا . ي عمـوم  زيـ  فرسـتاد سـر م     ي رفت البد مرا م    ي نم ادشي اگر هم    ند،يبب

 بـه مـن     ي از سـر ناخـشنود     ي خودم رفـتم و ژنـرال هـم نگـاه          ليم به   نيهم
ـ      مي برا ي معطل ي ب زي عز يپونايلي ف ايمار. انداخت  ي اگـر آقـا    ي جا باز كـرد، ول

 نبـود كـه   ني جز اي سبب، انگار چاره انيبه هم.  شدي نبود،كارم زار م   ياستل
  .خودم را جزو جمع بدانم

 كـه رو  دميـ  در پروس دي قطار ي را تو  بي و غر  بي عج يسي انگل ني اول ا  بار
 بود كه من سر راه رفتن به خانـه و           ي همان وقت  نيا. مي هم نشسته بود   يبه رو 

بعد هم سر راه رفتن به فرانسه و دسـت آخـر در             .  به خانواده ام بودم    وستنيپ
 و  بـودمش  دهيـ  گذشته دو بـار د     ي دو هفته    يپس ط .  به او برخوردم   سيسو

ـ  ا يآدم. نبرگ هاش، در رولت   نهيحاال بفرما باز هم ا      قـدر كمـرو بـه عمـرم         ني
ـ  برد و خودش هم ا     ي به آدم خرفت م    يياز فرط كمرو   . ام دهيند  يلـ ي را خ  ني

ـ . ستي وجه خرفت نچي داند، چون به هيخوب م   و ني خـوب، آدم نـازن  يول
ـ  را در پروس د    گريبار اول كه همد   .  است يبينج . ردمـش  بـه حـرف آو     م،يدي

 و حاال هم سـخت مـشتاق        ي شمال ي  تابستان رفته بودم دماغه    ليگفت كه اوا  
 اش بـا ژنـرال خبـر        يي آشـنا  ياز نحوه   .  نوگوردم يژني بازار مكاره در ن    دنيد

 وارد شد، تا بناگوشـش      نايآخر تا پول  . ناستي پول ي عاشق دلخسته    ايگو. ندارم
  .سرخ شد
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از قرار معلوم هـم مـرا       .  كنارش نشستم  زيتم سر م  ف خوشحال شد كه ر    سخت
  . كندي مي خودش تلققي شفقيرف

.  گذشـت يبـ ي عجاري بـس ي وهي صحبت را بر شي بناي شام،جناب فرانسو  سر
ـ تا آنجا كه .  استي و بنده نواز  يي اعتنا يطرز رفتارش با همگان از سر ب        ادمي

ـ از بس راجـع بـه مال      .  در مسكو هم پر از باد دماغ بود        د،ي آ يم  اسـت ي و س  هي
 ي م يانا مخالف خو   جسارت يژنرال گاهگاه . روس حرف زد كه سرمان را برد      

  . قدر كه منزلت خودش را حفظ كندني هماط،يكرد، منتها با احت
 شام تمام بشود، داشـتم آن  نكهي از ا  شيالبته پ .  داشتم يبي عج ي حال و هوا   من

 ژنـرال  نيـ چرا خودم را عـالف ا « كه دمي پرسي را از خودم م   يشگيسوال هم 
 گـاه يگـاه و ب » م؟ ول نكـرد شي وقـت پـ  يلي جمع را خ نيكرده ام، آخر چرا ا    

.  كـرد  ي توجـه بـه مـن نمـ        يذره ا .  انداختم ي الكساندروفنا م  ناي به پول  ينگاه
  . گرفتم ادب و آداب را كنار بگذارمميآخراالمر از كوره در رفتم و تصم

 وسـط حـرف     دميـ  دو ي پاپت ،يلي دل چي ه ي ب كهو،ي آغاز شد كه     نجاي از ا  ماجرا
رو كردم به ژنرال و     . رشاخ بشوم  س ي فرانسو ارويدنگم گرفته بود كه با      . يكي

 جماعت محال بود    ي روس ي تابستان برا  ني كالمتان، ا  اني بلند گفتم م   يبا صدا 
 بـه مـن     دهيـ  د يورژنرال از سر نابا   .  هتل غذا بخورد   ي تو ي عموم زيكه سر م  

  .دوخته بود
 بـرو برگـرد در      ياگر آدم عزت نفس داشته باشـد،ب      «:  سخن گفتم  ي ادامه   در

 ي و متحمل انواع و اقسام تهمت ها مـ         ردي گ ي قرار م  يي گو راهيمعرض بد و ب   
 ختـه ي ر ي لهـستان  ي هم، به قـدر    سي در سو  ي و حت  ن،ي در را  س،يدر پار . شود
 هـا  هم چنان دل بـه دل آن       يحضرات فرانسو .  كه نگو ونپرس   ي عموم زيسر م 

  ». تواند لب از لب باز كندي نمچارهي بي روسگري دهند كه ديم
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 ي كرد و نمـ  ي زده نگاهم م   رتيجناب ژنرال داشت ح   . م را به فرانسه گفت    نيا
  .اوردي من شاخ دربستي از رفتار ناشاايدانست از كوره در برود 

 يپس آخرش كـس   «:  گفت يزي آم ري به لحن تحق   ،يي اعتنا ي با ب  ي فرانسو اروي
  ». بدهدادتاني شد كه ادب دايپ

 و بعـدش     دعوام شـد   ي لهستان كي كه بودم اولش با      سيپار«:  جواب گفتم  در
ـ  تا ا  يول.  كرد ي م يباني پشت ي كه داشت از لهستان    ي افسر فرانسو  كيهم با     ني

 تـف  جنابـان ي از عاليكي ي قهوه ي كردم كه كم مانده بود تو    فيماجرا را تعر  
  ». ها طرف مرا گرفتندي چند تا از فرانسوندازم،يب

 رتيـ ح بـا    ختـه ي انداخت، با كرّ فر آم     ي نگاه م  زي ژنرال، كه دور و بر م      جناب
  . كردي سوءظن نگاهم مي دهي هم به دي فرانسواروي» تف؟«: ديپرس
چون دو روز تمام بود كـه       . ديي فرما ي طور است كه م    نيهم«:  جواب گفتم  در

 شـد،  يمطمئن شده بودم سفرم به رم، كه بـا همـان كـار خودمـان مـرتبط مـ             
ـ  رفتم كه روادسيردخور ندارد، به دفتر سفارت پدر مقدس در پار         ـ  بگدي . مري

 شـدم كـه   ي پنجاه سـاله ا ي كوچولو شي حضور كش  ابيدر دفتر سفارت شرف   
پس از گوش   . دي بار ي م ش نبود و برودت از چهره ا      شي ب ي و استخوان  وستپ

ـ  اري آن هم در كمال ادب، هرچند بس  ميدادن به حرف ها     اعتنـا، از  ي سـرد و ب
 يه   عجله داشتم، گرفتم نشـستم و روزنامـ        نكهيبا ا . من خواست كه صبر كنم    

 ي مطلبواندن درآودرم و بنا كردم به خبمي را از ج-Opinin natoinal-ي مّليرأ
 نيـ در ا .  بود نثار مـردم روس كـرده بـود         راهي آن هرچه بد و ب     ي سندهيكه نو 

 كننـد بـه     ي دارند روانه م   ي اتاق بعد  ي را از تو   گري د ي كه كس  دمي شن روداريگ
 دوال و راسـت     ارويـ در برابر    شهي كه آقا كش   دمي هم د  را ني و ا  جنابيدفتر عال 

 و او، باز هم، دعـوت بـه صـبر           م را مكرر كرد   مي تقاضا گري بار د  كي.  شد يم
 آمد تو، كـه اربـاب   گري دي بعد، كسياندك.  سردتري بار به لحن نيكرد، منتها ا  
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ـ      شيبـه حـرف هـا     . يشيرجوع بود و، از قرار معلوم هم اتر         ي گـوش داد و ب
 سخت آزرده شدم، رفتم به طرف گريحاال د .  اش كرد  يي به باال راهنما   يمعطل
ـ  با جنـاب ي چه كم دارم؟ عال    گري د ي آنها از و قاطعانه گفتم مگر من       شيكش  دي

 كـه هـاج و واج       شيكـش . ردي به حضور بپـذ    گريمرا هم مانند ارباب رجوع د     
ـ  ي روس كي فهمش بود كه     يآخر ورا . ديمانده بود، درجا خود را پس كش        ي ب

.  قـرار دهـد    فيـ  رد كيـ  جناب در    يهمانان عال مقدار بخواهد خودش را با م     
انگـار  -ي ادبانـه ا   ي ب اري كرد، به لحن بس    ي م نداز را برا  مي طور كه سراپا   نيهم

ـ ي«: داد زد - لـذتش باشـد    ي هيـ كه اهانت كـردن بـه مـن ما          ي توقـع دار   يعن
آن وقت من »  دست از خوردن قهوه بكشد؟     ي به خاطر حضرت عال    جنابيعال

 جنـاب ي عال ي كه من بر قهـوه       متيبگذار بگو «:زدم بلندتر داد    ييهم، به صدا  
 ي او مـ   دنيـ  خـودم بـه د     ،يندازي االن كارم را راه ن     نياگر هم  ! اندازم يتف م 

  ».روم
ـ  فر د،ي كش ي كوچولو،كه از وحشت خود را پس م       شيكش آن هـم در    «:  زد ادي
فـت،  ربعد بدو بـه طـرف در        » ! است شاني ا شي پ نالي كه حضرت كارد   ييجا

 نگذارد ي ولردير است بمض كه انگار حا ييو، با حال و هوا    بازوانش را گشود    
  .ستادي اي بر جابيمن داخل شوم، مانند صل

 يو بـرا » que je heretique et barbare« جواب گفتم كه من مرتد و بربـرم،  در
 ي جناب و كوفت و زهر مار،تره هم خرد نمـ          ي و عال  نالياسقف اعظم و كارد   

 بـه   ي توزانـه ا   نـه ينگاه ك . ستميه دست بردار ن    كردم ك  يالقصه، به او حال   . كنم
 دميـ  چـه، رواد   ييبگـو و تـا    . من انداخت و بعد گذرنامه ام را گرفت برد باال         

 و گذرنامه ام را درآوردم و       د؟يني آن را بب   دي خواه ي ها، نم  نهيا. صادر شده بود  
  . رم را نشان دادمديرواد

  »... آخريول«:  درآمد كهژنرال
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 بود كـه    ني ا ديآنچه به دادت رس   «: اظهار فرمود  يخنده ا  به لب  ي فرانسو جناب
  Cela n,etat pas si bete. يخودت را بربر و مرتد جا زد

 خــود قــرار ي را اســوه نجــاي حاضــر در اي و روس هــاميايــ چــرا بآخــر -
 كنند لب از لب     يبدهم؟نگاهشان كن، گوش تا گوش نشسته اند و جرئت نم         

ـ باز كننـد و، غلـط نكـنم، حاضـرند مل         در .  خودشـان را هـم انكـار كننـد    تي
ـ  برا شهيـ  كش اروي خودم را با     ي ماجرا نكهي بعد از ا   س،ياقامتگاهم در پار    شاني

 ي از حـضرات لهـستان     يكي.  كردم، دست كم رفتارشان با من بهتر شد        فيتعر
ـ  .  دشمنم بود، غالف كرد    ني بزرگتر ي عموم زيچاقالو، كه سر م     هـم   يتازه وقت

ـ  را د  ي مرد شيردم دو سال پ    ك في ها تعر  ي فرانسو يبرا  ام كـه در سـال       دهي
 ي كرده بود، آن هـم بـرا       كي به طرف او شل    ي از تفنگدران فرانسو   يكي 1812

 ي ده ساله ا   يطرف آن وقت ها بچه      . امدي كند،بدشان ن  ي تفنگش را خال   نكهيا
  .بوده و خانواده اش نتوانسته بودند به موقع از مسكو خارج شوند

سـرباز  . محال اسـت  «:  خورد، داد زد   يونش را م   كه خون خ   ،ي فرانسو جناب
  » ! كندكي ندارد به بچه شلامكان يفرانسو

 ي داســتان را از زبــان افــسر بازنشــسته نيــا.  كــرديولــ«:  جــواب گفــتمدر
  ».دمي گونه اش دي تازه خراش گلوله را خودم روو دميشن يآبرومنداريبس

 را يه دراز تنــد تنــد حــرف زدن و رودي بنــاي جنــاب فرانــسوگــري دحــاال
 از او برآمد، منتها خدمتـشان عـرض كـردم           يبانيپشتژنرال در صدد    . گذاست

 ي زنــدان1812را،كــه در ســال  يپروفــسك ازخــاطرات ژنــرال يي هــادهيــگز
 موضـوع را    نكـه ي ا ي بـرا  پونايليف ايمار آخراالمر.  ها بوده،مطالعه كند   يفرانسو

 اري از مـن بـس  الژنـر .  حـرف زدن يگري دزي چيكرد در باره   عوض كند، بنا  
 داي پ يول. مي بود دهي بر سر هم داد كش     ي فرانسو ارويناخشنود بود، آخر من و      

 خوشش آمـده    يلي خ ي من با جناب فرانسو    ي از بگو مگو   ي استل يبود كه آقا  
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آن .  از سر ميز كه برمي خاست از من خواهش كرد گيالسي با هم بـزنيم               .بود
گفت و گويمان پـانزده  . ف بزنمشب موفق شدم با پولينا الكساندروفنا هم حر  

دقيقه اي طول كشيد و اين طور هم پيش آمد كـه همگـي رفتـه بـوديم قـدم                    
پولينا روي نيمكتي كه روبه روي فواره بـود        . از كنار كازينو رفتيم پارك    . بزنيم

مـن هـم    . نشست وناديا را گذاشت همان نزديكي ها با چند تا بچه بازي كند            
 فواره برود و اين طـور شـد كـه عاقبـت تنهـا      گذاشتم ميشا بدو بدو به طرف  

  .مانديم
پولينا همين كه ديد پـولي      . طبق معمول اول صحبت كسب و كار به ميان آمد         

بـه خـودش    . كه به او داده ام هفتصد گولدن بيشتر نيست، اوقاتش تلـخ شـد             
اطمينان داده بود كه جواهراتش را در پاريس كم كم هم كه گرو مي گذاشـتم                

  :گفت. ن مي شددو هزار گولد
بايد هم به دسـتش بيـارم والّـا كـارم زار     .  صددرصد مقداري پول الزم دارم  -

  .است
  .در ادامه ي صحبت ازش پرسيدم در غياب من چه پيش آمده

ول اينكــه ا. دوتــا پيغــام از پطرزبــورگ رســيده.  چيــزي كــه پــيش نيامــده-
خبر .ت كرده دو روز بعد هم، از قرار معلوم، فو        مادربزرگ سخت بيمار است،   

منتظر رسيدن خبر نهـايي  . آدم قابل اعتمادي است. را تيموفي پطروويچ آورده 
  .و قطعي هستيم

  »پس بگو همگي اينجا گوش به زنگ نشسته اند؟«: پرسيدم
  .شش ماهِ گذشته، تنها اميد همگان بوده.  معلوم است-

  »تو هم اميدواري؟«: پرسيدم
منتها يقين كامـل  . نادختري ژنرالمهمين قدر .  من كه قوم و خويشش نيستم    -

  .دارم كه در وصيت نامه اش مرا از ياد نخواهد برد
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اگر نظر مرا بخـواهي، مـي گـويم ارث فراوانـي نـصيبت مـي                «: قاطعانه گفتم 
  ».شود

  چه باعث شده به اين نظر برسي؟.  خوب، مادربزرگ به من عالقه داشت-
اركي هم محرم اسرار خانواده     بگو ببينم، انگار جناب م    «: الي جواب دادم  ؤبا س 

  »شده است؟
» مي شود بفرمايي چرا اين قدر به موضوع عالقه مند شده اي؟           «: پولينا پرسيد 

  .و نگاه سرد و عبوسانه اي به من انداخت
غلط نكنم، ژنرال به تدبيري از آن جنـاب پـول   !  معلوم است كه عالقه مندم     -

  .قرض كرده
  . درست حدس زده اي-
ر از وضع مادربزرگ خبردار نبود، پولي به ژترال مي داد؟ سـر              به نظر تو اگ    -

» عزيزم، جانم «شام حواست بود، دو سه بار كه حرف مادربزرگ به ميان آمد،             
  .چه خويشاوندان جان در يك قالبي.از زبانش نمي افتاد

همين كه بو ببرد من هم از ارث نصيبي برده ام،معطـل         .  آري، حق با توست    -
  همين را مي خواستي بداني؟.  خواستگاري مي كندنمي كند و از من

 كه مي گويي خواستگاري مي كند؟ خيال مي كردم كـه مـدت هاسـت كـه                  -
  .دارد از تو خواستگاري مي كند

و پـس از    » !خودت خوب مي داني كه صحت ندارد      «: پولينا به پرخاش گفت   
  »اين انگليسي را كجا ديدي؟«: لحظه اي سكوت به گفته افزود

  !نستم سراغش را مي گيري مي دا-
آدم «. راجع به ديدارهاي قبلي ام با آقاي استلي به وقـت سـفر بـرايش گفـتم                

  »خجالتي و رمانتيكي است، و صدالبته، عاشق شما، درست است؟
  . معلوم است كه عاشق من است-
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به نظرت فرانـسويه راسـتي   . باز هم صدالبته، ده برابر فرانسويه پولدار است  -
  ارد؟ جاي تأمل ندارد؟راستي چيزي د

همين ديروز بود كه ژنرال اين را بـا قطـع و            . كاخ مانندي دارد  .  نه كه ندارد   -
  حاال راضي شدي؟ . يقين به من گفت

  . اگر به جاي تو بودم، بي برو برگرد با انگليسيه عروسي مي كردم-
  »چرا؟«: پولينا پرسيد

ولـي  . مـادون اوسـت   فرانسويه خوش قامت تر است، منتها       «: بي مقدمه گفتم  
  ».انگليسيه، عالوه بر درستكاري، ده برابر پولدارتر است

بلي، ولـي ايـن   «: پولينا به شيوه اي كه آرامش از آن مي باريد،در جواب گفت        
  ».را هم بگو فرانسويه ماركي است و زيرك تر از او

  »حتم داري؟«: بي آنكه خودم را از تك و تا بيندازم، گفتم
   صددرصد-

متوجه هم بودم كه در صدد است بـا    . ؤاالتم را ذره اي خوش نداشت     پولينا س 
معطل هم نكـردم    . لحن و لغو و بي معنا بودن جواب هايش كفرم را دربياورد           

  .و اين را به او گفتم
بايد تاوانش را پس بـدهي كـه اجـازه داده ام            .  خوبه، خوبه، چشمم روشن    -

  .  همچو سؤال هايي بپرسي و همچو فرضياتي بكني
واقع اين كه من خودم را محق مي دانم كه انواع و     «: به لحني آرام جواب دادم    

رم هرگونـه تـاواني     ضدقيقا به اين دليل كه حا     . اقسام سؤال ها را از تو بپرسم      
  ».براي سؤال هايم بپردازم، و حاال ديگر زندگي ام برايم معني ندارد

  : پولينا زد زير خنده، و گفت
از تو به يك اشاره «: شالنگبرگ گفتي] اال رفتن از كوهِهنگام ب [ دفعه ي قبل     -

به نظرم از جايي كه بوديم تا پايين، هزار         . »از من با سر خود را پايين انداختن       
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آخرش يك روز اين اشاره را مي كنم تا ببينم چطور اداي دِيـن              . پايي مي شد  
 اينكـه   ازت بيزارم، آن هم بـراي     . مطمئن هم باش كه كوتاه نمي آيم      . مي كني 

از اين هم بيشتر ازت بيزارم، چون به ات احتيـاج         . زيادي به ات ميدان داده ام     
براي همـين، از سـر ناچـاري ازت         . علي العجاله هم به ات احتياج دارم      . دارم

  . مي گذرم
اين اواخر هر بار كه با من       . با جوش و خروش حرف زده بود      . از جا بلند شد   

ردخور هـم نداشـت و از مـن هـم           حرف مي زد، آخر سر جوشي مي شد و          
  .طوري بدش مي آمد كه سايه ام را با تير مي زد

ـ   «: من كه نمي خواستم بگذارم توضيح نداده برود، پرسيدم          مـي   تاز سر عناي
  »فرماييد كار مادموازل بالنش به كجا كشيده؟

از آن وقـت چيـزي      .  خودت از جيك و بوك مادموازل بالنـش خبـر داري           -
 دارد مادموازل بالنـش زن ژنـرال بـشود، يعنـي البتـه در               احتمال. پيش نيامده 

صورتي كه شايعه ي مرگ مادربزرگ به اثبات برسد، چون مادموازل بالنش و 
  .مادرش و پسر عم سومش ماركي خوب مي دانند كه ما آه در بساط نداريم

   ببينم، ژنرال عاشق دلخسته ي او هست؟-
ـ     .  اين كه حاال اهميتي ندارد     - ايـن هفتـصد    . ت را وا كـن    خـوب گـوش هاي

ببينم سر ميز رولت چه گلي بـرايم        . فلورين را برمي داري مي روي قماربازي      
  .من حاال پول الزم دارم، هرچه باداباد. مي كاري

آنجا كه . اين را كه گفت، ناديا را صدا كرد و راه افتاد رفت به طرف قمارخانه           
يران، از اولين راه بـه      انديشناك و ح  . رسيد به بقيه ي اعضاي گروه ملحق شد       

بعد از اينكه دستور داده بود به حساب او رولت بازي كنم، مثل             . چپ پيچيدم 
عجبا، با اينكه خيلي چيزها بود كـه        . اين بود كه با چوبي توي سرم زده باشند        

راجع به آنها فكركنم، رفتم توي نخ تحليل واكنش احـساس هـايم راجـع بـه                 
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 كه ازش دور بودم، گو اينكه مدام بـي قـراري            واقع اينكه آن دوهفته اي    .پولينا
مي كردم و مثل ديوانه ها اين ور و آن ور مي دويدم و همـه اش خـوابش را                    

در سـويس   (يك بار هم    . مي ديدم، حالم از حاال يعني روز بازگشتم بهتر بود         
توي قطار خوابم برده بود و، انگار، بنا كرده بودم حرف زدن با پولينا              ) بود كه 
براي همين، باز هم اين سؤال را       . ي سرگرمي ديگر مسافران شده بودم     و مايه   

و باز هم ديدم كه از جـواب دادن بـه           » دوستش مي دارم؟  «از خودم كردم كه     
اين سؤال عاجزم يا، بهتر بگويم، صدمين بار به خودم گفتم كه ازش بدم مـي                

گـپ و   خاصه هر بار كـه      (لحظاتي پيش مي آمد     . آره، ازش بدم مي آمد    . آيد
كه ديگر به سيم آخر مي زدم و به خودم مي گفـتم        ) گفتمان به آخر مي رسيد    

به خدا كـه    ! حاضرم نصف عمرم را بدهم تا افتخار خفه كردنش نصيبم بشود          
اگر فرصتي نصيبم مي شد كه چاقوي تيزي را اندك اندك در دلش فرو كـنم،             

با ايـن حـال، بـه       . احتماال براي گرفتن چاقو دستم را با اشتياق دراز مي كردم          
تمام مقدسات عالم قسم، كه اگر همانجا در شالنگنبرگ از من خواسـته بـود               

 كار را بي حرف و حديث مي كردم و تـازه بـا              نكه خودم را پايين بيندازم اي     
اين موضـوع، هـر طـوري كـه         . اين را مي دانستم   . اشتياق هم چنين مي كردم    

را خوب مي دانست و از ايـن        خودش هم اين    . شده، بايد فيصله پيدا مي كرد     
فكر هم كه من صددرصد و به روشني تمام مي دانستم دستم به دامنش نمـي                

والّـا دختـر    . رسد، آري حتم دارم كه از اين فكر قند توي دلش آب مـي شـد               
محتاط و باوشي مثل او چرا بيايد و اين قدر با من گرم بگيرد و رودربايـستي                 

رش اينطور بوده است كـه انگـار خـودش          هم نداشته باشد؟ تا حاال طرز رفتا      
شهبانوي دوران باستان است و من هم غالمش، و روبه روي اين غالم لبـاس               

آري، بـسا اوقـات     . از تن به در مي آورد چون او را خواجه فـرض مـي كنـد               
  ...نخواسته است به چشم مرد به من نگاه كند
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ـ                ذره اي هـم  . ادبا اين حال فرموده بود كه در بازي رولـت ببـرم، هرچـه باداب
فرصت نداشتم از خودم بپرسم چرا و كي بايد بروم، يا چه توطئه ي تـازه اي          

وانگهي، در اين دوهفته از قرار معلوم       . در ذهن حسابگرش شكل گرفته است     
ناچار بودم تـه  . يك عالم وقايع تازه پيدا شده بود و من همچنان بي خبر بودم 

بـروم رولـت     رصتي نبود و ناچار بـودم     منتها االن ف  . بياورمو توي قضايا را در    
  .بازي كنم
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  دو

  
گو اينكه تصميم گرفته بودم كه  .بايد اقرار كنم كه از اين فكر خوشم نمي آمد

. بروم قمار كنم، اصال خوشم نمي آمد افتتاح اين بازي براي كسي ديگر باشد             
س بسيار ناخوشـايندي پـا بـه       راستش قدري زابرا شدم و براي همين با احسا        

از همان نگاه اول از هرچه به قمار مربوط مي شود بيـزار             . سالن قمار گذاشتم  
از صفحه ي تكراري و بي مزه ي داستان در روزنامه هاي سراسر دنيـا،               . شدم

هر بهار در اين روزنامـه هـا        . خاصه روزنامه هاي روسي خودمان بدم مي آيد       
يكي راجع به شكوه و :  به كرات نقل مي كنند  دو داستان را بي كم و كاست و       

جالل كازينوها در قمارخانه هاي ساحل راين، و يكي هم راجع به كپـه هـاي         
حـتم دارم كـه روزنامـه       . طال كه از قرار معلوم روي ميزهاي بازي قـرار دارد          

ايـن سـالن هـاي    . نگارها اين قبيل داستان ها را بي مزد و منت نقل مي كننـد      
كوه و تجمل كجا، از طال هم چه بگويم كـه يـك دانـه اش              مندرس كجا و ش   

گفتن ندارد كه   . هم پيدا نيست تا چه رسد به اينكه روي ميزها كپه شده باشد            
در موسم قمـار، گـاه و بيگاه،سـر و كلـه ي يكـي از آن آدم هـاي عجيـب و              

پيدا مي شود، مثل تابستان     -كه انگليسي يا مشرقي است، بگوييم ترك      -غريب
بقيه سر پول ناقابل بازي مي كنند و . پول هنگفتي مي برد يا مي بازد امسال، و   

كـه  (اول كه پا به سالن بازي گذاشتم        . در مجموع روي ميزها هم پولي نيست      
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وانگهـي،  . ، هر كاري كردم نتوانستم درجا بازي كنم       )به عمرم نخستين بار بود    
 نظـرم آن  تازه اگر هم جز خودم كـسي ديگـر نبـود، بـه    . خيلي هم شلوغ بود 

اعتراف مي كنم كه    . وقت هم دست به بازي نمي زدم و مي گذاشتم مي رفتم           
آن . دلم به شدت مي تپيد و كار از خونسردي و خويشتن داري گذشـته بـود               

وقت مي دانستم، همان طور كه خيلي وقت پيش شستم خبردار شده بود، كه               
سرنوشتم، از بيخ   در رولتنبرگ باليي بر سرم مي آيد كه، بي برو برگرد، روي             

گو اينكه دل بستن    . جز اين نيست و جز اين نخواهد شد       . و بن اثر مي گذارد    
به گردونه ي رولت به نظرم مسخره است، نظـر عرفـي و همگـاني مبنـي بـر             
. اينكه دل بستن به قمار احمقانه و بي معني است، به نظرم مسخره تر مي آمد               

بـدتر  -بگيـريم كـار و كـسب      -چرا قمار كردن از ديگر وسايل درآوردن پـول        
   ولي چه باك؟.باشد؟ درست است كه از صد نفر فقط يكي مي برد

به هر تقدير، آن شب تصميم گرفتم كه همه چيز را اول سبك سنگين كـنم و                 
تازه اگر هـم پـيش آمـدي مـي كـرد، انگـار از سـر        . دست به كار جدي نزنم    

.  گذاشـتم  داوتصادف بوده و عواقبي نداشته اسـت و مـن هـم مطـابق بـا آن                  
وانگهي الزم بود خود بازي را بررسي كنم، چون با اينكه هـزار و يـك جـور                  
مطلب را در باره ي رولت با ولع خوانـده بـودم، تـا وقتـي كـه آن را نديـده                      

  .بودم،ذره اي هم از طرز كار آن سر در نمي آوردم
از . آمداوال كل ماجرا به نظرم قبيح آمد، يعني به لحاظ اخالقي مذموم و قبيح               

چهره هاي مشوش و پر طمع آدم ها، كه ده تا ده تا، يا حتي صدتا صدتا دور                  
به نظر مـن هـيچ      . ميز قمار جمع شده بودند، تو بگو يك كلمه هم نمي گويم           

اشكالي ندارد كه كسي بخواهد هر قدر كه دلش مي خواهد ببرد و خيلي هـم               
نـه پنداشـته ام كـه در        من جواب يارو اخالق گراي متنعم را احمقا       .سريع ببرد 

ديگـر بـدتر   «: برابر آن كس كه در رولت بايد كوچك بازي كرد، گفتـه اسـت      
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انگار كه چس خوري با كوتاه دستي       » .شد، چون آن وقت چس خوري است      
آنچه نزد فـالن  . موضوع، موضوع تناسب است. در مقياس وسيع فرق مي كند 

از سود و   . كالني است آدم دولتمند مبلغ ناچيزي بيش نيست، از نظر من پول           
بردن پول چه بگويم كه مردم در صـددند، عـالوه بـر رولـت، در هـر جـا از                     

اينكه سود و بردن پول به لحاظ اصـول غيراخالقـي           . يكديگر بگيرند يا ببرند   
از . ي خواهم آن را حـل كـنم       ماينجا هم ن  . باشد يا نباشد، بحث ديگري است     

ل شـده بـودم، همـين كـه         آنجا كه خودم هم دستخوش هوس شديد بردن پو        
از ايـن   . وارد سالن شدم، هرچه كوتاه دستي و شناعت بود انگار دلپسند شـد            

هم دلپسندتر وقتي است كه مردمان تشريفات را كنار بگذارند و بي شيله پيله              
آخر چرا آدم خودش را فريب دهد؟ از اين حرفه سبكسرانه تـر و    . رفتار كنند 

ن نگاه اول، چيزي كه به خصوص از اين         در هما ! اسرافكارانه تر مگر خودش   
جماعت بي سر و پا كه ريخته بودند دور ميزها، به نظرم ناپسند آمد، اين بود                 
كه براي كارشان حرمت قايل بودند يعني با حالتي جدي و احتـرام آميـز دور                

براي همين است كه اينجا بـين قمـاري كـه نـامش            . ميزها اجتماع كرده بودند   
mauvais genre]است و نوع قماري كه آدم هاي شريف به خـود  ]  ناپسندنوع

نوع مخصوص  : دو نوع قمار داريم   . روا مي دارند، تمايز دقيقي رسم كرده اند       
. خواص، و نوع مخصوص عوام يا نوع پولي كه اراذل و اوباش بازي مي كنند  

اين تمايز را اينجا به دقت رعايت مي كنند كه راسـتي راسـتي بـسيار مبتـذل                  
جيب زاده اي را در نظر بگيريم كه پنج يـا ده لـويي را بـه بـازي مـي                     ن! است

گذارد، گو اينكه در صورت داشتن مال و منال فـراوان ممكـن اسـت چيـزي                 
حدود هزار فرانك به بازي بگذارد، آن هم به خـاطر نفـس بـازي، بـه خـاطر         
. سرگرمي، يعني در واقع براي اينكه مرحله ي برد و باخت را زير نظر بگيـرد               

اگر ببرد، شايد في المثل بلند بخندد، شايد هم به يكي از تماشـاگران چيـزي                
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بگويد يا شايد باز هم پول به بازي بگذارد يـا داوش را دو برابـر كنـد، منتهـا                 
ز سر كنجكاوي، از سر بخت آزمايي يا مظنّه كردن بخت، آن هم نـه بـا                 افقط  

ن دارد بـه جملگـي      در يك كالم، امكـا    . آرزوي بردن كه آرزوي عوامانه است     
اين ميزهاي بازي و چرخ هاي رولت و بازي سي و چهل به چشم گذرانـدن                

تازه چه بسا از    . وقت نگاه كند، كه يكسره براي سرگرمي او تدارك ديده شده          
انگيزه هاي زرپرستي و دام هايي كه بانك را بر آن بنياد كرده و بـرآورده انـد                  

ثل، خيال كند اين عـوام النـاس، كـه          اصال چه بدي دارد كه،في الم     . بويي نبرد 
مثل بيد بر سر يك گولدن مي لرزند، كلهم اجمعين دولتمند تشريف دارنـد و             
مثل خودش نجيب زاده اند و آنها هم جز براي تفريح، و سرگرمي قمار نمـي       

گفتن ندارد كه اين گونه بي خبري كامل از وضعيت واقعي امور و ايـن               . كنند
فراوان ديده ام   . ز آدم ها، سخت اشراف مĤبانه است      گونه تلقي صاف و ساده ا     

از آن مادر هايي كه دختر صاف و ساده ي خودشان را، كه پانزده شانزده سال                
بيشتر ندارد، جلو مي اندازند و چند سكه ي طاليي كف دستش مي گذارنـد               

دخترك هم در صورت برد يا باخت لبخندي مي زند   . ادش مي دهند  يو بازي   
بـاري جنـاب ژنـرال بـا متانـت و      . ميز بازي را ترك مي كندو خوش و خرم   

يكي از مالزمان دويد كه صـندلي تعـارفش         . تشّخص به طرف ميز قمار رفت     
كند، منتها ژنرال توجهي به او نكرد و براي درآوردن كيفش كلي وقت صرف              
كرد و همين قدر هم وقت بـراي درآوردن سيـصد فرانـك از آن گذاشـت و                  

بـردش را برنداشـت و گذاشـت        .  گذاشت و بـرد    سياهي  سيصد فرانك را رو   

باز هم بردش را برنداشت و رولـت از چرخيـدن       .  آمد سياهباز  . همانجا بماند 

 آمده بود و به يك كرشمه هزار و دويست فرانـك باختـه              قرمزايستاد اين بار    
حـتم دارم   . با لبخندي گذاشت رفت و به روي مبـارك خـودش نيـاورد            . بود
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د و اگر رقم پولي كه گذاشته بود دو يا سه برابر بيشتر بود،              خاطرش آشفته بو  
با اين حـال وقتـي كـه    . خونسردي را از دست مي داد و از كوره در مي رفت       

يكي از فرانسوي ها برد و بعدش هم باخت، آن هم نه كم، سي هزار فرانـك،      
ر نجيب زاده ي واقعـي، دا     . خودم آنجا بودم و ديدم كه خم هم به ابرو نياورد          

اصال در شـأن او نيـست كـه         . و ندارش را هم كه ببازد،خم به ابرو نمي آورد         
گفتن ندارد كه كمال اشراف منشي آدم در اين است كه           . وقعي به پول بگذارد   

ولـي گـاهي هـم    . شناعت خيل اراذل و كل اين مكان را يكسره نديده بگيـرد         
جه كنـيم و    عكس قضيه كمال اشراف منشي است، يعني اينكه به غوغاييان تو          

گاه و بيگاه نگاهي به آنها بيندازيم و، فرض بگير، از پشت عينك وارسي شان          
كنيم، منتها در همه حال كاري نكنيم كه از حد تفريح فراتر برود و بدانيم كـه                 
كل ماجرا مضحكه اي است كه محض سرگرمي نجيب زادگان اجرا مي شود             

كه در ميان خاليق تنـه ي       ممكن است   . و عوام كاالنعام هم اصحاب شبيه اند      
ما به تنه ي ديگران بخـورد، ولـي بايـد نگـاهي بـه دور و برمـان بينـدازيم و           

با اين حـال، از     . اطمينان حاصل كنيم كه تماشاكنانيم و بس، و از مردم نيستيم          
اين هم بايد اطمينان حاصل كنيم كه خيلي توي نخ خاليق نـرويم كـه بـاز از             

مضحكه آن قدر نمي ارزد كه بخواهيم زياد        اشراف منشي به دور است، چون       
راستش تعداد مضحكه هايي كه شايـسته ي توجـه دقيـق        . توي بحرش برويم  

در اين گيرودار، به نظـر شـخص خـودم          . نجيب زاده باشد، بسيار اندك است     
آمد كه كل ماجرا به يقين ارزش توجه دقيق را دارد،خاصه براي كسي كـه بـه         

امده بود و از سر صدق و صفا خـودش را           قصد تماشاگري خشك و خالي ني     
از اعتقادات عميق اخالقي ام چه بگويم كه،        . جزوي از خيل اراذل مي دانست     

در ايـن بـاره بـيش از        . در عرصه ي استدالل كنوني ام، جايي براي آن نيست         
اين را هم كه مي گويم براي اين اسـت كـه وجـدانم آسـوده                . اين نمي گويم  
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تازگي ها اطالق معيار اخالقـي      : ذكر يك نكته بشوم   منتها مي خواهم مت   . باشد
دليل راهم چيزي بـود سـخت    . را به كردار و پندارم سخت انزجارآور يافته ام        

  ...متفاوت با
نظرم اين اسـت كـه ميـز    . راستي كه عوام جماعت خيلي كثيف قمار مي كنند       

شتيلي بگيرها، كه ايـن سـر و        . قمار عرصه ي معمولي ترين نوع دزدي است       
ن سر ميز نشانده شده اند، داوها را مي پايند و بردها را مي پردازند، و همين                 آ

اكثرا هم كه فرانسوي ! چه آدم هاي بي سر و پايي. سخت مشغولشان مي دارد  
اگر اظهار نظر مي كنم و متذكر مي شوم، نه از بهر اين است كه بخـواهم                 . اند

 به مقـصود خـودم،      براي رسيدن .بازي رولت را وصف كنم،اصال چنين نيست      
بـه عنـوان نمونـه،      . مي خواهم قلق آن را پيدا كنم و بعد از اين به كار ببنـدم              

متوجه شدم اگر كسي دست دراز كند و برد يكي ديگر را بردارد، كار عوامانه               
پس از اين كار هم بگومگويي درمي گيرد و اغلب هم بـه داد              . اي كرده است  

  »!ا شاهدي پيدا كن كه داو، داو تو بودهبفرما ثابت كن ي«و بيداد مي كشد، و 
بيش از اين هم نمي توانـستم حـدس     . در اول يك ذره هم سر در نمي آوردم        

بزنم و متوجه بشوم كه مي شود روي اعداد تاق و جفت روي رنگ، پول بـه                 
تصميم گرفتم صد گولدن از پول پولينـا را آن شـب بـه بـازي     . بازي گذاشت 

فكر اينكه براي خـودم قمـار نمـي كـنم تـا             . مبگذارم و بيش از آن خطر نكن      
احساس بسيار ناخوشايندي بود و     . حدودي مايه ي پريشاني حواسم شده بود      

مرتب با خود مي گفـتم كـه        .مي خواستم هرچه زودتر از شر آن خالص شوم        
امان از ميز قمار،كـه تـا       . اگر براي پولينا قمار كنم، به بخت خودم لگد زده ام          

بازي را با پنجاه گولـدن      !  خورد، دچار خرافات مي شود     آدم دستش به آن مي    
باختـه  . چرخ چرخيد و سـيزده آمـد      . شروع كردم و گذاشتم روي عدد جفت      

با احساسي مبهم و ناخوشايند، آن هم براي اينكه كار را يكسره كـنم و               . بودم
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از چهارصدتايي كه بـرده     . آمد قرمز. قرمزبروم، پنجاه تاي ديگر گذاشتم روي       
دويست تا را گذاشتم روي دوازده وسط، و بي خبر كه چـه پـيش مـي                 بودم،  

به اين ترتيب به جاي صـدتا، يكهـو   . سه برابر داو خودم به من پول دادند .آيد
احساسي كه بر من عارض شد، به قـدري عجيـب و            . صاحب هشتصدتا شدم  

به . غيرعادي بود كه از تحملم گذشت و بر آن شدم كه قمارخانه را ترك كنم              
رم چنين آمد كه اگر براي خودم قمار كرده بودم، طـور ديگـري قمـار مـي      نظ

با وجود اين،يك بار ديگر هشتصدتاي ديگر نصيبم شد و پـس از آنكـه         .كردم
كل هزار و هشتصد گولدن را در جيب گذاشتم، آمدم بيـرون و بـه جـست و             

  .جوي پولينا برآمدم
نتوانستم تـا موقـع شـام       همگي رفته بودند بيرون جايي در پارك قدم بزنند و           

اين بار يارو فرانسوي پيدايش نبود و جناب ژنرال حـسابي سـر         .پولينا را ببينم  
ضمن فرمايشات ديگر، اين هم به نظرش مناسب آمد كه بـار ديگـر          .كيف بود 

بـه نظـرش   . به اطالع من برساند كه از خداش بود كه مرا كنار ميز قمار نبينـد    
.  مي باختم، خودش را مقصر مي دانست       اگر بختم ياري نمي كرد و بدجوري      

ايـن را  » .تازه اگر هم بخت ياري كند و پول كالني ببري، باز هم مقصر مـنم            «
حق ندارم بـه تـو امـر و         «: به لحن معني داري به گفته افزود و در ادامه گفت          

گفتـه اش را طبـق      » ...منتهـا بايـد بپـذيري كـه       . نهي كنم، اين كه معلوم است     
با بي اعتنايي در جواب گفتم كه پولي كـه دارم بـسيار             . شتعادت ناتمام گذا  

. ناچيز است و، در نتيجه اگر قرار شود كه قمار كنم، پول درشـتي نمـي بـازم                 
سر راه رفتن از پله ها به اتاقم، برده هاي پولينا را تحويلش دادم و حـالي اش            

  .كردم كه ديگر به جايش قمار نمي كنم
  »چه؟آخر براي «: مشتاقانه پرسيد
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چون مي خواهم  «: همين طور كه با تعجب نگاهش مي كردم، در جواب گفتم          
براي خودم قمار كنم و قمار كردن براي تو با قمار كردن بـراي خـودم جـور                  

  ».درنمي آيد
پس هنوز هم اطمينان كامل داري كه تنها        «: به لحني آميخته به ريشخند پرسيد     

باز به لحنـي بـسيار جـدي،        من هم،   » راه حل و مايه ي نجاتت رولت است؟       
و چه باك كه اطمينان كامل من به بردن بـه           . جواب دادم كه همين طور است     

  ».ببينم دست از سرم برمي داري«مخالفتي با آن ندارم، . نظر مسخره بيايد
پولينا الكساندروفنا به اصرار از من خواست كه نصف برده هاي امروز را نگه              

شتصد گولدن وادارد، و پيشنهاد كرد كه طبـق         دارم و كوشيد كه مرا به قبول ه       
نصف برده را بي چون و چرا قبـول نكـردم و            . آن شرايط به قمار ادامه بدهم     

اعالم كردم كه به حساب ديگران نمـي تـوانم قمـار كـنم، آن هـم نـه اينكـه                     
  .نخواهم بلكه به اين دليل كه بي برو برگرد مي بازم

 مي خواهي بگو، به نظـرت احمقانـه         هر چه «: پولينا با حالتي انديشناك گفت    
براي همين هـم    . هم مي آيد بيايد، ولي من هم چشم اميد به رولت دوخته ام            

هست كه چاره اي نداري جز اينكه، نصف نصف، به قمار ادامه بدهي و مـي                
اين را كـه گفـت، گذاشـت رفـت و بـه      » .دانم كه حرفم را زمين نمي اندازي   
  .اعتراض هاي بعدي من گوش نداد
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  سه

  
راستش حذر داشت كلمـه  . روز بعد، پولينا يك كلمه هم راجع به قمار نگفت      

همان بـي اعتنـايي     . شيوه ي رفتارش با من فرق نكرده است       . اي با من بگويد   
ذره اي . كامل به وقت ديدن من، و در قيافه اش هم نـشان تحقيـر و عـداوت            

 پنهان كند، ايـن كـه       هم به خودش زحمت نمي دهد كه بيزاري اش را از من           
ولي اين را هم از من پنهان نمي كند كه براي رسيدن به مقصود،              . معلوم است 

نـوعي رابطـه   . به من نياز دارد و به خاطر استفاده ي آتي ذخيره ام كرده است             
ي عجيب و غريب بين ما پديد آمده است كه، با توجـه بـه نـاز كـردن او بـا                 

مثال مي داند كـه مـن كـشته مـرده اش     . مهمگان، نمي توانم به كنه آن پي ببر   
هستم، راستش مانع ابراز عشقم هم نمي شود، و بـه يقـين بـراي نـشان دادن                  
انزجارش نسبت به من راهي بهتر از اين نيست كه بي هـيچ قيـد و بنـدي از                   

اين يعني اينكه احساس تـو بـه قـدري          «مي گويد كه    . عشقم با او حرف بزنم    
 هم مي گـويي و احـساسي كـه بـه مـن داري      برايم بي اهميت است كه آنچه    

از كار و بارش چه بگويم كه قبال برايم گفته بود گو            » .برايم علي السويه است   
بعالوه، رفتار انزجار آورش با شـخص مـن         . اينكه با صداقت كامل نگفته بود     

فـرض كنـيم كـه اگـر مـي          . ظرايف زير را، به عنوان نمونه، در بر مي گرفت         
 از اوضاع و احوال زندگي اش آشنايم يـا از موضـوعي             دانست با گوشه هايي   
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خبر دارم كه خاطرش را مشوش كرده است، خودش پيش دستي مـي كـرد و             
چيزهايي از اوضاع و احوالش به من مي گفت، آن هم در جايي كه اقتضا مي                
كرد از من مانند برده ها براي رسيدن به اهدافش استفاده كند، اما همان قدري               

يـا وقتـي كـه    . ، بگيريم كسي به نوكر درِ خانه اش مـي گويـد   را مي گفت كه   
متوجه ميـزان دلواپـسي و نگرانـي ام دربـاره ي دلواپـسي و اضـطراب هـاي                  

گو اينكه اگر از من بـراي  . خودش مي شد، مرا محرم اسرار خودش نمي كرد      
فرمانبري هايي كه عالوه بر دردسر، بسيار خطرناك -فرمانبري استفاده مي كرد  

. آن وقت به نظرم الزم مي آمد صداقت بيـشتري بـه خـرج دهـد      -بودهم مي   
اصال احساس و عواطف من به چه كار مي آمد؟ آمديم و من هم شايد نگران               
مي شدم و چند برابر خودش راجع به دردسرها و ناكامي هايش بـه تـشويش       

  مي افتادم، خوب كه چه؟
از قبل خبـرم    . ه بود سه هفته پيش، از نيت او مبني بر بازي رولت خبردار شد           

كرده بود كه بايد به جاي او قمار كنم، چون دست زدن به قمار براي خودش                
تازه همان وقت هم از لحن كلماتش دستگيرم شد كه مـشكلي            . پسنديده نبود 

اصـال چنـان    . دارد و اين طور نيست كه هوس بردن پول به سرش زده باشـد             
بد اوضاع و احـوالي در ميـان        پولي به چه كارش مي آمد؟ البد هدفي دارد، ال         

ل     است كه از آن تا به حال چيزي نمي دانم و فقط مي توانم به حـدس متوسـ
گفتن ندارد كه بندگي او و خفّتي كه مي كشم، فرصـتي بـه دسـت مـي            . شوم

از آنجا كه از نظرش بنده . دهد تا سؤاالت بي پرده و بي ادبانه اي از او بپرسم          
ي ندارد كـه فـضولي و بـي ادبـي مـرا بـه دل                ي بي مقداري بيش نيستم، دليل     

ولي حقيقت مطلب اين است كه اگـر اجـازه مـي دهـد سـؤال بكـنم،                  . بگيرد
رابطه ي  . گاهي اصال به سؤاالتم توجه نمي كند      . جواب سؤاالت را نمي دهد    

  !ما اين جوري است



 ٢٦

ديروز گفت و گوي فراواني درگرفت راجع به تلگرافي كه چهار روز پيش از              
از قرار معلوم، شخص ژنرال     .  فرستاده بودند و بي جواب مانده بود       پترزبورگ

مـثال ديـروز بعـد از ناهـار گفـت و گـوي              . پكر است و زيادي تو فكر است      
رفتار اين جناب نسبت به همگي ما بنده نوازانـه          .مفصل و جدي با هم كردند     
مـرده را رو بـدهي، تـوي        «راست گفته اند كـه      . است و تاقچه باال مي گذارد     

. تازه با پولينا هم رفتارش سبكسرانه اسـت  » .كفنش هم خرابي به بار مي آورد      
با اين حال در گشت و گذارهاي خانوادگي با خوشحالي تمـام شـركت مـي                

مدتي است كه شـمه     . كند، پياده در پارك قمارخانه يا سواره در ييالق نزديك         
ي دهـد، خبـر     اي از اوضاع و احوالي كه جناب فرانسوي را با ژنرال پيوند مـ             

نمي دانـم ايـن     . در روسيه نقشه كشيدند كه با هم كار خانه اي داير كنند           .دارم
نقشه بي نتيجه مانده يا هنوز هم كه هوز است درباره ي آن دارند بحـث مـي                  

همين پارسال بـود كـه      . وانگهي، قدري از اسرار خانوادگيشان خبر دارم      . كنند
تي ژنرال معزول شد سـي هـزار        فرانسويه فرشته ي نجات ژنرال شد،يعني وق      

نگفته پيداست كـه    . روبل به او داد تا جبران كسري در حساب دولتي را بكند           
ولي در حال حاضر، همچنان مادموازل بالنش اسـت         . ژنرال را در مشت دارد    

كه در كل اين ماجرا نقش اصلي را دارد و حتم دارم كه در ايـن بـاره اشـتباه                    
  .نمي كنم

ت؟ در حلقه ي ما چنين تصور مي كنند كـه بـه خانـدان    اين عليا مخدره كيس   
اعيان فرانسوي تعلق دارد و دارد با مادرش سفر مـي كنـد و ثـروت هنگفتـي            

گويـا  . اين هم معلوم است كه از اقوام بسيار دور جنـاب مـاركي اسـت              . دارد
پيش از سفرم به پاريس، جناب فرانسوي و مادموازل بالنش، مناسباتش بسيار            

. ، به تعبيري، بر پاي بستي پالوده تر و ظريف تر قرار داشته استرسمي بود و
ولي حاال ديگر روابط اجتماعيشان، نگرش هاي دو سريشان در مقام دوسـت             
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شايد هم . و خويشاوند، از ادب و آداب خارج شده است و خودماني شده اند
م سبب اين است كه وضع و حال ما به نظرشان به قدري ادبار مي آيد كـه الز           

ديـروز نـه، پريـروز    . نمي دانند به تشريفات قايل شوند و حفـظ ظـاهر كننـد      
متوجه شدم آقاي استلي يك جوري به مادموازل بالنش و مادرش نگـاه مـي               

به نظـرم هـم آمـد كـه جنـاب فرانـسوي نيـز          . كند كه البد آنها را مي شناسد      
ولي آقاي استلي به قدري محجوب و سـر         . معروف حضور آقاي استلي است    

به زير و كم حرف است كه آدم از بابت او خيالش راحت است؛ طشت كسي                
به هر تقدير، جناب فرانسوي سـالم و عليـك خـشك و        . را از بام نمي اندازد    

خالي هم با او نمي كند، ذره اي هم به او اعتنا نمي كند و يعني اينكه ترسـي                   
وازل بالنش هم به اين را كه مي شود فهميد، منتها چرا مادم     . از او به دل ندارد    

او اعتنا نمي كند؟خاصه با توجه به اين كه جناب مـاركي ديـروز پـرده از راز                
برداشت و ضمن گفت و گوي جمعي، كه يادم نيـست محمـل آن چـه بـود،                  
درآمد كه آقاي استلي ثروت افـسانه اي دارد و در ايـن گفتـه ذره اي خـالف         

با در نظر ! بي التفاتي كندپس دليلي ندارد كه خانم بالنش نسبت به او      . نيست
مي توان دريافـت كـه      . گرفتن همه چيز، شخص ژنرال بسيار نگران مي نمايد        

  !رسيدن تلگرافي مبني بر فوت عمه چقدر برايش اهميت دارد
گو اينكه يقين داشتم پولينا از گفـت و گـو بـا مـن حـذر مـي كنـد، و گويـا                     

ـ       ي اعتنـا بـه خـودم    مخصوصا هم اين كار را مي كند، قيافـه اي خونـسرد و ب
گرفتم و مدام با خود مي گفتم كه ديـر يـا زود ناچـار مـي شـود بـه سـراغم                  

به جاي آن، ديروز و امروز، ششدانگ حواسم را به مادموازل بالنش داده  .بيايد
عشق در پنجاه سالگي كـه      ! بيچاره ژنرال كه ديگر فاتحه اش خوانده است       . ام

عالوه بر اين بيوه مرد بـودنش،  . زندبجنبد، گفتن ندارد كه سر به رسوايي مي    
بچه هايش، ملك و امالك ويران، قرض و قوله و در رأس همه، نوع زني كـه         
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با اين حال اگـر     . مادموازل بالنش خوشگل است   . از بد حادثه گرفتارش شده    
بگويم كه چهره اش از آن چهره هايي است كه مايه ي هراس آدم مي شـود،                 

دست كـم خـودم از چنـين    . ن مي شود يا نهنمي دانم كسي ملتفت گفته ي م     
باالبلنـد اسـت و     . البـد بيـست و پـنج سـالي دارد         . زن هايي هراس داشته ام    

قيافه اش زرد گندمگون اسـت و       . گردن بلور و سينه مرمرين است     . چهارشانه
. دو چشم سـياه دارد كـه سـفيدي آنهـا زردگـون اسـت              . زلفكانش شبق گون  

. يد سفيد و لبانش هم سـرخاب ماليـده        نگاهش جسور است و دندانهايش سف     
لباس تنش پر زر و زيور است و حاكي از سليقه . عطرش بوي مشك مي دهد  

گاهي . صدايش بم است  . دست ها و پاهايش آيت شگفتي است      . ي فراوانش 
به صداي بلند مي خندد و دندان هاي سفيدش نمايـان مـي شـود ولـي طبـق           

از اينكه نمي خواهد با كـسي  قاعده حالت چهره اش جسورانه است و حاكي     
چون افتـاده  . (طرف صحبت شود، دست كم در حضور پولينا و ماريا فيليپوفنا       

بـه نظـر مـن مـادموازل       .) است كه ماريا فيليپوفنا دارد به روسيه برمـي گـردد          
بالنش بي سواد است و تازه باهوش هم نيست، منتها حيله گر اسـت و هـيچ                 

خيال نمي كنم زنـدگي اش خـالي از         . وقت هم احتياط را از دست نمي دهد       
راســتش چنــدان هــم مــسجل نيــست كــه يــارو مــاركي . حادثــه بــوده باشــد

منتهـا از قـراين     . خويشاوندش بوده باشـد و مـادرش هـم مـادر واقعـي اش             
پيداست كه در برلين، كه بار نخست او و مادرش را ديـديم، آشـنايان اسـم و             

كه، با اينكه هنـوز هـم مطمـئن         از خود ماركي چه بگويم      . رسم داري داشتند  
نيستم ماركي باشد، با آدم هاي درست و حسابي مثال در مسكو و جاهايي در               

مـي گوينـد    . فرانسه را نمي دانم   .آلمان محشور است و شبهه اي در آن نيست        
خيال كرده بودم در آن دو هفته خيلي چيزها پيش مـي            . صاحب قصري است  

 حتم نمي دانم بين مادموازل بالنـش        آيد ولي هنوز هم كه هنوز است به طور        
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حاال ديگر همـه چيـز بـسته بـه          . و ژنرال صحبت قطعي رد و بدل شده باشد        
. بخت ماست، يعني اينكه ژنرال مي تواند پول هنگفتي رو كند يا نمـي توانـد               

اگر في المثل خبر برسد كه مادربزرگ فوت نكرده است،حتم دارم مـادموازل             
اي خـودم حيـرت آور و حـسابي خنـده دار          بـر . بالنش فوري غيبش مي زند    

اگر از ايـن  ! است كه چه خاله زنكي شده ام، نه؟ واي كه چه انزجارآور است         
ولي آخر چطور مي تـوانم      ! جور چيزها رهايي پيدا كنم،نفس راحتي مي كشم       

پولينا را رها كنم؟ چطور مي توانم ديگر جاسوسي اش را نكنم؟ معلوم اسـت   
  !ه باككه جاسوسي بد است ولي چ

آري . آقاي استلي هم، ديروز و امروز، كنجكاويم را حسابي برانگيختـه اسـت            
برمال شدن احساس دروني مرد محجوب      ! مطمئن شده ام كه عاشق پوليناست     

خاصه در جايي كه ترجيح مي      -و بسيار پاك دامني كه سخت هم عاشق است        
بـروز  دهد آب شود برود زمين و احساس درونـي اش را بـا كـالم يـا نگـاه                    

اغلب اوقات به وقت گردش، آقاي استلي را        . عجيب و خنده دار است    -ندهد
كاله از سر برمي دارد و، با اينكه حاضر است جانش را بدهد و به ما . مي بينم

اگر هم ازش دعوت كنيم بـه مـا ملحـق          . ملحق شود، به راهش ادامه مي دهد      
 و بر قمارخانه يـا      براي هواخوري هر جا كه برويم، دور      . شود، قبول نمي كند   

كنسرت يا كنار فواره، مي بينيم كه جايي نه چندان دور از ما ايستاده اسـت و                 
فرقي هم نمي كند كه كجا باشيم، پـارك يـا بيـشه يـا كـوه            . ردخور هم ندارد  

شالنگنبرگ، كافي است كه سر بلند كنيم و چشم انداز را از نظر بگذرانيم، آن       
ترين بزرو يـا پـس پـشت بوتـه اي يكـي از      وقت مي بينيم كه،بعله، در نزديك     

به دلم افتاده است كه دنبال فرصتي       . اعضاي بدن آقاي استلي پديدار مي شود      
امروز صـبح همـديگر را ديـديم و چنـد           . مي گردد شخصا با من حرف بزند      
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سالم كرده نكرده . گاهي بي مقدمه حرف مي زند. كلمه اي هم اختالط كرديم
  :درآمد كه

  !امثال مادموازل بالنش فراوان ديده ام!... زل بالنشهان، مادموا-
نمي دانم دنبال گفتن چه بـود،       . درنگي كرد و نگاه معني داري به من انداخت        

همـين قـدر سـري تكـان داد و لبخنـد       » منظورت چيـست؟  «چون تا پرسيدم    
ببينم، مادموازل پولين بـه     . تا بوده چنين بوده   «: موزيانه اي زد و به گفته افزود      

  » خيلي عالقه دارد؟گل
  ».نمي دانم، اصال نمي دانم«: جواب دادم

  »!چه؟ اين را هم نمي دانيد«: او هم،غرق در شگفتي، به بانگ بلند گفت
  ».نمي دانم، يعني حواسم نبوده«: خندخندان دوباره گفتم

اين را كـه گفـت، سـري تكـان داد و بـه        » .همين مرا به فكر مي اندازد     ! هوم«
با اين فرانسه اي كه من و       .  خيلي خوشحال به نظر مي آمد      منتها. راهش رفت 

  . او اختالط مي كنيم، راستي راستي خيط مي كاريم
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  چهار

  
حاال هم ساعت يـازده شـب       . امروز روز خنده دار و عوضي و بيهوده اي بود         

ماجرا . است و توي اتاقكم و نشسته ام و دارم امروز را در ذهن مرور مي كنم               
ينجا شروع شدكه ناچار شدم بروم قمارخانه به جاي پولينـا الكـساندروفنا             از ا 

همه ي هزار و ششصد گولـدن او را برداشـتم، منتهـا دو تـا شـرط                  .قمار كنم 
اول اينكه پنجاه پنجاه قمار نمي كنيم، يعني اگر ببرم، و دو ديگر اينكـه               : كردم

ن پول دارد و يقينـا      پولينا همان شب برايم توضيح مي دهد كه چرا نياز به برد           
من كه نمي توانم به خودم بقبوالنم كه موضوع . مبلغ مورد نيازش چقدر است  

پول كه، از قرار معلـوم، بـراي مقـصود خاصـي الزم             . فقط موضوع پول است   
سـالن هـاي قمـار از       . قول داد بگويد، من هم رفتم     . است و هرچه زودتر هم    

راهم ! در بي حيا و طمعكارند    امان از اين آدم ها كه چق      . جمعيت موج مي زد   
را به زور از ميان جمعيت باز كردم و رفتم درست وسط ايستادم بغـل دسـت                 

آن وقت با ترس و لرز بناي قمار كردن گذاشـتم و هـر بـار هـم            . شتيلي بگير 
در اين گير و دار چيزي را از نظر         . بيشتر از دو سه سكه به بازي نمي گذاشتم        

رد   . چيز شدمنمي انداختم و متوجه يكي دو     به نظرم آمد كه محاسبه كـردن بـ
اهميت چنداني ندارد و آن طور كه بعضي از قماربازها خيال مي كنند اهميت              

آنها مي گيرند مي نشينند و چند ورق كاغذ رسم جلوشان مي گذارند،             . ندارد
هر حركتي را يادداشت مي كنند، حدس مي زنند، احتماالت را محاسـبه مـي               
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بعد هـم،   . يق مي كنند و دست آخر پول به بازي مي گذارند          كنند، جمع و تفر   
ولـي خـوب   . عين ما بيچاره هايي كه بدون محاسبه بازي مي كنيم، مي بازنـد           

راستش اگر نگويم . من به نتيجه ي واحدي رسيده ام كه به نظرم درست باشد   
كـه در واقـع خيلـي هـم         -نظام، نوعي نظم در توالي بردهاي تصادفي هـست        

مثال اين طور پيش مي آيد كه بعـد از دوازد شـماره از رديـف                . عجيب است 
وسط، عاقبت رديف سوم مي آيد، بگيريم دوبار به اين رديف اصابت مي كند           

بعـد از اينكـه بـه       . و بعد تغيير مسير مي دهد مي رود سر وقـت رديـف اول             
رديف اول، آن هم يك بار، اصابت كرد آن وقت، به رديف وسط برمي گردد                

ر بار به آن مي خورد و حاال بار ديگر نوبت به رديف آخر مي رسد و سه چها 
با دو شماره ي سرراست و بعد لحظه اي برمي گردد به رديف اول و از سـر                  
نو سه بار به رديف وسط مي خورد و يك ساعت و نـيم الـي دو سـاعت بـه                   

و اين خيلي جالب . يك، سه، و دو؛ يك، سه، و دو       . همين شيوه پيش مي رود    
 تقريبـا بـي هـيچ    سياه و قرمز مثال يك روز يا يك روز صبح هست كه         .است

 سياه يا   قرمزنظمي جا عوض مي كنند و هر لحظه تغيير مي كنند و در نتيجه               

 نمي  قرمزروز بعد، يا شب بعد، چيزي جز        . بيش از دو سه بار پياپي نمي آيد       

 بگـوييم    بيست و دوبار پشت سر هم مي آيد و مـدتي،           قرمزقضا را مثال    . آيد
راجع به اين چيزهـا خيلـي آمـوختم،    . كل روز، به همين ترتيب ادامه مي يابد   

آن هم از آقاي استلي كه صبح تا ظهر سر ميز قمار مي نشست و تو بگو يك                  
از خودم چه بگويم كه سكه ي آخر را باختم، .  بازي نمي گذاشتهسكه هم ب  

روي جفـت و    بي هيچ معطلي دويـست گولـدن گذاشـتم          . و خيلي هم سريع   
پانصدتاي ديگر گذاشتم و باز هم بردم و دو سـه بـار پـول گذاشـتم و                  . بردم
به نظرم صرف پنج شش دقيقه حدود چهار هزار گولدن به جيب زدم و              . بردم
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منتها حس عجيبي سراسـر وجـودم را        . بهتر بود همينجا دست از بازي بكشم      
ر سنگ بكوبم يا    گرفت كه نوعي پهلو زدن با سرنوشت بود، كه يا سرش را ب            

باالترين رقم مجاز، يعني چهار هزار گولدن، را به بازي          . برايش زبان دربياورم  
آن وقت، خراب از باده ي باخت، دار و ندارم را درآوردم و            . گذاشتم و باختم  

در همان محل به بازي گذاشتم و باز هم باختم، و پـس از آن مثـل آدم هـاي                    
راسـتش در مخيلـه ام نمـي        . ور شـدم  برق گرفته از پشت ميـز برخاسـتم و د         

گنجيد كه چنين باليي بر سرم آمده باشد و به پولينا هم نگفتم تا انـدكي قبـل         
در ايـن گيـر و دار   . از شام، آن وقت بود كه نقل باخت خودم را بـه او گفـتم       

  . توي پارك بي مقصد و مقصود قدم مي زدم
 فرانسوي و مـادموازل  يارو. سر غذا، باز هم مثل سه روز پيش خلقم تنگ بود  

معلوم شد مادموازل بالنش امروز صبح قمارخانـه        . بالنش باز مهمان ما بودند    
اين بار چون با من حـرف       . بوده و شيرين كاري هاي مرا به چشم ديده است         

جنـاب فرانـسوي    . مي زد، انگار به گفته هاي مـن توجـه بيـشتري مـي كـرد               
باخته ام مال خودم بوده يا مال       رودربايستي را كنار گذاشت و پرسيد پولي كه         

. القصه، كاسه اي زير نيم كاسـه اسـت        . از قرار معلوم به پولينا شك برده      . غير
  .  پول باخته را پول خودم قلمداد كردموبي درنگ دروغ گفتم 

چنـين پـولي را از كجـا آورده بـودم؟ در            : ژنرال انگشت در دهان  مانده بـود       
ولدن شروع كردم و شـش هفـت بـار          توضيح گفتم كه دست اول را با صد گ        

پشت سر هم كه بردم، پولم به پنج شش هزار گولدن رسيد و بعد هـم در دو                  
  .نوبت دار و ندارم را باختم

همچـو كـه توضـيح مـي        . آمدمي  معلوم است كه هرچه گفتم به نظرم موجه         
بـا  . دادم، دزديده به پولينا نگاه كردم، منتها از چهره اش چيزي دستگيرم نـشد         

ن حال، گذاشت دروغم را تا آخر بگويم و درصدد اصالح برنيامد و همـين         اي
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سبب شد نتيجه بگيرم در دروغزني بـرحقم و قمـار كـردن بـه جـاي او الزم                   
به هر تقدير، با خود انديشيدم كه توضيحي به من بدهكار           . است مكتوم بماند  

  .است و همين امروز صبح وعده كرده بود رازي را فاش كند
بـا  . ه بودم كه ژنرال زبان به مالمتم مي گشايد، ولي چيـزي نگفـت             خيال كرد 

شايد در تنگنـاي  . اين حال در چهره اش نشاني از دلواپسي و بي قراري ديدم     
مالي برايش دردناك بود همين طور بگيرد بنشيند و بشنود يك عالمـه طـالي               

ل نازنين در عرض ربع ساعت به دست احمق بي احتياطي مثل من بيايد و مث              
  . آب خوردن از دستم برود

هـر دو زمـان     . به گمانم ديشب با جناب فرانسوي سخت كلنجـار رفتـه بـود            
درازي در به روي خود بسته بودند و راجع به موضوعي با حرارت حرف مي               

ول وقـت   افرانسويه كه آزرده مي نمود گذاشت رفـت و امـروز صـبح              . زدند
 زياد گفت و گـوي ديـروز را         برگشت به ديدن دوباره ي ژنرال، تا به احتمال        

  .دنبال كند
جناب فرانسوي پس از گوش دادن به قصه ي باخت من به لحـن نيـشدار، و                 

نمي دانم چرا ناچار شد اين    . حتي مغرضانه اي، گفت كه عقلت كجا رفته بود        
 روس هـا قماربازنـد،     را هم به گفته بيافزايد كـه بـا اينكـه تعـداد فراوانـي از               

  .هم ندارندبازي را استعداد قمار
و بعـد از    » ولي به نظر من رولت را جز براي روس هـا نـساخته انـد؛              «: گفتم

اينكه به جاي جواب، پوزخندي تحويلم داد، گفتم كه بـاور كـن راسـت مـي           
شان را مـي            گويم چون با قمارباز خواندن روس ها بـه جـاي مـدح، دارم ذمـ

  .گويم، پس دليلي ندارد كه در گفته ام شك كني
  » را بر چه بنياد مي كني؟تآخر نظر«: پرسيدفرانسويه 
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 بر اين حقيقت كه استعداد جمع آوري ثروت،به پايمردي سير تـاريخي، در              -
تعليمات ديني مربوط به فضايل و صفات فرنگي متمدن، نكته ي اصلي شـده              

از سوي ديگر روسي جماعت استعداد جمع آوري ثروت نـدارد هـيچ،          . است
ر باد مي دهد، بي هيچ هدفي چنين مي كنـد و بـه              تازه در جايي هم كه پول ب      

با وجود اين، ما روس ها هم به پول احتياج داريـم و             . صورت بسيار بدي هم   
در نتيجه به شيوه هايي مثل، فرض بگير، رولت، كه سبب مي شـود كـسي در     

ود عالقه منديم و آماده     شكهو ثروتمند   يعرض دو ساعت و آن هم بدون كار         
و چون بـي هـيچ هـدفي        .  اين را بسيار اغواكننده مي يابيم      ما. ي پذيرش آنيم  

قمار مي كنيم و كوشش واقعي هم به خرج نمي دهـيم، دلمـان مـي خواهـد                  
  !بازنده باشيم

  » .شايد تا اندازه اي حق با تو باشد«: جناب فرانسوي از سر خودبيني فرمود
دت از خـو  . اصال هم حـق بـا تـو نيـست         «: ژنرال با ترشرويي و تحكّم گفت     

  ».شرمنده هم باش كه راجع به هموطنانت اين جوري حرف مي زني
آخر كه مي تواند بگويـد كـدام يـك از           ! محض رضاي خدا  «: در جواب گفتم  

اين دو چندش آور است، بي قيدي و الاباليگري روس هـا يـا پـول انـدوزي                  
  »آلماني ها با كار شرافتمندانه؟

  »!ايچه انديشه ي ددمنشانه «: ژنرال با تعجب گفت
  »!چه انديشه ي روسيانه اي«: فرانسويه هم با تعجب اظهار فرمود

  :به بانگ بلند گفتم. خيلي دلم مي خواست خشمگينشان كنم. خنديدم
 شخصا ترجيح مي دهم تمام عمرم را در چادر باديه نشينان قرقيز سر كنم و -

  . بت آلماني ها را پرستش نكنم
  »چه بتي؟«: رفت، داد زدژنرال، كه ديگر داشت از كوره در مي 
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وقت چنداني نيست كـه آمـده ام اينجـا،    .  شيوه ي ثروت اندوزي آلماني ها     -
منتها آنچه در اين مدت كوتاه ديده ام و از نظر گذرانده ام، خون تاتاري ام را                 

پس خدا نكند ذره اي از فضايلشان نصيب من شود، همه           . به جوش مي آورد   
ت فرسخي را دور و بـر روسـتا زيـر پـا            ديروز شش هف  ! اش ارزاني خودشان  

نقل آنچه برايتان مي گويم، انگار بي كم و كاست همان است كه در              . گذاشتم
اينجـا در هـر خانـه اي پـدر          . كتاب مصورهاي تعليمي آلماني ها آمده اسـت       

آن قدر شريف است كه . در فضيلت و شرف رودست ندارد ي دارند كه]فاتر[
من از اين آدم هاي شريف كه كسي زهـره        . كسي جرئت ندارد نزديكش برود    

 از اين فاتر ها خانواده اي دارد        يكهر. ي نزديك شدن به آنها را ندارد بيزارم       
و غروب به غروب از روي كتاب هاي تعليمي بلند بلند بـراي يكـديگر مـي                 

فـرو  . نارون و بلوط بن بر فراز خانه ي كوچك خش خش مي كننـد             . خوانند
افق، لك لكي بر بام خانه، منظره اي بس دل افروز و            رفتن خورشيد در جيب     

  ...شاعرانه
ژنرال تو را به خدا عصباني نشويد، بگذاريد تا سر حـد امكـان منظـره را دل                  

يادم مي آيد كه پدر خدابيامرزم هم از روي كتـاب هـاي مـشابهي              . افروز كنم 
يي براي من و مادرم مي خواند، آن هم زير درخت زيرفون در باغچه ي جلـو    

بـاري،  .پس من صالحيت اظهار نظر درباره ي چنين مـسائلي دارم          ...خانه مان 
همگـي  . هريك از اعضاي خانواده ها در اين جا مطيع و برده ي فاترشان انـد         

حـاال فـرض    .  جهودها پول پس انداز مي كننـد       نمانند خر كار مي كنند و عي      
و دل بـه پـسر   بفرماييد يكي از فاترها فالن مقدار گولدن ذخيره كـرده اسـت             

بـه  . ارشدش بسته است كه در مغازه يا تكه زمين مايملكش جايش را بگيـرد             
همين طور . اين ترتيب دخترش از جهيزيه محروم مي ماند و ترشيده مي شود

هم پسر كوچك تر خانواده به مزدوري مي رود تا براي كـسي ديگـر بردگـي            
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 پول مكتسب بـه     كند يا به عنوان سرباز در معرض فروش گذاشته مي شود و           
در اين باره پرس و جو كرده ام و خالف نمي . ثروت خانواده افزوده مي شود

و چنين كاري از سر صداقت صورت مي گيرد، آن هم صداقتي چنـان              . گويم
شديد كه پسر كوچك تر، كه فروخته شده، راستي راستي خيال مي كنـد كـه                

سـتي كـه كمـال    و ايـن بـه را   . فروخته شدنش جز از سر صداقت نبوده است       
مطلوب است، آن هم در جايي كه شـخص قربـاني، در همـان حـال كـه بـه                    

ديگر چه؟ پسر ارشـد هـم     . قربانگاه هدايتش مي كنند، سرشار از شعف است       
او خاتونش را يافته است و دل در گـرو عـشق هـم    . حال و روز بهتري ندارد  

ي گولـدن  نهاه اند منتها نمي توانند عروسي كننـد، چـون هنـوز بـه قـدر كـاف          
پس پارسا و پاكدامن و لبخند بر لب صبر مي كننـد و بـه ميـل                 . نيندوخته اند 

گونه هاي خاتون ديگر گود افتاده اسـت و رو          . خود به مسلخ روانه مي شوند     
آخراالمر ظرف بيست و اندي سال ثروتشان بيـشتر شـده،           . به پژمردگي است  

فاتر بـراي   . درستكارييعني يك عالمه گولدن اندوخته اند، آن هم با تقوي و            
نخست زاده ي چهل ساله اش آروزي سعادت مـي كنـد و همـين طـور هـم                   
عروس سي و پنج ساله اش، كه پستانش خشكيده است و دماغش سرخ شده              

فاتر، ضمن آرزوي سعادت، اشك مي ريزد و خطبه ي عقدشان را مـي               .است
و عـين   پسر ارشد حاال خودش فاتر پرهيزكاري مي شـود          . خواند و مي ميرد   

ظرف پنجاه يا هفتاد سال، نوه ي فـاتر         . همين داستان از سر نو مكرّر مي شود       
بزرگ ديگر دريافته است كه چه چيز منجر به سرمايه ي كالن مي شود، واين               
سرمايه ي كالن را دست به دست به پسرش و او هم به پسرش و بـاز او نيـز    

 امثـال بـارون    به پسرش تحويل مي دهد و در نتيجه پس از پـنج شـش سـال               
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شـيطان عـالم اسـت چـه         يـا،  ،1روتسچيلد پديد مي آيد، يـا هـوپ و شـركا          
صد يا دويست سال جـان  : خوب قربان، چه صحنه اي از اين شاهانه تر  .كسي

كندن و صبر و هوش و صداقت و نيك منشي و استقامت و صـرفه جـويي و      
و . ديگـر چـه مـي خـواهيم؟ خـوب، رودسـت نـدارد             ! لك لكي بر بام خانه    

يعني كساني   ي عالميان مي پردازند و گناهكاران،     وربنابراين، از آن مسند به دا     
خوب قربان، خاتمـه    . را كه ذره اي شبيه خودشان نيستند، به كيفر مي رسانند          

من ترجيح مي دهم خودم را به شيوه ي روس ها به دامن            . ي كار چنين است   
هـوپ و   .  هم بـزنم   عيش و عشرت بيندازم يا سر ميز رولت پول و پله اي به            

دلـم هـم   . پولم را بـراي خـودم الزم دارم     . شركا شدن در نسل پنجم پيشكش     
. نمي خواهد شخص خودم را وسيله ي ضروري كـسب سـرمايه تلقـي كـنم               

  .اعتقاداتم چنين است. متوجهم كه الطائل به هم مي بافته ام، ولي باكي نيست
چـه انـدازه تـوأم بـا        نمي دانم حرف هايت     «: ژنرال با حالتي انديشناك گفت    

ولي اين را به يقين مي دانم كه لحظـه اي كـه اختيـارت را از                 . صداقت است 
  »...دست بدهي، ولو اندكي، چنان باد مي كني كه

هرگاه كه جناب زنرال موضـوعي  . و طبق عادت، جمله اش را ناتمام گذاشت       
تش را پيش مي كشيد كه اهميت آن ذره اي از گفتار روزمره بيشتر بود، جمال              

جنـاب فرانـسوي سرسـري داشـت گـوش مـي داد و              . را ناتمام مي گذاشت   
تو بگو يك كلمـه هـم از حـرف هـاي مـن سـر                . چشمانش باز باز مانده بود    

. پولينا هم با نوعي بي اعتنايي نخوت آلود داشت گوش مي داد. درنياورده بود 
ـ                    ا چنين به نظر مي آمد كه آن روز سر ميز غذا يك كلمه از حرف هاي مـن ي

  .نودكس ديگري را نمي ش
                                                 

نام بانك مشهوري بوده و در آمستردام و لندن هم  - Hope and Company-هوپ و شركا.  1
  .]از يادداشت مترجم انگليسي[شعبه داشته 
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  پنج

  
پولينا عجيب انديشناك به نظر مي آمد، منتها از سـر ميـز كـه برخاسـتيم بـي                   

بچه ها را برداشتيم و از سـمت        . معطلي به من دستور داد مالزم ركابش باشم       
  .فواره به پارك رفتيم

بي، بر  از آنجا كه هيجان زده بودم، سؤال زير را بي تأمل، از سر ابلهي و بي اد                
زبان آوردم كه چرا جناب فرانسوي موسوم به ماركي دگريو غيـر از اينكـه او                

  . را همراهي نمي كند، چندين و چند روز هم هست با وي سخن نگفته است
هرگـز  » .چون بي سر و پايي بـيش نيـست        «: پولينا به لحن عجيبي جواب داد     

ينكـه مبـادا    نشنيده بودم راجع بـه دگريـو بـا ايـن لحـن حـرف بزنـد و، از ا                   
  .دلخوريش را تعبير و تفسير كنم، لب از لب باز نكردم

   راستي ديدي امروز با ژنرال كوك نبود؟-
مي خواهي بـداني چـه خبـر اسـت؟          «: به لحن بي اعتنا و خشم آلودي گفت       

خوب، دار و نـدار ژنـرال در گـرو اوسـت، مـايملكش مـال اوسـت، و اگـر                     
سوي، دست روي امالك گرو مـي       مادربزرگ عمرش به دنيا باشد، جناب فران      

  ».گذارد
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 پس راست است كه همه چيز به گرو گذاشته شده؟ چيزهـايي بـه گوشـم                  -
  .خورده بود ولي نمي دانستم كه پاي همه چيز در ميان است

   پس مي خواستي غير از اين باشد؟-
آخر به نظر مـن     ! مادموازل بالنش را بگو كه ديگر زن ژنرال نمي شود         «: گفتم

 قدري دلباخته اش است كه اگر سركار عليه رهايش كند خود را بـه               ژنرال به 
اين جوري عاشق شـدن، آن هـم در سـن و سـال او، خطرنـاك                 . تير مي زند  

  ».است
من هم گمان مي كنم باليـي بـر سـرش           «: پولينا الكساندروفنا انديشناك گفت   

  ».مي آيد
كه معلوم شود فقـط     ديگر از اين شيوه زننده تر       ! بابا اي واهللا  «: با تعجب گفتم  

تازه بـه خـودش هـم      . براي پول بوده كه طرف مي خواسته با او عروسي كند          
واقعـا كـه   . زحمت نداده كه حفظ ظاهر كنـد و ادب و آداب را رعايـت كنـد        

از مادربزرگ چه بگويم كه مگر مضحك تر و زننده تـر از ايـن   ! دست مريزاد 
 مـردنش شـوند؟     هم هست كه هي تلگراف پشت تلگراف بفرستند و جوياي         

  »هان؟ پولينا الكساندروفنا، نظر حضرت عالي چيست؟
. همـه اش مفـت و يـاوه اسـت         «: به ميان حرفم درآمد و از سر انزجار گفـت         

از چه اين قدر خوشحالي؟ . تعجبم هم از اين است كه زده اي بر طبل بيعاري      
  »نكند چون دار و ندارم را باخته اي؟

 به حساب ديگران نمي توانم بازي كـنم،     چرا دادي كه ببازمش؟ گفتمت كه      -
هرچه بگويي، نه نمي گويم ولي ماحصل كار به     . تو كه ديگر جاي خود داري     

نگفتمت سه پلشك مي آيد؟ ببينم حاال خيلي نـاراحتي          . من مربوط نمي شود   
  كه آن همه پول از دست رفته؟ پول مي خواهي چه كار؟

   چرا مي پرسي؟-
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مچو كه به حساب خودم دست به قمـار بـزنم           ه... مگر قول ندادي بگويي؟    -
آن وقت . صددرصد مطمئنم كه مي برم) با اين صد و بيست گولدني كه دارم    (

  .هرقدر كه الزم داشته باشي به عنوان قرض به تو مي دهم
حـرفم را بـه دل      «: در ادامـه گفـتم    . پولينا قيافه ي تحقيرآميزي به خود گرفت      

يچم، يعنـي در چـشم تـو الوجـودم، بـه      اين احساس كه در برابر تو هـ     . نگير
اگـر  . قدري با من عجين شده است كه به نظرم پول هم از من قبول مي كنـي               

  ».وانگهي، پول تو را باخته ام. پيش كشي به تو بدهم، شايد آزرده نشوي
پولينا نگاه تندي به من انداخت و چون ديد به طعنه و از سر آزردگي حـرف                 

  : بريدمي زنم،يك بار ديگر حرفم را
مي خواهي هـم بـداني، مقروضـم،        .  اوضاع و احوال من قابل عرض نيست       -

ايـن فكـر احمقانـه و     . پولي بدهكارم و مي خواهم بدهي ام را بپردازم        . همين
. عجيب به سرم افتاده كه اينجا سر ميز قمار مي برم و برو برگـرد هـم نـدارد                  

ه بود، ولي بـه آن  خودم هم سر درنمي آورم كه چرا چنين فكري به سرم افتاد       
  .شايد هم دليلش اين بود كه همين يك امكان مانده بود. ايمان داشتم

حال آدم مغروقي را    .  شايد هم دليلش اين بود كه كشته مرده ي بردن بودي           -
قبول كن كه اگر در حال غرق شـدن         . داشتي كه به هر خاشاك چنگ مي زند       

  .  بگيردنبود، امكان نداشت خاشاك را به جاي شاخه ي درخت
نه بابا؟ خودت را نمي گـويي؟ همـين دو          «: پولينا كه متعجب شده بود پرسيد     

هفته پيش خودت با آب و تاب به من گفتي كه سر ميز رولت صددرصدد مي 
يا نكند داشتي شوخي . برم و تو هم خيال نكني كه حرف احمقانه اي مي زنم       

كه جايي بـراي    مي كردي؟ منتها يادم مي آيد به قدري جدي حرف مي زدي             
  ».شوخي نبود
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. هنـوز هـم مطمئـنم كـه مـي بـرم           . درست است «: انديشناك در جواب گفتم   
راستش بايد اقرار كنم كه باعث شده اي ايـن سـؤال را از خـودم بپرسـم كـه             
چطور است كـه بـدبياري امـروز مـن، گـو اينكـه حـاكي از خـريتم و مايـه                      

شته است؟ هنـوز اطمينـان      شرمساري بود، نشاني از ترديد در ذهنم باقي نگذا        
كامل دارم كه به محض اينكه به حساب خودم دست به قمار بزنم، صددرصد              

  ».مي برم
   چرا اين قدر مطمئني؟-
فقط مي دانم كه بايد ببرم، و ديگر اينكـه جـز            .  راستش خودم هم نمي دانم     -

شايد براي همين است كه خيال مي كنم حتمـا          . اين راه چاره اي برايم نمانده     
  . برممي
   يعني اينكه تو هم سخت به آن نياز داري، آن هم چون كوركورانه مطمئني؟-
   نكند شك داري كه من هم چه بسا نياز جدي داشته باشم؟-

ولي حاال كـه اصـرار مـي كنـي،     . به من چه«: پولينا آرام و بي اعتنا جواب داد      
ر شـايد دلـت شـو     . آري، خيال نمي كنم كه چيزي به طور جدي نگرانت كند          

هر لحظه هم به رنگي ديگر درمـي        . بزند و ناراحت هم بشوي، منتها جدي نه       
پول براي چه مـي خـواهي؟ داليلـي كـه آن دفعـه      . آيي و بر يك مدار نيستي 

  ».آوردي محكم نبود
! البد مقرضي . ببينم، گفتي ناچاري قرضي را ادا كني      «: به ميان كالمش درآمدم   

  »نكند به يارو فرانسوي مقروضي؟
  نكند مست باشي، هان؟. امروز به طعنه حرف مي زني! سؤالي چه -
گاهي هم سؤاالت بـي پـرده اي        .  مي داني كه هرچه دلم بخواهد مي گويم        -

باز هم مي گويم كـه غـالم تـوام و كـسي هـم از غـالم جماعـت                    . مي پرسم 
  .غالم كه توهين نمي كند. خجالت نمي كشد
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  . ات را هم ندارم»غالمي«تحمل اين فرضيه ي !  اي ياوه، ياوه-
 توجه بفرماييد كه اگر به بردگي استناد مي كنم، براي اين نيست كه خـوش                -

  .داشته باشم غالم تو باشم، بلكه براي اين است كه كاريش نمي شود كرد
   رك و راست بگو براي چه به پول نياز داري؟-
   چرا بگويم؟-

  »هر جور ميلت است؟«: سري به غرور تكان داد و گفت
ام را نداري، ولي توقع داري مثل غالمـان عمـل           » غالمي«مل فرضيه ي     تح -

كه مي پرسـي چـرا      . باشد، مي گويم  » !چون و چرا موقوف، جواب بده     «. كنم
  !پول همه چيز است. پول؟ اينكه سؤال ندارد

آخـر چنـان شـوريده و    ! ولي نياز به پول آدم را كه شيدا نمـي كنـد           .  ملتفتم -
البد هدف خاصي در ذهن . رواي چيزي را نداريسرگشته شده اي كه ديگر پ     

  .يااهللا، بدون حاشيه رفتن بگو. داري
انگار داشت از كوره در مي رفت و من هم سخت خوشحال بودم كه بـا كـج                  

  :گفتم. خلقي دارد استنطاقم مي كند
 معلوم است كه هدفي دارم، منتهـا راسـتش نمـي دانـم چـه جـوري آن را                    -

كه با پول، آدم ديگري مي شوم، حتي براي تـو           جز اين نيست    . توضيح بدهم 
  .هم، و از غالم بودن بيرون مي آيم

   چه؟ از كجا معلوم به آن برسي؟-
 از كجا معلوم به آن برسم؟ آخر در تصورت هم نمي آيد بتوانم كاري كـنم                 -

اين تعجب و ناباوري جنابعالي     ! كه به چشم ديگري جز غالم به من نگاه كني         
  .اهميت نداردذره اي هم برايم 

 مگر نگفتي از بردگي ات لذت مي بري؟ خوب مـن هـم نظـري جـز ايـن                    -
  .نداشتم
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نظرت چنين بود؟ چه بگويم كه ساده «: با احساس لذت عجيبي بانگ برآوردم 
و با داد   » .آري، آري، معلوم است كه به غالمي ات دلشادم        ! دلي ات مرا كشته   

سـت كـه ذلـت و حقـارت مايـه ي      بلي، بلي معلوم ا«: و بيداد به گفته افزودم   
شايد وقتي كه شالق بر گرده ي آدم فرود مي آيد و            ! واقعا كه ! شادماني است 

ولي شايد يك بار هم شـده بخـواهم         ... گوشت تن را مي درد، لذتبخش باشد      
چند روز پيش سر شام و در حضور شـما،          . از نوع ديگر لذّت برخوردار شوم     

ل كه شايد هم دستم را نگيرد، مرا اندرز      ژنرال از بابت آن هفتصد روبل در سا       
جناب ماركي دگريو هم ابرو باال مي اندازد و همه اش نگاهم مي كند              . فرمود

آخ كه چقدر دلـم مـي خواهـد در       . ولي در عين حال توجهي به من نمي كند        
  »!حضور تو گوشش را بگيرم و بكشم

.  رفتـار كنـد  آدم در هر وضع و حالي مي تواند با مناعت         !  چه جوان جاهلي   -
بر فرض هم كه دشوار باشد، مبارزه به جاي اينكه آدم را خوار و خفيف كند،                

  .مايه ي عظمت مي شود
ولي چرا لحظه اي اين فرض را نمي كني كـه شـايد             !  گل گفتي و در سفتي     -

يعني شايد آدم محترمي باشم، منتها بلد نباشـم         . بلد نباشم محترمانه رفتار كنم    
متوجهي كه شايد قـضيه ايـن جـوري باشـد؟     .  رفتار كنممثل آدم هاي محترم  

مي داني چرا؟ چون خدا خودش از       . واقع اينكه روس ها همه اين جوري اند       
راه كرم، عنايت خاصش را شامل حال روس هـا كـرده كـه بتواننـد صـورت                  

اغلـب  . موضوع، موضوع صورت ظاهر است. صحيح رفتار را به تعجيل بيابند 
ايتش را شامل حال ما روس ها كـرده كـه بـراي يـاد               هم خداوند به قدري عن    

ولي چه مي شود كرد كه اغلـب        . گرفتن نحوه ي رفتار، به نبوغ احتياج داريم       
فقـط در ميـان     . اوقات نبوغ در دسترس نمي باشد، چون متـاع نايـابي اسـت            

فرانسويان و شايد عده اي از اروپاييان ديگر است كه صورت هـايي از رفتـار     
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اي از كمال رسيده است كه فردي از افراد چـه بـسا در ظـاهر                به چنان درجه    
براي همين  . نشان از كمال مناعت داشته باشد و در عين حال به پشيزي نيرزد            

فرانسوي جماعت تـوهين    . است كه صورت نيكو برايشان خيلي اهميت دارد       
را، هرقدر هم سخت باشد، بر خود هموار مي كند و خم به ابـرو نمـي آورد                  

 به وقتي كه گوشش را بكشند، چون چنين كاري نقص صـور آداب              ولي واي 
به همين دليل است كه بانوان روسي ما براي فرانسوي ها غـش             . مقبول است 

هرچند، تا آنجا كه    .  آخر فرانسوي ها صورت نيكو دارند      -و ضعف مي روند   
فقط خصلت خـروس را  . به من مربوط مي شود، ذره اي صورت نيكو ندارند       

با اين حال وانمود نمي كنم كه از ]. خروس فرانسوي [Le coq Gauloisدارند، 
دسـت آخـر    . شايد خروس ها معركه باشند    . آن سر درمي آورم؛ زن كه نيستم      

بيشتر وقـت   . هم اينكه دارم چرند مي گويم و تو هم جلو زبانم را نمي گيري             
ز را آخر هر وقت با تو حرف مي زنم، دلم مي خواهد همه چي. ها نطقم را ببر

. ادب و آداب را فرامـوش مـي كـنم         . به تو بگويم و چيزي را از قلم نينـدازم         
راستش آماده ام اقرار كنم كه عالوه بـر صـورت ظـاهر، از هرگونـه خـصلت         

همـه چيـز    . واقع اينكه نگران خصايل اخالقي ام نيستم      . اخالقي هم عاري ام   
ساني در سـرم    يك فكر ان  . خودت مي داني چرا   . در وجود من به پايان رسيده     

خيلي وقت است كه ديگر نمي دانم در دنيا، در روسيه يا اينجا،             . نمانده است 
درسدن را گشته ام ولي اصال يادم نمي آيد درسدن چه شكلي            . چه مي گذرد  

چون ديگر ذره اي هم . خودت مي داني چه چيزي فكرم را مشغول كرده. بود
رجا مي گويم كه همه جا      اميد ندارم و در نظرت هم الوجودي بيش نيستم، د         

نمـي دانـم چـرا و    . جز تو نمي بينم و جز تو هم كسي بـرايم اهميـت نـدارد       
مي داني كه شايد اصال خوشگل هـم نباشـي؟ تـازه    . چگونه دوستت مي دارم   

حتم دارم  ! نمي دانم خوشگل هستي يا نيستي، يا صورتت قشنگ هست يا نه           
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كـه احتمـالش فـراوان      اين. كه جان تو قشنگ نيست و ذهنت هم دنـي اسـت           
  . است

شايد براي همين است كه دل به اين بسته اي كـه مـرا بـا پـول                  «: پولينا گفت 
  »بخري، چون به جان واالي من اعتقاد نداري؟

  »ِكي دل به اين بسته بودم كه تو را با پول بخرم؟«: بانگ برآوردم
.  همين طور داري پرت و پال مي گويي و رشته ي كالم از دسـتت دررفتـه                 -

اگر به فكر خريدن من نيستي، البد خيال مي كني مي تواني آبرويم را با پـول                 
  . بخري

گفته ام كه نمي توانم منظورم را روشن بيان         .  نه، جانم اصال اين طور نيست      -
نخـواه از   . به پرت و پال گويي مـن خـشم مگيـر          . تو از سرم زياد هستي    . كنم

ولي چه فرقي مي كنـد؟      . تمدست من عصباني بشوي، من ديوانه اي بيش نيس        
باال در اتاقكم جز اين نبايد بكنم كه خش خش لباسـت را             . بفرما عصباني شو  

پس چـرا از دسـت مـن        . در خيال بياورم و با دندان به جان دست هايم بيفتم          
عصباني هستي؟ چون خودم را غالم تو خواندم؟ بفرما از من بهره كشي كـن،   

مي دانـي آخـرش يـك روزي        ! ي كن در كسوتِ غالم خودت از من بهره كش       
مي خواهم بكشمت؟ بكشمت نه براي اينكه ديگر دوسـتت نمـي دارم، يـا از         
سر رشك و حسد است، نه، بكشمت از براي اينكه گاهي اين ميل مفـرط در                

  ... داري مي خندي. من ايجاد مي شودكه تو را يك لقمه ي خام بكنم
مـي كـنم كـه حـرف زدن         امـر   . اصال نمـي خنـدم    «: پولينا از سر خشم گفت    

. و همچنان كه از خشم نفسش بند آمده بود، دست از گفتـار كـشيد          » .موقوف
قسم مي خورم كه نمي دانم قشنگ بود يا نبود ولي هميشه خوش داشـتم در                

براي همين هـم هـست كـه اغلـب خـوش            . مواقعي از اين قبيل نگاهش كنم     
 شـايد  .داشتم انگشت روي نقطـه ي حـساسش بگـذارم و خـشمگينش كـنم             
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در ادامه ي سخن اين . متوجه اين نكته شده بود و مخصوصا از كوره در رفت  
  »!چه مزخرفاتي«: او هم از روي انزجار درآمد كه. را به او گفتم

يـك چيـز ديگـر هـم هـست؛          . ككم هم نمي گـزد    «: در دنباله ي سخن گفتم    
اغلب اوقات دچار چنان وسوسـه      : راستش خطرناك است كه با هم قدم بزنيم       

ي مقاومت ناپذيري مي شوم كه بگيرم حسابي كتكـت بـزنم، صـورتت را از                
داري به  . باالخره هم روزي كار به اينجا مي كشد       . شكل بيندازم، خفه ات كنم    

خيال مي كني كار به رسوايي بكشد مي ترسم؟ خشم . راه جنون مي كشاني ام
 مـي  تو؟ خشم تو چه اهميتي دارد؟ من بي هيچ اميـدي دوسـتت مـي دارم و              

اگر دست  . دانم پس از چنان موضوعي هزار بار بيشتر دوستت خواهم داشت          
ولي خوب تا جـايي كـه       . به كشتنت بزنم، ناچار مي شوم خودم را هم بكشم         

ممكن باشد كشتن خودم را به تأخير مي اندازم بلكـه در بـي درمـان بـي تـو                  
وز قبـل   هـر روز از ر    : چيزي باورنكردني برايت بگويم   . بودن را احساس كنم   

از ايـن قـرار، اگـر       .  حتي اگر هم تقريبا محال باشـد       -بيشتر دوستت مي دارم   
قدريگرا نباشم چه چاره كنم؟ يادت كه نرفته است، پريـروز در شـالنگنبرگ              

اگر لب تـر كنـي، خـودم را تـوي           «: كه كفرم را درآورده بودي، زير لب گفتم       
كـردم و خـودم را      اگر يك كلمه گفته بودي معطـل نمـي          » .پرتگاه مي اندازم  

  »باور نمي كني؟. پرت مي كردم
  »!چه ياوه بافي ابلهانه اي«: داد زد

مي دانم در حضور تـو      . ابلهانه يا عاقالنه، ككم هم نمي گزد      «: من هم داد زدم   
با تو كه باشـم،     . چاره اي ندارم جز اينكه هي حرف بزنم، پس حرف مي زنم           

  ». بر باد رودهر چه عزت نفس دارم بر باد مي رود، و گو كه
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آخر چـرا بخـواهم وادارت      «: از سر بي اعتنايي و به شيوه اي وهن آميز گفتم          
كنم از كوه خودت را پايين بيندازي؟ اگر اين كار را بكنم، برايم بي فايـده ي                 

  ».بي فايده خواهد بود
گفتنت كـه عمـدي   » بي فايده «مرحبا به اين    ! لطف عالي مزيد  «: بانگ برآوردم 

كه مي فرمـايي بـي فايـده        . من تو را مي شناسم    .  مرا بچزاني  بود مي خواستي  
است؟ ولي لذت هميشه مفيد است، و قدرت بـي امـان و بـي حـد، ولـو بـر           

آدميـزاد ذاتـا جـابر اسـت و شـكنجه كـردن را         . مگسي، خالي از لذت نيست    
  ».تو كه كشته مرده اش هستي. دوست مي دارد

البـد چهـره ام گويـاي       .  مي كرد  يادم نرفته است كه با دقت كامل به من نگاه         
حاال يادم هست كه گفت و گـوي آن         . احساس هاي پريشان و نامعقولم بوده     

چـشم هـايم شـده      . روز ما تقريبا كلمه به كلمه همان است كه اينجا آورده ام           
از شالنگنبرگ چـه بگـويم   . دهانم هم داشت كف مي كرد. بود كاسه ي خون   

گر گفته بود خودت را پـايين بينـداز،         كه قسم مي خورم همين امروز هم كه ا        
اگر از سر شوخي يا تحقير يا خنده هم گفته بود، باز هم خودم              ! انداخته بودم 

  !را پايين مي انداختم
منتهـا طـوري ايـن را گفـت كـه از      » .معلوم است كه باور مي كنم    «: درآمد كه 

خودش برمي آيد و بس، يعني چنان با حقارت و افعي منـشي و كبـري آن را      
به خداوندي خدا كـه خـالف   . گفت كه امكان داشت همان لحظه او را بكشم    

  .نمي گفتم و او هم داشت خطر مي كرد
  »ترسو كه نيستي؟«: ناگهان از من پرسيد

خيلي وقت است راجع به آن فكر نكـرده         ...نمي دانم .  نمي دانم، شايد باشم    -
  . ام
  ، مي كشي؟»اين آدم را بكش«:  اگر بگويم-
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   كه را؟-
  . هركه را كه بخواهم-
   يارو فرانسوي را؟-
مي خواهم بدانم حـرف هايـت   . هركه را كه نشان بدهم.  نپرس، جواب بده  -

  .جدي بود يا نه
به قدري جدي و بي شكيب توقع شنيدن جواب را داشت كـه ناگهـان حـس        

  :بانگ برآوردم. عجيبي وجودم را فرا گرفت
مـن داري؟ از اوضـاع و       ترسي چيـزي از     !  آخرش مي گويي چه خبر است      -

ناپـدري ات، آن ديوانـه ي خانـه         . احوال به هم ريخته كـه خـودم خبـر دارم          
اين هـم از ايـن فرانـسوي و         . خراب كه مبتال به عشق بالنشِ اهرمن خوست       

مي ماند خود جناب عالي كه نه مـي گـذاري          . نفوذ اسرارآميزي كه بر تو دارد     
اقل مرا در بي خبري نگذار، واال       ال. نه برمي داري چنان سؤالي از من مي كني        

نكنـد خجالـت مـي    . عقلم را از دست مي دهم و كاري دست خودم مي دهم      
  كشي كه مرا محرم اسرار خودت كني؟ از من كه خجالت نمي كشي؟

  .ازت سؤالي كردم و منتظر جوابم.  منظورم اين نبود-
ولـي  . معلوم است كه مي كشم، يعني هر كس را كـه بگـويي            «: بانگ برآوردم 
  »يعني راستي از من مي خواهي اين كار را بكنم؟...امكان دارد كه

 نظرت چيست؟ اين است كه دلم به حالت مي سـوزد؟ خـوب همـين االن                 -
از آزمايش سربلند بيرون مي آيي؟ معلوم       . ازت مي خواهم، ببينم چه مي كني      

اگر ازت بخواهم، شايد دست به كشتن بزني، امـا بعـدش            . است كه نمي آيي   
  .رمي گردي و مرا هم كه مشوق اين كار بودم مي كشيب

تو سرم خورده ] مثل پتكي[چنان احساسي به من دست داد كه انگار كلماتش          
طبيعي است كه حتي آن وقت هم سؤالش را نيمه متلـك            . و منگم كرده باشد   



 ٥٠

ولي خوب آن را بسيار جدي به زبان        . و شايد هم معارضه جويي فرض كردم      
اين حال، من كه پاك هاج و واج مانده بودم از اينكـه بـا چنـان                 با  . آورده بود 

صراحتي اختيار خودش را بر من ابراز كرده و اراده كرده بود مـرا زيـر نگـين        
از صراحت لهجه اي    » .از جلو چشمم برو بمير    «خود بگيرد، و آن گفتنش كه       

د كه در گفتن اين كلمات به كار برده بود، به قدري بوي خودپسندي مـي آمـ                
پس راستي نظرش راجـع     . كه احساس كردم پا از گليمش فراتر گذاشته است        

. به من چه بود؟ راستش آنچه گفته بود، از بردگي و بي مقداري برمي گذشت            
. هر كسي به كس ديگري اين جوري كه نگاه كند، با خود برابرش كرده است              

 ناگهان بـه    و با اينكه اول تا آخر گفت و گويمان پوچ و غير محتمل بود، دلم              
  .تپش افتاد

روي نيمكتي كه نشسته بوديم، و بچه ها هـم روبـه        . پولينا يكهو زد زير خنده    
روي ما بازي مي كردند، رو به جايي داشتيم كه درشكه ها توقف مي كردنـد                
. و مسافران پياده مي شدند و راهِ منتهي به قمارخانه را در پـيش مـي گرفتنـد                 

  :پولينا بانگ برآورد
سـه روز پـيش    . ي فربه را مي بيني؟ بارونس فـون ورمـرهلم اسـت            آن بانو  -

آن پروسيِ درازِ الغرِ عصا به دست را هـم كـه مـي بينـي،                . تشريف فرما شد  
يادت است پريروز چطور نگاهمـان مـي كـرد؟ يـااهللا پاشـو              . شوهرش است 

  .خودت را به بارونس برسان، كاله از سر بردار و به فرانسه چيزي بارش كن
  اي چه؟ آخر بر-
.  قسم خوردي كه اگر لب تر كنم خودت را از شالنگنبرگ مي اندازي پايين  -

به جاي اين كشت و     . قسم خوردي كه اگر من گفتم، آدم هم حاضري بكشي         
يااهللا . عذر و بهانه هم قبول نيست     . كشتار و فاجعه، مي خواهم حسابي بخندم      

  . مي افتدراه بيفت برو ببينم جناب بارون چطوري با عصا به جانت
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  خيال مي كني اين كار را نمي كنم؟.  داري شيرم مي كني-
  !دِ برو ديگر.  معلوم است كه دارم شيرت مي كنم-
فقط اين را بگو كه بـراي  .  گو اينكه مي دانم ديوانگي است    - باشد، مي روم   -

ژنرال دردسر درست نمي شود و به مناسبت او براي تو؟ قسم مي خورم كـه                
آخـر  . م، فقط نگران توام و، خوب، نگران ژنرال هم هـستم          نگران خودم نيست  

  !كه چه، كه بروم به زني توهين كنم
حاال معلوم شـد كـه جـز روده درازي كـار     «: پولينا به لحن تحقيرآميزي گفت    

اگر هم چند لحظه قبل چشم هايت را خـون گرفتـه            . ديگري ازت برنمي آيد   
ه خيالت نمي دانم ايـن كـار        ب. بود شايد از بابت افراط در شراب خواري بود        

احمقانه و عوامانه است و ژنرال را هم كفري مي كند؟ همين قدر مي خواهم               
كه براي چه بروي به زني تـوهين كنـي؟ بـراي            ! همين و بس  . دل سير بخندم  

  ».اينكه ضربه ي عصا را نوش جان كني
رد كه  گفتن ندا . رو برگرداندم و، صم بكم، به قصد اجراي منوياتش راه افتادم          

كارم احمقانه بود و باز گفتن ندارد كه اگر دست به آن مي زدم، براي اين بود                 
منتها همين كه به بارونس رسيدم، يادم هـست كـه           . كه راه گريزي نيافته بودم    

يكبارگي چيزي در درونم سيخونكم زد كه دسـت بـه كـار شـوم، كـه شـايد                   
وه بر اين، انگـار     اين از اين، و عال    . شيطنت مخصوص بچه مدرسه اي ها بود      

  .كه مست كرده باشم، سخت هيجان زده بودم
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  شش

  
و خدا را كه چه سر و صدا و حرف          . از آن روز مسخره دو روز گذشته است       

چقدر هم قاتي پاتي و مسخره و عوامانه        ! و حديث و جار و جنجالي راه افتاد       
 - مي نمايـد   در عين حال گاهي هم خنده دار      ! بود و باعث و باني اش هم من       

راستش به خودم نمي توانم بگويم كه چه باليـي بـر            . دست كم به نظر خودم    
نمي دانم دچار سرگشتگي شده ام يا زده است به سـرم و آن قـدر        . سرم آمده 

گاهي احساس مي كنم    . از اين كارها مي كنم تا باالخره سلسله بندنده ام كنند          
 به نظرم چنين مي آيـد       ولي خوب بعدش  . كه دارم عقلم را از دست مي دهم       

كه هنوز دوران كودكي را پشت سـر نگذاشـته ام و روحيـه ي دوران دانـش                  
  .آموزي در من مانده است و براي خلق اهللا حقه هاي كثيف سوار مي كنم

اگر به خاطر او نبود، شايد از حقه ي         . پولينا، آري، همه اش تقصير پوليناست     
ي داند، شايد هـم همـه اش از         كسي چه م  . پسر مدرسه اي ها هم خبري نبود      

ولي آخر سر در نمـي      ). خاك بر سر من بكنند با اين استداللم       (نوميدي باشد   
خـوب بلـي، خوشـگل      . آورم، اصال سر در نمي آورم كه در او چـه يافتـه ام             

مـردان ديگـر را هـم والـه و شـيدا مـي              . است، يا به نظر اين طـور مـي آيـد          
انگار اگر كـسي بخواهـد، مـي        . ر است باالبلند و رعناست، ولي الغرِ الغ     .كند
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پايش كشيده و باريك است، يعني پـدر آدم         . تواند او را گره بزند يا دوال كند       
گيسويش به سرخي مي . آري همين طور است، بيچاره مي كند. را درمي آورد

چشم هايش عين چشم هاي گربـه اسـت و از طـرز نگـاهش مگـو كـه                   . زند
چهار ماه قبل كه تازگي ها بـه خـدمت          حدود  . حاكي از غرور و تحقير است     

آنها درآمده بودم، شبي در شب ها در اتاق پذيرايي، گفت و گـوي مفـصل و                 
بعـد كـه   ...و از همان نگاه ها هم به او مـي انـداخت  . پرحرارتي با دگريو كرد  

داشتم به تختخواب مي رفتم، او را در منظر خيال آوردم كه به دگريـو سـيلي                 
ه يكي خوابانـده بـود تـوي گوشـش و سـر جـايش       زده بود، آري همان لحظ  

همـان شـب بـود كـه        ...ايستاده بود و از همان نگـاه هـا بـه او مـي انـداخت               
  .خاطرخواه او شدم

  .ولي حاال برگرديم سر اصل مطلب
راه را گرفتم رفتم درست وسط معبر مشجر ايستادم و منتظر آمدن بـارونس و         

  .اله از سر برداشتم و تعظيم كردمبه پنج قدمي من كه رسيدند، ك. بارون ماندم
 -يادم است كه بارونس لباس خاكستري روشن و بسيار گنده اي به تن داشت  

قـدكوتاه اسـت و خپلـه، و غبغـب دواليـه و             . مواج، پـف پفـي و دنبالـه دار        
رنگ . بدتركيبش هم به قدري گوشتالود است كه انگار نه انگار كه گردن دارد            

طـوري  . م كوچولو و پر مكر و كيد اسـت        چهره اش ارغواني، و چشمانش ه     
جناب بارون هم دراز و باريـك  . راه مي رود كه انگار از دماغ فيل افتاده است         

صورتش، به شيوه ي معمـول آلمـاني هـا كـشيده اسـت و پوشـيده از                  . است
پاهايش انگار از   . پنجاه و پنج سالي دارد    . عينكي هم هست  . كرورها چين ريز  
مغرور اسـت مثـل     . ست ديگر، كاريش نمي شود كرد     نژاد ا . سينه اش درآمده  

در حالت چهره اش نوعي پپـه گـي بـه          . طاووس، و اندكي دست و پا چلفتي      
  . چشم مي خورد، كه جاي خود را به فكر عميق مي دهد
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  .آنچه گفتم در عرض سه ثانيه به چشمم آمد
فقـط جنـاب   . خم شدنم و كاله در دستم در آغاز توجهـشان را جلـب نكـرد             

ولي عليا مخدره همچنان خرامان به سوي من مي         . رون اندكي رو ترش كرد    با
  : با صداي بلند و واضح، شمرده شمرده گفتم. آمد

  .2 سركار خانم بارون، اين بنده مفتخر به غالمي شماست-
آن وقت تعظيم كردم، كاله بر سر گذاشتم، و از كنار جناب بـارون گذشـتم و           

  .مودم و لبخند زدمضمن عبور، مؤدبانه رو به او ن
كاله از سر برداشتن را پولينا به من گفته بود، ولـي خـم شـدن و رفتـار پـسر           

فقط شيطان عالم است كـه مـسبب كـارم چـه            . مدرسه اي ها ابداع خودم بود     
  .چنان احساسي داشتم كه انگار خودم را از پرتگاه فرو افكنده باشم. بود

 بهتر اسـت    -ند و به بانگ بلند    جناب بارون از خشم و شگفتي رو به من گردا         
  »!هان«:  گفت-بگويم به غورغور

من هم رو به او كردم و به نشان احترام ايستادم و از نگاه كردن و لبخنـد زدن      
از قرار معلوم مات و متحير مانده و ابروانش را به قدري           . به او دست نكشيدم   

هـر لحظـه كـه مـي     . ]ne plus ultra[باال برده بود كه باال تر از آن ممكن نبود 
بارونس هم به طرف من برگشته بود و        . گذشت، چهره اش هشيار تر مي شد      

رهگذراني چند بنـاي نگـاه كـردن        . با خشم و شگفتي به من ديده دوخته بود        
  . تك و توكي هم مي ايستادند. گذاشته بودند

صـداي غورغـورش و خـشمش       » !هـان «: جناب بارون از نو غورغور فرمـود      
  . وددوچندان شده ب

 Ja«: همانطور كه يكراست به چشمش نگاه مي كردم، به صدايي كشدار گفتم

wohl «  
                                                 

2. Madame la Baronne, J'ai I'honneur d'etre votre esclave  
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و او، كه عصايش را تكان مي داد و از قرار معلـوم هـم انـدكي تـرس بـرش                     
شـايد صـورت   » ]sind sie rasend[مگر ديوانه شـده اي؟  «: داشته بود، داد زد

  . و پيك كرده بودمآخر مثل اعيان و اشراف شيك. ظاهر من گيجش كرده بود
 را مرتب اسـتعمال مـي كننـد و    Ja wohlمن هم به شيوه ي برليني كه عبارت 

 را كم و بيش كشيده      Oبراي القاي هاله هاي مختلف معنايي و عاطفي، حرف          
  .تلفظ مي كنند، عبارت فوق را به صداي بلند و كشدار به زبان آوردم

 و كـم مانـده بـود از         حضرت آقا و سركار خانم بـه سـرعت رو برگرداندنـد           
عده اي از  تماشاكنان به سـخن آمدنـد و عـده اي              . وحشت پا به دو بگذارند    

منتها خـوبِ خـوب يـادم       . ديگر هم مات و مبهوت به من ديده دوخته بودند         
  .نيست

به صد قدمي او كـه رسـيدم،        . برگشتم و با قدم معمولي رو به پولينا راه افتادم         
دم ورودي جلـو،    . ا راه افتـاد بـه طـرف هتـل         ديدم از جا بلند شد و با بچه ه        
  :خودم را به او رساندم و گفتم

  .چيزي كم نگذاشته ام... از مسخره بازي-
خوب، كه چه؟ حاال بپـا      «: پولينا بي آنكه نگاهي به من بكند، در جواب گفت         

  .و از پله ها باال رفت» خودت را از اين مخمصه بيرون بياوري،
پارك و بعد هم كه بيـشه را        . دن در پارك گذراندم   شامگاه آن روز را به قدم ز      

خاگينـه اي و    . زير پا گذاشتم، در واقع به حـريم امـالك مجـاور قـدم نهـادم               
گيالس شرابي در كلبه اي خوردم و اين خوراك روستايي يك تالر و نيم آب               

وقتي كه برگشتم، ساعت يازده شده بـود، جنـاب ژنـرال بـي معطلـي                . خورد
  .مفرستاده بود دنبال

اولـي اتـاق بزرگـي      . دو سوئيت، مجموعا چهار اتاق، در اختيار گروه ماسـت         
كنار آن اتاقِ بـزرگ ديگـري    . است، يعني تاالري است و پيانويي در آن است        
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همين جا انتظارم را مي كشيد و جاللت        . است كه اتاق مطالعه ي ژنرال است      
 نيمتختـي لـم داده      دگريو هم آنجا بود و بـر      . مĤبانه در وسط اتاق ايستاده بود     

  .بود
  »بفرماييد ببينم چه دسته گلي به آب داده ايد؟«: ژنرال، خطاب به من گفت

از قرارمعلوم مـي    . چه خوب است كه يكراست برويم سر اصل مطلب        «: گفتم
  ».خواهيد از درگيري خودم با فردي آلماني كه امروز پيش آمد، برايتان بگويم

ارون وورمرهلم است و اتفاقا هم آدم بسيار        همان فرد آلماني ب   !  فرد آلماني؟  -
  .شما نسبت به ايشان و بانوي ايشان بي حرمتي كرده ايد! متشّخصي است

  . به هيچ وجه-
  ».حضرت آقا، ايشان را هراسان كرده اي«: ژنرال بانگ برآورد

از وقتي كه . ماجرا همين است كه عرض مي كنم  !  نخير، اصال اينطور نيست    -
 گفتنشان كه دم به دم در هر جمله اي تكرارش Ja wohlيم، آن به برلين آمده ا

مي كنند و با چنان شيوه ي تهوع آميز مي كشند، مدام در گوش هـايم زنـگ                  
 يكهـو يـادم آمـد و،    Ja wohlاين مرد را در پارك كه ديدم، ماجراي . مي زند

 وانگهي يارو عليا خانم، كه تا بـه حـال         ... راستش نمي دانم چرا، چندشم شد     
سه بار افتخار ديدنشان نصيبم شده، عادت دارد يكراست، به طرف من بيايـد،        

تـصديق  . انگار كه كرمي باشم و ايشان هم بخواهد اين كرم را لگـدمال كنـد              
كاله از سر برداشتم    . بفرماييد كه بنده هم اندك عزت نفسي براي خودم قائلم         

 Madame, j'ai I'honneure d'etre: گفـتم ) خالف عرض نمي كنم(و با احترام 

escalve .بعد از اينكه جناب بارون رو به من كرد و داد زد :»Ja wohl«  ؛ همـين
بار اول به صداي معمولي و بار دوم به صداي بـسيار           :  دوبار -كار را هم كردم   

  .همين. رسا
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بايد اقرار كنم كه از اين گفته ي مخصوص پسر مدرسه اي ها سخت خشنود               
جانم افتاده بود كه اين قصه را تا به آخـر بـا آب و               خارخار شديدي به    . بودم

  .جلوتر كه مي رفتم، راستي راستي به دهانم مزه مي كرد. تاب تعريف كنم
و رو به فرانسويه كـرد و بـه         » داري مسخره ام مي كني؟    «: ژنرال بانگ برآورد  

فرانسه درباه ي من توضيح داد كه دارم پا از گليم خود فراتـر مـي گـذارم تـا       
  . دگريو از سر تحقير خنديد و شانه هايش را تكان داد. يي به بار بياورمرسوا

خواهشمندم چنين خيالي بـه خـود راه        «: خطاب به ژنرال به صداي بلند گفتم      
گفتن ندارد كه عمل من عملي ناپسند بوده اسـت و       ! ندهيد، كه از من دور باد     

حقـه ي احمقانـه و      اصال بفرماييد   . از سر صدق هم ميل دارم به آن اقرار كنم         
جنـاب ژنـرال   .  نه بيـشتر -نادرستي بود عين حقه ي پسر مدرسه اي ها، منتها  

منتها يك موضوع مي ماند كـه، دسـت كـم از    . ببينيد، از بابت آن جداً متاسفم    
. نظر خودم، از ندامتي كه در غير اين صورت دچارش مي شدم مرا مي رهاند              

مـريض  .  حال خوشـي نداشـته ام      اين اواخر، يعني از دو سه هفته ي گذشته،        
احوال و كفري بوده ام و در معرض خيـاالت عجيـب، و گـاهي هـم اختيـار                   

بي پرده بگويم، لحظاتي پـيش آمـده كـه خارخـار            . خودم را از دست داده ام     
ولـي  ... شديدي به جانم افتاده كه يكهو ماركي دگريو را مخاطب قرار دهم و            

خالصـه  .  ايشان رنجيده خاطر شود    خوب جمله ام را كامل نمي كنم مبادا كه        
اگر از بارونس وورمرهلم طلـب بخـشايش       . اينكه اينها نشانه ي بيماري است     

مانده ام كـه ايـشان ايـن        ) چون قصد دارم از ايشان طلب بخشايش كنم       (كنم  
به گمانم جواب منفـي باشـد، خاصـه         . حقيقت را ملحوظ خواهند شد يا خير      

حقيقـت خـاص را اخيـرا در محاكمـه           ايـن    - تا جايي كه من مي دانم      -چون
به ايم معني كه در محاكمات جزايـي،      . حقوقي مورد سوءاستفاده قرار داده اند     

وكالي مدافع به تبرئه ي موكالن خود، يعني مجرمان، از خطا عادت كرده اند              
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و استداللشان هم اين است كه مجرمان در لحظـه ي جـرم خبـر نداشـته انـد           
مـي  . ن جرم شكلي از اشكال بيماري اسـت       مرتكب چه كاري مي شوند، چو     

جنـاب  » .او فالني و فالني را كتك زد، منتها چيزي يادش نمـي آيـد             «: گويند
ژنرال عنايت بفرماييد كه نظريه ي طبي هم حرف آنها را تأييد مي كنـد و در                 
واقع مطابق اين نظريه مي گويند كه چنين وضع و حالي وجود دارد و چيزي               

 و در چنين وضـع و حـالي بـه كـرده ي خـود اصـال                 به نام جنون آني هست    
لكن بارون و بارونس بـه      . وقوف ندارد، يا نيمه واقف است يا نيم نيمه واقف         

بنـابراين مـي    . نسل گذشته تعلق دارند و، عالوه بر اين، اشرافي انـد و ملّـاك             
توان چنين فرض كرد كه چنين ترقياتي در عالم حقوق و طب هنوز به سـمع                

ژنـرال  . يده باشد و در نتيجه امكـان دارد توضـيح مـرا نپذيرنـد      مباركشان نرس 
  »نظرتان چيست؟

! كـافي اسـت آقـا     «: ژنرال، عاجز از مهار خشم خويش، به لحن تنـدي گفـت           
من سعي مي كنم خودم را از حقـه هـاي بچـه مدرسـه اي شـما                  ! كافي است 

الزم هم نكـرده اسـت از بـارون و بـارونس معـذرت              . يكبارگي خالص كنم  
نفس ديدن شما را، ولو به نيت معـذرت خـواهي، بـه منزلـه ي                .ي كنيد خواه

جناب بارون پس از اطـالع از اينكـه شـما از اعـضاي              . توهين تلقي مي كنند   
خاندان من هستيد، در قمارخانه با من صحبت كرده است و بدانيد كه لحظـه               

يـد  حضرت آقا، متوجه ا  . اي معلوم نبود از من بخواهد از ايشان استمالت كنم         
مـن، مـن ناچـار شـدم از جنـاب بـارون             ! مرا در چه محذوري قرار داده ايـد       

معذرت بخواهم و قول شرف بدهم كه شما بي معطلي، از همين امروز، ديگر              
  »... عضو خاندان من نيستيد

 جناب ژنرال، يعني اين طور كه مي فرماييد، ايشان بود كه اصرار كـرد مـن                 -
  ديگر عضو خاندان شما نباشم؟
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ير، من خودم را موظف دانستم اين اطمينان را به او بدهم و، گفتن ندارد                نخ -
بـه پـول    . خوب جناب، حاال ديگر بايد از هم جدا شويم        . كه، او هم قانع شد    

اين پول و ايـن هـم       . رايج اينجا، چهل گولدن و سه فلورين به شما بدهكارم         
ال به بعـد مـا      از حا . خاداحافظ. تصفيه حساب، كه اگر خواستيد، وارسي كنيد      

. خيري كه برايم نداشته اي، جز دردسر و دلخـوري         . همديگر را نمي شناسيم   
همين  االن هم يكي از خدمتكارها را صدا مي كنم و مي گويم از فردا هزينـه         

  .والسالم، ختم كالم. ي هتل شما ديگر به پاي من نيست
تم، بـه   پول و ورق كاغذي را كه حساب من با مداد روي آن مكتوب بود گرف              

  :ژنرال تعظيم كردم و بسيار جدي گفتم
مايـه ي تاسـف فـراوان ايـن     .  جناب ژنرال، كالم را اين گونه ختم نفرماييد   -

جانب است كه حضرت بارون اين طور خاطر شما را مكدر كرده است، ولي              
چرا اين حـق را بـراي خـود       . با عرض معذرت، بايد خودتان را شماتت كنيد       

مـن  «من به بارون جواب پس بدهيد؟ يعنـي چـه كـه             قايل شديد كه به جاي      
نـه فرزنـد    . من معلم سرخانه ي شمايم، همين و بـس        » عضو خاندان شمايم؟  

. شمايم و نه تحت قيوميت شما، وبه هيچ وجه هم مسئول اعمال مـن نيـستيد       
بيـست و پـنج سـال دارم، فـارغ          . به لحاظ حقوقي شـخص مـسئولي هـستم        

چـه كـنم كـه    . م و خويش شما هـم نيـستم       قو. التحصيل دانشگاهم و آقامنش   
براي شخص شما و سجاياي اخالقي شما احنرام بي حـد و حـصري قـايلم،                
واّلا تقاضا مي كردم از شخص من استمالت كنيد و همين طـور هـم توضـيح                 

  .مفصلي بدهيد كه به چه حقي از قِبل من جواب پس داديد
هـان رو بـه يـارو       ژنرال از فرط حيرت دست هـايش را بـاال بـرد و بعـد ناگ               

فرانسوي نمود وشتاب زده به اطالع آن جناب رساند كـه فقـط همـين مانـده             
  .جناب فرانسوي هم به قه قاه خنديد. است كه من به دوئل دعوتش كنم
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من بي آنكه از خنده ي ماركي دگريو دستپاچه شوم، در كمال خونـسردي در               
 جناب بـارون قـسر      با اين حال، من قصد ندارم بگذارم      «: ادامه ي سخن گفتم   

و شما هم جنـاب ژنـرال، از آنجـا كـه امـروز رضـايت داده ايـد بـه             . دربرود
شكواييه ي بارون گوش بدهيد و نسبت به اين موضوع ابـراز عالقـه كنيـد و                 
بدين وسيله خودتان را شريك ماجرا سازيد، مفتخرا به اطالعتان مـي رسـانم              

است دربـاره ي داليلـي كـه        كه همين فردا، به نام خودم، از بارون خواهم خو         
موجب شد ايشان در موضوعي كه كال به من مربوط مي شد كس ديگـري را                
طرف خطاب سازد و اين بنـده را چنـان ناديـده بگيـرد كـه انگـار نـه انگـار                 

  ».شايستگي جواب دادن دارم، رسما توضيح بدهد
ژنرال، به محض شنيدن اين يـاوه گـويي         . پيش بيني من درست از آب درآمد      

يعنـي راسـتي    «: آن وقـت بانـگ بـرآورد      . زه، جا زد و بدجوري هم جـا زد        تا
! راستي مي خواهي اين موضوع لعنتي كش پيدا كند؟ پس مروتت كجـا رفتـه              

تازه، مراجع و اولياي امـور  ... بيا و از خر شيطان پايين بيا، واّلا قسم مي خورم        
همين طور هـم    ... خالصه، با توجه به مرتبه ي من      ... من... كه نمرده اند و من    

مخلص كالم اينكه پليس شما را به جرم بلوا دستگير          ... مرتبه ي جناب بارون   
و با اينكه از خشم نفسش باال نمـي         » ؟متوجه كه هستيد آقا   ! و اخراج مي كند   

  .آمد، در عين حال هم سخت ترسيده بود
: من هم با قيافه اي كه برايش سخت غيرقابل تحمـل بـود، در جـواب گفـتم                 

ب ژنرال، دستگيري من به جرم ايجاد بلوا، پـيش از وقـوع بلـوا، منتفـي                 جنا«
من كه هنوز معرّض بارون نشده ام و شما در حال، از نيت مـن راجـع                 . است

چيزي كـه مـي خـواهم    . به نحوه ي اقدام يا داليل مطروحه سخت بي خبريد 
روشن سازم اين فرض است، اين فرض وهن آميز، كـه مـن تحـت قيوميـت                 
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پـس مطلقـا    . ري هستم و آن شخص هم بر اراده ي من واليت دارد           كس ديگ 
  ».دليلي وجو ندارد كه شما نگران يا ناراحت باشيد

ژنرال، كه ناگهان لحن خشم آلودش را به لحن البه آميزي تغييـر داده بـود و                 
محض رضاي خدا،   «: تازه انگشت هايش را هم قالب مي كرد، زير لب گفت          

مـي دانـي    !  خدا بيا  و از اين نيت بيهوده بگذر         الكسي ايوانيچ، محض رضاي   
توجـه داشـته بـاش كـه مـن بايـد علـي              ! به دلخوري بيشتر  ! به كجا مي كشد   

چـه كـنم كـه از       !... خاصه حـاال  !... الخصوص اينجا مراقب باشم، خاصه حاال     
از اينجا كه برويم، بي معطلي تو را پيش خودم          !... وضع و حال من بي خبري     

فقط همين، خـوب، خالصـه الزم       «: از نوميدي بانگ برآورد   و  » .برمي گردانم 
  »!الكسي ايوانيچ، الكسي ايوانيچ! است متوجه داليل من باشي

به سمت در كه برمي گشتم، بار ديگر به تأكيد از وي خواستم نگران نباشد و                
  . قول دادم كه اوضاع بر وفق مراد پيش برود و با عجله از آنجا رفتم

به خارج سفر مي كنند سخت دلواپس اند و بسيار هـم            گاهي روس هايي كه     
هراسان از اينكه مردم چه مي گويند يا چگونه به آنها نگاه مي كنند و اين يـا                  

القصه طوري رفتـار مـي كننـد،        . آن كار را كه مي كنند درست است يا نيست         
 آنچه.خاصه آنها كه به فكر عواقب كارند، كه انگار زير ذره بين قرار گرفته اند      

بيش از همه دوست دارند نوعي شيوه ي رفتار حاضر وآماده و جاافتاده است              
...  در هتل، به وقت گردش، در حضر، در سفر         -كه بتوانند برده وار تقليد كنند     

منتها، عالوه بر اين، از زبان ژنرال دررفته بود كه وضع و حال خاصي در ميان           
به همين سبب بود كـه      البد  . باشد» علي الخصوص مراقب  «است كه وي بايد     

به اين نكته دقت كردم و آن . ناگهان خاطرش پريش شد و لحنش را تغيير داد 
گفتن هم ندارد كه بعيد نيست به سـرش بزنـد و فـردا بـا           . را به خاطر سپردم   
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پس در واقع ناچار بودم مراقـب رفتـارم         . يكي از مقامات محلي تماس بگيرد     
  .باشم

به جـاي آن،    . اب ژنرال به سرم نزده بود     با اين حال، هوس عصباني كردن جن      
او بود كه با من جفا كـرده        . خيلي دلم مي خواست با اعصاب پولينا بازي كنم        

بنابراين خيلي دلم مي خواست او را به        . بود و مرا توي اين هچل انداخته بود       
حقـه هـاي    . جايي بكشانم كه به عجز و البه از من بخواهد كه ديگر بس كنم             

سه اي هاي من چه بسا به جايي برسد كه دامن او را هـم          مخصوص پسر مدر  
بـه  . وانگهي عواطف و هوس هاي ديگري در ذهنم شكل مـي گرفـت   . بگيرد

عنوان نمونه، اگر راستي راستي قرار باشد در برابر پولينـا بـه الوجـود تبـديل              
و به يقـين    . شوم، معنايش اين نيست كه در برابر آدم هاي ديگر كم جربزه ام            

هـوس  . ايي نيستم كه ضربه ي عصاي جناب بارون را نوش جـان كـنم             از آنه 
آشي برايشان . كرده بودم دل سير به آنها بخندم و خودم را از تك و تا نيندازم              

به احتمـال فـراوان، پولينـا از تـرس        . بپزم كه يك وجب روغن روي آن باشد       
جـه  تازه اگر هم چنـين نكنـد، بـاز هـم متو           . رسوايي مرا نزد خود مي خواند     

  ...نخواهد شد كم جربزه نيستم
همين حاال از للة بچه ها، كه سر پله ديـدمش،           : اين هم يك خبر حيرت آور     (

شنيدم كه ماريا فيليپوفنا امروز، تك و تنها با قطـار شـامگاهي، گذاشـته رفتـه                 
آخر يعني چه؟ به قول للة بچه ها، خيلي . كارلزباد براي ديدن قوم و خويشش

ولي چرا كس ديگري از آن خبـر نداشـت؟          . رده بود وقت است قصد رفتن ك    
وي همچنين اين راز را هم برمال كـرد كـه           . شايد غير از من همه خبر داشتند      

البد راجع . متوجهم. ماريا فيليپوفنا همين پريروز با ژنرال به جد صحبت كرده        
آري در آسـتانه ي مرحلـه اي بحرانـي قـرار گرفتـه      . به مادموازل بالنش بوده 

  .)ايم
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  هفت

  
صبح كه شد، زنگ زدم خدمتكاري آمد و به او گفتم از همان روز حساب مرا  

اتاقم در واقع گران نبود، پس دليلي نداشت هراسان شـوم و            . جداگانه بنويسد 
آنـك، شـايد،   ... درجا نقل مكان كنم، يكصد و شصت گولدن داشـتم و آنـك         

 كنم،طوري احساس   عجبا كه هنوز پولي نبرده ام منتها طوري عمل مي         ! ثروت
مي كنم، طوري خيال مي كنم كه انگار ثروتمنـدم و خـودم را جـور ديگـري                  

  . نمي توانم در تصور بياورم
به رغم اوان روز، داشتم آماده مي شدم بـروم ديـدن آقـاي اسـتلي كـه محـل             
اقامتش هتل دانگلتر بود و چندان دور از هتل ما نبود،كه دگريـو يكبـاره وارد                

ال چنين چيزي پيش نيامده بود و، عـالوه بـر ايـن، مـن و آن                 تا حا . اتاقم شد 
آن جنـاب ذره اي سـعي       . جناب اين اواخر روابط حسنه اي با هم نداشته ايم         

نكرده بود كه انزجارش را نسبت به من كتمان كند يا، بهتـر بگـويم، درصـدد                 
 من هم بـراي انزجـارم نـسبت بـه او            -برآمده بود كه آن را كتمان نكند و من        

. يعني صـريح بگـويم كـه ازش بـدم مـي آمـد             . يل خاص خودم را داشتم    دال
درجا متوجه شدم كه كاسه اي زيـر نـيم كاسـه            . ديدارش سخت متعجبم كرد   

  .است
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با ادب تمام وارد شد و به به و چه چه تحـويلم داد،و تـا ديـد كالهـم را در                       
دست گرفته ام گفت صبح به اين زودي اُغر بخير؟ همين كه گفتم كـه قـصد                 
دارم سري به آقاي استلي بزنم، لحظه اي فكري شد، متوجه مطلب شد و بعد               

  .قيافه ي بسيار آشفته اي به خود گرفت
دگريو با فرانسوي هاي ديگر مو نمي زد، يعني خنده رو و مـؤدب بـه وقـت                  
ضرورت و منفعـت، و در جـايي كـه ديگـر نيـازي بـه خنـده رويـي و ادب                      

ه فرانسوي جماعـت بـالفطره مـؤدب        پيش نمي آيد ك   .نباشد،سخت مالل آور  
به . ادبش طبق حساب و كتاب است و انگيزه ي نهفته اي در آن هست             . باشد

عنوان نمونه، اگر الزم بداند غيرمتعارف و مبتكر باشد، حتي تار و پود خيـال               
احمقانه و ساختگي اش را هم جزييات مقبول و پيش پاافتاده تشكيل خواهـد         

نّع بيرون مي آيد، وجودش متـشكل از مـصلحت          ولي در جايي كه از تص     . داد
. بيني است، آن هم از نوعي كه مبتذل تـر و حقيرتـر از آن يافـت نمـي شـود          
. مخلص كالم اينكه مالل آورتر از فرانسوي جماعت در عالم پيدا نمـي شـود       

به نظر من غير از آدم هاي خام، و خاصه خـانم هـاي جـوان روسـي، كـسي                    
هركه سرش به تنش بيرزد، في الفور متوجه        . ودفريفته ي فرانسوي ها نمي ش     

مي شـود كـه ادب و آداب و خوشـرويي آنهـا مطـابق عـرف اسـت و آن را                      
  .غيرقابل تحمل مي يابد

مـن بـراي كـاري بـه        «: دگريو با حالتي بسيار بي اعتنا، هرچند مؤدب، گفـت         
ويم، ژنرال مرا به سفيري يا، بهتر بگ ديدن شما آمده ام، و از شما چه پنهان كه       

از آنجا كه من روسي بلد نيستم، ديشب از         . به شفاعت نزد شما فرستاده است     
منتها ژنرال مـاجرا را بـه تفـصيل بـرايم           . گفته هاي شما چيزي دستگيرم نشد     

  »...گفته است و بايد اعتراف كنم كه
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مسيو دگريو، ببينيد اينجا در اين مـاجرا بـاز          «: به ميان حرفش درآمدم و گفتم     
گفتن ندارد كه من معلم سرخانه ام و هرگـز  .فيع ظاهر شده ايد  هم در نقش ش   

پس با اوضـاع    . هم سنگ دوستي يا محرميت با اين خاندان را به سينه نزده ام            
نكند شما عضو واقعي اين خانـدان شـده         . و احوال اين خاندان آشنايي ندارم     

 ايد؟ آخر به قدري به همه چيز عالقه نشان مي دهيد و بـراي شـفاعت پـيش                 
  »...قدم مي شويد كه

تا ته قضيه را خوانده بود و نمـي خواسـت افـشاي             . سؤال مرا خوش نداشت   
  :با خونسردي گفت. راز كند

و تـا انـدازه اي هـم       مايه ي ارتباط من با ژنـرال تـا انـدازه اي كـار اسـت                -
ژنرال مرا فرستاده است از شما بخواهم از نيتي كـه ديـروز             . مقتضيات خاص 

گفتن ندارد كـه همـه ي آنچـه گفتـه           . بوديد دست برداريد  صحبتش را كرده    
منتهـا ژنـرال از مـن خواسـته         . بـود بوديد انجام مي دهيد، نقش تدبير خورده        

وانگهـي، جنـاب    . است به شما گوشزد كنم كه از كار خود طرفي نمي بنديـد            
بارون شما را به حضور نخواهـد پـذيرفت و، بـه هـر تقـدير، چـاره اي هـم                     

خودتـان كـه    . ه از مزاحمت هاي بيشمار شما در امان بمانـد         انديشيده است ك  
پس بفرماييد ببيـنم فايـده ي مـداومت در          . بايد اين قدرها متوجه شده باشيد     

كـه در    اين كار چيست؟ در اين گيرودار، ژنرال صددرصد متعهـد مـي شـود             
رداخت مواجب  پتازه قبل از آن هم از       . اولين فرصت مناسب شما را برگرداند     

  آيا در اين صورت به نفع شما نخواهد بود؟. تاهي نخواهد كردشما كو
تـازه  . به لحني بسيار آرام جواب دادم كه در اين باره اندكي اشـتباه مـي كنـد                

آمديم و مرا از خانه ي بارون با تيپا بيرون نكردند و، برعكس، اجازه ي ورود              
كـه احتمـاال   بعد از او خواستم اقرار كند      . دادند و به حرف هايم گوش كردند      

  .به اين نيت آمده است كه ببيند چگونه مي خواهم از پس اين موضوع برآيم
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حاال گيريم كه ژنرال به راستي عالقه منـد بـوده باشـد،             !  امان از دست شما    -
مگـر  . خوب معلوم است كه مي خواهد بداند قصد داريد چه كنيد و چگونـه             

  عيبي دارد؟
 به سمت مـن خمانـده و در چهـره           به توضيح پرداختم و او هم، كه سرش را        

در كـل، طـرز   . اش حالت رندانه اي نهفته بود، بـا فـراغ بـال گـوش مـي داد           
نهايت سعي خودم را كردم كه متوجهش سازم ايـن          . رفتارش بنده نوازانه بود   

شرح دادم كه جناب بارون، انگـار كـه         . موضوع از نظر من بسيار جدي است      
ن به او گله كرده است و با اين كار اوال           من نوكر ژنرال بوده باشم، از دست م       

از حق و حقوقم محرومم كرده، و ثانيا مرا به هيچ گرفتـه و اليـق هـم كـالم                    
بـا  . گفتم البته كه حق دارم احساس توهين ديدگي بكـنم         . شدن ندانسته است  

در اينجـا  (اين حال، با توجه به اختالف سن و مرتبه ي اجتماعي و چه و چه         
، قصد ندارم مرتكب بي احتياطي ديگري       )ه ام را گرفتم   به زحمت جلوي خند   

بشوم، يعني اينكه بروم حضوري از جناب ايشان و خاصه بانوي مكرمه شـان              
 مخصوصا هم از اين سبب كه اين اواخر حال خوشـي            -معذرت خواهي كنم  

نداشته ام و عصبي بوده ام و عنانم در اختيار هوا و هـوس عجيـب و غريـب                
منتهـاي  .  از دايره ي حـق و حقـوقم عـدول نكـرده ام             -هقرار داشته و چه چ    

 -مراتب، چون آن جناب به جاي گفت و گو با من، با ژنرال گفت و گو كرده              
 و از ژنرال مصرانه خواسته است كه اخراجم       -كه به لحاظ خودم توهين است     

كند، در وضع و حالي قـرارم داده اسـت كـه ديگـر نمـي تـوانم از ايـشان و                      
خواهي كنم، چون اگر چنين كنم، آن وقت ايشان و بارونس           بارونس معذرت   

و عالم و آدم احتماال خيال مي كنند از سر ترس و به اميد باز يافتن مقـام، بـه        
از آنچه گفتم باالجبار، و ناگزير ايـن نتيجـه حاصـل            . طلب معذرت برآمده ام   

ز مـن   ديگر ناچار شده ام از جناب بارون بخواهم كه ابتـدا ا            مي شود كه حاال   
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قصد معذرت خواهي كند، آن هم با تعابير بسيار معتدل، از اين قبيل كه اصال               
همين كه ايشان معذرت خواهي كند، بند دستم بـاز مـي            . توهين نداشته است  

شود و من هم در كمال صدق و اخالص مراتب پوزش خود را ابالغ خواهم               
خـواهم كـه بنـد    در خاتمه گفتم كه خالصه اينكه از بارون جز اين نمي         . كرد

  .دستم را باز كند
آخر براي چه  پوزش بخواهيد؟      !  هي هي، بنازم به اين وسواس و آراستگي        -

دست برداريد، اقرار كنيد كه به قضايا مخصوصا داريـد دامـن            ... مسيو... مسيو
  يا نكند موضوع خاصي را در ذهن داريد؟... مي زنيد كه ژنرال را رنجه كنيد

Mon cher monsieur, pardon, j'ai oubile votre nom, monsieur… alexis? … 
N'est-ce pas?  

ــاي     [ ــرده ام، آق ــوش ك ــان را فرام ــواهم، نامت ــي خ ــوزش م ــز، پ ــاي عزي آق
  ]نه؟...الكسي؟

   ماركي عزيز، ببخشيد، اين موضوع چه ربطي به شما دارد؟-
  ... ولي آخر ژنرال-
وص مراقـب    ژنرال چه خبرش است؟ ديشب مي گفت كه بايد علي الخـص            -

  .ولي چيزي دستگيرم نشد... و خيلي هم هراسان بود... باشم
بلـي،  «: دگريو البه كنان، آن هم به لحني كه نگراني از آن مشهود بـود، گفـت               

مادموازل دكومينگ را   . بلي معلوم است كه وضع و حال خاصي در ميان است          
  »مي شناسيد؟

   يعني مادموازل بالنش؟-
. خودتان كه مي دانيد   ... و مادرش ... نش دكومينگ  خوب، بلي، مادموازل بال    -

واقـع اينكـه، مراسـم      ... الغرض، ژنرال عاشق شده است و واقع اينكه       ... ژنرال
ر و سِـري بـا    . عقد همان جا برگزار مي شود      واي به روزي كه معلوم شود سـ

  ...هم داشته اند
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  . سر و ِسر كدام است؟ سر و سر كجا و مراسم عقد كجا-
  .3 بارون، دعواي آلماني راه مي اندازد ولي آخر-
 با من، اين را حتم دارم، نه با شـما، چـون مـن ديگـر عـضوي از اعـضاي                      -

مي خواستم حتي المقدور مثل آدم هـاي گـيج و گـول             ... (خاندان شما نيستم  
پس بفرماييد كه ديگر كـار تمـام اسـت و قـرار اسـت مـادموازل                 ). رفتار كنم 

پس منتظر چه هستند؟ منظورم ايـن اسـت كـه           بالنش با ژنرال عروسي كند؟      
  رازپوشي چرا، آن هم از ما اعضاي خانواده؟

خوب، منتظر رسيدن خبـر     ... ولي... ولي، آخر هنوز كامال   ...  من مجاز نيستم   -
  ...ژنرال بايد كارهايش را راست و ريس كند. از روسيه اند

  !مادربزرگ!  آها-
خالصـه اينكـه بـه ادب       «: م درآمـد  دگريو با نفرت نگاهم كرد و به ميان كالم        

البته ايـن كـار را بـه خـاطر     ... ذاتي و فراست و كياست شما سخت مستظهرم   
خانواده اي مي كني كه تو را مثل يكي از اعضاي فاميل پذيرفته اند و دوستت       

  »...داشته اند و به تو احترام گذاشته اند
 مـي دهـي، محـض       اطميناني را كه حاال به مـن      !  دست بردار، بيرونم كردند    -

ببـين، نمـي    «: اما اگر كسي بـر فـرض مثـال بگويـد          . حفظ ظاهر است و بس    
خواهم گوش هايت را بكشم، اينكه معلوم است، ولي گذشـته اسـت ديگـر،               

قبول داري كـه فرقـي نمـي        » ...بگذار براي حفظ ظاهر گوش هايت را بكشم       
  كند؟

                                                 
در اصل به فرانسه است و حق اين بود كه عينا آن را در متن مي ) »ولي آخر«غير از (اين جمله .  3

  :اين هم عين آن. آورديم
Le baron est si irasible, un caractere prussien, vous savez, enfin il une querelle d' 
Allemand.  
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اگـر خـواهش و   اگر اين را مي خـواهي،   «: دگريو با ترشرويي و انزجار گفت     
تمنا در تو كارگر نمي افتد، پس بگذار به تو اطمينان بدهم كـه اقـدامات الزم                

اولياي امور كه نمرده اند و حكم اخراجت را صادر مـي            . به عمل خواهد آمد   
 que[واهللا خوب است ديگر، كه الوجودي مثل تو . كنند، آن هم همين امروز

diable! Un blanc-bec comme vous [شخصيتي مثل جنـاب بـارون را   بخواهد 
خيال مي كني مي گذارند قسر دربروي؟ باور كن كـه در  ! به دوئل دعوت كند 

اگر هم تقاضايي كردم به ميل خودم بود، مبـادا          ! اينجا احدي از تو نمي ترسد     
تازه خيال هم نمي كني جناب بارون يكي از . براي ژنرال اسباب دردسر شوي
  »  را بيرون كند؟خدمتكارهايش را وادارد كه تو

ولـي آخـر    «: من هم، بي آنكه خودم را از تك و تا بيندازم، در جـواب گفـتم               
همـه چيـز،    . مسيو دگريـو، اشـتباهت در همـين اسـت         . خودم آنجا نمي روم   

همين االن مي خـواهم     . برخالف نظر شما، با ادب و آداب پيش خواهد رفت         
ا بكند، يا بـه تعبيـري،       ي استلي تماس بگيرم و از وي بخواهم شفاعتم ر         ابا آق 

اين آقا از من خوشش مي آيد و يقين دارم كه تقاضـايم را رد               . مددكارم باشد 
يعني نزد بارون مي رود و شخص بارون هم او را بـه حـضور مـي                 . نمي كند 

سا مادون به نظر بيـايم و،       ه ب من اگر معلم سرخانه اي بيش نيستم و چ        . پذيرد
ده ي يكي از لردهايي است كـه معـروف          خوب، بي دفاع، آقاي استلي برادرزا     

بـاور  . حضور همگان است، يعني لرد پييـروك و اينجـا هـم تـشريف دارنـد               
بفرماييد كه جناب بارون حرمت آقاي اسـتلي را نگـه مـي دارد و بـه حـرف                   

اگر هم اين كار را نكند، آقاي استلي به چـشم تـوهين          . هايش گوش مي دهد   
، و يكي )ودن انگليسي ها كه خبر داريدخودتان از سمج ب(به آن نگاه مي كند 

نظـر بـه    . دوستانش هم بزرگـزاده انـد     .از دوستانش را سراغ بارون مي فرستد      
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عرايض بنده، قبول مي كنيد كه امكان دارد اوضاع برخالف پيش بيني شما از              
  »آب درآيد؟

هرچـه گفتـه بـودم،      . حاال ديگر جناب فرانسوي واقعا داشت نگران مي شـد         
ده بود و بنابراين احتمال فراوان وجود داشت كه رسوايي بـار            راست جلوه كر  

  .بياورم
اسـتدعا مـي    «: با صدايي كه عجز و البه ي صادقانه در آن مشهود بود، گفـت             

! گويا سخت هوس كرده ايد رسـوايي بـار بيايـد          ! كنم از اين ماجرا درگذريد    
 همـانطور كـه قـبال عـرض       ! آنچه مي خواهيد استمالت نيست، رسوايي است      

كردم، كل ماجرا بسيار سرگرم كننده و حتي مطايبه آميز هم از آب درآيد، كـه    
و چون ديد كه دست بردم كالهـم را بـردارم، در            » البد همين را مي خواهيد،    

ولي سخن كوتاه كنم كه من آمده ام اين يادداشت كوتـاه            «: خاتمه چنين آورد  
ن از مـن خواسـته      آن را بخوانيد، چو   .  از طرف شخص معيني به شما بدهم       ار

  ».اند منتظر جوابتان بمانم
پس از اين گفته، يادداشت كوتاهي را، تا شده و زرورق پيچ، از جيب درآورد               

  :دستخط پولينا بود. و داد به من
عصباني هـستي   . به دلم افتاده است كه قصد كرده اي اين ماجرا را دنبال كني            

ـ             منتهـا مقتـضيات   . يو يواش يواش مي خواهي دست به كار احمقانـه اي بزن
علي العجاله، خواهش مـي     . عدا برايت بگويم  بخاصي در ميان است كه شايد       

به تو احتيـاج    ! كل ماجرا مسخره است   . كنم دست بردار و خويشتن داري كن      
شالنگنبرگ كه يـادت    . دارم و خودت هم قول داده اي كه از من اطاعت كني           

  .پ تو. و امر كنماگر به زبان خوش اطاعت نمي كني تا به ت. نرفته
اگر از بابت آنچه ديروز پيش آمد، از دست من عباني هستي، مرا . بعد التحرير 

  .ببخش
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لـبم  . پس از خواندن اين سطور، ناگهان احساس كـردم سـرم گـيج مـي رود               
فرانسوي لعنتي هم سر جايش ايستاده بـود و      . خشك شد و بدنم به لرزه افتاد      

چشم هايش را به سوي ديگر      .  مي كند  به نظر مي آمد كه مالحظه ي حالم را        
اگر درجا بـه مـن خنديـده        . گردانده بود انگار كه نخواهد آشفتگي ام را ببيند        

  .بود، اين قدر از رو نمي رفتم
و بـه   » .زل بگوييد خاطر آسـوده دارد     ابسيار خوب، به مادمو   «: در جواب گفتم  

ادن نامـه ايـن     ولي اجازه بدهيد بپرسم چـرا در د       «: لحن تندي به گفته افزودم    
مل اين نامه بودي، به جاي اينكـه ايـن در و آن             اقدر تعلل كرديد؟ شما كه ح     

  ».در بزني بايد از همان اول نامه را به من مي دادي
كل ماجرا به قدري عجيب است كه شما بايد بي صبري         ...  واهللا مي خواستم   -

ما من مشتاق بودم از شخص شـما دربيـاورم كـه نيـت شـ              . ذاتي مرا ببخشيد  
وانگهي چون از محتواي اين يادداشت باخبر نبودم، با خود انديشيدم           . چيست

  .كه در ابالغ آن به شما عجله اي در كار نيست
به بيان ساده تر، از شما خواسته شد كه از آن به عنوان آخرين تير               .  متوجهم -

تركش استفاده كنيـد و در صـورت رفـع و رجـوع قـضيه بـه طـور شـفاهي،               
درسـت اسـت؟ مـسيو دگريـو، بـي معطلـي            . صال به من ندهيد   يادداشت را ا  

  !بگوييد
او هم، با تظاهر به احتياط كاري عجيب و انداختن نگاهي تقريبـا عجيـب بـه            

  .»]peut-etre[شايد «: من، گفت
به نظرم متوجه   . او هم سري به سوي من تكان داد و رفت         . كالهم را برداشتم  

   امكان داشت غير از اين باشد؟و مگر. لبخند طعنه آميزي بر لبانش شدم
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آهاي فرانسوي، بگرد تا بگـرديم،      «: از پله ها كه پايين مي رفتم، زير لب گفتم         
هنوز هم گيج بودم، انگار كسي با مـشت زده بـود تـوي    » !تا ببينم كي مي برد  

  .هواي تازه قدري حالم را جا آورد. سرم
اول : شمم جلوه كرد  دو دقيقه بعد، همين كه از منگي درآمدم، دو فكر پيش چ           

اين كه از چنان مزخرفاتي، از يكي دوتا تهديـد كودكانـه و غيـر محتمـل كـه        
سرسري از زبان جوان خامي جاري شده بود، سرچشمه ي چنان هراس عـام              

و فكر دوم اين كه اين ديگر چه نفوذي بود كه اين باباي فرانسوي              ! گشته بود 
لينا به سر دويدن، نوشتن يادداشـت  از او به يك اشاره و از پو ! بر پولينا داشت  

گفتن نـدارد كـه از همـان آغـاز، يعنـي از            . و تقاضاي در واقع عاجزانه از من      
بـا ايـن    . وقتي كه آنها را شناخته بودم، رابطه شان برايم جزو اسرار شده بـود             

حال در خالل همين چند روز اخير متوجه شده بودم كه پولينا از او منزجز و                
م به پولينا ذره اي اعتنا نمي كند و، در واقع، بي ادبـي مـي                متنفر است و او ه    

پولينا خودش هم از انزجارش نسبت به او به    . اين از نظرم دور مانده بود     . كند
پس جز اين نبود    ... اين اواخر اسرار بسيار مهمي فاش كرده بود       . من گفته بود  

 را بنـده ي او      كه يارو پولينا را زير سلطه ي خود داشت و رشته هايي، پولينـا             
  ... كرده بود
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  هشت

  
 يعني در گردش زير درختان بلـوط، رفيـق          - به قول اهالي اينجا    -در گلگشت 

  :تا چشمش به من افتاد، گفت. انگليسي ام را ديدم
پس ديگر از قوم خود . من به ديدن تو مي آمدم و تو هم به ديدن من       !  به به  -

  جدا شده اي؟
اول بگو ببينم از كجا مي دانـي؟ يعنـي امكـان    «: دمغرق در حيرت از او پرسي   

  »دارد كه همگان از آن باخبر شده باشند؟
كـسي  .دليلي هم نـدارد كـه همگـان بـاخبر شـوند           .  نه بابا، كسي خبر ندارد     -

  .چيزي نگفته
   پس تو از كجا مي داني؟-
خوب حاال بعد از رفـتن از اينجـا         .  مي دانم ديگر، يعني از قضا باخبر شدم        -
  . كجا مي روي؟ چون ازت خوشم مي آيد، داشتم به ديدنت مي آمدمبه

با اين حال سخت متعجب شده بـودم؛  (» آقاي استلي، بنازم به معرفتت  «: گفتم
اين كه جاي خود دارد، منتهـا چـون هنـوز           «،  )يعني از كجا خبردار شده بود؟     

 قهوه ي صبحگاهي ام را نخورده ام و تو هم هرچه باشد از پس يـك فنجـان                 
ــرويم   ــه ب ــه ي قمارخان ــه كاف ــا ب ــي، بي ــي آي ــي  . ديگــر برم ــدري آنجــا م ق
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تو هم چيزي ...نشينيم،سيگاري دود مي كنيم و شرح ماوقع را برايت مي گويم
  ».مي گويي

قهوه سفارش داديـم، سـيگارم را روشـن كـردم،           . تا كافه صد قدم بيشتر نبود     
وخـت و آمـاده     آقاي استلي سيگار روشن نكرد، منتها چشم هايش را به من د           

  .ي شنيدن شد
  ».همين جا مي مانم. هيچ جا نمي روم«: گفتم

  ».حتم داشتم همين جا مي ماني«: آقاي استلي به تصديق گفت
سر را رفتن به ديدن آقاي استلي، ذره اي هم قصد نكرده بودم كـه از عـشقم                  

راستش، مخصوصا به خودم گفته بودم كه در اين باره لـب از        . به پولينا بگويم  
ه موهم آن باشـد بـه او نگفتـه          كتمام آن روزها هم كلمه اي       .لب باز نمي كنم   

از همـان ديـدار نخـستين، متوجـه         .وانگهي خود وي بسيار خجالتي بود     .بودم
شدم كه سخت فريفته ي پولينا شده است، منتها هرگز نامش را هم بـه زبـان                 

د و نگاه مشتاقش را اما عجبا كه حاال به ناگاه، پيش از اينكه بنشين. نياورده بود 
به من بدوزد، هوس كردم،خودم هم نمي دانم چرا، همه چيز را به او بگـويم،              

نيم ساعت تمام . يعني ماجراي عشقم را با جملگي جزييات و پست و بلندش
حرف زدم، كه تجربه اي خوشايندتر از آن نيافته بودم، چون نخستين بار بـود              

ه   !كه درباره ي آن با كسي حرف زده بودم    در لحظات حساسي هم كـه متوجـ 
فقط از  . دستپاچگي اش مي شدم، چاشني قصه ام را مخصوصا زياد مي كردم           

سف مي خورم، درباره ي فرانـسويه شـايد بيـشتر از آنچـه بايـد،                أيك چيز ت  
  ...گفتم

آقاي استلي، كه رو به روي من بي حركت نشسته بود، بـي آنكـه كالمـي يـا                   
 و يكراست به چشمانم نگاه مـي كـرد، گـوش    صدايي از دهانش بيرون بيايد،   

ولي به شـنيدن نـام فرانـسوي، حـرفم را يكبـارگي قطـع كـرد و بـا                    . مي داد 
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ترشرويي از من پرسيد خيال نمي كني كه حق نداري موضوعي را كه بـه تـو                 
مربوط نمي شود، مطرح كني؟ آقاي استلي گاهي نشده بود كـه سـؤاالتش را               

  .عادي مطرح كند
  ».ت كه حق ندارنمسمعلوم ا. حق با شماست «:در جواب گفتم

 گفتار تو درباره ي ميس پولينا و جناب ماركي جـز بـر پايـه ي حدسـيات                   -
  درست مي گويم؟. نيست

از سؤالي اين قدر قاطع، آن هم از آقاي استلي كه در مواقعي غير از اين بسيار     
معلوم . درست مي گويي، قطعيت ندارد    «: خجالتي بود، باز جا خوردم و گفتم      

  ».است كه ندارد
 اگر اين طور باشد، كار درستي نكرده اي كـه آن را نـزد مـن مطـرح كـرده             -

  .تازه پيش خودت هم گفته باشي، باز هم خطا كرده اي.اي
! باشد، باشد «: من كه نمي دانستم چه كار كنم، به ميان كالمش درآمدم و گفتم            

و كل مـاجراي    » .ن نيست به خطاي خودم اقرار مي كنم، منتها حاال موضوع اي         
شيطنت پولينا، رو به رو شدنم      : ديروز را با تمام جزييات برايش تعريف كردم       

با شخص بارون، اخراجم، رفتار فوق العاده بزدالنه ي ژنـرال، و دسـت آخـر                
آخراالمـر يادداشـت پولينـا را       . هم وصف ديدارم با دگريو و ذكر جزييات آن        

  :نشانش دادم و پرسيدم
ت مي شـود؟ مخـصوصا آمـده ام بينـنم نظـرت راجـع بـه آن                   چه دستگير  -

از خودم چه بگويم كه اگر دست خودم بود، آن فرانسوي نگونبخت            . چيست
  .را كشته بودم، هنوز هم شايد اين كار را بكنم

در اين باره، سخن از دل ما مي گويي، و اما از پولينا، آخر        «: آقاي استلي گفت  
ند، با كساني هـم كـه مايـه ي نفـرت مـا              اگر ضرورت ايجاب ك   ... چه بگويم 

بين آنها چه بسا روابطي وجود داشـته        . هستند ممكن است ارتباط برقرار كنيم     
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بـه نظـر    . باشد كه تو از آن بي خبر  باشي، و بر مقتضيات بيروني مبتني باشد              
از كار ديروزش چه بگويم كه عجيب       .  البته تا اندازه اي    -من خاطر آسوده دار   

 آن هم نه از اين سبب كه تصميم گرفت كه تو عصاي             - ندارد بود و گفتن هم   
كـه بـه   (جناب بارون را نوش جان كني و بدين وسيله از شرت خالص شود             

داليلي بيرون از دايره ي فهم من، نتوانست از عصايش، با اينكه دستش بـود،               
بـراي چنـان    ... ، بلكه از اين سبب كه چنان شيطنتي براي چنـان          .)استفاده كند 

البته پيش بيني هم نكرده بود كه بخواهي خواسته     . درست نبود ... م نازنيني خان
  »...اش را كه از سر شوخي به زبان آورده بود، برآورده كني

: در همان حال كه با دقت به آقاي استلي نگاه مي كردم، ناگهان بانگ برآوردم              
 هـم از  مي داني چيه؟ مثل اين است كه كل ماجرا را شنيده باشي، مي دانـي       « 

  »!كه؟ از خود ميس پولينا
آقاي استلي با تعجب نگاهم كرد، بعد فورا قيافه ي قبلي اش را بـاز يافـت و                  

منتهـا ذره اي    . برقي توي چشم هايت هست كه مبين سوءظن توست        «: گفت
تو را از اين حـق محـروم        . هم حق نداري سوءظن خودت را به زبان بياوري        

  ».سر باز مي زنممي كنم و از جواب دادن به سؤالت 
تو هـم مجبـور نيـستي    ! خوب ديگر در اين باره چيزي نگوييم «: بانگ برآورم 

اين را كه مي گفتم، عجيب جوشي شده بودم و نمـي دانـستم              » !دهيبجواب  
راستي را پولينـا كـي و كجـا و چگونـه            . چرا اين فكر به يكباره به ذهنم آمده       

نكه اين اواخـر تـا انـدازه اي    آقاي استلي را محرم اسرارش ساخته بود؟ گو اي 
ه هميشه ي خدا برايم كآقاي استلي را به فراموشي سپرده بودم و به پولينا هم           

معما بوده، طوري كه حاال به عنوان نمونه بعد از ورود به تعريف سرگذشـت               
عشقم براي آقاي استلي، در عين گفتن ماجرا ناگهان ايـن حقيقـت بـه ذهـنم                 

. پولينا هيچ چيز دقيق يا قطعي نمي تـوانم بگـويم          خطور كرد كه از روابطم با       
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خالصه اينكه  . كامال برعكس، كل اين روابط خيالي و عجيب و بعيد مي نمود           
  .چيزي نظير آن به عمرم نديده بودم

پاك قاطي كـرده ام و در حـال         . خيلي خوب، خيلي خوب   «: نفس بريده گفتم  
ت تـ  مطمئـنم كـه ني     با اينحال، . حاظر خيلي چيزها هست كه سر درنمي آورم       

از اين گذشته، موضوع ديگري هست كـه مـي خـواهم نظـرت را               . خير است 
  ».راهنمايي نمي خواهم راجع به آن بپرسم،

به نظرت ژنـرال چـرا هـول        «: لحظه اي از گفته بازماندم و بعد در ادامه گفتم         
كرد؟ چرا از گفته هاي احمقانه ام آن قدر مضطرب شدند؟ آن قدر مـضطرب              

و در مواقـع بـسيار مهـم اسـت كـه      ( الزم دانـست پادرميـاني كنـد         كه دگريو 
، تقاضـا كـرد، اسـتدعا       !)تصورش را بكـن   (، آمد سراغ من     )پادرمياني مي كند  

و باالخره توجه داشته باش ساعت نه       !  دگريو باشد و از من استدعا كند       -كرد
 طـور   اگر اين . نامه ي ميس پولينا هم دستش بود      . بود كه آمد، يعني قبل از نه      

باشد، چاره اي جز پرسيدن اين سؤال نيست كه چـه وقـت نامـه را نوشـته؟                  
بماند كه ميس پولينا از قرار      (يعني بيدارش كردند و خواستند نامه را بنوسيد؟         

، اين هـم بمانـد    !)معلوم برده ي اوست، چون از من طلب بخشايش هم كرده          
نفعـي بـرايش    كه چطور در اين ماجرا پاي شخص او ميان كشيده شده؟ چـه              

دارد؟ از فالن بارون دبنگ چرا مي ترسند؟ اگـر ژنـرال بـا مـادموازل بالنـش            
دكومينگ عروسي مي كند، ديگر از چه مي ترسند؟ مي گويند به دليل همـين               

ولي قبـول داري كـه قـضيه بـودار          .  باشند الخصوص مراقب قضيه بايد علي    
 بيشتر از مـن  است؟ نظرت چيست؟ از چشم هايت مي خوانم كه در اين باره       

  ».مي داني
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حـق بـا    «: آقاي استلي خنديد و سر بـه عالمـت تـصديق تكـان داد و گفـت                
كل ماجرا بـه كـسي جـز مـادموازل          . توست، گويا خيلي بيشتر از تو مي دانم       

  ».بالنش مربوط نمي شود و من يقين كامل دارم كه حقيقت امر همين است
ناگهـان اميـدي    (»  كرده؟ خوب مگر مادموازل بالنش چه    «: بي صبرانه پرسيدم  

  ).در دلم پيدا شد كه حاالست كه از اسرار مادموازل پولينا چيزهايي مي شنوم
 اين طور كه پيداست، مادموازل بالنش در حال حاضر دليل بـسيار خاصـي               -

دارد كــه از مواجهــه بــا بــارون و بــارونس دوري كنــد، خاصــه از مواجــه ي 
  .سوايي آميزناخوشايند و از آن بدتر، از مواجهه ي ر

  ! خوب، خوب-
مـن هـم آن     .  دو سال پيش در فصل قمار مادموازل بالنش آمده بـود اينجـا             -

مـادموازل بالنـش را آن وقـت هـا مـادموازل            . وقت هـا در رولتنبـرگ بـودم       
دكومينگ صدا نمي كردند و مادرش، سركار خانم بيـوه ي دكومينـگ وجـود               

از دگريو چه بگويم، كه     . دست كم ذكري از او در ميان نبود       . خارجي نداشت 
يقين كامل دارم كه عالوه بـر ايـن كـه خويـشاوند             . دگريويي هم در كار نبود    

همين طـور هـم دگريـو همـين         . نيستند، همين تازگي ها با هم آشنا شده اند        
.   اين را كه با توجه به وضع و حال خاصي حتم دارم             -تازگي ها ماركي شده   

گذاشت كه همين تازگي ها بنا كـرد بـه          وقع اين كه مي توان فرض را بر اين          
اينجا كسي را مي شناسم كه قـبال كـه او را ديـده              . دگريو صدا كردن خودش   

  .است نام ديگري داشته
  . ولي حلقه ي آشنايانش بسيار معنون و محترم اند-
. همين درباره ي مادموازل بالنش هم صـدق مـي كنـد   .  اينكه اشكالي ندارد -

كايتي كه همين بارونس از مادموازل بالنـش كـرده          منتها دو سال پيش پيرو ش     
  . بود، پليس از وي خواست شهر را ترك كند و او هم گذاشت رفت
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   چطوري پيش آمد؟-
 بار اول كه سر و كله اش اينجا پيدا شد در معيت يكي از ايتاليايي ها آمـده                   -

. ودبود، كه شاهزاده ماهزاده اي بود و اسمش هم باربريني، كه تاريخي مي نم             
دوتايي در كالـسكه    . آن جناب مزين بود به انگشتري و جواهر و الماس اصل          

مادموازل بالنش سي و چهل بازي مي كرد        . ي مجللي اينجا و آنجا مي رفتند      
خـاطرم  . منتها بعد، يادم هست، بخت از وي رو برگردانـد    . و ابتدا هم مي برد    

تر اينكه يك روز    از اين هم بد   . هست كه شبي از شب ها پول هنگفتي باخت        
يعنـي هرچـه   . صبح شاهزاده اش غيبش زد، همين طور هم اسـب و كالـسكه            

او كـه   (مـادموازل سـلما     . از صورتحساب هتل كه ديگر نگو     . بود، ناپديد شد  
. در اوج نوميـدي بـود  ) ديگر باربريني نبود، يكبارگي شده بود مادموازل سلما    
 فرا گرفته بود و از خشم       به زاري زار مي ناليد و ضجه اش همه جاي هتل را           

يكي از كنت هاي لهستاني در همان هتل اقامت داشت          . جامه بر تن مي دريد    
و مادموازل سلما، كه با دستان قشنگ       ) جملگي مسافران كنت تشريف دارند    (

و عطرآگينش جامه بر تن مي دريد و مانند گربه اي بر صورتش چنگول مـي                
ي جناب كنت، بازو بـه بـازوي   همان شب سر و كله    . كشيد، بر دلش نشست   

مادموازل سلما باز مي خنديد، وطبق      . مادموازل انداخته، در قمارخانه پيدا شد     
در شيوه ي رفتارش بي قيد و بندتر از هميـشه شـده             . معمول بلند مي خنديد   

حاال ديگر به صف بانواني مي پيوست كه محض رسيدن به ميـز رولـت               . بود
اتفاقا ايـن عليـا     .  براي خود جا باز مي كنند      قمارباز ديگري را هل مي دهند و      

  البد آنها را ديده اي؟. مخدرات چنين كاري را تشّخص مي شمارند
  . معلوم است-
از جنم اين مخدرات تا بخواهي اينجا هست كـه          .  راستش ارزشش را ندارد    -

هر روز هـم سـر ميـز قمـار          . مايه ي تكدر خاطر اشخاص آبرومند مي شوند       



 ٨٠

اما لحظه اي كه ديگـر ايـن كـار را    .  فرانكي خرد مي كننداسكناس هاي هزار  
مادموازل سلما بـه خـرد كـردن اسـكناس       . نمي كنند، عذرشان را مي خواهند     

جالب اينكه  . هايش هنوز ادامه مي داد، ولي بختش از پيش هم بدتر شده بود            
خويـشتن داريـشان    . اين بانوان اغلب اوقات سر ميز قمار خوش شـانس انـد           

روزي از روزها،  . منتها همين جا قصه ي من ديگر تمام مي شود         . حرف ندارد 
همان شب مادموازل سلما تـك   . كنت هم به تبعيت از شاهزاده غيبش مي زند        

، منتها اين بار ديگر كسي به او تـوجهي          .و تنها در قمارخانه پيدايش مي شود      
ين بعـد از اينكـه آخـر   . در عرض دو روز دار و ندارش را مي بـازد  . نمي كند 

سكه ي لويي اش رابه داو مي گذارد و آن را مي بازد، به دور و بر نگاهي مي            
نگو كه بارون . اندازد و مي بيند كه بارون وورمرهلم بغل دستش ايستاده است     

به دقت و خشم شديد وراندازش ميكرده، اما مادموازل سلما متوجه خـشم او            
 مي دهد و خـواهش      نمي شود و يكي از آن خنده هاي آشنايش را تحويل او           

پشت بند اين مـاجرا، يعنـي       . مي كند ده سكه لويي برايش روي قرمز بگذارد        
بعد از شكايت بارونس، عذرش را مي خواهنـد و مـي گوينـد كـه ديگـر در                   

اگر از خـودت مـي پرسـي كـه مـن از كجـا از ايـن        . قمارخانه پيدايش نشود 
ه از زبان آقاي فيـدر      جزييات پيش پا افتاده و ناجور باخبرم، براي اين است ك          

اين آقا از اقوام من است و همان شب كذايي مادموازل سلما را سـوار               . شنيدم
حاال البـد متوجـه     . كالسكه اش مي كند و با خود از رولتنبرگ به اسپا مي برد            

مادموازل بالنش مي خواهـد زن ژنـرال بـشود مبـادا در آينـده       : اين مي شوي  
نچه دو سال پيش در قمارخانه از طرف        احضاريه هايي به دستش برسد نظير آ      

ديگر هم دست به قمار نمي زنـد و دلـيلش هـم ايـن               . پليس به دستش رسيد   
است كه گويا خودش سرمايه اي دارد و پول نزول مي دهد، كه كسب و كـار        

تازه گمانم بر اين است كه ژنرال بخت برگشته هم به او بدهكار    . بهتري است 
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قبـول  . ه احتمال دارد دگريو همدستش باشـد      گو اينك . شايد هم دگريو  . است
كن كه دست كم تا روز عروسي، ترجيح بدهد كه تحت هيچ شرايطي توجـه               

در يك كالم، خدا خدا مي كند رسـوايي بـار           . بارون و بارونس را جلب نكند     
خوب جنابعالي به گروه آنها مرتبطي، و اعمال تو امكان دارد به سادگي             . نيايد

 خاصه اين كه هر روز او را مي بينند بـازو بـه بـازوي                منجر به رسوايي شود،   
  حاال متوجه شدي؟. ژنرال يا ميس پولينا به گردش مي رود

و مشتم را چنان محكم بـر ميـز كوبيـدم كـه شـخص          » !نه كه نشدم  «: داد زدم 
آقاي اسـتلي، بگـو     «: سراسيمه تكرار كردم  . گارسون هراسان و دوان دوان آمد     

را خبر داشتي و در نتيجه مادموازل بالنش دكومينـگ          ببينم اگر از كل اين ماج     
رازش برمال شده بود، چرا دست كم به من هشدار ندادي يا به شخص ژنرال،    
يا به ميس پولينا كه هر روز بازو در بازوي مادموازل بالنش مي آيد قمارخانه               

  »و خود را در مأل عام نشان مي دهد؟
دار دادن به تو دليلي نداشت، چون       هش«: آقاي استلي به لحني آرام جواب داد      

به عالوه، هشدار از چه؟ احتمال فراوان هست كه         . كاري از دستت برنمي آمد    
ژنرال به اندازه ي من، و حتي بيشتر هم درباره ي مادموازل بالنش مـي دانـد                 

از ژنرال . ولي هنوز هم كه هنوز است با او و ميس پولينا اينور و آنور مي رود    
ديروز مادموال بالنش را ديدم كه سوار بر اسـب          . ا نمي شود  نگونبخت تر پيد  

زيبايي چهار نعل مي تاخت و مسيو دگريو و يارو شاهزاده ي روسـي مـالزم                
ركابش بودند و ژنرال هم سوار بر اسب بلوطي رنگي از دنبالش چهـار نعـل                

صبحي به من گفته بود كه پاهايش درد مي كنـد منتهـا اسـبش را                . مي تاخت 
همان جا در همان لحظه، اين فكر به ذهنم رسيد كه اين بابـا              . اندخوب مي ر  

وانگهي كل اين ماجرا ربطي به من ندارد و افتخـار           . ديگر از دست رفته است    
از ايـن گذشـته،     . آشنايي با ميس پولينا هم كه همين اواخر نصيبم شده اسـت           
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 -تمقبال هم گفته ان كه حق پرسيدن بعضي سؤال ها را بـراي تـو قايـل نيـس                  
  »... گيرم كه مخلصانه دوستت دارم

حاال ديگر مثل روز برايم روشن است كه مـيس          . كافي است «: پا شدم و گفتم   
پولينا از جيك و بوك ماموازل بالنش خبر دارد، منتها از يارو فرانـسوي نمـي          
تواند دست بردارد و براي همين خودش را در حد مادموازل بالنش پايين مي        

باور كن، هيچ افسون ديگري سبب نمي شـد         . ردش مي رود  آورد و با او به گ     
كه با مادموازل بالنش بپلكد و از من هم به تمّنا بخواهـد دسـت روي بـارون     

بـا  ! قطعا غير از اين افسون، كه همه به آن گردن مي نهنـد، نيـست              . بلند نكنم 
خـدا بگـويم    ! اين حال خودش بود كه سيخونكم زد سر به سر بارون بگذارم           

  » !كند، عقلم به جايي قد نمي دهدچكارش 
 اول اينكه داري فراموش مي كني كه مادموازل دكومينگ نامزد ژنرال اسـت              -

و دو ديگر اينكه ميس پولينا نادختري ژنرال، خواهر و برادر كوچكي دارد كه              
بچه هاي ژنرال اند و اين مردك ديوانه آنها را به امان خـدا سـپرده و از قـرار            

  . محرومشان كردهمعلوم از ارث هم
ول كردن به منزله ي به امان خدا سپردن         ! حتما همين طور است   !  آري،آري -

است، و ماندن يعني حمايت از منافع آنها و، شايد هم، ذخيـره كـردن حـصه                 
آخـر بـاز    ! ولي باز هـم   ! آري، آري، همه اش درست است     . هايي از امالكشان  

 سنگ مادربزرگ را سينه مي اي دل غافل، حاال مي فهمم كه چرا اين قدر ! هم
  !زنند

  »سنگ كه را؟«: آقاي استلي پرسيد
 همان عجوزه ي مسكويي كه قـبض روح نمـي شـود ولـي آنهـا منتظرنـد                   -

  .تلگرافي برسد و خبر مرگ او را بدهد
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ارث و ميراث است كه     . تنها چيز مهم همين است    .  خوب بلي، معلوم است    -
ميس پولينـا   . ژنرال عروسي مي كند   اگر ارث و ميراث برسد،      ! مغازله مي كند  

  ...هم آزاد و رها مي شود، و دگريو
   خوب، دگريو چه مي شود؟-
  .جز اين منتظر چيزي نيست.  دگريو پولش را مي گيرد-
   مطمئني غير از اين چيزي نمي خواهد؟-

  . ، و در سكوت فرو رفت»از چيز ديگري خبر ندارم«: آقاي استلي گفت
او ! من خبر دارم، من خبـر دارم  «:  بودم، به تكرار گفتم    من كه از كوره در رفته     

هم منتظر ارث و ميراث است، چون جهيزيه گير پولينا مي آيد و بـه محـض                  
زن جماعـت همـين     . اين كه پول را بگيرد، خودش را به گردن او مي انـدازد            

از خودش گردن فرازتر هم كه نباشد، طولي نمي كشد كـه طـوق              ! طور است 
نظـر  ! ازپولينا جز عشق پر شر و شور بر نمي آيـد          !  مي اندازد  بندگي به گردن  

نگاهش كن،  مخصوصا وقتي كه نشسته باشد، و         . من نسبت به او چنين است     
غرق در انديشه باشد، انگار حكم ازلي ايـن بـوده كـه از بـداختري و نفـرين                   

تحمل هرچه هول و هراس در زنـدگي و شـر و شـور عـشق                ! حصه اي ببرد  
كيست كه دارد صدايم    «: و ناگهان بانگ برآوردم   » ...تحمل...حملت...است دارد 

مي زند؟ كيست كه دارد داد مي زند؟ شنيدم كه كسي داشـت بـه روسـي داد                  
  : مي زد

  »!صداي زني است، گوش كن، گوش كن» !الكسي ايوانيچ«
خيلي وقت بـود از كافـه آمـده بـوديم     . حاال ديگر داشتيم به هتل مي رسيديم   

  .با هم متوجه نشده بوديمبيرون و تقري
 شنيدم كه زني داشت صدا مي زد، منتها متوجه نشدم چه كسي را صدا مـي     -

حاال فهميـدم   ] آقاي استلي داشت به جهتي اشاره مي كرد       [ به روسي بود    . زد
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صداي آن زن است كه بر صندلي دسته دار بزرگي          . صداي داد از كجا مي آيد     
چمدان هايش را . مانش او را بردند تونشسته است و همين االن هم فوج مالز

بعيد نيست كه قطـار تـازه رسـيده         . برداشته اند و دارند پشت سرش مي برند       
  .باشد

نگاه كن، دارد دست به .  آخر چرا مرا صدا مي زند؟ دوباره دارد داد مي زند          -
  .سوي ما تكان مي دهد

  ».مي بينم«: آقاي استلي گفت
الكـسي  «:  ورودي هتـل داد مـي زنـد        شنيدم كه كسي به حالـت استيـصال از        

  »!خدايا، خداوندا، عجب آدم خنگي است! الكسي ايوانيچ! ايوانيچ
از دو سه پله ي موجود باال رفتم، رسيدم پاگرد، و           . تقريبا بدو رفتيم سمت در    
پاهايم به زمين چسبيد و ضعف دروني شديدي به ... در كمال حيرت ديدم كه

  .من دست داد
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  نه

  
، كه بـود آن كـه در صـندلي راحتـي اش             در پاگرد فوقاني ورودي وسيع هتل     

 پس از باال برده شدن از پله ها، در محاصره ي كلفت و نوكرهـا                -نشسته بود 
و همين طور هم بسياري از كاركنان هتل به سركدگي مدير هتل، كه آمده بود               

حـشم و انـواع و      خير مقدم بگويد به مهمان واالمقام از راه رسيده با خـدم و              
آري، خود خودش بود، بانوي مسكويي ! مادربزرگ –اقسام چمدان و يخدان  

صاحب صاحب شـوكت و مكنـت و ملـك، سـركار عليـه آنتونيـدا واسـيلينا                  
تاراسويچواي هفتاد و پنج ساله، كه راجع بـه حـال و احـوالش تلگـراف هـا                  

كرده بـود و  مخابره و مواصله شده بود و به رغم رسيدن اجل، اجل را جواب    
با اينكه بيمار   . حاال هم، مانند تيري از چله ي كمان، در برابر ما سبز شده بود             

و عليل بود، عين دفعات پيش در پنج سال گذشته سرحال و قبراق و غرّه بـه                 
خود سر رسيده بود و روي صندلي اش شق و رق نشـسته بـود و بـا صـداي       

 الغـرض ذره اي     - مي كـرد   بلند تحكّم آميز بانگ مي زد و همگان را شماتت         
هم فرق نكرده بود، يعني از وقتي معلم سرخانه ي ژنـرال شـده ام و دو سـه                   

من همين طور زبان بريـده      . باري افتخار زيارتش نصيبم شده، آخ نگفته است       
منتها او، همين طور كه داشتند توي هتل        . از حيرت سر جايم خشكم زده بود      
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ان سيه گوش مانندش مـرا بـه جـا        مي بردندش، صد قدمي دورتر با آن چشم       
 يعنـي اسـمم از يـادش        -آورده بود و با اسم و اسم كوچكم صدايم مي كـرد           

اين همان زني است كه توقع داشتند بميـرد و          «در ذهنم گذشت كه     . نرفته بود 
ببينند دراز به دراز توي تابوتش افتاده است و دارايي اش را برايـشان بـه جـا                  

!  مي بينم پـشت تـابوت همگـي مـا مـي افتـد              ولي اين آدمي كه من    . گذاشته
خداجانم، حاال بر سر خانواده چه مي آيد، ژنرال چه خـاكي بـر سـرش مـي                  

  »!ريزد؟ همين حاالست كه اين خانم كل هتل را زير و رو كند
آي آقا، چرا همين جـور ايـستاده   «: در ادامه ي داد و بيدادش، رو به من گفت       

ب و آداب تعظيم و سالم كـردن يـادت          اي و بر و بر نگاهم مي كني؟ مگر اد         
نداده اند؟ يا از فرط خيره سري عارت مي شود؟ شايد هم مـرا بـه جـا نمـي           

و به پيرمرد موسفيد لباس رسمي به تن پاپيون سـفيد بـه گـردن سـر                 » .آوري
پوتـاپيچ،  «: طاسي كه رئيس تشريفات و مالزم سفرش بود، رو كـرد و گفـت             

گذاشته اندم توي قبر و خاك      !  من نمي كند   حاال بيا و درستش كن، اعتنايي به      
مي » مرده يا نمرده؟  «: هي تلگراف پشت تلگراف مي فرستند     ! رويم ريخته اند  

  ».چشم داري مي بيني كه سر و مر و گنده ام! بيني كه از همه چيز خبر دارم
آنتونيا واسـيلينيا، محـض     «: حواسم سر جا كه آمد، خرم و خندان جواب دادم         

دچـار حيـرت شـده      . طور نفرماييد، من مخلص شما هـستم      رضاي خدا اين    
  »...غير از اين هم مگر چاره اي داشتم، اين قدر غيرمنتظره... بودم، همين

سـفر هـم    .  آخر كجايش حيرت آور است؟ توي قطار نشستم و آمدم اينجا           -
  آمده اي بيرون كه گشتي بزني، آره؟. خوش گذشت

  . بلي، قدم زنان رفتم تا قمارخانه-
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. خـوش جـايي اسـت اينجـا    «: دربزرگ، كه به دور و بر نگاه مي كرد، گفت  ما
كسان ما منـزل تـشريف      ! خوشم آمده . هوايش گرم است و درختانش قشنگ     

  »دارند؟ ژنرال؟
  .اين وقت روز البد منزل هستند.  بلي قربان-
 پس اوقاتشان را تنظيم كرده اند و انـواع و اقـسام تـشريفات را قايـل مـي                    -

ــاده مــي فروشــندفــيس . شــوند ــن  [les seigneurs russesشــنيده ام . و اف اي
دار و ندارشان را در مملكـت خودشـان     ! كالسكه هم دارند  ] عاليجنابان روسي 

  پراسكويا هم با آنهاست؟! به باد فنا داده اند و براي همين مي روند فرنگ
  .پولينا الكساندروفنا هم.  بلي-
الكسي ايـوانيچ،   . همه شان را مي بينم     يارو فرانسوي چطور؟ اي بابا، خودم        -

  از اينجا خوشت مي آيد؟. صاف ببرم پيش ژنرال. راه را نشانم بده
  . آنتونيدا واسيلينا، بد نيست-
 پوتاپيچ با توأم، يادت نرود به آن هتلدار خنـگ بگـويي سـوئيت راحـت و        -

ببـر  فوري هـم بـار و بنـه ام را           . دنجي مي خواهم كه آن باال باالها هم نباشد        
اينها چرا اين قدر مشتاقند كه مرا بردارند ببرند؟ كـي ازشـان خواسـته؟               . آنجا

  اين آقا كه باشند؟:] از سر نو، خطاب به من، پرسيد! [طفيلي ها
  . آقاي استلي-
   آقاي استلي چه كاره است؟-
  . ژنرال را هم مي شناسد.  جهانگرد است، از دوستان خوب اين جانب-
ر و بر نگاهم مي كند و دندان هايش را به هم فـشار              چون ب .  انگليسي است  -

حاال ديگر بردار ببرم باال،     . ولي خوب از انگليسي ها خوشم مي آيد       . مي دهد 
  كجايند؟. يكراست به اتاق هاشان
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من هم افتاده بودم جلو از راه پله ي وسيع          . او را برداشتند از پله ها بردند باال       
  .هتل مي رفتم باال
هركه ما را مي ديد، مي ايـستاد و خيـره خيـره             . تماشايي بود موكب ما بسيار    

هتل ما را بهترين و گرانقيمت تريت و اشـرافي تـرين تّفرجگـاه              .نگاه مي كرد  
گاهي نمي شد آدم به راه پله ها و سالن هـا بـرود و بـانوان                 . تلقي مي كردند  

ر خيلي ها هـم در طبقـه ي پـايين از مـدي    . آالمد و حضرات انگليسي را نبيند     
هتل درباره ي او جويا مي شدند و خود او هم شخصا بسيار تحت تأثير قـرار   

البته به هركسي كه جويا مـي شـد، مـي گفـت كـه ايـن خـانم از                    . گرفته بود 
 une russe, une contess grande dame  -خــارجي هــاي متــشخص اســت 

 و مي خواهد در همان سوئيتي منزل كنـد كـه     –] روسي، كنتس، عليا مخدره   [
مادربزرگ را از   . رحل اقامت افكنده بود   . فته ي پيش سركار عليه دوشس ن      ه

پله ها كه باال مي بردند، ظاهر تحكم آميز و پر صالبتش بود كه سـبب ايجـاد              
هربـار تـازه واردي را مـي ديـد، از فـرق سـر تـا نـوك پـا                     . هيجان شده بود  

ز مـن   وراندازش مي كرد و اسم و رسم تك تك آدم ها را بـا صـداي بلنـد ا                  
مادربزرگ هيكل ستبري داشت و با اينكه از روي صـندلي اش            . جويا مي شد  

پشتش را عين تخته راست نگه مي       . بلند نمي شد، معلوم بود بلند قامت است       
سرِ بـزرگِ بـرفِ سـپيد بـر آن           . داشت و هرگز به صندلي اش پشت نمي داد        

زه جويانـه   چهره اش حالت كبرآميز و ستي     . باريده اش را سيخ نگه مي داشت      
بـا  . اي داشت و معلوم بود كه حركات و سكناتش ذره اي تصنع آميز نيـست              

وجود هفتاد و پنج سالگي، قيافه اش هنوز هم شاداب بود و تازه دندان هايش  
  . لباس حرير سياهي به تن و كاله سفيدي بر تن داشت. هم عيب نكرده بود

بـه نظـرم آدم     «:  گوشم گفت  آقاي استلي، كه با من از پله ها باال مي آمد، بيخ           
  ».جالبي است
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دگريو را هم مي شناسد منتهـا بـه    . از تلگراف ها خبر دارد    «: با خود انديشيدم  
و نظرم را بي معطلي به اطالع       » .گمانم از مادموازل بالنش آن قدرها نمي داند       

  .آقاي استلي رساندم
تظـر  حيرت نخستين كه تمام شد، با خرسندي زايدالوصف شيطنت بـاري، من           

حس مـي كـردم     . برق باليي بودم كه چيزي نمانده بود بر سر ژنرال فرود آيد           
كه انگار چيزي مزا به طرف آن مي كشاند و، با اشتياق فـراوان، طليعـه داري                 

  .مي كردم
ورود مـادربزرگ را اعـالم      . اهل خانواده در طبقه ي سوم اقامت كرده بودنـد         

چارتاق باز كردم و مـادربزرگ بـا        نكردم و به در هم تقه اي نزدم بلكه آن را            
از مددِ بخت كارساز جمعـشان جمـع بـود و در            . ظفرمندي به درون برده شد    

ساعت دوازده بود و از قـرار معلـوم    . اتاق مطالعه ي ژنرال انجمن كرده بودند      
داشتند نقشه ي گلگشتي را مي كشيدند، كه عده اي با كالسكه بروند و مابقي               

غير از ژنرال وپولينا و بچه هـا        . يز دعوت كرده بودند   آشناياني را ن  . هم سواره 
كه بـاز  (و پرستار، ديگر افراد حاضر عبارت بودند از دگريو، مادموازل بالنش         

، مـادرش دكومينـگ، شـازده كوچولـو، و          )لباس سواركاري به تن كـرده بـود       
كه آلماني بود و پيش از آن وي را بـا آنهـا نديـده      (جهانگرد دانشمند ديگري    

. صندلي مادربزرگ در وسط اتاق، درست روبه روي ژنرال، نهاده شـد           ). بودم
به اتـاق كـه پـا       ! تا عمر دارم اين صحنه را فراموش نمي كنم        ! واي خدا جانم  

گذاشتيم، ژنرال داشت چيزي را براي ديگران تعريف مي كـرد و دگريـو هـم     
 الزم بـه تـذكر اسـت كـه مـادموازل و بالنـش و              . نقل او را تصحيح مي كرد     

تـوي  [دگريو، طي دو سه روز اخير، هواي شازده كوچولو را داشتند، آن هـم               
.  و معلوم هم نبود بـراي چـه  – a la barbed u pauvre general -] روي ژنرال

ژنرال، به محـض    . جو، گيريم كه شايد ساختگي، نشاط انگيز و خوشايند بود         
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د و حرفي را كـه  ديدن مادربزرگ، با دهان باز همين طور هاج و واج مانده بو         
با چشمان از حدقه درآمده، انگار  . در كار گفتن آن بود نمي توانست تمام كند        

مـادربزرگ  . كه افسون سوسمار آتشين دم شده باشد، بر وبر نگاهش مي كرد           
هم در سكوت به او خيره شده بود و تكان از تكان نمـي خـورد و، آوخ، كـه     

ا ده ثانيـه ي تمـام در ميانـه ي         آنه! نگاهش چه نگاه پر ظفر و تسخر زني بود        
دگريو ابتدا حيرت زده مي نمود اما بـه         . سكوت كامل همگان به هم زل زدند      

مـادموازل  . زودي حالت تشويش بيش از اندازه اي بر چهـره اش ظـاهر شـد              
بالنش ابرو باال برده، دهانش را باز كرده، و مثل ديوانه ها به مادربزرگ خيـره           

نشمند، در سرگشتگي كامل، به كل ماجرا نگـاه مـي   شازده و يارو دا . شده بود 
بر قيافه ي پولينا شگفتي و حيراني عارض شده بود ولي بعـد ناگهـان               . كردند

لحظه اي بعد، خون به سـرعت در چهـره اش           . صورتش به سفيدي ميت شد    
آري، ايـن بـراي همگـان در حكـم          . جاري شد و گونه هايش گلگون گشت      

 برنمي آمـد كـه چـشمانم را از مـادربزرگ بـه              از من هم جز اين    ! فاجعه بود 
آقـاي اسـتلي هـم، طبـق     . ديگران بگردانم و از سر نو به مادربزرگ نگاه كـنم   
  .معمول آرام و خونسرد، در يك طرف ايستاده بود

خـوب،  «: عاقبت مادربزرگ با صداي بلنـدش سـكوت را شكـست و گفـت             
  »!بفرماييد، خودم به جاي تلگراف آمده ام

ولي آخر ... عمه جانم... آنتونيدا و اسيلينا«: ت من من كنان گفتژنرال نگونبخ
اگر مادربزرگ چند ثانيه بيشتر ساكت مانـده بـود، ژنـرال چـه بـسا                » ...چطور

  .دچار سكته مي شد
پس قطار به چه درد ديگـري مـي         . سوار قطار شدم و آمدم ديگر     !  برو ببنيم  -

ه مـن ريـغ رحمـت را    خورد؟ شما هم ُكّلهم اجمعين خيـال كـرده بوديـد كـ         
سركشيده ام و دارايي ام را براي شما گذاشـته ام؟ مـي دانـم تلگـراف پـشت           
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معلـوم  . البد كلي هم پول باالي آنها داده ايـد        . تلگراف از اينجا مي فرستاديد    
خوب، من هم تصميم گرفتم سفر كنم و اينـه هـا            . است خيلي هزينه برداشته   

  انم، مسيو دگريو؟جناب فرانسوي همين است؟ به گم! آمده ام
. جنم شما شيادها را من مي شناسم   . آره جان خودت  «: دگريو در جواب گفت   

و انگشت كوچكش را نشان او      » !تو بگو اين قدر هم حرفت را باور نمي كنم         
از قرار معلوم، ايـن     » اين كيه؟ «: بعد مادموازل بالنش را نشان داد و گفت       . داد

ه تن و شالق به دست، چـشمش را      زن فرانسوي تماشايي لباس سوار كاري ب      
  »اهل اينجاست؟«. گرفته بود

اين خانم مادموازل بالنش دكومينگ است و ايـن هـم مـادرش مـادام               «: گفتم
  ».در همين هتل منزل كرده اند. دكومينگ

  »دختر خانم عروسي كرده؟«: مادربزرگ، بدون رعايت تشريفات، پرسيد
:  صداي زير، در جـواب گفـتم       من هم، حتي المقدور با احترام و مخصوصا با        

  ».مادموازل دكومينگ دوشيزه بانوست«
   عشقي؟-

  .خودم را به ندانستن زدم
 اهل دل؟ از روسي سردر مي آورد؟ اين دگريو مسكو كه بـود، چنـد كلمـه          -

  .اي روسي ياد گرفته بود، در حد بلغور كردن يكي دو جمله اي
  .ش رنگ روسيه را نديدهدر مقام توضيح گفتم كه مادموازل دكومينگ به عمر

  »!بونژور«: مادربزرگ ناگهان روبه مادموازل بالنش كرد و بي مقدمه گفت
مادموازل بالنش كه زير نقاب ادب و تواضع بيش از حد، و در عين حـال بـا                  
تمام چهره و هيكلش، مي خواست تعجب شديد خـود را از چنـان سـؤال و                 

 تـاب و تـشريفات فـراوان        شيوه ي خطاب عجيب، شتابان ابراز كند با آب و         
  »مادام! بونژور«: درآمد كه
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دارد تاقچـه بـاال مـي       . بفرما دارد سرش را پايين مي اندازد      «: مادربزرگ گفت 
احتمـاال از ايـن سـاخته       ! معلوم مـي شـود كـه چـه موجـودي اسـت            . گذارد

. مـي خـواهم همـسايه ات شـوم        «: و ناگهان روبـه ژنـرال گفـت       » .كارهاست
  »خوشحالي يا نه؟ 

... بـاور كـن از نـه دل   ! عمه جان چه حرف هايي مـي زنـي     «: ال درآمد كه  ژنر
وي تا حاال ديگر خودش را بازيافتـه بـود و همـان طـور كـه در                  » .خوشحالم

بعضي موارد شيوه اي مناسب، آن هم باوقار و حتي چاشني فصاحت از عهده           
 :ي اداي مقصود برمي آمد، حاال هم معطل نكرد و بناي بلبل زبـاني گذاشـت               

... از شنيدن خبر بيماري شما به قدري هول كرده بوديم و زابرا شـده بـوديم               «
با آن تلگراف هايي كه به دستمان مي رسيد و خاطرمان را مشوش مي كرد، و       

  »...آن وقت ناگهان
  »!بس كن ديگر، اين قدر مزخرف نگو«: مادربزرگ به ميان كالمش درآمد كه

 و صدايش را بلند كرد و كوشيد كلمـه  ژنرال هم فوري به ميان كالم او درآمد     
ولي آخر چطور رعايت حال خـودت  «: را نشنيده بگيرد و گفت » مزخرف«ي  

را نكردي و دست زدي به اين مسافرت طوالني؟ بايد قبول كني كه در سن و           
به هر تقدير، كل ماجرا به قـدري غيـر   ... سال تو، و با توجه به وضع و حالت   

... منتها من به قدري خوشحالم    .  موجه مي سازد   منتظره است كه شگفتي ما را     
نهايت تالشـمان را    ] در اينجا بنا كرد به لبخند زدن از شور و شوق          [و همگي   

  » ...مي كنيم كه در اينجا به شما به هيچ وجه بد نگذرد
داري طبق معمول ياوه به هـم مـي   .  از اين حرفت و گفتِ ياوه دست بردار       -

ولي خوب اشكالي ندارد    . ت از خودم برمي آيم    من خودم از پس مواظب    . بافي
. ازم مي پرسـيد چطـوري آمـدم       . كينه اي به دل ندارم    . تو هم دم دست باشي    
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چرا همگي ايـن قـدر متعجـب شـده          . آخر كجايش تعجب دارد؟ خيلي ساده     
  ايد؟ پراسكويا، حالت چطوره؟ تو اينجا چه مي كني؟

 مـادربزرگ؟ چنـد     احـول شـما چطـور اسـت       «: پولينا رفت نزديك تر، گفت    
  »ساعت در راه بودي؟

. بقيه غير از اوه و آه چيزي نمي گوينـد         .  خوب، حاال اين شد سؤال معقول      -
خوب، ببين، افتادم توي تختخواب و مدت هاي مديد انواع و اقسام معالجات         
را روي من انجام دادند، تا اينكه آخراالمر تصميم گرفتم از دسـت حـضرات               

وي يكـي   . ادم سراغ شماس كليساي سن نيكوالس     فرست. دكاتره خالص شوم  
از زنان روستايي را كه مبتال به همين مرض بود، با گرد علوفه معالجـه كـرده                 

خوب، در من هم مؤثر واقع شد و روز سوم حـسابي عـرق كـردم و پـا                   . بود
بعدش اطباي آلماني از نو دور من جمع شدند، عينك روي چشم . شدم سر پا

اگر بروي خارج، به جايي كه آب گرم        «: دالل را گذاشتند  گذاشتند و بناي است   
دارد، بعد هم دوا و درمان مي كني، امكان دارد تنگي روده ات به كلي مرتفـع                

بعد آدم هاي جاهل بناي شيون و زاري . با خودم انديشيدم كه چرا نروم     ».شود
 مي بينيد كـه از    » چطوري مي خواهي آنجا از پس كارها برآيي؟       «گذاشتند كه   

بستن بار سفر يـك روز بيـشتر طـول نكـشيد، و جمعـه ي                . پسش برآمده ام  
گذشته هم يك كلفت به خدمت گرفتم و همين طور هم پوتاپيچ و يك پـادو                
به اسم فيودور، منتها فيـودور را از بـرلين پـس فرسـتادم چـون ديـدم اصـال                    

.. .راستش كسي هم نمي آمد، خودم به تنهايي مي آمـدم          . احتياجي به او ندارم   
در هر ايستگاهي هم تا بخواهي بـاربر ريختـه     . يك كوپه ي اختصاصي گرفتم    

در خاتمـه،   . [با بيست كوپك هرجـايي كـه بخـواهي آدم را مـي برنـد              . است
عزيزجـان،  ! نگاه كن چه سوئيتي برايم گرفته     «:] نگاهي به اطراف كرد و گفت     

ك قلمش به   ي. پول از كجا آوردي؟ تو كه دار و ندارت را گذاشته اي به رهن             
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خيال نكن خبر نـدارم، از همـه چيـز          ! اين فرانسوي يك عالمه پول بدهكاري     
  »!خبر دارم

عمـه جـان   ... عمه جان مـي گـويم     «: ژنرال، با دستپاچگي بسيار فراوان، گفت     
تازه خرجم از دخلم تجـاوز  ... به نظرم بتوانم بدون آقا باالسر ... تجب مي كنم  

  »...نمي كند، اينجا هم همگي
پس البد بچه هايت را از آخـرين كوپـك محـروم          ! گفتي نمي كند، هان    كه   -

  !امانت دار! كرده اي
راسـتش نمـي    ... بعـد از چنـين فرمـايش هـايي        «: ژنرال، از سر غضب، گفت    

  »...دانم
هنـوز كـه    . حتم دارم همه اش دور و بر ميز رولت مي پلكي          !  كه نمي داني   -

  پاك باخته نشده اي؟ 
  .د كه، از فرط هيجان، كم مانده بود خفه شودژنرال چنان يكه اي خور

. من؟ عمه جان، جدي نمي گويي     ...  من و رولت؟ با وضع و حالي كه دارم         -
  ...البد هنوز مريضي

حتم دارم هر كاري كرده اند، نتوانسته اند از         .  دست بردار، به من دروغ نگو      -
دانـي  مـي   . يك روده ي راست توي دلت نيست      . ميز رولت دور نگهت دارند    

آي . همين امـروز هـم    . چه، خودم مي خواهم ببينم اين رولت چطوري است        
الكـسي ايـوانيچ هـم ايـن        . پراسكويا، بگو ببينم جاهاي ديدني اينجا كجاست      

. پوتاپيچ، جاهـايي را كـه بايـد ببيـنم يادداشـت كـن             . جاها را نشانم مي دهد    
  جاهاي ديدني كجاست؟ :] ناگهان رو به پولينا كرد و پرسيد[
  . بعدش هم شالنگنبرگ است.  همين نزديكي ها خرابه هاي قصري است-
   شالنگنبرگ ديگر چيست؟ بيشه يا چيزي ديگر؟-
  ... قله دارد.  نه، بيشه نيست، كوه است-
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. سكويي آنجا هست كه دورش را حصار كشيده اند        .  بلندترين نقطه ي كوه    -
  .چشم اندازش معركه است

ر و زحمت از كوه باال ببرند؟ به نظرت اين           پس مجبورند صندلي مرا به زو      -
  .كار را مي كنند
  » .باربر گير مي آوريم. معلوم است«: در جواب گفتم

در همين لحظه فدوسيا، للة بچه هاي ژنرال، براي عرض ادب بـه مـادربزرگ               
  .آمد تو، و بچه ها را هم با خودش آورده بود

. ه هـا را ببوسـم     يعنـي خـودم خـوش نـدارم بچـ         !  الزم نيست ماچم كننـد     -
خوب، فدوسيا اينجا بـه ات خـوش        . دماغشان هميشه ي خدا مف مفي است      

  مي گذرد؟ 
خـانم جـان احـوال      . بلي، خانم جان از دولتي سر شـما       « : فدوسيا جواب داد  

  ».خودتان چطور است؟ ما به شدت نگرانتان بوده ايم
يـشه مملـو از     اينجـا هم  ] باز رو بـه پولينـا     . [ مي دانم، تو آدم نازنيني هستي      -

  مهمان است؟ اين مردك عينكي كه به موش مي ماند كيست؟ 
  ».مادربزرگ، شاهزاده نيلسكي«: پولينا زير لب گفت

مرا باش كه خيال مـي كـردم از حـرف           ! روسي است؟ نگو  «: مادربزرگ گفت 
و بـا ديـدن مـستر اسـتلي         » .شايد هم نشنيد چه گفـتم     ! هايم سر درنمي آورد   

: ناگهان رو به او كـرد و درآمـد       » .اينه هاش . كه ديده ام  آقاي استلي را    «: گفت
  »حالتان چطور است؟«

  .آقاي استلي هم، بي آنكه چيزي بگويد، به وي تعظيم كرد
پولينا هم ترجمه   ! پولينا، برايش ترجمه كن   !  خوب، كالم نيكويي به من بگو      -

  .كرد
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رفيابي به از ش«: آقاي استلي، بدون لحظه اي درنگ، با حالت جدي جواب داد   
گفتـه  » .حضور شما بسيار مسرورم، و خوشحالم كه در عين سـالمت هـستيد            

اش را پولينا ترجمه كرد و از قرار معلوم مايـه ي مـسرت مـادربزرگ شـد و                   
نمي دانم چرا از    . جوابي كه مرد انگليسي به آدم مي دهد قشنگ است         «: گفت

و باز خطـاب    » !اين ها كجا، فرانسوي ها كجا     . انگليسي ها خوشم آمده است    
سـعي مـي كـنم خيلـي مايـه ي           . گاهي بيا بـه ديـدنم     «: به آقاي استلي، گفت   

و » .برايش ترجمه كن و بگو كه محـل اقـامتم همـين جاسـت             . زحمت نباشم 
پـايين، پـايين، مـي      «: ضمن اشاره به پايين به تكـرار بـه آقـاي اسـتلي گفـت              

  »شنوي؟
  .آقاي استلي از اين دعوت فوق العاده مشعوف شد

دربزرگ، با نگاهي از سر رضامندي و دقت، پولينا را از سر تا به پا ورانـداز                ما
  : كرد و ناگهان گفت

دختـر نـازنيني    .  پراسكويا، هركه جاي من باشد به تو عالقه مند مـي شـود             -
. خوب خود من هـم نـدارم   . هستي، از بقيه بهتري، ولي ذره اي اخالق نداري        

  ه اي؟ كاله گيس كه نگذاشت. كمي بچرخ ببينم
  . گيسوي خودم است. معلوم است كه نگذاشته ام

من براي مدهاي احمقانه ي روز تـره هـم خـرد            . بارك اهللا «: مادربزرگ گفت 
چـرا عروسـي    . اگر مرد جواني مي بودم، خاطرخواهـت مـي شـدم          . نمي كنم 

مي خواهم نفسي تازه كنم، زيادي      . نكرده اي؟ ولي ديگر وقتش شده كه بروم       
ببينم، هنـوز هـم بـا مـن         «: بعد رو به ژنرال كرد و گفت      » ...متوي قطار بوده ا   

  »قهري؟
معلوم است كه نيستم، عمـه      «: ژنرال به خودش آمد و با شادي و شعف گفت         

  »...مي دانم كه در سن و سال شما! جان
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ايـن پيـرزن   [ cette vieille est tombee en enfance«: دگريو زير لبي به من گفت
  »].شده است عين بچه ها

مـي گـذاري    . ببين، مي خواهم همـه جـا را ببيـنم         «: مادربزرگ به ژنرال گفت   
  »الكسي ايوانيچ چند وقتي پيش من بماند؟

... و پولينا و موسيو دگريـو ... خود من.  معلوم است، تا هر وقت كه بخواهي   -
  ...از مالزمت شما مشعوف مي شويم

باعـث خوشـحالي مـا      البتـه، مـادام،     «: دگريو، با لبخندي بس مليح، درآمد كه      
  4».خواهد بود

و خطاب بـه    » .تو گفتي و من هم باور كردم      . آره تو بميري  «: مادربزرگ گفت 
ولي تو بگو يك كوپك هـم بـه تـو پـول نمـي           «: ژنرال، ناگهان به گفته افزود    

بايد نگاهي به آن بينـدازم، بعـدش هـم          : خوب حاال پيش به سوي اتاقم     . دهم
  ».نبيد، بلندم كنيدبج. مي رويم سراغ جاهاي ديدني

مادربزرگ را از نو بلند كردند و همگان، به دنبال صندلي او، به پـايين هجـوم     
ژنرال طوري راه مي رفت انگار ضربه اي به سرش زده اند و بر اثر آن                . بردند

مـادموازل  . دگريو از قرار معلوم سخت در انديـشه بـود         . گيج و مبهوت است   
شـازده  . يير رأي داد و به ما ملحق شد       بالنش اولش مي خواست نرود ولي تغ      

هم درجا به دنبال او آمد، و ديگر در سوئيت ژنرال كسي باقي نماند اال يـارو                 
  .    آلماني و مادام دكومينگ

  
  

                                                 
  :اين جمله در اصل به فرانسه است.  4

»Mais, madame, cela sera un plaisir.«  
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  ده

  
در آبگرم ها و، به نظرم، سراسر اروپا، دليل راه مـديران هتـل و هتلـداران در                  

مهمانـان نيـست بلكـه نظـر        اختصاص دادن اتاق به مهمانان خواسته و هوس         
اين را هم بايد به گفته بيفـزاييم كـه در      . شخص خودشان نسبت به آنان است     

به داليلي كه بر مـن آشـكار نيـست، چنـان            . اين باره ذره اي اشتباه نمي كنند      
سوئيت مجّللي را به مادربزرگ اختصاص داده بودند كه راستش تـا حـدودي           

بله ي بـسيار شـيك بـا حمـام و كلفـت       چهار اتاق م  : فراتر از حد معمول بود    
اين هم راست بود كه هفتـه       . جاي و اتاق مخصوص براي نديمه و چه و چه         

ي پيش يكي از دوشس هاي معّظمه انجا منزل كرده بود، و اين حقيقت را بي    
. معطلي به اطالع اقامت كننده ي جديد رساندند تا ارزش سوئيت را باال ببرند

اق ها گرداندند و او هـم بـسيار جـدي و دقيـق     مادربزرگ را توي تك تك ات  
مدير هتل، سر طاس و سالمند، در اين وارسي اوليه          . اتاق ها را از نظر گذراند     

  . با ادب و احترام مالزم ركاب وي بود
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نمي دانم مادربزرگ را به جاي كه گرفته بودند ولي، از قرار معلوم، خيال مي               
: ر دفتر هتل چنين ثبت كردند     بي معطلي د  . كردند صاحب جاه و مكنت است     

 گيرم كه مادربزرگ هرگـز شـاهدخت        -» مادام ژنرال شاهدخت تاراسويچوا   «
وجود خدمتكاران و كوپه ي اختـصاصي در قطـار و فـوج فـوج               . نبوده است 

چمدان و يخدانِ زايد بود كـه احتمـاال مقـام و منزلـت او را تثبيـت كـرد، و                     
متعارفش، كه به طبيعـي تـرين       صندلي و بي مالحظه گويي اش و سؤاالت  نا         

شيوه و بدون راه دادن تناقض مي پرسيد، و خالصه اينكه هيكل شق و رق و                
طـي وارسـي،    . بي تزلزل و تحكم آميـزش سـبب ايجـاد هيبـتش شـده بـود               

مادربزرگ دم به ساعت دستور توقف مي داد، به اين يا آن اثاثيـه اشـاره مـي                  
 احترام لبخند مـي زد منتهـا از    كه همچنان از سر    -كرد و خطاب به مدير هتل     

.  سـؤال نـامنتظري مـي پرسـيد        -قرار معلوم يواش يواش دچار ترس مي شد       
مادربزرگ سؤاالتش را به فرانسه مي پرسيد و البته فرانسه حرف زدنش اصال             

براي همين اكثر اوقات سؤال و جواب ها را من ترجمه مـي             . تعريفي نداشت 
ايند مادربزرگ نبود مايه ي رضايتش      بيشتر جواب هاي مدير هتل خوش     . كردم

بعد هم گويا سؤاالتي مي كرد كه حسابي بي ربط بود و خدا             . فراهم نمي شد  
به عنوان نمونه، به نگاه در برابر تابلو نقاشـي اي           . عالم است راجع به چه بود     

اين تابلو نسخه ي تقليدي نازلي بود از يكي از تابلوهاي مشهوري كه             . ايستاد
  .ر آن نقاشي شده بودربه النوعي ب

   اين تصوير كيست؟-
     .مدير هتل در توضيح گفت كه احتمال دارد تصوير كنتسي باشد

 چطور نمي داني؟ اينجا زندگي مي كني و نمـي دانـي كيـست؟ پـس چـرا                   -
  عكسش را به اينجا آويخته ايد؟ چرا زيرچشمي نگاه مي كند؟
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عاجز مانده بود و حسابي     مدير هتل از دادن جواب مقنع به تمام اين سؤاالت           
  .دستپاچه شده بود

  »!آدمي به اين خنگي نديده ام«: مادربزرگ به روسي گفت
ي كوچك انـدام    [همين ماجرا درباره ي يكي از پيكره ها         . او را جلوتر بردند   
يعني مادربزرگ زمان درازي به آن نگـاه كـرد و           . پيش آمد ] متعلق به درسدن  

دست آخر هم راجع بـه      . د از آنجا برش دارند    بعد به دليل نامعلومي دستور دا     
قالي هاي اتاق خواب به مدير هتل پيله كرد كه قيمتشان چند اسـت و بافـت                 

  .كجاست؟ مدير هتل قول داد كه ته و توي قضيه را دربياورد
  .و ششدانگ حواسش را به تختخواب داد» !چه خرهايي«مادربزرگ لنديد كه 

  .عقبش بزنيد!  چه سايبان شيكي-
  .ايبان را كنار زدندس
رختخـواب  . بالش ها و جابالشي ها را برداريد      .  بيشتر، بيشتر، جمعش كنيد    -

  .پر قو را بلند كنيد
  .مادربزرگ هم همه چيز را به دقت وارسي كرد. هرچه بود، جابه جا كردند

تختخـواب را   ! هرچه مالفه است دربياوريد   .  خداخواهي ساس ماس ندارند    -
پيرزنـي مثـل    ! امان از اين همه تجمل    .  هاي خودم بياراييد   با مالفه ها و بالش    

الكـسي  . تك و تنها حوصله ام سر مـي رود        . من به چنين جايي احتياج ندارد     
ايوانيچ بايد بيشتر اوقات به ديدن من بيايي، يعني هر وقـت از درس دادن بـه              

  .بچه ها فارغ شدي
ل حاضر بـه هزينـه      ديروز از خدمت ژنرال درآمدم و در حا       «: در جواب گفتم  

  ».ي خودم در هتل زندگي مي كنم
   چرا اينطور شد؟-
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 همين چند روز پيش يكي از بارون هاي مهم آلمان در معيت عليـا مخـدره               -
ديرزو در پارك به آلماني چيزي به او گفتم ولـي      . اش از برلين وارد اينجا شد     

  .لهجه ي برليني را رعايت نكردم
   خوب، كه چي؟-
 تلقي كرد و به ژنرال شكايت برد و ژنرال هم درجا اخراجم              آن را گستاخي   -

  .كرد
تـازه داده هـم باشـي، بـاكي     ( ببينم فحشي محشي به بارون كـه نـداده اي؟        -

  !)نيست
  .به عكس، جناب بارون عصايش را روي من بلند كرد.  واي نه-

اي رياكـار، تـو هـم گذاشـتي بـا معلـم             «: مادربزرگ ناگهان به ژنرال رو كرد     
! اي بي جربـزه هـا     ! و در معامله بيرونش كردي    ! انه ات اين كار را بكنند     سرخ

  ».همگيتان بي جربزه ايد
عمه جان، دلـواپس    «: ژنرال هم با نوعي حالت خودماني بنده نوازانه اي گفت         

وانگهي، الكسي ايـوانيچ شـرح دقيـق        . خودم از پس اموراتم برمي آيم     . نباش
  ».ماجرا را خدمتتان عرض نكرده است

  »تو هم زير سبيلي ردش كردي؟«: مادربزرگ از نو به من رو كرد
مي خواستم بـه دوئـل بخـوانمش، ولـي          « : با حجب و لحن آرام جواب دادم      

  ».ژنرال موافقت نكرد
حـاال رو بـه     (» چرا موافقـت نفرمـودي؟    «: مادربزرگ دوباره به ژنرال رو كرد     

ري داشتم، خبرت مـي  اگر كا. آقاي محترم، بفرما برو «: مدير هتل كرد و گفت    
ديدن اين قيافه هاي نورنبرگي     . الزم نكرده اينجا بپلكي و خميازه بكشي      . كنم

يـارو تعظيمـي كـرد و رفـت و گفـتن نـدارد كـه از        ) »!از تحملم بيرون است 
  .تعارفات مادربزرگ سر درنياورد
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آخر . عمه جان، اين فرمايش ها را نفرماييد      «: ژنرال، با لبخند طنزآلودي، گفت    
  »!ين روزها كه ديگر دوئل مي كنندا

 چرا نمي كنند؟ مردها خوش دارند قمپز دركنند، خوب چه عيبـي دارد كـه                -
. من كه از امثال شما بي جربزه هـا چـشمم آب نمـي خـورد      . دوئل هم بكنند  

! بياييد مرا ببريـد بـاال  . پاي دفاع از ميهن كه به ميان بيايد، از عهده برنمي آييد     
د كه آن دو تا باربر هميشه دم دست باشند، اجيرشان كن            پوتاپيچ حواست باش  

فقط موقع باال بردن و پـايين       . از دوتا بيشتر الزم ندارم    . و ترتيب كارها را بده    
جايي كه زمين صاف است، يعنـي       . آوردن از پله هاست كه بايد مرا بلند كنند        

مزدشان . برايشان توضيح بده  . توي كوچه، مي توانند صندلي ام را هول بدهند        
خودت هم كـه  . را هم پيش پيش بده كه باعث بشود حرمت بيشتري بگذارند          

الكسي ايوانيچ، تو هم به وقت گردش يـارو بـارون را            . هميشه پيش من باش   
خوب، رولت  . بارون چه ريختي است   » فون«نشانم بده تا دست كم ببينم اين        

  كجاست؟
ن، تـوي قمارخانـه   در مقام توضيح گفتم كه ميزهاي رولـت را، در چنـد سـال     

بعد سـؤاالت بيـشتري كـرد، از ايـن قبيـل كـه ميزهـاي رولـت                  . گذاشته اند 
تعدادشان زياد است؟ خيلي ها بازي مي كنند؟ از صـبح تـا شـب قمـار مـي                   
كنند؟ ميزها را چطوري كار گذاشته اند؟ آخر سر گفتم بهترين كار اين اسـت               

وصـف تـك تـك      كه اينها را خودش با چشم خودش ببينـد و ديگـر اينكـه               
  .اجزاي بازي تا حدي دشوار است

  !الكسي ايوانيچ، بيفت جلو!  پس يكراست ببرم آنجا-
آخر عمه جان نمي خواهي خستگي سـفر        «: ژنرال به لحن تفقد آميزي پرسيد     

واقـع  . عاليم نگراني كم كم از وجناتش نمايان مـي شـد          » را از تن بدر كني؟    
ه هاي معنـي داري رد و بـدل         اينكه همگي اندكي مضطرب مي نمودند و نگا       
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احتمال داشت تا اندازه اي پريشان يـا حتـي دسـتپاچه هـم بـوده                . مي كردند 
باشند، آن هم از اين بابت كه در معيت مادربزرگ بروند يكراست قمارخانه و              

بـا  . او هم طبق معمول مرتكب خالف آمد عادت بـشود، آن هـم در جلـوت               
  . يشان مي شوندوجود اين همگي عرض كردند ملتزم ركاب ا

 آخر براي چه استراحت كنم؟ خسته نيستم، وانگهي پنج روز بـود از جـايم               -
بعد از قمارخانه هم مي رويم ديدن چشمه ها و آب هاي    . جنب نخورده بودم  

 پراسكويا، گفتـي اسـمش چـه بـود،          …و بعدش هم  . معدني كه اينجا هست   
  يا چيز ديگر؟» قله«
  . مادربزرگ درست است، قله-
  ديگر چه هست؟. هرچه تو بگوييخوب -

  ».مادربزرگ، اينجا چيزهاي جالب فراوان هست«: پولينا مكثي كرد و گفت
مارفا، تو هم بـا مـن       ] و خطاب به كلفتش گفت    ! [ تو خودت هم نمي داني     -

  .مي آيي
آخـر عمـه جـان چـه لزومـي دارد           «: ژنرال، كه داشت برآشفته مي شد، گفت      

تازه معلوم نيست پوتاپيچ را هم راه       . ن است همراه ما بيايد؟ راستش غير ممك     
  ».بدهند

آخر او هم   ! چون كلفت است پس بايد او را جا بگذارم        !  اين كه نشد حرف    -
غير اين است؟ آمده ايم سفر يـك هفتـه اي، او هـم دلـش مـي                  . انسان است 

اگر با من نرود، چطوري برود؟ تك و تنها پـايش  . خواهد دو سه چيز را ببيند   
  . بيرون نمي گذاردرا از خانه

  …ولي آخر، عمه جان-
 پس خجالت مي كشي همراه من بيايي، آره؟ خوب بمان سر جايـت، ازت               -

مگر نامـه ي    . خودم بيوه ي ژنرالم   ! آخر اين هم شد ژنرال    . نخواستم كه بيايي  
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فدايت شوم برايت نوشته ام كه همگي مـي خواهيـد دنبـال مـن راه بيفتيـد؟                  
   …ن بيايد، كفايت مي كندالكسي ايوانيچ كه همراه م

با اين حال، دگريو پا سفت كرد كه همگي ملتزم ركاب مـادربزرگ باشـيم، و                
با توسل به عبارت احترام آميز عنـوان كـرد كـه همراهـي بـا ايـشان مايـه ي                     

  . همگي راه افتاديم. خشنودي است و چه و چه
ارهـاي  عين بچه ها شده، تنهايي دسـت بـه ك         «:  دگريو دوباره به ژنرال گفت    

 بعد از آن ديگر نشنيدم چه مي گويد، ولي پيدا بود            5»...احمقانه اي خواهد زد   
  .كه نقشه هايي دارد و شايد هم آرزوهايي در سر مي پروراند

راه از كوچه باغ آراسته بـه بلـوط بـن مـي             . تا قمارخانه حدود نيم ورس بود     
اه مـي رفـت     حاال ديگر ژنرال با دلي مطمئن ر      . گذشت و به ميداني مي رسيد     

آمدن . چون موكب ما، با اينكه تا اندازه اي نامتعارف بود، برازنده و مجلل بود   
. شخص بيمار و عليل به قصد بهره گيري از آب گرم كه جاي تعجب نداشت          

چـه دليلـي    : با اين حال مثل روز روشن بود كه ژنرال از زخم زبان مي ترسد             
لي هم ازش گذشته اسـت،      دارد كه خانم مريض احوال و عليلي كه سن و سا          

سراغ ميز رولت برود؟ پولينـا ايـن طـرف و مـاموازل بالنـش هـم آن طـرف                
مادموازل بالنش به شيوه اي پرمالحت و پرآزرم        . صندلي گردان راه مي رفتند    

مي خنديد و براي مادربزرگ لطيفه هاي محترمانه تعريف مي كرد، به قـدري              
. بـان بـه تعريـف او گـشود      هم خوب تعريف مي كرد كه مادربزرگ عاقبت ز        

پولينا هم، در طرف ديگر، ناچار بود كه به سـؤاالت بـي وقفـه و بـي حـد و                     
او كه بـود؟ آن زن كـه        «:  سؤاالتي از اين قبيل    -حصر مادربزرگ جواب گويد   

سواره مي رفت كه بود؟ وسعت اين شهر چه قدر اسـت؟ وسـعت ايـن بـاغ                  

                                                 
  :در اصل به فرانسه.  5

Elle est tombee en enfance, seule elle fera dse betises 
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ينجا عقاب هست؟   چقدر است؟ آن درخت ها چيست؟ آن كوه ها چيست؟ ا          
اقاي استلي، كه كنار من راه مي رفـت، بـه پـچ             » آن بام مضحك نما چيست؟    

پوتاپيچ و مارفا پشت سر، نزديك به . پچه گفت كه باش تا صبح دولتش بدمد   
پوتاپيچ لباس دم پرستوكي به تن و پاپيون سفيد به گـردن            . صندلي مي آمدند  

ه زني سـرخ گونـه، گيـسو جـو        مارفا، چهل سال  . و كاله لبه دار، بر سر داشت      
گندمي، كاله بر سر و جامه ي كتان به تن و كفش ِشورو جيرجيـركن بـه پـا                   

دگريـو و   . مادربزرگ اغلب اوقات برمي گشت و با آنها حرف مي زد          . داشت
ژنرال چند قدم عقب تر از ما مي آمدند و درباره ي موضوعي با تب و تـاب                  

 باريد و دگريو با حال و هـواي         از چهره ي ژنرال ماللت مي     . حرف مي زدند  
از قـرار   . شايد در صدد بود كه ژنرال را دلـداري بدهـد          . مصمم حرف مي زد   

ولي خوب ديگر از اين حرف ها گذشته بود      . معلوم داشت نصيحتش مي كرد    
و مادربزرگ آن كالم مشئوم را مبني بر ندادن پول به ژنرال همين چند لحظـه                

دم كـه دگريـو و مـادموازل بالنـش دارنـد            متوجه ش . پيش بر زبان آورده بود    
از شازده و يارو جهانگرد آلماني چـه بگـويم          . مرتب به هم چشمك مي زنند     

كه آنها را ته كوجه باغ مي ديدم، يعني از ما عقب افتاده بودند و حاال ديگر از     
  .جانب ديگري مي رفتند

ن ادب و   دربان و مالزمـان عـين همـا       . با كبكبه و دبدبه وارد قمارخانه شديم      
. ولي از سر كنجكاوي نگاهمان مي كردند      . احترام اهالي هتل را به جا آوردند      

مادربزرگ درخواست كرد كه ابتدا اتاق هاي مختلـف را نـشانش بدهنـد كـه                
چنين كردند و او هم بعضي از اتاق ها را پسنديد و نسبت به بقيـه بـي اعتنـا                    

ست آخر بـه سـالن هـاي    د. ولي راجع به همه ي اتاق ها سؤال مي كرد      . ماند
مالزمي كه دم درِ بسته عين قراول ايـستاده بـود، در را يكبـاره               . قمار رسيدند 

  .چارتاق باز كرد



 ١٠٦

جمـع  . حضور مادربزرگ دم ميزهاي رولت اثـر عميقـي بـر جمـع گذاشـت              
قماربازان به صد و پنجاه يا دويست تن مي رسيد كه در چند رديف كيپ تـا                 

 و همين طور هم در انتهـاي ديگـر سـالن، كـه              كيپ دور ميزها ايستاده بودند    
كساني كه از ميـان جمعيـت بـه         . ميزي براي بازي سي و چهل گذاشته بودند       

زور راه باز كرده و خود را به ميز رسانده بودند، تكان از تكان نمي خوردنـد                 
و جايشان را به كسي نمي دادنـد مگـر اينكـه پـاك باختـه شـوند، چـون بـه                  

با اينكه دور . دهند دم ميزهاي قمار جايي را اشغال كنند   تماشاكنان اجازه نمي    
هر يك از ميزها صندلي هايي گذاشته اند، قماربازها روي صندلي نمي شينند،      
خاصه وقتي كه تعداد جمعيت بيشتر باشد، چون مردم ايستاده كه باشند جاي             
 كمتري مي گيرند، و تازه در جايي كه آدم ايستاده باشد، پولش را راحـت تـر                

آدم هـاي رديـف دوم و سـوم دور آدم هـاي رديـف اول           . به بازي مي گذارد   
امـا گـاهي هـم    . ازدحام كرده بودند و بي شكيب در انتظار نوبت خود بودنـد   

قماربازي كه ديگر كاسه ي صبرش لبريز شده بود، از البه الي جمـعِ رديـف                
د، از  اين طور كه مي ش    . اول دستش را تو مي برد و پول به بازي مي گذاشت           

رديف سوم هم بعضي از قماربازان به هر زور و تقاليي كه بود، پول به بـازي       
نتيجه هم اين مي شد كه هر پنج يا ده دقيقه يك بار، اين يـا آن                 . مي گذاشتند 

منتهـا در  . اي برپـا مـي شـد   » غائلـه «سر ميز قمار، بر سر داوهاي مابه النّـزاع         
فتن نـدارد كـه از شـلوغ بـازار     گ. مجموع پليس هاي قمارخانه كارآمد هستند    

چاره اي نيست، چون به خاطر منافع، درِ قمارخانه را به روي مردم بـاز نگـه                 
ولي هشت تن شتيلي بگيري كه دور هر يك از ميزها نشـسته انـد،              . مي دارند 

داوها را حسابي مي پايند و حساب برده ها را هم نگه مي دارند و هـر وقـت      
ه ميدان مي گذارند و دعوا را رفع و رجـوع مـي      كه بگومگويي پيش بيايد پا ب     

در مواقع بحراني پليس ها را صدا مي زنند و ظرف يك دقيقه غائلـه را                . كنند
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افـسران پلـيس لبـاس شخـصي مـي پوشـند و خـود را قـاتي                  . مي خواباننـد  
آنها باالخص كمين دزدان و ديگر      . تماشاچيان مي كنند مبادا كه شناخته شوند      

 كشند كه سر ميز رولت تعدادشان كم هم نيست و دليلش            خفيه كاراني را مي   
راسـتش، در  . هم اين است كه خيلي راحت مي توانند حقه شان را سوار كنند       

جاهاي ديگر كه باشد، آقا دزده ناچار از جيب زدن يا قفل شكـستن اسـت و                 
اگر هم كوچك ترين اشكالي پيش بيايد، امكان دارد مايه ي دردسـر فراوانـي               

اما اينجا همين قدر كفايت مي كند كه سـرش را پـايين بينـدازد     . دبرايش بشو 
برود سر ميز رولت بناي بازي كردن بگذارد و يكهو، در علن، برده هاي كسي          

اگر هم بگومگوهايي پيش بيايد، ايـن دزد        . ديگر را بردارد و در جيب بگذارد      
 اگـر   .دغل پا سفت مي كند و به صداي بلند مي گويد كه پول مال من اسـت                

 -شخص دزد تردستي كند و شاهدها هم مردد باشـند، از معركـه درمـي رود               
اگر كه پول هنگفتي باشـد، شـكي        . البته در جايي كه مقدار پول فراوان نباشد       

نيست كه شتيلي بگيرها يا يكي از قماربازهـاي ديگـر حـساب پـول را قـبال                  
احب اصلي گاهي   ولي اگر مقدار پول كم باشد، امكان دارد كه ص         . برداشته اند 

منتهـا واي بـه روزي      . از خير آن بگذرد و به خاطر نام و ننگ بگذارد و برود            
كه مچ دزد را بگيرند، آن وقت اسـت كـه بـا خـواري و خفـت از قمارخانـه                     

  . بيرونش مي كنند
بـا بيـرون    . مادربزرگ كل اين ماجرا را با دقت و كنجكاوي تماشـا مـي كـرد              

 عالقه اي به بازي سي و چهل نشان نمـي           .انداختن دزد صددرصد موافق بود    
آخراالمر هم اعالم كـرد كـه مـي    . داد و مي گفت كه از رولت خوشم مي آيد   

نمي دانم چطور شد كه مالزمان و چند كارگزار         . خواهد از نزديك آن را ببيند     
كه اكثرا مردك هاي لهستاني بودند و بعد از باخت، حاال ديگر            (رياست مĤب   

بل قماربازهاي خوش اقبال و خارجي ها خوش خـدمتي          مي خواستند در مقا   
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، تا بگويي چه براي مادربزرگ جايي دست و پا كردند، آن هم درسـت               )كنند
بسياري از مهمانـان، كـه قمـار نمـي          . نزديك وسط ميز، كنار سر شتيلي بگير      

، بي معطلي آمدند    )اكثر هم انگليسي با اهل و عيال      (كردند و تماشاچي بودند     
. ز جمع شدند تـا از پـشت قماربازهـا مـادربزرگ را تماشـا كننـد                دور اين مي  

شـتيلي بگيرهـا بـراق      . بسياري نيز دوربين هايشن را به سمت او چرخاندنـد         
آخر از نزول اجالل اين قمارباز عجيب و غريب بوي بهبود شنيده مي             : شدند

 طبيعي هم بود كه منظره ي بانوي پير هفتاد ساله اي كه در عين نـاتواني               . شد
بـه هـر   . بخواهد قمار كند، از آن منظره هايي نبود كه هر روزه به چشم بيايـد       

پوتـاپيچ و  .  تقاليي بود خود را به مادربزرگ رساندم و بغل دسـتش ايـستادم            
ژنرال و پولينا و دگريو . مارفا جايي آن پشت سر در ميان جمعيت مانده بودند 

  . ستاده بودندو مادموازل بالنش هم در ميان تماشاگران كناري اي
مادربزرگ، كه از روي سـر قماربازهـا نگـاه مـي كـرد، بنـاي حـرف زدن را                    

ايـن مـرد   : به نجوا سؤاالت كوتاه و بـي مقدمـه از مـن مـي پرسـيد      . گذاشت
كيست؟ آن زن كيست؟ مرد بسيار جواني در آن سر ميز، كه قمـار كـالن مـي        

 را سـخت    كرد و هر بار هم كرور كرور داو مي گذاشـت، توجـه مـادربزرگ              
چو افتاده بود كه چهل هزار فرانك برده است و كپـه كپـه طـال و                 . جلب كرد 

چشم هايش برق مـي     . پريده رنگ مي نمود   . اسكناس در برابرش قرار داشت    
پول به بازي گذاشتنش بي مقصد و مقصود بود،  . زد و دست هايش مي لرزيد     

ر پشت سر يعني هرچه به دستش مي آمد مي گذاشت و با اين حال همين طو
مالزمـان دورش را گرفتـه بودنـد، بـرايش          . هم مي برد و پول پارو مـي كـرد         

صندلي جابه جا مي كردند و اين ور و آن ورش جايي دست و پا مي كردنـد                  
بلكه راحت تر بنشيند و نهايت تالش خود را مي كردند كه قماربازهاي ديگر              

 دلـشان را صـابون       همگي هم براي گرفتن انعامِ فراوان      -جايش را تنگ نكنند   
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قماربازهايي كه پول كالني برده باشند، به شتيلي بگيرها انعام مـي            . زده بودند 
دهند و مقيد مقدار پول هم نيستند، يعني از فرط خوشحالي پول مـشت مـي                

بغل دست اين جوانـك، لهـستاني تبـاري جـاخوش           . كنند و به آنها مي دهند     
سـر تفقـد بـي وقفـه در     كرده بود و سخت درصدد خـوش خـدمتي بـود، از      

گوشش پچ پچ مي كرد و احتماال مي گفت كه چطور بازي كند، و راهنمـايي                
 گفتن ندارد كه او هم دلش را ليف و صابون زده بود كه پول يامفتي            -مي كرد 

جوانك نگاهش نمي كرد بلكه همين طور اهللا بختكي پـول بـه             . به جيب بزند  
از قرار معلوم ديگـر نمـي       . دبازي مي گذاشت و همين طور پول پارو مي كر         

  . دانست كه دارد چه مي كند
مادربزرگ چند دقيقه اي براندازش كرد و ناگهان سخت به هيجان آمد و بناي   

بگـو از بـازي دسـت بكـشد، بگـو پـولش را           «: سقلمه زدن به من را گذاشت     
اگر همين حاال دست از بازي نكشد، دار و ندارش را           . بردارد و بزند به چاك    

و از فرط نگراني و هيجان چيزي نمانده بود كه نفسش بند بيايـد و              » !دمي باز 
پوتاپيچ كو؟ پوتاپيچ را بفرست پيش      «: همين طور يكريز به من سقلمه مي زد       

بعد خودش به بانـگ     » راستي اين پوتاپيچ كجا رفته؟    . يااهللا بگو، بهش بگو   ! او
ف او خم شـدم و،  به طر»!رها كن، رها كن«: به جوانك گفت ] به فرانسه [بلند  

به لحني قاطع، زير لب گفتم كه بلند حرف زدن مجاز نيست يعني ذره اي هم     
بلند حرف زدن قدغن است چون حواس قماربازهـا را پريـشان مـي كنـد، و                 

  .يكراست بيرونمان مي اندازند
همه اش هم   . اين جوان از دست رفته است     ! اي داد و بيداد   «: مادربزرگ گفت 

عجـب آدم   . نمي توانم نگاهش كنم، حالم بد مي شود       ... تقصير خودش است  
  .و سريع به سمت ديگر نگاه كرد» !خنگي است
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در سمت ديگر كه سمت چپ و طرف ديگر ميز بود، بانوي جواني در معيت               
نمي دانم اين كوتوله كـه بـود، آيـا          . كوتوله اي توجه مادربزرگ را جلب كرد      

قبال اين خانم را    . آورده بودش نسبتي با وي داشت يا اينكه براي جلب توجه          
هر روز سر ساعت يك بعد از ظهر دم ميزهاي قمار پيـدايش مـي               . ديده بودم 

و . شد و سرِ ساعت دو مي رفت، يعني هر روز يك ساعت قمار مي گذاشتند              
تا مي نشست، مقداري طال و چند اسكناس هزار فرانكي درمي آورد و آرام و         

با يـك مـداد هـم روي    . ي مي گذاشتخونسرد و از روي حساب پول به باز       
ورقي كاغذ، شماره هايي را كه مي آمـد يادداشـت مـي كـرد و مـي كوشـيد                    

مبالغ هنگفتي به بازي    . الگويي را كه طبق آن شماره ي برنده مي آمد پيدا كند           
 نـه   –هر روز هم هزار يا دو هزار يا حداكثر سـه هـزار فرانـك                . مي گذاشت 

. گر معطل نمي كرد و مي گذاشت مـي رفـت      مي برد و پس از آن دي       –بيشتر  
  .مادربزرگ زمان درازي نگاهش كرد

از كـدام قـوم و قبيلـه        ! حتم دارم كه نمـي بـازد      !  خوب، اين يكي نمي بازد     -
  است؟ نمي داني؟ كيست؟

  ».البد زن فرانسوي است«: به پچ پچ گفتم
بي اين يكي چنگال تيزي دارد و حسا      .  پرنده را از روي پروازش مي شناسد       -

حاال بگو ببينم معناي هر گردش گردونه چيست و چطـوري          . هم معلوم است  
  .پول به بازي مي گذارند

من هم تركيب هاي مختلفي را كه با توجه به آن پول به بازي مي گذارند، بـه             
 rouge et noir, pair et impair, manqué et passé: قـدر مقـدور توضـيح دادم   

، و دسـت آخـر هـم از ظرايـف           ] و پـاس   قرمز و سياه، تاق و جفت، مانـك       [
مادربزرگ به دقت گوش مي داد، به خاطر مـي          . گوناگون در نظام اعداد گفتم    

از آنجا كه براي هر طرز بـازي  . سپرد، سؤال مي كرد و بازي را ياد مي گرفت 
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نمونه ي آماده و دم دست موجود بود، آموختن و به خاطر سپردن بسياري از               
  .مادربزرگ از اين بابت بسيار شادمان بود. ده بودطرزهاي بازي راحت و آسو

چيست؟ ببين، آن شتيلي بگير مو فرفري كه مافوق ديگر          ) صفر (zero ببينم،   -
؟ چرا كل موجودي روي ميـز       صفر: شتيلي بگيرهاست، همين حاال بلند گفت     

  اين ديگر يعني چه؟. را پارو مي كند؟ نگاه كن، يك عالمه پول گيرش آمده
 برسد و   صفرهروقت توپك غلطان به     .  عايدي بانك است   صفر،   مادربزرگ -

البته قمارباز فرصت ديگـري  . بايستد، موجودي روي ميز متعلق به بانك است     
دارد كه باختنش را جبران كند، ولي به هر صورت برده ي بانك دسـت نمـي                 

  .خورد
  پس چيزي عايد من نمي شود؟!  كه اين طور-
 مي آمـد، سـي و پـنج    صفر گذاشته بوديد و فرصاگر پولتان را روي     .  نخير -

  .برابر پولي كه به بازي گذاشته بوديد، گيرتان مي آمد
 چه؟ سي و پنج برابر؟ كه آن هم اغلب مي آيـد؟ پـس ايـن جـاهالن چـرا                -

   نمي گذارند؟صفرپولشان را روي 
  ! آخر مادربزرگ، احتمال آمدنش سي وشش به يك است-

صبر كـن، خـودم قـدري       ! پوتاپيچ، پوتاپيچ ! گووالذّاريات ن «: مادربزرگ گفت 
. و كيف انباشته اش را بيرون كشيد و ده گولـدن از آن درآورد             » !پول دارم، بيا  

  ».صفربيا بگير، بگذارش روي «

معنايش اين است كه حـاال      .  همين حاال بود كه آمد     صفرمادربزرگ،  «: گفتم-
  ».ر كنيدكمي صب. آن وقت خيلي مي بازيد. حاالها ديگر نمي آيد

  ! دست از چرندگويي بردار، پول را بگذار-
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شـايد هزارتـا    .  نيايـد  صـفر  هرجور ميل شماست، ولي شايد تا صـبح هـم            -
  .پيش آمده. ببازيد

. هر كه خربزه مي خورد، پاي لرزش هـم مـي نـشيند            !  چرند گفتن موقوف   -
  !چي؟ باختم؟ از نو پول بگذار

مادربزرگ سر جايش آرام    . اشتمده گولدن ديگر باختيم و ده گولدن ديگر گذ        
به توپكي كه از كنار فاق هاي گردونه ي گردان رقصان مي گذشـت              . نداشت

مادربزرگ از خود بيخـود  . ده گولدن سوم هم رفت  . مشتاقانه ديده دوخته بود   
ديگر ذره اي آرام و قرار نداشت، تازه وقتي هم كه شتيلي بگيـر بـه             . شده بود 

را اعالم كرد، روي ميز بـا مـشت   ] سي وشش [trente six موعود  صفرجاي 
  :كوبيد و به لحن خشمناك گفت

 بي پدر بيايـد؟ بـه   صفرآخر چقدر بايد صبر كنم تا اين !  نگاه كن، نگاه كن    -

همـه اش تقـصير آن مـو        !  نيايد از جايم تكان نمي خورم      صفرجان خودم، تا    

ـ  !  بيايدصفرفرفري ملعون بي پدر است كه نمي گذارد   وانيچ، يـااهللا  الكـسي اي

 هـم بـر فـرض بيايـد،     صفراين جوري كه تو گرفتي،    ! دو سكه ي طال بگذار    
  .پول چنداني عايد آدم نمي شود

  !  مادربزرگ-
  .پول تو كه نيست!  هرچه گفتم، بگو چشم-

تـوپ زمـان درازي دور گردنـه چرخيـد و           . بيست گولدن به بـازي گذاشـتم      
مـادربزرگ از اشـتياق     . دن گذاشت عاقبت اطراف قاق ها بناي باال و پايين آم        
  !دنگ: مي لرزيد و دستم را مي فشرد، و ناگهان

  .»صفر«: شتيلي بگير اعالم كرد
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: مادر بزرگ، كه گل از گلش شكفته بود، سريع رو بـه مـن چرخيـد و گفـت                  
خداوند خودش به دلم انداخت كه دو سكه ي طـال را            ! نگفتم! ديدي، ديدي «

 آيد؟ پس چرا پولم را نمي دهند؟ پوتاپيچ،         خوب، چقدر گيرم مي   .داو بگذارم 
  »!مارفا ببينم كجايند؟ بقيه كجايند؟ پوتاپيچ، پوتاپيچ

پوتاپيچ دم در است، اجازه نمي دهنـد بيايـد          . مادربزرگ، بعدا «: زير لب گفتم  
و بـسته ي  » !ببين، مادربزرگ، دارند پولتان را مـي دهنـد، بـرش داريـد       . اينجا

چيده در كاغذ آبي، به ارزش يك كرور گولدن         سنگيني حاوي سكه ي طال، پي     
را گذاشتند جلو مادربزرگ، و دويست گولدن اضـافه هـم شـمردند و دادنـد                

من هم با پارو همه را جمع كردم و به طـرف مـادربزرگ هـل        . خدمت ايشان 
  . دادم

 faites –شتيلي بگير به بانگ بلند از قماربازها دعوت كرد داوشان را بگذارند 

le jeu, messieurs! Faites le jeu, messieurs! Rien ne va plus ? ]    داوتـان را
 و آماده ي گردانـدن      –] ديگر نبود؟ ! داوتان را بگذاريد آقايان   ! بگذاريد آقايان 

  .گردونه شد
! واي، خـدا جـانم  «مادربزرگ با تب و تاب و مصرانه از من مي خواست كـه          

اين دسـت و آن     !  داو را بگذار   يااهللا! االن است كه بچرخاند   ! ديدي دير كرديم  
از خود بيخود شده بود و با تمام قدرتش مرتب به من            » .دست نكن، زودباش  

  .سقلمه مي زد
   مادربزرگ، روي چه بگذارم؟-
روي هم . تا مي تواني پول بگذار  ! باز هم روي صفر   !  روي صفر، روي صفر    -

  .ا بگذارچقدر داريم؟ هفتصد گولدن؟ جاي نگراني نيست، يكجا دويست ت
شايد دويست بار بچرخـد و صـفر    !  مادربزرگ، حواستان باشد چه مي كنيد      -

  .بگذاريد بگويم كه كل سرمايه تان را مي بازيد! نيايد
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مـي دانـم   ! دست از لقلقه ي لسان بـردار  ! پول را بگذار  !  اين قدر چرند نگو    -
  .] راستش مادربزرگ بر اثر هيجان به لرزه افتاده بود! [چه مي كنم

 طبق قواعد بازي كسي مجاز نيست بيـشتر از صـد و بيـست گولـدن روي                  -
  .بفرما من هم اين كار را كردم. صفر بگذارد

و بنـاي سـقلمه     ! (مونسيو!  چرا مجاز نيست؟ دروغ كه نمي گويي؟ مونسيو        -
زدن به شتيلي بگير را گذاشت كه سمت چپش نشسته بود و داشت آمـاده ي                

چقـدر   [ ?combine zero? Cent ving? Cent ving«) چرخاندن گردونه مي شـد 
  »] صفر؟ صد وبيست؟ صد و بيست؟) روي(

  .سؤال را سريع به فرانسه توضيح دادم
و در مقـام    » .اووي مـادام  «: شتيلي بگير در كمال ادب حرف مـرا تأييـد كـرد           

طوري كه، طبـق مقـررات، داو كـسي از چهـار هـزار              «: توضيح به گفته افزود   
  ».فلورين تجاوز نكند

  .پس همان صدو بيست تا را بگذار.  اينكه خيلي بد شد-
گردونه بناي گرديـدن  » !] بازي شروع شد[!le jeu est fait «: شتيلي بگير گفت

  !باخته بوديم. گذاشت و سيزده آمد
» !بگـذار ! يك بـار ديگـر    ! يك بار ديگر  ! يك بار ديگر  «: مادربزرگ بانگ آورد  

ر شانه باال انداختم و صد و بيست تـاي          ديگر با او بگو مگو نكردم، همين قد       
مادربزرگ، گردونه را كه نگاه مـي      . گردونه زمان درازي گرديد   . ديگر گذاشتم 

: همين طور كه با حيرت نگاهش مي كردم، به دل گفتم          . كرد، سراپا مي لرزيد   
يقين كامل به برنده    » يعني راستي راستي خيال مي كند باز هم صفر مي آيد؟          «

ن به اين كـه همـين حـاال بانـگ برمـي آوردنـد صـفر، از                  شدن و چشم داشت   
  . توپك توي يكي از فاق ها غلتيد! صورتش مي باريد

  »!صفر«: شتيلي بگير اعالم كرد
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  »!!!جانمي جان«: مادربزرگ از شور پيروزي رو به من كرد
اعضاي بـدنم داشـت مـي       . اين را همان لحظه دريافتم    . خود من قمارباز بودم   

گفتن ندارد كه سه بار آمدن صـفر در         . رگشتگي مي كردم  لرزيد و احساس س   
. با اين حال جاي شـگفتي نداشـت       . ده گردش گردونه واقعه ي نادره اي بود       

همين دو روز پيش به چشم خودم ديده بودم كه صفر سـه بـا پيـاپي آمـد، و                    
قماربازي كه شماره هاي برنده را رديابي مي كرد به صـداي بلنـد گفـت كـه                  

ناب صفر در خالل بيست و چهـار سـاعت يـك بـار بيـشتر                پريروز همين ج  
  .نيامده بود

چون مادربزرگ مبلغ هنگفتي برده بود، برده هايش را با دقت و توجه خاصي              
ك چهـار هـزار و دويـست گولـدن بـه او                . شمردند و به او دادند     قرار بود مـ

  . هزار تا را اسكناس4دويست تا را طال دادند و . بدهند
. چيزهاي ديگري در ذهن داشت    . ادربزرگ پوتاپيچ را صدا نزد    ديگر اين بار م   

  :به لحني قاطع گفت. ديگر به كسي سقلمه نمي زد يا بدنش نمي لرزيد
مگر يارو نگفت كه هربار مي شود چهار هـزار فلـورين بـه          !  الكسي ايوانيچ  -

  ».بازي گذاشت؟ خوب، بيا بگير، كل چهار هزار تا را بگذار روي قرمز
  .گردونه بناي گشتن گذاشت.  خالف گفته اش كاري كردنبيهوده بود

  »]قرمز [rouge«: شتيلي بگير اعالم كرد
. باز چهار هزار فلورين ديگر بـرده بـود، يعنـي در مجمـوع هـشت هـزار تـا                   

  »   .قرمزاين چهارتا مال من، چهار تاي ديگر را بگذار روي «: مادربزرگ فرمود
  . چهار هزارتاي ديگر گذاشتم

  » ]قرمز [Rouge«: گير باز هم اعالم كردشتيلي ب
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طال را بريز اينجا توي     . همه را بده ببينم   !  مي شود به عبارت دوازده هزار تا       -
صـندلي ام را    ! منـزل ! ديگـر بـس اسـت     . كيفم، اسكناس ها را هم بگذار كنار      

  !ببريد
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  يازده

  
گـل از گـل     . دم در بردنـد   ديگر سالن تا    صندلي را چرخان چرخان از انتهاي       

دار و دسته ي مـا، تبريـك گويـان، مثـل مـور و ملـخ                 . مادربزرگ شكفته بود  
با وجود عجيب بودن رفتارش، پيروزي اش مقدار زيـادي از           . ريختند دورش 

آن را جبران كرده بود، و ژنرال ديگر خوف اين را نداشت كه خويشاوندي با               
 بـا لبخنـدي بنـده نوازانـه و          .چنين زن عجيبي در جلوت مايه ي ننگش شود        

حاكي از خرسندي خاطر، انگار كه بخواهد دل بچه اي را به دست آورد، بـه                
با اينحال، او هم مانند ديگر تماشاگران سخت تحت         . مادربزرگ تبريك گفت  

سر تا سر آن مكان مردم حرف مي زدند و به مادربزرگ            . تاثير قرار گرفته بود   
در يـك  . يكش مـي گذشـتند بلكـه او را ببيننـد          بسيار از نزد  . اشاره مي كردند  

تني چند  . طرف، آقاي استلي با دو تن از دوستانش درباره ي او حرف مي زد             
از بانوان شاهوار با حيرت و احترام براندازش مي كردند و مثل ايـن بـود كـه                  

دگريو، خندان خندان، تبريكـات صـميمانه اش را بـه         . اعجوبه اي ديده باشند   
  :ه داشتحضور ايشان عرض

  ! خوشا به سعادتتان-
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ولـي مـادام،    «: مادموازل بالنش، با لبخند مداهنه آميزي، به گفتـه ي او افـزود            
c'etait du feu] معركه بود[!«  

آري، دوازده، منتها تكليف طال     .  بلي، همين طور رفتم و دوازده هزارتا بردم        -
چقـدر مـي    بـه پـول خودمـان       . چه مي شود؟ با طال تقريبا مي شود سيزده تا         
  شود؟ البد حدود شش هزار، درست است؟

به اطالعش رساندم كه بيش از هفت هزار مي شود و با نرخ فعلـي ارز شـايد        
  . هشت هزار بشود

آن وقت شما بي جربـزه هـا دسـت روي دسـت مـي        !  راستي؟ هشت هزار   -
  پوتاپيچ، مارفا، بازي را ديديد؟! گذاريد و كاري نمي كنيد

  »!هشت هزار روبل! مادام، گل كاشتيد«: ميزي گفتمارفا به لحن تحسين آ
  !پنج سكه ي طال به شما مي دهم، برداريد.  اين سهم شماست-

  .پوتاپيچ و مارفا پيش دويدند و دست ولي نعمتشان را بوسيدند
الكـسي ايـوانيچ، بـه هـر        .  به هر كدام از حامالن صندلي هم ده گولدن بده          -

شخدمت كه تعظيم مي كند و آن ديگري اين پي. كدام يك سكه ي طال هم بده
هم، كه به من تبريك مي گويند، چرا بي نـصيب بماننـد؟ بـه هركدامـشان ده              

  . گولدن بده
ساخته كار سبيلويِ كت منـدرس و جليقـه ي رنـگ و وارنـگ بـه تنـي، كـه           
كالهش را در دست دراز شده اش گرفته بـود و لبخنـد بنـده واري بـر لـب                    

بدبياري ... يك تبعيدي بيچاره  ... شاهزاده خانم «: داشت، تملق گويان پيش آمد    
   6»...شهزادگان روسي به قدري بزرگوارند... پشت بدبياري

                                                 
  :در اصل به فرانسه.  6
»Madame la princesse… un pauvre expatrie… Malheur contineul… les princes 

russes sont generex« 
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خوب ديگر كافي   . نه بيست تا بده   . به او هم ده گولدن بده     «: مادربزرگ گفت 
و رو بـه    » !بياييد مـرا برداريـد بـرويم      . آخر يكي و دو تا هم كه نيستند       . است

پراسـكويا، فـردا برايـت پارچـه مـي خـرم، بـراي        «: ا گفت پولينا الكساندروفن 
. اسمش چيست، مادموازل بالنش، آره؟ براي او هم مي خـرم       ... مادموازل هم، 

  »!پراسكويا ترجمه كن
ونيشخندي را كه بر    »  مرسي، مادام، «: مادموازل بالنش با مالحت بسيار گفت     

ا انـدازه اي سراسـيمه   ژنرال ت. لب آورده بود، با دگريو و ژنرال رد و بدل كرد 
  .مي نمود و همين كه به كوچه باغ رسيديم، بسيار خوشحال شد

فدوسـيا را نمـي     «: مادربزرگ، كه به ياد للة بچه هاي ژنرال افتاده بود، گفـت           
هـاي،  . حتما براي او هـم پارچـه مـي خـرم          . او هم ذوق زده مي شود     ! گويي

  »!هالكسي ايوانيچ، الكسي ايوانيچ، پولي به اين گدا بد
آدمي با ظاهر پشمينه پوشان، كه قد خميده اي داشت، از كنارمان مي گذشت              

  . و نگاهمان مي كرد
  . ولي آخر، مادربزرگ، شايد اصال گدا نباشد بلكه حقه بازي چيزي باشد-

  !يك گولدن به اش بده! فضولي موقوف
با چشم هـاي گـشاده از حيـرت    . به طرف يارو رفتم و يك گولدن به او دادم        

بـوي ليكـور مـي    . اهم مي كرد ولي پول را بي حرف و گفت از من گرفت  نگ
  .داد
   آهاي الكسي ايوانيچ، بختت را هنوز نيازموده اي؟-
  . نخير، مادربزرگ-
  .خودم ديدم.  ولي چشم هايت برق مي زد-
  .باشد براي بعد. حتما اين كار را مي كنم.  مادربزرگ، چشم-
  چقدر پول داري؟! ين چه مي بينيبب!  بي معطلي روي صفر پول بگذار-
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  . دويست گولدن، همين-
بيـا  . اگر بخواهي، پانصد تا به ات قرض مي دهـم         .  رقم دندان گيري نيست    -

و اما جنابعـالي، توقـع      ] در اينجا ناگهان رو به ژنرال گفت      . [اين دسته را بگير   
  !چيزي نداشته باش، چون يك كوپك هم به ات نمي دهم

دگريو . ه بود پشت ژنرال را دو تا كند، ولي دم برنياورد          اين گفته چيزي نماند   
: رو ترش كرد و از الي دندان هاي قفل شده اش، زير لـب بـه ژنـرال گفـت                   

  7»!امان از اين عجوزه ي الكردار«
الكـسي ايـوانيچ، بـه او هـم يـك           ! گدا، گدا، گداي ديگـر    «: مادربزرگ داد زد  

  ».گولدن بده
از آب درآمد كه پـايش چـوبين بـود و كـت             اين بار، يارو پيرمرد سفيدمويي      

به سرباز پيري شـبيه     . فراك آبي رنگي به تن و عصاي بلندي در دست داشت          
اما همين كه گولدن را به طرف او بردم، يك قـدم بـه عقـب برداشـت و           . بود

و چنـد  » 8!يعنـي چـه  ! مـرده شـور  «: نگاه سبعانه اي به من انـداخت و داد زد        
  .فحش ديگر هم چاشني آن كرد

ولش كن، مردك ديوانه    «: مادربزرگ كه از او قطع اميد كرده بود، بانگ برآورد         
حاال بي معطلي نهاري مي خوريم، بعد       ! گشنه ام شده  ! وانايستيد، برويم ! است

  ».قدري استراحت مي كنم و بعدش برمي گرديم آنجايي كه بوديم
  »ي؟مادربزرگ، باز هم مي خواهي قمار كن«: با لحن تعجب آميزي گفتم

 پس چه خيال كردي؟ يعني مي گويي شماها اينجا بنشينيد زانوي غم بغـل               -
  كنيد، من هم نگاهتان كنم؟

                                                 
7. Que diable, c'est une terrible vielle! 

  
8. Was ist's der teufel!   
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برگـشتن  . ممكن است ورق برگردد   ... آخر مادام «: دگريو نزدش رفت و گفت    
خالصه آن طور كـه شـما بـازي مـي           ... ورق همان و باختن دار و ندار همان       

  9»!وحشتناك بود] بازيتان... [كنيد
دار و نـدارتان را مـي       «: گفـت ] به فرانسه [ادموازل بالنش جيك جيك كنان      م

  10»بازيد
به شماها چه مربوط است؟ پول شما كه نيست، پول خودم           «: مادربزرگ گفت 

  »اين آقاي استلي كوش؟«: بعد از من پرسيد» !است
  . مادربزرگ، در قمارخانه ماند-
  .عجب آدم نازنيني است.  خيلي بد شد-

ه برگشتيم، مادربزرگ روي پله ها مدير هتل را ديد، نگهش داشـت             به منزل ك  
بعد فرستاد دنبال فدوسيا، سـي گولـدن بـه او داد و      . و الف برده هايش را زد     
  .فدوسيا و مارفا سر ناهار تعارف بارانش كردند. دستور كشيدن غذا را داد

پوتـاپيچ  بـه   . مادام، چشم از شما برنمي داشـتم      «: مارفا چه چه زنان مي گفت     
خانم جان چه در سر دارد؟ پول هم تا بخـواهي ريختـه بـود روي                : مي گفتم 

كساني هـم كـه     . به عمرم اين همه پول نديده بودم      ! خدا جان چقدر پول   . ميز
پوتاپيچ، ببيني اين   «: گفتم. ايستاده يا نشسته بودند همه شان آدم حسابي بودند        
ي بي بي دو عالم،يـار و       ا«: حضرات اهل كجايند؟ و توي دل خودم مي گفتم        

آري خانم جان، همين طور ايستاده بودم و داشتم برايتـان           . نگهدار خانم باش  
دعا مي كردم و دلم هري مي ريخت و بدنم مي لرزيد، آري سراپاي بدنم مي                

خداوند كمكش كن، كه خداوند هم تفضل كـرد و         «: با خودم مي گفتم   . لرزيد

                                                 
9.  Mais, madame les chances peuvent tourner, une seule mauvaise chance et 
vous perdrez tout... surtout avec votre jeu… C,etait terrible!  
10. Vous perdrez absolument  
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هنوز است مي لرزم، سراپاي بدنم مـي        خانم جان، هنوز كه     . شما برنده شديد  
  ».لرزد

حـاال  .  الكسي ايوانيچ، بعد از ناهار، حدود ساعت چهار آماده شو كه برويم            -
بعد يادت باشد كه يكي از طبيبان را . هم نخود نخود، هركه رود خانه ي خود     

حـاال بـرو، آوردن     . هرچه باشد، به خاطر آب گرم هم آمده ام اينجـا          . بياوري
  .  نرودطبيب يادت

سـعي مـي كـردم در خيـال         . مثل آدم هاي مدهوش از پيش مادربزرگ رفـتم        
بياورم كه بر سر اطرافيان چه مي آيد و اوضاع و احوال بر چه منوال خواهـد                 

از حيرت نخـستين بـه خـود        ) خاصه ژنرال (به روشني مي ديدم كه آنها       . بود
ف مبني بر اعـالم     پيدا شدن مادربزرگ، به جاي رسيدن تلگرا      . بازنيامده بودند 

، طوري نقشه ها و تـصميمات       )يعني البته، به ارث بردن دارايي اش      (مرگ او   
قبليشان را نقش بر آب كرده بود كه واكنش آنها به شيرين كاري هـاي بيـشتر          
مادربزرگ دم ميز رولت، از قرار معلوم واكنشي بـود از سـر حيـرت و بهـت                  

يبا مهم تر از اولي بود، چون بـا         در اين گيرودار، اين واقعيت دوم، تقر      . زدگي
اينكه مادربزرگ دو بار گفته بود كه پولي به ژنرال نمي دهد، از كجا معلـوم؟                

به يقين دگريو، كـه در كليـه        .  نيازي نبود كه آدم يكسره اميد از دست بدهد         -
حتم دارم كه مـادموازل  . ي امور ژنرال دخالت داشت، اميد از دست نداده بود        

: آن هم به داليـل بـسيار      (و هم در امور ژنرا ل دخالت داشت         بالنش نيز، كه ا   
، اميد از دست نداده بود )زن ژنرال شدن به عالوه ي ارث و ميراث دندان گير 

و چشمه هاي مختلف عشوه گري و فريب كاري اش را نشان مادربزرگ مي              
 برخالف آن پوليناي چشم سفيد خيره سر، كه از جلب محبـت ديگـران               -داد

اما حاال، حاال كه مادربزرگ به چنـان پيـروزي درخـشاني دم ميـز               . عاجز بود 
پيـرزن  (رولت دست يافته بود، حاال كه شخصيتش مثل روز عيـان شـده بـود     
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، حـاال،  )tombee en enfance –سلطه جوي يك دنـده ي كـودك سـان شـده     
آخر قمـار كـردن مثـل       . چنين مي نمود كه دار و ندارش را از دست مي دهد           

ر و شوقش آورده بود و ، گفتن ندارد كه، در نهايت تـا پاپاسـي                كودك به شو  
و خـدا ببخـشدم، بـا خنـده اي          : (بـه دل گفـتم    . آخرش را هم خواهد باخت    

هر سكه ي ده گولدني را كـه مـادربزرگ همـين            ! بارالها) ديوصفتانه هم گفتم  
حاال به بازي مي گذاشت البد زخم دل ژنرال را ناسور مي كرد، دگريـو را از                 

م ديوانه مي ساخت و مادموازل دكومينگ را، كه مي ديد جايزه از دستش              خش
بعـد از   : واقعيت ديگري هـم در ميانـه بـود        . درمي رود، به شيدايي مي كشاند     

اينكه برده بود و از فرط سرخوشي به هركس كه مي رسيد پول مي داد و هر                 
گ رهگذري را هم به جاي گدا مي گرفت، آري، حتـي آنوقـت هـم مـادربزر          

و يعنـي   . ناچار شده بود به ژنرال بگويد كه يك كوپك هم بـه او نمـي دهـد                
اينكه زمان درازي به آن انديشيده بود و گفته اش را نقض نمي كرد و حسابي        

  ! خطرناك، بسيار خطرناك–به آن دل سپرده بود 
از سوئيت مادربزرگ كه بيرون آمدم، همين طور كه از پلـه هـاي جلـويي بـه      

دم در طبقه ي فوقاني مي رفتم، جملگي ايـن مالحظـات در             اتاق كوچك خو  
راسـتش  . كل ماجرا توجهم را حسابي جلب كـرده بـود        . ذهنم تاب مي خورد   

پيشتر از اين هم توانسته بودم درباره ي مهم ترين و محكم ترين رشته هـايي                
روبه رويم را به هم پيوند مي داد، حدس هايي بزنم، ولـي              11مرصعي هاي كه  

كه هنوز بود، درباره ي همگـي اسـباب و اسـرار نمايـشنامه علـم و             هنوز هم   
  .پولينا هرگز با من رك و راست حرف نزده بود. اطالع دقيقي نداشتم

                                                 
11
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راستش با اينكه گاهي بي اختيار راز دل بر من مي گشود، متوجه شـده بـودم                 
كه اغلب، يعني تقريبا هر بار بعد از راز دل گشودن ها، كاري مي كند كـه بـه             
صورت شوخي درآيد، يا سعي مي كند قضايا چنـان خلـط كنـد كـه متوجـه                  

آَوخ چه بگويم از اين رازپوشي اش، كه بسيار رازپوشـي مـي             . واقعيت نشوم 
به هر تقدير، به دلم افتاده بود كه اين نمايشنامه ي اسرار آميز به آخر مي          ! كرد

با اينكه پاي مـن     . ضربه اي ديگر، و آن وقت راز از پرده برون مي افتاد           . رسد
چـه  . هم به ميان كشيده شده بود، درباره ي سرنوشت خودم پروايـي نداشـتم     

مرا باش كـه دور از وطـن، در سـرزمين بيگانـه اي، دويـست                : حالت عجيبي 
گولدن در جيب داشتم و ديگر هيچ، نه شغلي، نه وسيله ي امرار معاشـي، نـه         

اگر پاي پولينا در ميان ! ودم تو بگو ذره اي هم نگران نب -اميدي، نه نقشه اي و    
نبود و ذهنم به او مشغول نبود، صبر مـي كـردم صـحنه ي مخـصوص گـره                    

 و ايـن قـدر مـي        - كه قريب الوقوع هم بـود      -گشايي اين شادينامه مي رسيد    
به دلم افتاده بود كه . ولي پولينا نگرانم كرده بود    . خنديدم كه روده بر مي شدم     

نتها بايد اعتراف كنم كه مايه ي تشويش من         م. دارند تقديرش را رقم مي زنند     
مـي  . مي خواستم به كنه چيزي برسم كه پنهانش مي كرد         . تقدير او نبود اصال   

وگرنـه،  » خبر نداشتي كه دوستت مـي دارم؟      «: خواستم نزد من بيايد و بگويد     
چه آرزويي بايد   ... در صورتي كه چنين آرزويي بيهوده و جنون آميز بود، پس          

ه اصال ببيني مي دانم چه مـي خـواهم؟ چنـان حـالتي دارم كـه        مي كردم؟ تاز  
جز اين نمي خواهم كه نزدش باشم، زير نور هاله اش باشـم،             . انگار مدهوشم 

وراي اين چيـزي نمـي      . از رخشان بودنش رخشان شوم، تا ابد، در همه عمر         
  پس چگونه توانم رهايش كنم؟! دانم

 كه مي گذشتم، حس كردم كه       در طبقه ي سوم از سرسرا، كنار سوئيت ژنرال        
برگشتم و در بيست قدمي خودم پولينـا        . چيزي انگار از رفتن بازم مي داشت      
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چنان بود كـه انگـار در كمـين مـن          . را ديدم كه داشت از دري بيرون مي آمد        
  .با اشاره ي دست مرا به سوي خود خواند. ايستاده است

  ... پولينا الكساندروفنا-
  »!تساك«: به نشان هشدار گفت

فكرش را بكن، همين حاال حس كردم كه انگار از پهلو به من             «: به نجوا گفتم  
انگار كه هاله ي نـوري      ! به دور و بر نگاه كردم و ديدم تويي        . سقلمه مي زنند  

  »!از وجودت ساطع مي شود
پولينا با اخم و تخم و به لحني مضطرب، كه شايد هم گفته ام را نشنيده بـود،           

خـواهش مـي كـنم    . بگير، به دسـت آقـاي اسـتلي برسـان    اين نامه را    «: گفت
  »...خودش. احتياجي به جواب نيست. زودباش

بلي، در كمـال تعجـب، درسـت       » به آقاي استلي؟  «. و جمله اش را تمام نكرد     
  .شنيده بودم

  .پولينا پشت در ناپديد شده بود
اي گفتن ندارد كه بي معطلي رفـتم سـراغ  آقـ           » !آها، پس با هم مراوده دارند     «

استلي، اول در هتل كه پيدايش نكردم، بعد در قمارخانه كه به همـه ي سـالن             
ها سركشيدم و نديدمش و آخر االمر دماغ سوخته و نوميدوار داشتم به منـزل        

 - در جمع زنان و مردان انگليسي، سوار بر اسـب          -برمي گشتم كه اهللا بختكي    
فرصـت رد   .  او دادم  دستي تكان دادم، اسب را نگه داشت، نامه را به         . ديدمش

منتها به نظرم آقاي استلي مخصوصا اسبش را هي         . و بدل كردن نگاه هم نبود     
  .كرد و دور شد

عذاب رشك و حسد بر جانم افتاده بود؟ قدر مـسلم اينكـه وضـع روحـي ام       
اين قدر هم به خودم زحمت ندادم كه بدانم مراوده ي آنها            . سخت آشفته بود  
دوسـت  «: بـه دل گفـتم    ! محرم اسـرارش بـود    پس اين آقا    . درباره ي چيست  
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ولي آخر ايـن دوسـتي كـي سـر          (تا اين مقدار كه روشن است       . دوست است 
ست        » ؛ ولي ببيني عشقي هم در كار است؟       )گرفت؟ وعقل سليم بـه گوشـم پـ

ولي در مواردي از اين قبيـل، عقـل         » .معلوم است كه نيست   «: پست مي گفت  
كل . ن موضوع هم الزم بود روشن شود      به هر تقدير اي   . سليم كفايت نمي كند   

  .ماجرا داشت دل ناپسندانه پيچيده مي شد
تا برگشتم به هتل، دربان و شخص مدير هتل، كه از اتـاق بيـرون آمـده بـود،             

خواسته هم اين بـود  . خبر دادند كه سه بار مرا خواسته اند و سراغم فرستادند      
ُخلقم اصال . يت ژنرالكه اگر آب در دستم هست زمين بگذارم و بروم به سوئ  

در اتاق مطالعه ي ژنرال، عالوه بر خود ژنرال، دگريو هـم بـود و       . خوب نبود 
مادرش جـزء سـياهي     . همين طور مادموازل بالنش، تك و تنها بدون مادرش        

پـاي  . لشكر بود به اقتضاي حال براي حفظ ظاهر از وجودش استفاده مي شد            
بالنش خـودش پـا بـه ميـدان مـي           مسائل مهم كه در ميان مي آمد، مادموازل         

 به اصطالح، سر و ِسرّ دختـرش اطالعـي    -وانگهي، مادره احتماال از   . گذاشت
  .نداشت

هر سه در ميانه ي بحث داغي بودنـد و درِ اتـاق مطالعـه را هـم پـيش كـرده        
به در كه رسيدم، سه صداي بلند را به جـا  . بودند، كه تا به حال سابقه نداشت    

ه و تلخ دگريو، فحش و فضيحت جيـغ و داد مـادموازل             آوردم؛ لحن بي ادبان   
بالنش، و صداي استرحام آميز ژنرال كه از قرار معلوم در صدد دفاع از خـود                

وارد اتاق كه شدم، هر سه سعي كردند كه خودشـان را جمـع و               . بر آمده بود  
دگريو موي سرش را صاف . جور كنند و قيافه ي مناسب تري به خود بگيرند     

غضبانش را به چهر خندان تغيير داد، همان لبخنـد فرانـسويانه ي           كرد و چهر    
. خباثت آلود پيچيده در زرق و برق ادب، كه مايه ي انزجار شـديد مـن بـود                 

ژنرال، مثل آدم هاي ذليل و گه گيجه گرفته، قيافه اي حاكي از وقار ساختگي               
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ولي مادموازل بالنش حالت چهـره اش را، كـه از خـشم گـر               . به خود گرفت  
همين قدر ساكت شـد و بـا حـالتي از بـي             . گرفته بود، ذره اي هم تغيير نداد      

تا يادم نرفته بگويم كه اين خانم تا به حال به قدر            . قراري ديده به من دوخت    
سر سوزني هم احترام براي من قايل نشده بود، تازه وقعي بـه عـرض ادب و                 

  . اصال مرا به هيچ حساب كرده بود-كوچكي من ننهاده بود
الكسي ايـوانيچ، بگـذار     «: ژنرال به لحن شماتت بار مالطفت آميزي درآمد كه        

خالصـه اعمـال شـما را در خـصوص          ... بگويم كه رفتار شما، رفتار شمار را      
خالصـه، در واقـع     ... خانواده ام و خودم عجيب، بسيار هم عجيب مـي يـابم           

  »...بسيار عجيب
] بـه فرانـسه   [ع كـرد و     دگريو به لحني خشمگين و تحقيرآميز حرف او را قط         

بـه  «!) از قـرار معلـوم، همـه كـاره ايـشان بـود            (» .نه اين طور نيـست    «: گفت
حضورتان عارضم كه ژنرال عزيز ما اشتباه مي كند كه اين گونه با شما حرف               

منتها مي خواسـت بـه     «،  )بقيه ي گفته اش را به روسي نقل مي كنم         (» مي زند 
قانه از شما تمنا كند كه خانه خرابش        يعني هشدار بدهد، يا صاد    ... شما بگويد 

اين تعبير را مخـصوصا بـه كـار مـي     !  خوب، بلي، خانه خرابش نكنيد -نكنيد
  »...برم

  »ولي آخر چطور، چطور؟«: به ميان كالمش درآمدم
دليـل راه ايـن     ) آخـر چطـور بگـويم؟     ( اي بابا، شما به عهده گرفته ايد كه          -

شـويد،  ] اين عجوزه ي مسكين الكردار[ Cette pauvre terrible vielleعجوزه، 
ولي دار و ندارش را مـي       ] حتي دگريو هم يواش يواش داشت قاتي مي كرد        [

خودتـان ديديـد، خودتـان شـاهد        ! بازد، تا شـاهي آخـرش را هـم مـي بـازد            
به باختن كه بيفتد، از كله شقي، از خشم، دست از قمار            ! قماربازي اش بوديد  
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هي قمار مي كند، و در چنين مواردي بخـت          برنمي دارد و هي قمار مي كند،        
  ...آن وقت... ديگر برنمي گردد، و آن وقت

و آن وقت، آن وقت است كـه بـا دسـت            «: ژنرال در ادامه ي گفته ي او آورد       
من و خـانواده ام وارث      ! خودت كل اعضاي خانواده را خانه خراب كرده اي        

كـار و بـار مـن    : يمبـي پـرده بگـو    . اوييم، خويشاوندي نزديك تر از ما ندارد      
اگر ... خودت تا اندازه اي از آن خبر داري       . تعريفي ندارد، اصال تعريفي ندارد    

  »!)خداوندا(مبلغ هنگفتي ببازد يا بدتر، دار و ندارش را ببازد 
ژنرال دزدانه نگاهي بـه دگريـو       (» ! بر سر آنها، بر سر بچه هايم، چه مي آيد          -

 بالنش نگاه كرد و او هم از سر تحقير          به مادموازل (» !بر سر خودم  «.) انداخت
  »!...الكسي ايوانيچ، به دادمان برس، به دادمان برس«.) رو از وي برگرداند

آخر از بابت اين موضوع     ...  ولي آخر، ژنرال به من بگوييد، چطور مي توانم         -
  چه بايد بگويم؟

  !... قدم از قدم با او برندار، قبول نكن، بگذارش به حال خودش-
  »!آن وقت سر و كله ي كسي ديگر پيدا مي شود «:گفتم

! اي امـان . اين طور نيست، اين طور نيـست «: دگريو از نو به ميان حرفم دويد 
به حال خود رهايش نكن، ولي دست كم كاري كن ذره اي شعور تـوي كلـه                 

خـوب  ... اش راه يابد، منصرفش كن، كاري كن حواسش جاي ديگري بـرود           
يك جوري حواسـش را متوجـه جـاي ديگـري           . زداگر نشد، نگذار خيلي ببا    

  ».كن
موسـيو  «: و سـاده دالنـه افـزودم   » بفرما چه جوري اين كـار را بكـنم؟      «: گفتم

  »دگريو، چرا خودت متقبل اين كار نمي شوي؟
در اينجا نگاه سـريع و آتـشين و پرسـشگرانه اي را از مـادموازل بالنـش بـه                    

 سوسوي چيز خاصي پيدا     در چهره ي خود دگريو هم     . دگريو رهگيري كردم  



 ١٢٩

بـا تكـان    . بود، چيزي شبيه صداقت، چيزي كه چاره اي جز بيان آن نداشـت            
كـاش مـي    . حـاال ديگـر مـرا نمـي پـذيرد         . نكته همين جاست  «: دست گفت 

  »...بعدا!... پذيرفت
  .دگريو نگاه سريع و معني داري به مادموازل بالنش انداخت

الكـسي عزيـز، بـا مـا بـه از ايـن             موسيو  «: گفت] به فرانسه [مادموازل بالنش   
آري اين را خودش گفت و شخصا قدمي به سمت من برداشت و، با              » .باشيد

مـصبتو  . لبخند دلبرانه اي بر لب، هر دو دستم را محكـم گرفـت و فـشار داد                
در آن لحظـه    . آن چهره ي شيطاني اش به لمحه اي ديگرگون مي شـد           ! شكر

و چنان لبخنـد كودكانـه و شـيطنت    چهره اش پرمالحت و البه آميز شده بود         
گفته اش را كه تمام كرد، چشمك رندانه اي بـه           . آميزي بر لب داشت كه نگو     

يعني منظورش اين بود كه     . من زد، فقط به من و آن هم طوري كه كسي نبيند           
معامله را همان جا جوش بدهد؟ كارش نقص نداشت ولي وقاحتش هم حـد          

  .نداشت
: و گفت» جست زد،«زد، يعني راستي راستي آن وقت ژنرال هم از جا جست        

الكسي ايوانيچ، عذر مي خواهم كه لحظه اي قبل آن طور با شما حرف زدم،               «
استدعا مي كنم، التماس مي كنم، بـه رسـم روس در            ... واقعا منظوري نداشتم  

مـن و  ! فقط تويي، فقط تو كه مي تواني نجاتمـان دهـي          . برابرت زانو مي زنم   
 بايـد متوجـه باشـي، يعنـي         -از تو عاجزانه مـي خـواهيم      مادموازل دكومينگ   

اين گونه البه مي كرد و مادموازل بالنش را با چشم نـشان مـي              » متوجهي،نه؟
  .سخت رقت انگيز شده بود. داد

. در را بـاز كـرديم     . همان دم سه ضربه ي خفيـف و محترمانـه بـه در خـورد              
مـادربزرگ  . پسرك پادويي بود و پشت سرش هم، در چنـد قـدمي، پوتـاپيچ             
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. فرمان يافته بودند پيدايم كننـد و درجـا تحـويلم دهنـد            . روانه شان كرده بود   
  ».خانم عصباني هستند«: پوتاپيچ گفت

  ! تازه  ساعت سه و نيم است-
 خانم جان خوابش نبرد و اين پهلو و آن پهلو غلت مي زد، بعـد ناگهـان از              -

قربـان،  . سي ايـوانيچ را   جا برخاست و گفت كه برو صندلي ام را بياور و الكـ            
  ...خانم جان همين االن دم ورودي جلو تشريف دارند

  »!]عجب آكله اي [Quelle megere«: دگريو به لحن تعجب آوري گفت
واقع هم اينكـه مـادربزرگ را دم ورودي جلـو ديـدم كـه روي صـندلي اش                   

يعني من پيش او نبودم حوصله اش پاك سر رفتـه بـود و فرمـان                . نشسته بود 
  .صبر نكرده بود ساعت چهار بشود. ون آمدن داده بودبير

  .و از سر نو روانه ي قمارخانه شديم» !زودباش راه بيفتيم«: بانگ برآوردم
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  دوازده

  
پيدا بـود كـه فكـر و        . از قيافه ي مادربزرگ بي صبري و كج خلقي مي باريد          

به نظر مي آمد كـه      به چيز ديگري اعتنا نمي كرد و        . ذكرش شده است رولت   
بنابراين به عنوان نمونه، بر خـالف قبـل، سـر راه            . حواسش جاي ديگر است   

وقتي هم كه كالسكه ي مجللي را       . رفتن به قمارخانه يك دانه سؤال هم نكرد       
چيست؟ «: ديد كه از كنارمان گذشت، و دستش را سرسري بلند كرد و پرسيد            

 غرق در انديشه بود و گه گـاه  .ولي به نظرم جوابم را هم نشنيد     » مال كيست؟ 
كه از اين حالت باز مي آمد، بي قرار و بي شكيب دست يـا سـرش را تكـان                    

به قمارخانه كه نزديك مي شديم، بارون و بـارونس وورمـرهلم را از              . مي داد 
: از سر بي حواسي نگاهي كرد و با بـي اعتنـايي كامـل گفـت      . دور نشان دادم  

  »!اه«
چ و مارفا كرد، كه پشت سرش راه مي رفتند، و به            بعد به سرعت رو به پوتاپي     

مگر شما را به دم من بسته اند؟ هر دفعه كه نمي توانم             «: حالت پرخاش گفت  
غيـر از  «: و خطاب به من، به گفته افزود» !برگرديد منزل! شما را با خودم ببرم 

، و آن دو هم شـتابان تعظـيم كردنـد و راه را در پـيش            »تو به كسي نياز ندارم    
  .رفتندگ
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بي معطلي هـم جـاي قبلـي را،         . در قمارخانه انتظار مادربزرگ را مي كشيدند      
شتيلي بگيرهـا، كـه هميـشه       . مك بغل دست شتيلي بگير، برايش خالي كردند       

خوش رفتار بودند و به نظر كارمندهاي معمولي مي آمدند و بگـويي نگـويي               
تـه هـاي بانـك را      به برد و باخت بانك بي اعتنـا بودنـد، در واقـع تيمـار باخ               

و پر مسلم به آنها تعليم مي دادند كه قماربازهـا را جـذب كننـد و از                  . داشتند
منافع قمارخانه حمايت كنند و به همين سبب هم به يقين از جايزه و انعام بي 

دست كم به مادربزرگ به چشم طعمه ي مناسب نگاه مي         . نصيب نمي ماندند  
  . نم درست از آب درآمدآن وقت بود كه پيش بيني دوستا. كردند

  .ماجرا از اين قرار بود
، و بي معطلي به من فرمان داد كـه هربـار صـد و               صفرمادربزرگ بند كرد به     

 نيامـد   صفر –يك بار، دو بار، سه بار داو گذاشتيم         . بيست گولدن داو بگذارم   
بگـذار روي   ! داو بگـذار  «. مادربزرگ بي صـبرانه سـقلمه ام مـي زد         . كه نيامد 

  .  هم به فرموده عمل مي كردممن» !صفر
تـا  «: وي، در همان حال كه كه از بي شكيبي دندان به هم مي سـاييد، پرسـيد                

  »حاال چند بار پول به بازي گذاشته ايم؟
. هزار و چهارصد و چهـل تـا باختـه ايـم          .  مادربزرگ، با اين شد دوازده بار      -

  ... امشب نيايدصفرببينيد، شايد 

هزار گولدن هـم بگـذار      . صفربگذار روي   ! ساكت«: مادربزرگ حرفم را بريد   
  ».بيا اين اسكناس را بگير. روي قرمز

  .هزار گولدن برده بوديم.  باز هم نبردصفرقرمز آمد، ولي 
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باز هم . تقريبا كل باخته مان را برديم    ! ديدي، ديدي «: مادربزرگ به نجوا گفت   
دسـت مـي    ده دوازده بار ديگر بازي مـي كنـيم و بعـد             . صفربگذارش روي   

  ».كشيم
  . ولي بعد از بار پنچم، مادربزرگ ديگر از آن حسابي خسته شده بود

بيا اين چهار هزار گولـدن را يكجـا بگـذار روي            . ، ولش كن  صفر گور پدر    -

  . قرمز
ولـي  » مبلغ داو خيلي نيست؟ اگر قرمز نيايـد چـه؟         ! مادربزرگ«: به البه گفتم  

تا يادم نرفت بگويم كه به قدري       (. چيزي نمانده بود كه مادربزرگ كتكم بزند      
پس چـاره ي ديگـري نبـود اال         .) محكم سقلمه مي زد كه انگار كتكم مي زد        

اينكه كل چهار هزار گولدن را، كه قبال برده بوديم، روي قرمـز بگـذارم، كـه                 
مادربزرگ، آسوده خاطر و گران سر، برجـاي خـود          . گردونه گرديد . گذاشتيم

  .اشت كه مي بردسيخ نشسته بود و يقين كامل د
  ».صفر«: شتيلي بگير اعالم كرد

مادربزرگ ابتدا متوجه نشد، اما همين كه ديد شتيلي بگير چهار هزار گولـدن              
او را با هر چيزديگري كه روي ميز بود، دارد پـارو مـي كنـد، و متوجـه شـد                  

، كه كلي داو روي آن گذاشته بوديم و حدوددو هزار تا باختـه بـوديم و                 صفر
نيامده بود، درست همان لحظه اي آمـد كـه قيـدش را ديگـر زده                يك بار هم    

راسـتش  . بود، نفس نفس زد و در مقابل چشمان همگان دسـتش را بـاال بـرد              
  .صداي خنده هاي مسخره آميزي را دور و برمان شنيدم

تو را خدا مي بيني اين الكردار وقتـي كـه بايـد             «: مادربرگ به زاري زار گفت    
تقـصير  «: و از سر خشم به جـان مـن افتـاد          » !در الكردار اين بي پ  ! بيايد، نيامد 

  ».تو بودي كه گفتي روي آن داو نگذارم! همه اش تقصير توست! توست
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  .من كه علم غيب ندارم.  مادربزرگ، داشتم حقيقتي را مي گفتم-
علم غيبي نشانت بدهم كـه حـظ        «: او هم به لحن تهديد آميزي زير لب گفت        

  ».ذارپاشو برو، تنهايم بگ! كني
  .  و درصدد رفتن برآمدم» مادربزرگ، خداحافظ،«: گفتم

كجـا داري مـي روي؟      .  الكسي ايوانيچ، الكسي ايوانيچ، بنشين سـر جايـت         -
از خـر   ! ببينم، چه شده؟ از دست من كفري شدي؟ خـره، قـدري صـبر كـن               

  خوب، حاال بگو چه كار كنم؟! حاال خر من. شيطان بيا پايين
كام چيزي نمي گويم، چون اگر ببازيد، مـي گذاريـد            مادربزرگ، من الم تا      -

خودتان بگوييد، من هم داو مـي       . خودتان براي خودتان قمار كنيد    . گردن من 
  .گذارم

بيـا ايـن   !  خوب، حاال كه اين طور شد، چهار هزار گولدن بگذار روي قرمز       -
زود برش دار، بيـست     .] كيف را از جيبش درآورد و داد به من        . [كيفم را بگير  

  .زار روبل نقد توي كيف استه
  »...مادربزرگ، آخر اين همه پول«: زير لب گفتم

  »!اگر پول باخته را نبردم، آن وقت هرچه مي خواهي بگو، بگذار«: گفت
  .گذاشتم و باختيم

  . كل هشت هزار تا را بگذار، معطل نكن-
  !...باال ترين داو چهار هزار تاست.  آخر مادربزرگ، نمي شود-
  !ار تا بگذار باشد، چه-

. اين بار برديم، مادربزرگ شير شد و از نو بناي سقلمه زدن به من را گذاشت               
  »!چهار هزار تاي ديگر بگذار! ديدي، ديدي«

  : گفتم. بعد باز باختيم و باز هم. گذاشتيم و باختيم
  .همه اش رفت.  مادربزرگ، از دوازده هزار هيچي نمانده-
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:  گفـت  –گر چنين تعبيري درسـت باشـد         البته ا  –مادربزرگ با آرامش خشم     
و با نگاه خير خير، انگار كه » .قربانت گردم، مي دانم. مي دانم همه اش رفت«

چهار هزار گولدن ديگـر بگـذار، آن        «: بخواهد تصميمي بگيرد، زير لب گفت     
  »!وقت ببين چه مي بيني

ي اينجا توي كيفت پنج درصد سند قرضه .  ولي ديگر پولي در بساط نمانده-
  .پول نقد اصال نيست. روسي هست و قدري هم حواله

   در كيف پولم چه هست؟-
  . مادربزرگ، مقداري پول خرد در آن هست-

اينجا صرّاف هست؟ گفتند اسكناس هـاي       «: مادربزرگ با عزم جزم جويا شد     
  ».ما را خرد مي كنند

 از  دود... ولي سر تبديل پول كلي ضرر مي كنيد، يعنـي         !  هر قد كه بخواهيد    -
  !كله ي آدم بلند مي شود

  ! اين كله خر ها را صدا كن. ببرم آنجا! همه اش را مي برم!  چه حرف ها-
. حامالن صندلي آمدند، و از قمارخانه بيـرون آمـديم         . صندلي را حركت دادم   

ميان بـر   . الكسي ايوانيچ بيفت جلو   ! تندتر، تندتر، تندتر  «: مادربزرگ فرمان داد  
  »ت؟خيلي دور اس... برويم

  . مادربزرگ، در چند قدمي است-
ولي از ميدان به كوچه باغ كه مي پيچيديم، برخورديم بـه ژنـرال و دگريـو و                  

  .پولينا با آنها نبود، آقاي استلي هم. مادموازل بالنش و مادرش
بيا، چه مي خواهيد؟    ! برويم، برويم، وانايستيم  «: مادربزرگ به بانگ بلند گفت    

  »!االن كار دارم
  .دگريو دوان دوان آمد طرف من. م از عقب مي رفتممن داشت
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هر چه بـرده بـود باخـت، بـه اضـافه ي دوازده هـزار       «: زير لب تند تند گفتم  
  ».حاال هم داريم مي رويم سند قرضه نقد كنيم. گولدن از پول خودش

. دگريو پا بر زمين كوبيد و دوان دوان رفت سراغ ژنرال و خبر را به او رساند                
  .ش رفتيمو همچنان پي

  »!جلوش را بگير، جلوش را بگير«: ژنرال آسيمه سر در گوشم گفت
  »خوب چرا خودتان جلويش را نمي گيريد؟«: من هم به نجوا گفتم

همـين االن مـي     ... عمـه جـان   ! عمه جان «: ژنرال خود را به او رساند و گفت       
مـي  «: صدايش مي لرزيد و باال نمي آمد      » ...همين االن مي خواهيم   ... خواهيم

داشتيم مي ... قله... چه چشم اندازي  ... خواهيم چند اسب كرايه كنيم برويم ده      
  ».آمديم از شما دعوت كنيم با ما همراه شويد

ولم كن، تـو هـم بـا ايـن قلـه ات             «: مادربزرگ با ترشرويي او را ازخود راند      
  »!نوبرش را آورده اي

چـاي مـي   ... هستدهكده اي «: ژنرال در حالت استيصال كامل در ادامه آورد   
  »...خوريم

بـه  [دگريو، كه ديگر خشمش به جوش آمده بود، بـه گفتـه ي ژنـرال افـزود                  
  » .روي علف تازه مي نشينيم شير مي خوريم«] : فرانسه

برداشت بورژوازي فرانـسوي از زنـدگي بـي غـل و غـش      » شير، علف تازه، «
  ! است»طبيعت و حقيقت«اين، در اساس، نظر او درباره ي . روستايي است

خودت كوفت كـن، مـن      ! شير ارزاني خودت  «: مادربزرگ از سر خشم داد زد     
چرا دست از سرم برنمي داري؟ گفتم كـه فرصـت حـرف             . دل درد مي گيرم   

  »!زدن با تو را ندارم
  »!همين جاست! مادربزرگ، رسيديم«: بانگ برآوردم



 ١٣٧

واله هـا   رفتم تو كه ح   . به ساختماني كه بانك در آن قرار داشت، رسيده بوديم         
دگريـو و ژنـرال و بالنـش يـك سـو            . را نقد كـنم و مـادربزرگ مانـد دم در          

مادربزرگ نگاه غضب آلودي به آنها انـداخت، آنهـا          . بالتكليف ايستاده بودند  
  .هم در مسير قمارخانه راه افتادند

نرخ ارز پيشنهادي به قدري مايه ي زيان بود كه قبول نكردم و برگشتم ببيـنم                
» !اينكه سر گردنه بگيري است    «: بانگ برآورد . ربزرگ چيست دستورالعمل ماد 

صبر كن، ! ولي خوب، عيبي ندارد، تبديلش كن«: و با عزم جزم در ادامه گفت   
  »!به بانكدار بگو بيايد بيرون ببينم

   مادربزرگ، اشكالي ندارد به يكي از كارمندان بانك بگويم بيايد؟ -
  !اي سر گردنه بگير ها. يايد باشد، چه فرقي مي كند، كارمند بانك ب-

كارمند بانك تا فهميد شخص تقاضا كننده كنتس سالخورده ي معمولي است،       
مادربزرگ با صداي بلند و خـشمگين شـماتت بـارانش        . به آمدن رضايت داد   

كرد كه چرا مي خواهد كاله سرش بگذارد، و اين شماتت گـويي دور و دراز                
. بود و من هـم ديلمـاجي مـي كـردم    آميزه اي از روسي و فرانسوي و آلماني     

يارو، كه قيافه اش جدي بود، همين طور نگاهمان مي كرد و سر تكان مي داد      
واقـع اينكـه بـا چنـان كنجكـاوي و دقتـي بـه               . و الم تا كام هم نمـي گفـت        

آخر سر هم . مادربزرگ خيره شده بود كه ديگر از مدار حرمت خارج مي شد        
  .نتوانست جلو لبخند خودش را بگيرد

اميدوارم كه پول من از گلويت پـايين  . گورت را گم كن«: مادربزرگ فرياد زد  
فرصـت نيـست وگرنـه جـاي     . الكسي ايوانيچ بده پـول را تبـديل كنـد        ! نرود

  »...ديگري مي رفتيم
  . مي گويد در بانك هاي ديگر از اين هم كمتر است-
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نزديـك  . تر بودرقم دقيق مبلغ تبديلي يادم نيست، منتها از كاله برداري هم بد      
به دوازده هزار فلورين اسـكناس و سـكه تحـويلم دادنـد و رسـيد گـرفتم و                   

  .برداشتم آوردم پيش مادربزرگ
فرصـت  ! راه بيفتيـد بـرويم    «: مادربزرگ دسـت هـايش را تكـان داد و گفـت           

ديگر «: و به قمارخانه كه رسيديم، گفت     » !تندتر، تندتر، تندتر  . شمردن نداريم 
  » . هم نمي گذارمقرمزروي . ول نمي گذارم لعنتي پصفرروي آن 

اين بار نهايت سعي خودم را كردم به وي بقبوالنم مبلغ داو را پايين بگيـرد و                 
ولي . اطمينانش دادم كه اگر بخت ياري كند هميشه مي تواند مبلغ را باال ببرد             

به قدري شكيبايي از دست داده بود كه، هرچند اولش موافقت كرد، ديگر بعد    
چنـد دسـت صـد يـا صـد و بيـست             . وع بازي، كسي جلودارش نبـود     از شر 

بفرمـا،  ! بفرمـا، ديـدي   «. گولدني را كه برد، بناي نق زدن به جانم را گذاشـت           
اگر به جاي صد، چهار هزار تا گذاشته بـوديم، چهـار هـزار مـي          ! ديدي بردم 

  »!برديم، ولي حاال چقدر برده ايم؟ همه اش تقصير توست، تقصير تو
ه، هرچند از نحوه ي قمار كردنش كفرم بـاال آمـده بـود، عاقبـت            همين شد ك  

  . تصميم گرفتم لب از لب باز نكنم و دست از راهنمايي بردارم
هرسه آن نزديكي هـا ايـستاده   . ناگهان دگريو خودش را وسط معركه انداخت 

متوجه شدم كه مادموازل بالنش با مـادرش كنـاري ايـستاده بـود و بـا            . بودند
از قرار معلوم، ژنرال از چشم افتاده بود و         . و داشت الس مي زد    شازده كوچول 

هرچقدر هم كه   . بالنش نگاهش هم نمي كرد    . در مظان بي مهري قرار داشت     
بـه  ! بيچاره ژنرال. ژنرال مي خواست خودشيريني كند، كاري از پيش نمي برد 

 سراپايش مي لرزيد و تازه از خير نگاه. نوبت سرخ مي شد و رنگ مي باخت       
بالنش و شازده كوچولو عاقبت     . كردن به قماربازي مادربزرگ هم گذشته بود      

  .از سالن بيرون رفتند و ژنرال هم دوان به دنبال آنها رفت
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دگريو تا دم گوش مادربزرگ خم شده بود و به لحن آميخته با شهد پـچ پـچ                  
 مـادام، داو ايـن قـدري      . مادام، مادام «:  آن هم با روسي شكسته بسته      -مي كرد 

  »!نه... نه، نه، محال است... محال است
دگريـو  » !پـس چطـور؟ خـوب، يـادم بـده         «: مادربزرگ رو به او كرد و گفت      

مادربزرگ را راهنمايي مـي    . ناگهان بنا كرد به بل و بل كردن چيزي به فرانسه          
. كرد، سر و صدا مي كرد و مي گفت كه بايد مترصد فرصـت مناسـب باشـد                 

مادربزرگ يك كلمه   ...دن و نوشتن اعداد و ارقام     بعد هم بنا كرد به حساب كر      
دگريو مرتب رو به من مي كرد و مي خواست گفتـه            . از آن را هم نمي فهميد     

آخـر  . با انگشت به ميز مي زد و به چيزي اشاره مي كـرد            . اش را ترجمه كنم   
عاقبـت  . سر مدادي برداشت و بنا كرد به حـساب كـردن چيـزي روي كاغـذ               

  . لبريز شدكاسه ي صبر مادربزرگ
خودش » !مادام، مادام «! همه اش داري مزخرف مي بافي     !  گورت را گم كن    -

  !گم شو ببينم. به قدر خر حاليش نيست
، وهمچنـان بـا     »ولي مـادام  «: دگريو، كه دست از وراجي برنمي داشت، گفت       
كل ماجرا او را از كوره به در        . انگشت به ميز مي زد و چيزي را نشان مي داد          

خيلي خوب، يك بار هم به شـيوه اي كـه او   «: مادربزرگ فرمان داد. كرده بود 
  ».شايد اين جوري نتيجه بدهد. مي گويد پول بگذار ببينم چه پيش مي آيد

پيـشنهاد  . دگريو جز اين نمي خواست كه از گذاشتن پول كالن مـنعش كنـد             
به تبعيت از دسـتورالعملش     . كرد روي تك تك و مجموع اعداد پول بگذاريم        

هر يك از اعداد تاقِ دوازده تاي اولي سـكه ي ده گولـدني گذاشـتيم و                 روي  
روي هر يك از گروه اعداد مشتمل بر دوازده تا هيجده و هيجده تا بيـست و                 

  .چهار، يعني مجموعا صد و شصت، سكه ي پنجاه گولدني
  .همه را يك جا باخته بوديم» .صفر«: شتيلي بگير گفت. گردونه گرديد
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اين بـود   ! اي مردك بدبخت  ! اي كلّه خر  «:  دگريو، داد زد   مادربزرگ خطاب به  
مردكـه هيچـي سـرش نمـي     ! نتيجه ي راهنمايي ات؟ دور شو از جلو چشمم  

  »!شود و خودش را قاتي مي كند
دگريو، كه سخت آزرده شده بود، شانه باال انداخت و نگاه حقارت آميزي بـه        

مـاجرا شـده بـود،     خودش از اينكه قاتي     . مادربزرگ انداخت و گذاشت رفت    
ولي خوب چه مي شد كرد كه نتوانسته بود جلو . احساس دستپاچگي مي كرد

  .خودش را بگيرد
يك ساعت بعد، هر كاري كه كرديم نشد كـه نـشد، تـا پاپاسـي آخـر را هـم         

  .باخته بوديم
  »!منزل«: مادربزرگ بانگ برداشت

ديگر داشتيم بـه    آنجا، كه   . تا قبل از رسيدن به كوچه باغ، لب از لب باز نكرد           
اي پيـر   ! اي خر احمق  ! اي خر «: هتل مي رسيديم، ديگر طاقت نياورد و گفت       

  »!خرفت كوفتي
زود چمدان ممـدان    «: و بعد » !چاي مي خورم  «: به سوئيتش كه رسيديم گفت    

  »!مي خواهيم برويم! ها را ببنديد
اب كه در جـو » كجا، خانم جان، كجا مي خواهيم برويم؟    «: مارفا تا آمد بپرسد   

  :شنيد
پوتـاپيچ، بـار و بنـه را آمـاده     !  به تو چه مربوط؟ سرت به كار خودت باشد       -

بـر بـاد     [verpslietپانزده هزار روبـل را      ! مي خواهيم برگرديم موسكو   . كن
  !ام] داده

پوتاپيچ، كه دست هايش را از سر رّقت باال مي انداخت، آن هم شايد به ايـن                 
خـدا  ! خانم جان، پانزده هزار   «: الن گفت قصد كه دل او را به دست بياورد، نا        

  »!جانم
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وسـايل  ! سـاكت شـو   ! زنجموره كردن بي فايده است    !  احمق جان، بس كن    -
  !زود، زود، بگو صورت حساب بياورند! سفر را ببنديد

ساعت حركت  «: تا جلو شوريدگي اش را بگيرم، حرف توي حرف آوردم كه          
  ».قطار بعدي نه و نيم است

  ست؟ حاال چه ساعتي ا-
  . هفت و نيم-
الكسي ايوانيچ، تو بگو يك پاپاسي هـم        ! خوب، خيلي خوب  !  چه دردسري  -

وگرنه . اين دو سند قرضه ي ديگر را بگير، بدو برو بانك خردشان كن            . ندارم
  .خرج سفر ندارم

نيم ساعت بعد كه برگشتم، ديدم ملـت تـوي سـوئيت مـادربزرگ              . راه افتادم 
ر بازگشت مادربزرگ به مـسكو اوقاتـشان از         بعد از شنيدن خب   . جمع شده اند  

قرار معلوم تلخ شده بود، يعني اين خبر بيش از باخته هايش در قمـار غـصه                 
اگر فرض را بر اين بگيريم كه رفتن به مسكو ضمان دارايي . دارشان كرده بود  

اش مي شد، آن وقت بر سر ژنرال در حال چه مي آمد؟ بدهي هـايش را بـه                   
؟ گفتن ندارد كه مادموازل بالنش صبر نمـي كـرد كـه             دگريو كه مي پرداخت   

مادربزرگ بميرد، بلكه به يقين با يارو شاهزاده كوچولو يا با يكي ديگر فلنگ              
همگي روبه رويش ايستاده بودند و دلداريش مي دادند و سـعي            . را مي بست  

. پولينا هنوز هـم نيامـده بـود       . مي كردند كاري كنند گه ماجرا را به دل نگيرد         
  :دربزرگ به لحن خشمگيني بر سرشان داد مي زدما
چرا ] بر سر دگريو داد مي زد   [آخر به شما چه مربوط؟      !  ولم كنيد اي ديوها    -

و [اين ريش بزي خودش را مي اندازد وسط در كارهاي من دخالت مي كند؟ 
و تو، پرنده ي خوش پر و بال، از جان من چـه مـي               ] رو به مادموازل بالنش   

   اين قدر ورجه ورجه مي كني؟خواهي؟ براي چه
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 Diantre«: مادموازل بالنش، با بـرق خـشم در چـشمانش، بـه نجـوا گفـت              
در حـين   . و بعد يكهو زد زير قاه قاه خنده و از اتـاق رفـت بيـرون               » ]مصبتو[

صد سال عمر خواهـد   [Elle vivra cent ans«: رفتن، بر سر ژنرال داد زد
  »!]كرد

آها، پس دلتان را داريد صابون مي زنيـد         «: دمادربزرگ بر سر ژنرال جيغ كشي     
به شما چه؟ پـول     ! الكسي ايوانيچ، بكنشان بيرون   ! كه بميرم؟ گم شويد برويد    

  »!خودم را بر باد داده ام، پول شما كه نبوده
. دگريو هم بـه دنبالـشان     . ژنرال شانه باال انداخت، سر خم كرد و رفت بيرون         

  ».ا صدا كنپراسكويا ر«: مادربزرگ به مارفا گفت
تمام اين مدت پولينا در اتاق خـودش        . پنج دقيقه بعد، مارفا با پولينا بازگشت      

قيافـه  . پهلوي بچه ها مانده بود و از قرار معلوم مخصوصا هم جايي نرفته بود 
  . اش جدي و غمناك و دلمشغول مي نمود

پراسكويا، آيا همان طور كـه اخيـرا بـه تـصادف شـنيده ام               «: مادربزرگ گفت 
ست است كه اين ناپدري ديوانه ات مي خواهد بـا آن زنكـه ي فرانـسوي                  را

 عروسي كند؟ بگو ببينم درست شـنيده  - ساخته كار يا از اين هم بدتر      -احمق
  »ام؟

مادربزرگ، در اين باره به يقين چيزي نمي دانم، منتها          «: پولينا در جواب گفت   
ي كنـد، برمـي آيـد       از گفته هاي خود مادموازل بالنش، كه چيزي را پنهان نم          

  »...كه
آن را كه عيان است     ! كافي است «: مادربزرگ محكم به ميان كالم او درآمد كه       

هميـشه  . انگار مي دانستم روزي اين كار را مي كند        ! چه حاجت به بيان است    
به خاطر ژنرال بـودنش پـر از        . هم به نظر من آدم بي ارزش و سبكسري بوده         

، و  )از سرهنگي به ژنرالي ارتقايش دادند     بازنشسته كه شد    (باد و بروت است     
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دخترجان، خبر دارم كه تلگـراف پـشت   . خيال مي كند آدم خيلي مهمي است 
مامـان بـزرگ ريـغ      «: تلگراف به مسكو مي فرستادند و جويا مـي شـدند كـه            

آن سـليطه  . و چشم به راه ارث و ميراث بودند» !رحمت را سر مي كشد، هان     
كومينگ است يا چيز ديگر، او را بدون پول      ي هرجايي كه نمي دانم اسمش د      

] آن سـليطه [مي گوينـد كـه   . با آن دندان هاي عاريه به نوكري قبول نمي كند      
پول و پله ي حسابي به هم زده است و پولش را مي دهد نزول، حـاال بمانـد                   

فرستنده ي تلگراف ها تـو   . پراسكويا، به تو سركوفت نمي زنم     . از كجا آورده  
 مثـل   -مي دانم كه خلق و خـوي گنـدي داري         . ا هم گذشته  گذشته ه . نبودي

ولي خوب، دلم به حالت مي      . زنبور نيش مي زني، جاي نيشت هم مي سوزد        
خـوب، چـه مـي      .  عالقـه داشـتم    - كاتريناي مرحوم  -سوزد، چون به مادرت   

حاال هم . جايي كه ندري بروي. گويي؟ هرچه داري جا بگذار و همراه من بيا        
در اينجا مادربزرگ جلوي پولينا » . نيست پهلوي آنها بمانيديگر برازنده ي تو

صبر كن، حرفم هنـوز تمـام       «: را، كه مي خواست حرفش را قطع كند، گرفت        
خودت خوب مي داني كه خانـه ي مـن در مـسكو             . توقعي ازت ندارم  . نشده

اگـر تحمـل    . يك طبقه ي كامل را مي دهم به تو        . خانه كه نيست، قصر است    
 نداشتي، اصال نمي خواهد هفته ها بيايي پـايين بـه مـن سـر        خلق و خويم را   

  »خوب، چه مي گويي؟. بزني
   بگذاريد اول بپرسم كه راستي راستي مي خواهيد همين االن برويد؟ -
امروز سر  .  يعني عزيزجان خيال كردي دارم شوخي مي كنم؟ خالف نگفتم          -

 پنج سال پـيش وعـده       .بازي آن رولت لعنتي، پانزده هزار روبل را بر باد دادم          
كرده بودم كه آن كليساي چوبين را در امالك خودم نزديك مسكو توي سنگ 

عزيز دلـم حـاال مـي       . دوباره بسازم و حاال، به جاي آن، پولم را بر باد داده ام            
  .خواهم بروم وطن كليسايم را بسازم
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   پس آبگرم چه مي شود؟ مادربزرگ، مگر به خاطر آبگرم نيامديد اينجا؟-
مخصوصا اين كـار را     . پراسكويا، كفرم را باال نيار    ! برو ببينم با اين آبگرمت     -

  مي كني؟ بگو ببينم، مي آيي يا نه؟
از پناهگـاهي   . مادربزرگ، خيلي خيلي ازتان ممنـونم     «: پولينا، با حرارت گفت   

درباره ي وضـع و حـال مـن        . كه مي خواهيد در اختيارم بگذاريد سپاسگزارم      
 بي نهايت سپاسگزارم و باور فرماييد كه نزد شما مـي            .درست حدس زده ايد   

داليـل  ... منتها در حال حاضر بنا به داليلي      . آيم و به همين زودي هم مي آيم       
اگـر دو   . االن نمي توانم تصميم بگيرم، در همين لحظـه نمـي تـوانم            ... مهمي

  »...هفته اي بمانيد
   يعني اينكه نمي خواهي بيايي؟-
تازه، به هر صورت، نمي توانم بـرادر و خـواهرم را            . نم يعني اينكه نمي توا    -

چون ممكن است اين طور پيش بيايد كـه         ... چون... اينجا جا بگذارم، و چون    
اگر مرا با كوچولوها با خودتـان       ... آنها را به امان خدا بسپارند، در آن صورت        

ببريد، مادربزرگ، در آن صورت معلوم است كه مي آيم، يعني منت مي كشم، 
  .منتها بدون بچه ها نمي آيم

پولينا قصد زنجه كردن نداشت و راستش اصـال    ! ( حاال ديگر زنجموره نكن    -
براي جوجه ها هم فكري مي كنيم، مرغداني ام بـه قـدر        .) زاري هم نمي كرد   

كـه  . وانگهي حاال ديگر وقتش شده اسـت كـه مدرسـه برونـد            . كافي جا دارد  
برايـت آرزوي   !  حواست را جمع كـن     گفتي حاال نمي آيي؟ باشد، پراسكويا،     

پراسكويا، مـن از همـه چيـز خبـر          . منتها مي دانم چرا نمي آيي     . خير مي كنم  
  .به خير يارو فرانسوي اميدوار مباش! دارم

هر كـه را بگـويي از       . (من هم حسابي يكّه خورم    . پولينا از خجالت سرخ شد    
  !)البد منم كه از همه جا بي خبرم! همه چيز خبر دارد
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نمي خواهم موضوع را گنـده جلـوه        . يلي خوب، خيلي خوب، اخم نكن      خ -
همين قدر خودت را از بال دور نگه دار، فهميدي؟ چون دختر باهوشـي    . دهم

خـوب ديگـر، كـاش      . هستي، اگر غير از اين عمل كني، دلم برايت مي سوزد          
  !خدانگهدار! برو! هيچ كدامتان را نديده بودم

  ».مي خواهم بدرقه تان كنمآخر مادربزرگ، «: پولينا گفت
  .از دست همه تان خسته و ذلّه ام.  الزم نكرده، به خودت زحمت نده-

پولينا دست مادربزرگ را بوسيد، ولي مادربزرگ دستش را پس كشيد و گونه             
  .ي پولينا را بوسيد

پولينا، از كنارم كه مي گذشت، نگاه سريعي به من انـداخت، بعـد بـه جانـب                  
  .ديگر نگاه كرد

خوب، الكسي ايوانيچ با تو هم وداع مي گويم، تا حركت قطار يك ساعت               -
  .بيا اين سكه ي پنجاهي را بگير. البد خسته ات كرده ام. مانده است

  ... مادربزرگ نفرماييد، من شرمنده ام-
مادربزرگ چنان محكم و تهديد آميز تشر زد كه جرئت نكردم چيـز ديگـري               

  .بگويم و پول را گرفتم
 به مسكو افتاد و دنبال شغلي چيزي مي خواستي بگردي، بيا پيش             اگر گذرت 

  !حاال ديگر از اينجا برو. سفارشت را مي كنم. من
گمانم نيم ساعتي بـه حالـت       . رفتم اتاق خودم و روي تختخواب دراز كشيدم       

سنگ فتنـه   . طاقباز دراز كشيده بودم و دستم را هم زير سرم قالب كرده بودم            
بر آن شدم كـه روز      . به مسائل فراواني بايد تأمل مي كردم      باريده بود و راجع     

آخ كه اگر دستم به آن فرانسوي بي پـدر مـي         . بعد با پولينا به جد حرف بزنم      
! ولي چه كاسه اي زير نيم كاسه بود؟ پولينـا و دگريـو            ! پس راست بود  ! رسيد

  !خدايا، عجب در و تخته اي
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يوانه ها از جا جستم و تـصميم     ناگهان عين د  . كل ماجرا در باورم نمي گنجيد     
گرفتم آقاي استلي را پيدا كنم و به هر قيمتـي هـم كـه شـده زيـر زبـانش را                      

آقاي استلي؟ . گفتن ندارد كه در اين قضيه هم بيشتر از من خبردار بود           . بكشم
  !بفرما اين هم يك معماي ديگر در پيش رويم

  .استپا شدم، ديدم پوتاپيچ . ولي ناگهان كسي حلقه بر در زد
  ! الكسي ايوانيچ، قربان؛ خانم كارتان دارد، قربان-
 چه شده؟ نمي خواهد برود، هان؟ بيـست دقيقـه بيـشتر بـه حركـت قطـار              -

  .نمانده است
همـه  .  خانم به قدري عصباني است، قربان، كه لحظه اي آرام و قرار نـدارد              -

 قربـان، محـض رضـاي     . كه منظورشـان شـماييد    » !زود، زود «: اش مي فرمايد  
  .مسيح زود بياييد

مادربزرگ آمده بود توي سرسـرا  .  معطل نكردم و دوان از پله ها پايين رفتم -
  .كيفش هم در دستش بود. انتظارم را مي كشيد

  !... الكسي ايوانيچ، بيفت جلو برويم-
   كجا، مادربزرگ؟-
بيا برويم، سؤال هم بي     !  اين خط و اين هم نشان كه هرچه باخته ام مي برم            -

  گفتي تا نيمه شب مي شود قمار كرد، هان؟! سؤال
لحظه اي از حيرت برجا ميخكوب شده بودم، ولـي بالفاصـله موضـوع را در            

  .ذهنم سبك و سنگين كردم و درجا تصميم خودم را گرفتم
  . آنتونيدا و اسيليفنا، شما اختيار خودتان را داريد، ولي من نمي آيم-
  ي ديوانه شده ايد؟ چرا نمي آيي؟ ديگر چه شده؟ نكند همگ-

. من اگر بيايم، بعداً خودم را سرزنش مي كنم        . اختيار خودتان را داريد   «: گفتم
نمي خواهم شاهد ماجرا باشم، يعني نمي خواهم پاي من بـه ميـان              . نمي آيم 
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اين هم پولي كه بـه مـن داده   . آنتونيدا و اسيليفنا، معذورم بداريد   . كشيده شود 
ا روي ميز كوچـك نزديـك صـندلي مـادربزرگ           و پول ر  » !خدانگهدار. بوديد

  . گذاشتم و پس از آن تعظيم كردم و آمدم بيرون
خوب نمـي خـواهي بيـايي نيـا،     ! چه حرف ها «: مادربزرگ پشت سرم داد زد    

بيـا بلنـدم كـن،      ! پوتـاپيچ، بـا مـن بيـا       ! من در نمي مانم   ! نوبرش را آورده اي   
  ».برويم

ديروقـت شـب، حـدود      . تم منـزل  آقاي استلي جايي رفته بود و من هم برگش        
كل پـولي كـه   . ساعت يك، خبرهاي مربوط به مادربزرگ را از پوتاپيچ شنيدم        

. غروب برايش نقد كرده بودم، يعني ده هزار روبل ديگر را جملگي باخته بود             
يارو مردك لهستاني، كه قبالً بيست گولدني به او داده بـود، خـودش را مثـل                 

ابتدا، پيش از پيدا شدن سر      . ي بازي مي شود   كنه به وي مي چسباند و راهنما      
و كله ي لهستاني، مادربزرگ سعي كرده بود كه از پوتاپيچ اسـتفاده كنـد و او                 

اما همين كه يارو لهستاني پا به ميـدان  . را واداشته بود كه پول به بازي بگذارد     
از مدد بخـت كارسـاز،      . مي گذارد، خودش را از شر پوتاپيچ خالص مي كند         

مي روسي بلد بوده و به شيوه ي خودش چيزهايي را با قاتي كردن سه        يارو ك 
طبق . زبان بلغور مي كرده و كم و بيش از حرف يكديگر سر در مي آورده اند

گفته ي پوتاپيچ، مادربزرگ از اول تا آخر فحش و فضيحت نثارش مي كـرده               
ن ندارد كه مي انداخته، گفت» !خودش را به پاي خانم    «و با اينكه يارو بي وقفه       

با شما به احترام رفتار مي كرد، ولـي         ! الكسي ايوانيچ اصالً شما كجا، او كجا      «
 پـول  –خدا از سر تقصيراتم بگذرد     .  قربان با چشم هاي خودم ديدم      -آن مرد 

خـانم يكـي دو بـار مچـش را گرفـت و             . خانم را از روي ميز كش مي رفت       
 و تازه موي سـرش را       شُست گذاشتش كنار، انواع و اقسام فحش نثارش كرد        

آري، به شرفم خالف عرض نمي كنم، آنهايي كه دور و بر ايستاده             . هم كشيد 
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خانم دار و ندارش را باخت، قربان، يعني هرچـه شـما           . بودند زدند زير خنده   
طفلكـي را برداشـتيم و آورديـم        . نقد كرده بوديد تا كوپك آخرش را باخـت        

واسـت و صـليب كـشيد و        اينجا و هيچي هم غيـر از كمـي آب خـوردن نخ            
البد خيلي خسته شده بود، آري حتم دارم، چـون تـا سـرش را روي                . خوابيد

آه كـه   ! پروردگار خوابش را قرين آرامـش سـازد       . بالش گذاشت، خوابش برد   
گفتم كه «: پوتاپيچ در خاتمه چنين آورد  » !گند اين كشورهاي خارجي را بزنند     

آخـر مگـر در     ! تيم مـسكو  كاش هرچه زودتر برمي گـش     . خيري در آن نيست   
مسكو چه كم داريم؟ باغ، انواع و اقسام گل هايي كـه يـك دانـه اش را هـم                     

 –اينجا ندارند، هواي لطيف، سيب هاي در حال رسيدن، و تـا بخـواهي جـا                 
  »    !...آه، آه، آه! ولي نه، انگار مجبورمان كرده بودند بياييم خارج
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  سيزده

  
 يادداشت هاي نشأت گرفتـه از       -ه اين يادداشت هايم   مي شود كه ب   يك ماهي   

نمايشنامه اي كه حس .  دست نزده ام-تصورات پريشان و در عين حال عميق
مي كردم پايانش قريب الوقوع است، در واقع به مجلس آخر رسيد، منتها صد          

دست كم تا آنجا كه بـه       . بار ناگهاني تر و غير منتظره تر از آنچه انگاشته بودم          
چيزهايي پـيش   . مربوط مي شد، بسيار عجيب و ناميمون و فاجعه بار بود          من  

آمد كه با معجزه پهلو مي زد، يا دست كم در اين لحظه، به نظـرم چنـين مـي      
ولي از ديدگاه ديگري، خاصه با توجه به اينكه آن وقت ها وسط گرداب              . آيد

امـا  .  آمـد حوادث افتاده بودم، همان چيزها به نظر جز اندگكي نامعمول نمـي   
انچه بيش از هر چيز ديگري حيرانم مي كند رهيافت خود من درباره ي ايـن                

همه اش هم عـين     ! تا به امروز هم چيزي دستگيرم نشده است       . حوادث است 
خواب و خيال گذشته است، حتي عشقم نيـز، كـه پـرزور و مخلـصانه بـود،                  

گاه و بيگـاه    حاال كوش؟ راست بگويم كه ديگر خبري از آن نيست و            ... منتها
نكند آن وقت ديوانه شـده بـوده ام و در         «اين فكر به ذهنم خطور مي كند كه         

دارالمجانين به سر مي برده ام و شايد هـم همـين االن در دارالمجـانين بـوده                  
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 در نتيجه كل ماجرا در عرصه ي خيالم پـيش آمـده بـود، وهنـوز هـم                   -باشم
  »...خيال مي كنم كه راست بوده است؟

از كجـا معلـوم،   (يم را كنار هم گذاشـته ام و بـازخواني كـرده ام           يادداشت ها 
شايد به اين قصد كه اطمينان يابم اين يادداشت ها را در دارالمجانين ننوشـته               

در . پاييز است و برگ ها دارند زرد مـي شـوند          . حاال ديگر تك و تنهايم    ) ام؟
مـاني هـيچ   مالل آور تر از شهرك هـاي آل (اين شهرك مالل آور گير كرده ام       

، و به جاي اينكه فكرم را متوجه كاري كنم كـه بعـد مـي                !)جا پيدا نمي شود   
خواهم انجام دهم، همه اش تحت تاثير تـصورات اخيـر زنـدگي مـي كـنم و        
تحت تأثير يادهاي تازه و تحت تأثير موج حوادثي كـه در ورطـه ي آن گيـر                  

 گـاه بـه نظـرم       گاه و بي  . كردم و صحيح و سالم از دهانه اش بيرونم انداخت         
مي آيد كه هنوز هم در آن گرداب گير كرده ام و اي بسا كه طوفان هر لحظه                   
بازگردد و سوار بر بال هايش مرا با خود بـردارد ببـرد، و آن وقـت بـاز هـم                     
هرچه حس نظم و تناسب است از دست بدهم، و از نو بـاز، چـرخ چرخـان                  

  ...دور خود بگردم
قدور از به سر آمده هايم در خـالل ايـن مـاه             با اين حال، اگر بتوانم به قدر م       

گذشته شرح روشني به خودم بدهم، شايد رخت و پخت بيندازم و دور خود              
وانگهي، شـامگاهان بيكـار     . باز هم حوصله ي نوشتن دارم     . گشتن را رها كنم   

عجيب اينكه براي رفع بيكاري از كتابخانـه ي مفلـوك محلـي، رمـان       . بيكارم
كه تحملش را ندارم، به امانت مي       !)  ترجمه ي آلماني   با(هاي پاول دكوك را     

 انگـار مـي   –گيرم و مي خوانم و از دست خودم كم مي ماند شاخ دربيـاورم     
ترسم طلسم آن چيزي را بشكنم كه بر اثر كتـاب درسـت و حـسابي يـا كـار           

آيا راست است كه اين خيال بيقـواره  . درست و حسابي پيش پيش آمده است    
ذهنم بر جاي نهاده است به قدري برايم عزيز است كه مي            و تصوراتي كه در     
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ترسم با چيز تازه اي به آن دست بزنم مبادا دود شود و ناپديد شود؟ نكند كه                 
. كل ماجرا هنوز هم برايم عزيز است؟ خوب معلوم است كه برايم عزيز است

  ...شايد از حاال تا چهل سال ديگر از يادم نرود
با اين حال آنچه به دست مـي   . و به دست مي گيرم    پس يادداشت هايم را از ن     

تصورات واقعي يكسره فـرق مـي   : دهم شرح مختصر و جزيي كل ماجراست   
  ...كرد

روز بعـد، راسـتي     . ابتدا بهتر است وصف حال مـادربزرگ را بـه پايـان ببـرم             
هر بار كسي چون او پا بـر آن         : ناگزير هم بود  . راستي دار و ندارش را باخت     

، مثل سورتمه سواري از كـوه بـرف پـوش بـه پـايين اسـت و                  راه مي گذارد  
از بام تا شام،    . سورتمه سوار سرعت مي گيرد و سريع تر و سريع تر مي رود            

من آنجا نبـودم و شـرح مـاوقع را از ديگـران             . يعني تا هشت شب، قمار كرد     
  .شنيدم

 چنـد لهـستاني بـه     . پوتاپيچ تمام روز را در قمارخانه ملتزم ركاب بوده اسـت          
مادربزرگ همـان اول كـار از شـر         . نوبت راهنماي بازي مادربزرگ مي شوند     

يارو لهستاني ديروزي خود را خالص مي كند و يكي ديگر را اجير مي كنـد،             
او را هم اخراج مي كند و اولي را، كه نرفته . كه بدتر از اولي از آب درمي آيد   

نـد از پـشت     بوده و همان نزديكي ها موس موس مي كرده و سرش را يك ب             
آنهـا مـادربزرگ را     . صندلي مادربزرگ بيرون مي آورده، دوباره اجير مي كنـد         

لهـستاني اخـراج شـده ي دومـي هـم از            . حسابي به نوميدي مي كشانده انـد      
جايش جنب نمي خورد و بنابراين يكي از آنها سمت راست و ديگري سمت     

ته و بـد و     سر هر داو دهن به دهن هم مي گذاشـ         . چپ مادربزرگ مي نشينند   
و از اين قبيـل     ] بي سر و پا    [lajdakبيراه نثار يكديگر مي كرده و همديگر را         

القاب لهستاني مي ناميده اند، بعد دوباره آشتي مي كرده و بي هوا و بي دليـل          
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دعوا كه مي كرده اند، هر كـدام طـرف خـودش            . پول به بازي مي گذاشته اند     
.  يكي روي سياه داو مي گذاشـته       پول به بازي مي گذاشته، يكي روي قرمز و        

آخر سر مادربزرگ را طوري حيران و سرگردان مـي كننـد كـه نيمـه گريـان                  
دست به دامن شتيلي بگير سن و سال دار مي شود و به تمنـا مـي خواهـد از                   

بالفاصله هم بيرونـشان مـي كننـد و جيـغ و داد و              . شر اين دو خالصش كند    
 آن واحد داد مي زده انـد و مـدعي   هر دو در. عتابشان هم به جايي نمي رسد 

طلب از مـادربزرگ مـي شـده و مـي گفتـه انـد مـادربزرگ فريبـشان داده و                   
كل اين مـاجرا را همـان شـب، بعـد از اينكـه              . حرمتشان را نگه نداشته است    

از . مادربزرگ دار و ندارش را باخته بود، پوتاپيچ بيچاره بـرايم تعريـف كـرد              
ل چپان مي كردند و پول خـانم را كـش           سر غصه مي گفت كه جيبشان را پو       
مثالً يكيـشان تمنـا مـي كـرده كـه اجـر       . مي رفته اند و حيا هم نمي كرده اند    

زحمتش را پنجاه گولدن بدهـد وتـا آن را مـي گرفتـه، كنـار داو مـادربزرگ                   
مادربزرگ برنده مي شده، ولي او با جيغ و داد مدعي مي شده كـه               . ميگذاشته

همچو كه از قمارخانه بيرونشان مي كرده       . زرگ نبرده پول او برده و پول مادرب     
مـادربزرگ  . اند، پوتاپيچ پيش مي آيد و خبر جيب پر از طالشان را مي دهـد              

فوري از شتيلي بگير مي خواهد به اين موضوع رسيدگي كند، و به رغم داد و 
كه مثل خروس افتاده به قفس قدقـد مـي كـرده            (بيداد آن دو مردك لهستاني      

س در صحنه ظاهر مي شود و جيبشان را فوري خالي مي كنند و پول               پلي) اند
مادربزرگ، پيش از باختن دار و نـدارش، نـزد          . را به مادربزرگ برمي گردانند    

. شتيلي بگيرها و كليه كارمندان قمارخانـه از منزلـت بـارزي برخـوردار بـوده       
بـا  ديداركننـدگان،   . آوازه ي شهرتش اندك اندك در سراسر شهرك مي پيچد         

اعم از شريف و وضيع، مثـل       ! هر نزاد و مليتي، كه در آبگرم جمع شده بودند         
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كنـتس سـالخورده ي روسـي       «مور و ملخ مي ريزند بلكه نگاهي بيندازند بـه           
  . باخته بوده» چندين و چند ميليون«، كه »12كودك وار شده

ولي كم شدن شر دو مردك لهستاني از سر مادربزرگ، ذره اي نفـع بـه حـال                  
لهستاني ديگريرا فوري جايگزين آنها مـي كننـد، كـه مثـل بلبـل               . داشتهوي ن 

 گو اينكه، با سـبيل      –روسي حرف مي زده و ملبس به لباس آقامنش ها بوده            
ايـن  . ، هنوز هم نـشان نوكرمـĤبي از وجنـاتش پيـدا بـوده             »آبروداري«گنده و   

مـي  » رقدوم ايشان را بر سـ     «را مي بوسيده و     » پاهاي سركار خانم  «جناب نيز   
گذاشته، اما به آدم هاي دور و بر فخر مي فروخته و مثـل خودكامگـان همـه                  

 خالصه اينكه بالفاصه كـاري مـي كنـد كـه بـه      –چيز را در اختيار مي گرفته   
مدام در هر دور بـازي مـادربزرگ را         . جاي رعيت، ارباب مادربزرگ مي شود     

ن پـا «مخاطب مي ساخته و سوگندهاي صـعب يـاد مـي كـرده كـه خـودش                  
. است و يك كوپك از پـول هـاي مـادربزرگ را هـم برنمـي دارد                » آبروداري

سوگندهايش را به قدري مكرر مي كند كـه مـاربزرگ يكـسره مرعـوب مـي                 
ولي از آنجا كه به نظر باعث بهبود بازي مي شـود و در واقـع كمـابيش                 . شود

هم بناي بردن مي گذارد، براي مادربزرگ راهي نمي مانـد كـه خـودش را از                 
ساعتي بعد دو مردك مذكوري كه از قماخانه بيرونـشان          . ر وي خالص كند   ش

كرده بودند پشت صندلي مادربزرگ با هم سر و كله شـان پيـدا مـي شـود و                   
پوتـاپيچ  . اعالم مي كنند كه در خدمتگذاري حاضرند، ولو اينكه پادويي باشد          

ي به  به آنها چشمك مي زند و يواشكي چيز       » پان آبرودار «قسم مي خورد كه     
چون مادربزرگ ناهار نخورده به قمارخانه رفته و كـل وز را از             . آنان مي دهد  

يـك  : جا تكان نخورده بوده، يكي از آن دو لهستاني كمر به خدمت مي بنـدد              
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بار بدو به غذاخوري قمارخانه مي رود و برايش كاسه اي سوپ مـي آورد و                
همگان مـي شـود كـه    اما نزديك به پايان روز، كه معلوم    . پس از آن هم چاي    

ديگر چيزي نمانده است كه مـادربزرگ آخـرين اسكناسـش را ببـازد، شـش                
وقتي هم كه ديگر آخرين سكه هايش را . لهستاني پشت سرش سبز مي شوند  

مي باخته، عالوه بر اطاعت نكردن از او، ديگر ذره اي هم بـه او توجـه نمـي                  
ي قاپنـد و بنـا بـه        كنند، از باالي سرش دست دراز مي كنند و پـول هـا را مـ               

تصميم و ميل خودشان پول مي گذارند و مثل خروس جنگي بين خود دعـوا              
، كه حاال ديگر بـا وي  »پان آبرودار«مي كنند و داد و بيداد راه مي اندازند و با       

تـا آن وقـت     » پان آبرودار «اياق شده بودند، شور و مشورت مي كنند، و خود           
تـازه بعـد از اينكـه       . ن سـپرده بـوده    گويا ديگر وجود مادربزرگ را بـه نـسيا        

مادربزرگ ديگر دار و ندارش را باخته بوده و ساعت هشت شـب داشـته بـه                 
هتل برمي گشته، از جمع لهستاني ها سه چهار نفرشان از دو طـرف صـندلي                
به دنبالش مي دويده و با داد و بيداد ادعا مي كرده اند كه فريبشان داده اسـت             

 هتل هم به دنبال او مي رونـد و بـه آنجـا كـه مـي                  تا خود . و بايد تالفي كند   
  .رسند، كاركنان هتل با لگد بيرونشان مي كنند

طبق محاسبه ي پوتاپيچ، مادربزرگ در كل نزديك به نود هزار روبل مي بازد،              
كليه ي اوراق بهادارش را اعم     . آن هم بدون احتساب باخته هاي ديزوزي اش       

تي و سهام، يكي پـس از ديگـري تبـديل        از اسناد قرضه و اوراق مطالبات دول      
من از اين تعجب كردم كه ببيني چه حوصله اي داشـته كـه هفـت                . كرده بود 

هشت ساعت توي صندلي اش نشسته و از كنار ميز رولت جم نخورده، منتها              
پوتاپيچ به من گفت دو سه دست را كه مي برد چنان دلش قرص مي شـود و         

از . ديگر نمي تواند خودش را كنـار بكـشد        اميد تازه در آن جوانه مي زند كه         
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هر قماربازي هم كه بپرسيم، مي گويد كساني هستند كه ممكن است بيست و      
  .چهار ساعت سر بازي ورق بگذارند و يك آن هم چشم از بازي برنگيرند

در همين گير و دار، در هتل ما نيز كل روز مسائل بسيار بحرانـي پـيش آمـده      
 ساعت يازده كه ژنرال و دگريو بر آن مي شوند كه آن روز صبح، پيش از. بود

بعد از اينكه خبردار مي شوند كـه مـادربزرگ قـصد            . قدم آخر را نيز بردارند    
رفتن ندارد سهل است بلكه برعكس دارد آماده ي برگشتن به قمارخانـه مـي               

به ديدنش مي روند تا بي پرده سخن ) به استثناي پولينا(شود، از صغير و كبير  
ژنـرال، لرزلـرزان و دل افكـار از عواقـب           . د و با وي اتمام حجت كنند      بگوين

سهمناكي كه چه بسا دامنگيرش مي شده، اختيار از كف مـي دهـد و پـس از                  
نيم ساعتي عجز دلدادگي به مادموازل بالنش، يكبارگي لحـن تهديـد آميـزي              

گـذارد و   واقع اينكه بناي داد و بيداد و پا به زمين كوبيدن مي             . اختيار مي كند  
بر سرش بانگ مي زند كه نامشان را به ننگ آلـوده اسـت و ورد زبـان مـردم                    

سركار خانم، داري اسم روسـيه را بـه ننـگ مـي             «: باالخره... شده و باالخره    
عاقبـت مـادربزرگ بـا      » !تو كه عارت نمي شود ولي پليس كـه نمـرده          . آاليي

وز صـبح يكـي دو      ژنرال و دگريو آن روز آن ر      . عصايش او را بيرون مي كند     
باري انجمن مي كنند و شور و مشورت مي كنند كه آيا امكان دارد كـه پـاي                  
پليس را به بهانه اي به ميـان بكـشند؟ مـثال بگوينـد بـانوي نگونبخـت ولـي                  
محترمي است كه از قرار معلوم سست عقل است و دارد تا سكه ي آخر پس                

ان درد كـه ايـن بـانو را         خالصه اينكه آيا امك   . اندازش را مي بازد و چه و چه       
منتها دگريو همين قـدر شـانه       ... تحت قيموميت درآورد يا جلوش را گرفت؟      

باال مي اندازد و علناً به ژنرال، كه حاال ديگر حسابي مهمل بافي مـي كـرده و                  
آخراالمـر،  . ضمن آن از اتاق مطالعه اش باال و پايين مـي دويـده، مـي خنـدد             

مي رود و دم غروب هم معلوم مي شود، كه دگريو قطع اميد مي كند و بيرون      
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پس از شور و مشورت جدي و سرّي با مادموازل بالنش، هتل را يكسره مـي             
از مادموازل بالنش چه بگويم كه صـبح        . گذارد و جاي ديگري منزل مي كند      

اول وقت تصميم قطعي اخذ كرده بوده، به اين معنا كه ژنرال را از خـود مـي                  
وقتي هم كه ژنرال سر در پـي او مـي گـذارد و     . دراند و عذرش را مي خواه     

 بـازو داده بـه بـازوي شـازده          –دوان به قمارخانه مي رود و آنجا مي بيندش          
شازده .  سركار خانم تظاهر به نشناختن او مي كند، مادرش نيز هم           –كوچولو  

تمام آن روز مادموازل بالنـش      . كوچولو هم با او سالم و احوالپرسي نمي كند        
شازده مي گذارد و مرتب زير زبانش را مي كشد بلكه قـصدش را              سر به سر    

ولي افسوس كه اميد مادموازل بالنش مبـدل بـه يـأس مـي شـود و         . بيان كند 
گره اين نمايش تـك پـرده       ! معلومش مي شود كه سخت فريب خورده است       

اي دم غروب گشوده مي شود، به اين ترتيـب كـه ناگهـان معلـوم مـي شـود                
بش شپش قاپ مي اندازد و، از ايـن گذشـته، دلـش را              جناب شازده توي جي   

صابون مي زده كه در برابر سند از او پولي قرض كند و بخت خودش را سـر       
بالنش با اوقات تلخي بيرونش مي كند و در به روي خود   . ميز رولت بيازمايد  

  .مي بندد
م صبح همان روز به ديدن آقاي استلي رفتم، يا بهتر، در طلب آقاي استلي رفت              

آن روز  . منزل نبود، در قمارخانه نبود، توي پارك هم نبـود         . و جايي نيافتمش  
طرف هاي ساعت پنج بود كه ناگهـان  . در هتل محل اقامتش ناهار نمي خورد     

. او را ديدم كه از ايستگاه راه آهن يكراست به سمت هتـل دانگلتـر مـي رود                 
ثري از آثـار دلهـره   ظاهراً عجله داشت و دلمشغول مي نمود، گو اينكه يافتن ا       
دسـتش را از سـر      . يا هرگونـه تـشويش در چهـره اش هرگـز سـاده نيـست              

منتهـا  . هميشگي اش را بر زبـان آورد      » آه«مهرورزي به طرف من دراز كرد و        
پا به پايش رفتم، منتها تا مي     . برجا نايستاد و به رفتن با قدم هاي تند ادامه داد          
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 كه آخر سر متوجه شدم كه چيزي آمدم چيزي بپرسم طوري جوابم را مي داد     
وانگهي، ديدم كه نمي توانم اسم پولينا را به زبـان بيـاورم و              . از او نپرسيده ام   

بـا دقـت و     . از مادربزرگ گفتم  . آقاي استلي هم از وضع و حال او جويا نشد         
  .اشتياق گوش داد و شانه باال انداخت

  ».دار و ندارش را خواهد باخت«: گفتم
مگر همين چند روز پيش كه مـي خواسـتم بـروم            .  است خوب معلوم «: گفت

نبود كه بناي قمار كردن گذاشت؟ براي همين به يقين مـي دانـستم كـه دار و             
اگر فرصت كردم، به قمارخانه مي آيم و نگاهي مي كـنم،            . ندارش را مي بازد   

  »...چون به نظرم جالب
قبالً اين سؤال   و از خودم به شگفت آمدم كه چرا         » كجا رفته بودي؟  «: پرسيدم

  .را نكرده بودم
  . رفته بودم فرانكفورت-
   به كاري؟-
  . بلي، به كاري-

خوب ديگر چه مي پرسيدم؟ با اين حال، همچنان با او مـي رفـتم تـا اينكـه                   
 كه سر راهمـان  – Hotel-des Quatre Saisons –ناگهان رو به هتل چهل فصل 

ر راه رفتن به محل اقامتم      س. قرار داشت، پيچيد و سري تكان داد و غيبش زد         
يواش يواش متوجه شدم كه اگر دو ساعت هم با او حرف زده بودم، باز هـم                 

بلـي،  ! چيزي نبود كه بخـواهم از او بپرسـم        ... چيزي دستگيرم نمي شد چون    
  . به هيچ ترتيبي نمي توانستم سؤالم را به زبان بياورم! البته

 قدم زده با بچه ها و هللا ي آنها، يـا            تمام آن روز را پولينا يا رفته بود بيرون به         
مدتي بود كه از ژنرال كناره مـي گرفـت و بـا او حـرف           . توي خانه مانده بود   

از مدت ها   . نمي زد و اگر هم با وي حرف مي زد راجع به مسائل جدي نبود              
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ولي چون از وضع و حال آن روز ژنـرال          . پيش متوجه اين موضوع شده بودم     
امكان ندارد كه از گفت و گو با پولينـا طفـره رفتـه              خبر داشتم، با خود گفتم      

بـا ايـن    . باشد و حتم دارم كه بين آنها گفتو گوي محرمانه اي در گرفته است             
حال پس از گفت و گو با آقاي استلي به هتل بر مي گشتم، پولينا و بچه ها را   
ديدم، و چهره اش گوياي چيزي نبود جز صفا و آرامش كامل، انگار از ميـان                

سر به احتـرام   . ضاي خانواده تنها كسي بود كه از طوفان حوادث رهيده بود          اع
  .با اوقات تلخي به اتاقم رسيدم. خم كردم، او هم با اشاره ي سر جواب داد

گفتن ندارد كه از حرف زدن با او پرهيز كرده بودم و پس از غائله ي مربـوط               
بـي ترديـد كبـر و       . به آقا و خانم وورمرهلمز، چهره به چهره نديده بـودمش          

تازه . اما به مرور زمان آزرده دلي در دلم زبانه مي كشيد          . نازي در اين كار بود    
اگر ذره اي هم عالقه به من نمي داشت، باز هم لگدمال كردن عواطف من به                
اين شيوه، و دل، با چنان انزجاري، از من بركندن عين خطا بـود، مگـر نمـي                  

دش نگذاشت طوري حرف بـزنم كـه        دانست به جان دوستش دارم؟ مگر خو      
. انگار دوستش مي دارم؟ به يقين، رابطه ي ما سـرآغاز عجيبـي داشـته اسـت                

واقع اينكه همين چند وقت پيش، بگيريم دو ماه قبل، متوجه شده بودم كه در               
صدد برآمده است تا مرا دوست و محرم اسرار خود كند، يعني در واقع سعي               

نمي دانم چرا آن وقت سر نگرفت و ايـن          . دمي كرد كه مزه ي دهانم را بفهم       
براي همين اسـت كـه بـه ايـن          . رابطه ي كنوني و عجيب ما به جاي آن ماند         

ولي اگر عشقم را آزاردهنده . صورت بناي صحبت كردن با او را گذاشته بودم      
  مي يافت، چرا مرا از به زبان آوردنش باز نمي داشت؟

كه گاه پيش مي آمد كه خـودش مـرا بـه            واقع اين . نه مرا از آن باز نداشته بود      
اين را  . گفتن ندارد كه محض خنده چنين مي كرد       ... گفتن ترغيب مي كرد، و    

خـوش داشـت كـه بـه        : يقين مي دانم، خيلي هم خوب متوجه آن شده بودم         
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حرف هايم گوش بدهد و مرا به جايي برساند كه از فرط هيجان رنجه شـوم                
. ي اعتنايي كامل، به خود پيچـان رهـايم كنـد          و بعد ناگهان با ابراز انزجار و ب       

از غائله ي مربـوط     . ولي با اين حال مي داند كه بي او نمي توانم زندگي كنم            
. به يارو بارون سه روز مي گذرد و جداييمان را ديگر نمي توانم تحمـل كـنم            

همين حاال كه نزديك قمارخانه ديديمش، دلم چنان به تپش افتاد كه رنـگ از          
ولي آيا نه چنين است كه او هم بي من حالش زار است؟ بـه مـن                 . رخم پريد 

نياز دارد، و نكند نيازش به من مثل نياز ملكـه بـه دلقـك دربـارش بـاالكرف                   
  باشد؟

گفت و وگفتش بـا مـادربزرگ       !  اين كه معلوم بود    -پولينا رازي در دل داشت    
واسـته  مگر هزار بار بـه تمنـا ازش نخ      . همچون دشنه اي در دلم فرو رفته بود       

بودم كه با من روراست باشد، و مگر نمـي دانـست كـه مـن راسـتي راسـتي                    
حاضرم جان فدايش كنم؟ اما با آن رفتار تقريبا تحقيرآميزش با مـن، مـرا بـه                 
خود راه نمي داد و به جاي اينكه بگذارد در راهش جان قربان كنم، از من مي 

ي بـا يـارو     خواست كه دست به شوخي هاي مسخره بزنم، مثل شوخي كـذاي           
وهني از اين باالتر وجو داشت؟ نكند كه دين و دنيايش يارو فرانسوي         ! بارون

باشد؟ پس آقاي استلي چه مي شود؟ منتها به اينجا كه مي رسيدم كل مـاجرا                
 چه عـذابي    - خداجانم -ديگر از مدار فهم مي گذشت، و در همين گير و دار           

  !كه نمي كشيدم
معطل نكردم و قلم برگرفتم و يادداشت زير به اتاقم كه رسيدم، از آتش خشم   

  : را خطاب به او قلم انداز نوشتم
پولينا الكساندروفنا، برايم مثل روز روشن است كـه ديگـر بـه مجلـس آخـر       «

براي آخرين بـار مـي      . چيزي نمانده است و از قرار در تو هم بي تاثير نيست           
لب جانم هستي، هر گويم كه آيا جانم را اليق قربان شدن مي داني؟ اگر در ط     
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در حال هم در اتاقم مي مانم، يعني دسـت          . طور كه خوش داري آن را بستان      
اگـر بـه    . كم اكثر اوقات، ولي قدر مسلم اين است كه از شهر بيرون نمي روم             

  ».من نياز داشتي بنويس يا دنبالم بفرست
 اين يادداشت را مهر كردم و به پايمردي پادويي فرستادم و خواستم به دسـت      

حامل : توقع جواب نداشتم ولي سه دقيقه بعد پادو بازگشت   . خود پولينا بدهد  
  ».خانم سالم رساندند«اين پيام كه 

  .ساعت از شش گذشته بود كه ژنرال فرستاد سراغم
ژنرال در اتاق مطالعه اش بود و جامه ي تنش طوري بود كه انگـار آمـاده ي                  

وارد كـه شـدم     . ار داشت كاله و عصايش روي نيمتخت قر     . بيرون رفتن است  
طوري نگاهم كرد كه انگار، با پاهاي جدا از هم و سري فرو افتاده، در وسـط             

اما همـين كـه مـرا ديـد         . اتاق ايستاده است و بلند بلند با خود حرف مي زند          
چيزي نمانده بود داد بزند و بدو به سراغم آمد و در نتيجه بي اختيار يك قدم      

اما بـا دو دسـت مـرا        . ه برگردم و بزنم به چاك     پس رفتم و در كار آن بودم ك       
بعـد خـودش روي نيمتخـت       . گرفت و كشان كشان به سمت نيمتخـت بـرد         

آن وقت، بي آنكه    . نشست و مرا بر صندلي دسته داري روبه روي خود نشاند          
دستم را رها كند، با لبان لرزان و چشمان گريان و صداي البه آميز اين گونـه                 

  :خطابم كرد
  !واني، به دادم برس، به دادم برس، تنهايم نگذار الكسي اي-

او هـم همـانطور     . تا مدتي از يك كلمه از حرف هايش هم سر درنمي آوردم           
تنهـايم  ! تنهـايم نگـذار   «: يك ريز حرف مي زد و كـرر در مكـرر مـي گفـت              

آخراالمر متوجه شدم از من توقع دارد از باب نصيحت چيـزي بـه او               » !نگذار
يم، از همه جا مانده و رانده، به ياد من مي افنـد و سـراغم      بگويم، يا بهتر بگو   

  . مي فرستد كه با من حرف بزند و حرف بزند و حرف بزند



 ١٦١

دسـت هـايش را در هـم        . گفتارش نامربوط، يا دست كم قاطي پاتي، مي شد        
پس چه (گره كرد و كم مانده بود كه در برابرم به زانو بيفتد و به تمنا بخواهد                

بلي به تمنا بخواهد درجا بـروم سـراغ مـادموازل بالنـش و              ) خيال كرده ايد؟  
  .ازش بخواهم از خر شيطان پايين بيايد و پيش او برگردد و با او عروسي كند

آخر مادموازل بالنش از وجو مـن       . محض رضاي خدا، ژنرال   «: بانگ برآوردم 
  »در چنين حالي، چه از من برمي آيد؟! اطالع ندارد

يك كلمه از حرف هـايم را هـم نمـي           : فايده نداشت اما اعتراض ذره اي هم      
هنوز هـم از فرسـتادن   . درباره ي مادربزرگ هم به بل و بل كردن افتاد  . فهميد

در «: و ناگهان، جوشان از خشم، درآمد كه      . به دنبال پليس دست برنداشته بود     
روسيه، خالصه در روسيه، در حكومت سامان يافته اي كـه حاكميـت دولـت               

ناگهان بر دو   » !رزن را بدون معطلي تحت قيوميت درمي آوردند       هست، اين پي  
پا جست زد و بناي باال و پايين رفتن در اتاق را گذاشت و با لحني متناسـب                  

بلـي جـانم، بلـي آقـاي عزيـز،      «: با امر و نهي مافوق به مادون، در ادامه گفت       
الي در  خي» آقاي عزيز «و خطاب به    » شايد از اين حقيقت بي خبر بوده باشيد،       

در ... بلـي جـانم  ... آقاي عزيز، من به شما آن را مـي گـويم      «: كنچ اتاق، گفت  
كشور ما پيرزن هايي از اين قبيل را به ضرب زور زير نگين مي آورند، بلي به 

  »!آه، مصبتو... ضرب زور، آري جانم به ضرب زور
و دوباره خودش را وري نيمتخت انـداخت و، لحظـه اي ديگـر، تقريبـا  بـه                   

الت هق هق و نفس بريدگي گفت كه مادموازل بالنش نمي خواهد بـا مـن            ح
ازدواج كند چون به جاي تلگراف، مادربزرگ خودش آمـده اسـت و روشـن               

از قرار معلوم خيال مي كرد كه . است كه ارث و ميراثي به من تعلق نمي گيرد   
موضوع دگريو را پيش كشيدم، ولي نگذاشت حـرفم         . از اين مسائل بي خبرم    

از هـستي سـاقط     . هرچه دارم در رهن اوسـت     ! او كه رفته است   «: ا تمام كنم  ر
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از آن پول نمي دانم چقدرش مانـده اسـت، بـه            ... آن پولي كه آوردي   ! شده ام 
كل دارايي ام همـين مقـدار اسـت و          . نظرم هفتصد فرانكي بيشتر نمانده باشد     

  »!...انم خودم هم نمي دانم، جانم، يعني نمي دانم ج-چه بر سرم مي آيد
پس از كجا صورت حساب هتل را مي پردازيد؟ و «: از سر وحشت فرياد زدم 

  »بعد چي؟... 
نگاه انديشناكي به من انداخت، ولي از قرار معلوم متوجه سـؤالم نـشده بـود،          

در صدد برآمدم تا موضوع پولينـا الكـساندروفنا و          . شايد هم اصال نشنيده بود    
عجوالنه اي تحـويلم داد و بالفاصـله        » !ليب! بلي«بچه ها را پيش بكشم، ولي       

مسير صحبت را برگرداند و يارو شازده و قصد بالنش مبني بر در رفتن با او،                
و ناگهان از   » بعدش، الكسي ايوانيچ، چه خاكي بر سر بريزم؟       «و بعد،   ... و بعد 

تو را به خدا، بگو چـه كـار كـنم؟ تـو بگـو، ايـن                 «: نو رو به من كرد و گفت      
  »ست؟ اين عين ناسپاسي نيست؟ناسپاسي ني

  .آخر سر هم بنا كرد به هاي هاي گريستن
با همچو آدمي چه مي توان كرد؟ اگر هم تنهايش مي گذاشتم، خطرناك مـي               

با اين حال به تمهيدي اجازه      . راستي هم چه بسا باليي بر سرش مي آمد        . شد
 او  ي مرخصي گرفتم، ولي در عين حال به للة بچه ها گفتم كه حواسـش بـه                

او هم قول داد كه مواظـب       . با پادو هم، كه آدم معقولي بود، حرف زدم        . باشد
  .باشد و چشم از وي برنگيرد

. همچو كه آمدم بيرون، پوتاپيچ آمد و مـرا بـه حـضور مـادربزرگ فراخوانـد                
بـه  . ساعت هشت بود و پس از باخت آخري، تازه از قمارخانه بازگشته بـود             

ورده، خسته و كوفتـه و از قـرار معلـوم هـم             سركار خانم سالخ  . ديدنش رفتم 
مارفا فنجاني چاي تعارفش مي كرد      . بيمار، روي صندلي دسته دار نشسته بود      
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صـدا و لحـن صـداي       . و بگويي نگويي زور مـي كـرد كـه چـاي را بخـورد              
  . مادربزرگ حسابي تغيير كرده بود

 چطور الكسي ايوانيچ عزيز، حالت«: سر به آهستگي خم كرد و با متانت گفت
است؟ مي بخشي كه باز هم مايه ي زحمت شدم، بايـد هـم بـه ايـن پيـرزن                    

عزيزجان، دار و ندارم را آنجا جا گذاشتم، يعني حدود صـد هـزار              . ببخشايي
حاال مفلس  . ديروز كه قبول نكردي همراه من بيايي، كار درستي كردي         . روبل

.  مـي شـوم    يك لحظه ي ديگر صبر نمي كنم و ساعت نه و نيم راهي            . مفلسم
فرستادم سراغ آن دوست انگليسي ات، كه به نظرم اسـمش اسـتلي اسـت، و                

ازش خـواهش   . ازش خواسته ام بري يك هفته سه هزار فرانك به من بدهـد            
سه پراچـه آبـادي و دو خانـه    . هنوز صاحب ثروتم. كن رويم را زمين نيندازد    

.  نيـاورده ام   هنوز هم مقداري پول بر جاي مانده، همه اش را بـا خـودم             . دارم
آه، اينـه  ... اين را از اين بابت به تو مي گويم كه مبادا فكرهايي به سرش بيايد           

  ».معلوم مي شود كه آدم خوبي است! هاش
بـي درنـگ و بـي       . آقاي استلي به نخستين دعوت مادربزرگ شتابان آمده بود        

گفت و گو، سه هزار فرانك شمرد و در مقبل، رسيدي به امضاي مـادربزرگ               
پس از ختم اين داد و ستد، اجازه ي مرخصي گرفت و بـدون تعلّـل                . تگرف

  .رفت
قدري بيش از يـك سـاعت بـه       .  الكسي ايوانيچ، حاال ديگر تو هم مرخصي       -

بر ايـن   . مي خواهم دراز بكشم، استخوان هايم درد مي كند        . رفتن مانده است  
ي از حاال به عـد ديگـر جـوان هـا را بـه خـاطر كارهـا                 . پيرزن احمق ببخش  

گناه هم دارد كه بخواهم آن ژنرال نگونبخـت         . احمقانه شان شماتت نمي كنم    
با تمام اين احول، بر خالف خواسته اش، تو بگو يك كوپك            . را شماتت كنم  

گو اينكه خـود    . هم به او نمي دهم، چون به نظرم در حماقت رو دست ندارد            
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 سـن و سـال   آمين، آمـين، كـه در  . من هم معلوم نيست باهوش تر از او باشم 
خـوب  . پيريمان هم خدا قصاص مي كند و براي غـرور عقوبتمـان مـي كنـد               

  .مارفوشا، بلندم كن. ديگر، خدانگهدار
وانگهي، به هول و وال افتاده      . با اين حال مي خواستم مادربزرگ را بدرقه كنم        

بـراي همـين    . بودم و همه اش خيال مي كردم االن است كه پيشامدي بـشود            
چندين و چند بار به سرسرا رفتم، گـردش كوتـاهي         . مي شدم توي اتاقم بند ن   

روشـن و قـاطع بـود و مجلـس          . نامه اي كه به پولينا نوشـته بـودم        . هم كردم 
در هتل شنيدم كـه دگريـو رفتـه         . حاضر به طور قطع و يقين مجلس آخر بود        

دست آخر، اگر كه پولينا دست رد به سينه ام مي گذاشت و به دوستي                . است
در آن صورت بـه دردش مـي        . كرد، شايد به غالمي قبولم مي كرد      قبولم نمي   

بـه يقـين بـه درد    . خوردم، يعني دست كم خرده مريدهايش را انجام مي دادم   
  مي خوردم، ديگر چه؟

خـودش  . به وقت حركتِ قطار بدو رفتم ايستگاه و مادربزرگ را بدرقه كردم            
 بـه قـوت وداع،      .و همراهانش در كوپه ي خانوادگي اختصاصي نشسته بودند        

بـه  . عزيـزم، بـه خـاطر همـدلي و صـداقتت ازت ممنـونم             «: مادربزرگ گفت 
  ». بگو كه منتظرش مي مانم-پراسكويا گفته ي ديروزي ام را يادآوري كن

از كنار سوئيت ژنرال كه مي گذشتم، للة بچه هـا را ديـدم و               . برگشتم به هتل  
ربان، حالـشان خـوب     ق«: با حالتي مغموم جواب داد    . جوياي حال ژنرال شدم   

با اين حال، رفتم تو، اما به محض رسيدن به در اتاق مطالعه ي ژنرال،               » .است
مادموازل بالنش و ژنـرال در بلنـد خنديـدن          . از فرط حيرت بر جاي ايستادم     

مادر بالنش هم روي نيمتخت     . راجع به موضوعي انگار مسابقه گذاشته بودند      
انـواع و  .  شادماني سر از پا نمي شناسـد پيدا بود كه ژنرال از فرط   . نشسته بود 

اقسام ترّهات را به هم مي بافت و همچنان خنده هاي عـصبي سـر مـي داد،                  
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آنچنان كه صورتش را پر از چين و چروك مي كرد و چـشمانش هـم ديگـر                  
بعدا از خود بالنش دستگيرم شد كه پس از در كوني زدن به شازده              . پيدا نبود 

ژنرال، تصميم به دلداري اش گرفتـه بـود و از           و شنيدن درباره ي اشك هاي       
اما ژنرال بي نوا نمي دانـست       . سر محبت لحظه اي به سوئيت ژنرال آمده بود        

كه در همين گير و دار سرنوشتش رقم خورده است و بالنش بـار و بنـديلش          
  .را بسته است و قصد دارد كه فردا صبح با اولين قطار به پاريس برود

اهي اتاق مطالعه ي ژنرال ساكت ايستاده ام، تغييـر رأي           پس از اين كه دم درگ     
از پله ها بـاال رفـتم، درِ اتـاقم را بـاز             . دادم و بدون جلب توجه گذاشتم رفتم      

كردم و در كنج نيمه تاريك كنار پنجره ناگهان متوجـه هيكلـي شـدم كـه بـر                   
به سرعت به سويش    . وارد كه شدم، تكان از تكان نخورد      . صندلي نشسته بود  

  .            پولينا بود: تم، نگاه كردم و دلم از حركت باز ايستادرف
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  چهارده

  
  .راستي را كه فرياد زدم

رنگش سفيد شـده بـود و       » چيه؟ چي شده؟  «: پولينا با صداي عجيبي پرسيد،      
  .درمانده مي نمود

   مي پرسي چي شده؟ تو؟ اينجا تو اتاق من؟-
همين حـاال مـي فهمـي،    . جزو عادتم شده.  مي آيم اگر بيايم، با تمام وجود  -

  .شمعي روشن كن
پولينا از جا بلند شد، رفت طرف ميز و نامه ي در پاكت             . شمعي روشن كردم  

  ».بخوان«: گشوده اي را پيش رويم گذاشت و فرمان داد
  »!اين كه دستخط دگريوست«: نامه را برگرفتم و بانگ برآوردم

جملـه بنـدي    .  برابر چشمانم مـي رقـصيد      دست هايم مي لرزيد و خطوط در      
دقيق نامه را فراموش كرده ام ولي ُلب مطلب را، اگر نه كلمه به كلمـه، اينجـا             

  :دگريو نوشته بود. مي آورم
مادموزال، اوضاع و احوالِ نامناسب مجبورم مي كند كه بدون تاخير از اينجا             «

ايي بـه شـما تـا    البته، خودت البد توجه كرده اي كه من از توضـيح نهـ       . بروم
آمـدن خويـشاوند    . روشن شدن كـل موضـوع، مخـصوصا خـودداري كـردم           

 و فعل لغو و بيهوده اش، ترديـدهايم را  )de la vielle dame(سالخورده ي شما 
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وضع نابسامان امور خودم مانند سدي جلوم را گرفته است و       . رفع كرده است  
 بـودم، در دل  نمي گذارد اميدهاي شـيريني را كـه در كـشت خـاطر رويانـده      

بر گذشته افسوس مي خورم، ولي اطمينان دارم در رفتار من چيـزي   . بپرورانم
حاال كه تقريبا تمام پـولي را       . دون شأن آقامنش صاحب شرف نخواهي يافت      

كه به صورت وام به ناپدري ات داده بودم از دست داده ام، ضرورت ايجـاب             
دوسـتانم در پترزبـورگ بـه       . مي كند تا از آنچه برايم مانده است سـود ببـرم           

گوشم خوانده اند تا امالكي را كه در گرو من است، نـسبت بـه فـروش انهـا                   
اما چون مي دانم ناپدري سبكسر شما پولي را كه به حـق   . اقدام به عمل آورم   

متعلق به شماست بر باد داده است، تصميم گرفته ام پنجاه هزار فرانك بـه او                
 از دعاوي ام را كه نسبت بـه امالكـش دارم            با اين مبلغ، جزيي   . تخفيف بدهم 

و همين در وضعيتي قرارت مي دهد كه بتـواني از طريـق             . به او برمي گردانم   
. قاونوني ادعـاي قرامـت كنـي و هرچـه از دسـت داده اي بـاز پـس بگيـري                    

مادموازل با توجه به وضعيت امور، اطمينان دارم كه عمل مـن بـه نفـع شـما                  
مينان دارم كه با ايـن عمـل، در كـسوت آقـامنش             همچنين نيز اط  . خواهد بود 

مطمئن باشيد كه نقش شـما بـر        . صاحب شرف، تكاليف خود را گزارده باشم      
  ».لوح خاطر من همواره باقي خواهد ماند

مگـر  . خوب، از اين روشن تـر ديگـر نمـي شـود           «: رو به پولينا كردم و گفتم     
  .به گفته افزودماين را با اوقات تلخي » چيزي غير از اين توقع داشتي؟

: پولينا با ظاهري آراسته، اما هنوز هم با گرته لرزه اي در صدايش، جواب داد              
ذهـنش را   . خيلي وقت پيش بود كه تصميم گرفته بودم       . توقع چيزي نداشتم  «

خيـال مـي كـرد      . مي خواندم و خيلي خوب مي دانستم در چه خيالي اسـت           
 بي آنكه جمله اش را تمام كنـد         پولينا(» ...مي خواهم پافشاري كنم كه    ... دارم

انزجـارم را  «: دوباره گفـت ) از گفته باز ماند، لب به دندان گزيد و ساكت شد       
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اگر تلگرافـي  . صبر كردم ببينم چه مي كند   . نسبت به او مخصوصا بيشتر كردم     
ناقص عقـل بـه     ) ناپدري(حامل خبر ارث و ميراث مي رسيد، پولي را كه آن            

مـدت  ! رت مي كردم و با تيپا بيرونش مـي كـردم          او بدهكار بود، به طرفش پ     
آدم ديگري بود، خيلي خيلي با حـااليش فـرق مـي            . هاست كه ازش منزجرم   

آه كه اگر آن پنجاه هزار تـا را داشـتم، آن وقـت              !... كرد، ولي حاال، ولي حاال    
بعـد  ... پرتش مي كردم توي آن صورت كثـيفش و بـه آن تـف مـي انـداختم          

  »!ردمصورتش را تف مالي مي ك
 ولي آخر آن ورقه، يعني سند رهني كه برگرداند، مگر دست ژنرال نيـست؟          -

  .آن را بگير و بده به دگريو
  !موضوع اين نيست!  آخر موضوع اين نيست-

وانگهي، حاال ديگـر از ژنـرال چـه         ! آري، حق با توست، فرق مي كند      «: گفتم
ادربزرگ چه مي پس م«: و ناگهان به بانگ بلند گفتم » توقعي مي شود داشت؟   

  »شود؟
 حاكي از پريشان حواسي و بي حوصلگي انداخت و          - به نظرم  -پولينا نگاهي 

مادربزرگ چه مي شود؟ نمي توانم پيـشش        «: با لحني حاكي از آزردگي گفت     
ايـن جملـه ي آخـري را بـا          » .از كسي هم طلب بخشايش نمـي كـنم        ... بروم

  .اوقات تلخي به گفته افزود
د؟ و مگر امكان دارد كه بگـويي روزي دوسـتش مـي             پس چه بايد كر   «: گفتم

مي خواهي به دوئل بخوانمش و بكشمش؟ ! داشته اي؟ امان از آن بي سر و پا 
  »االن كجاست؟

  . االن در فرانكفورت است و سه روز هم آنجا مي ماند-
از تو به يك اشاره و فـردا بـا اولـين قطـار              «: با شوق وذوق احمقانه اي گفتم     

  »!عازم مي شوم



 ١٦٩

اول آن پنجـاه هـزار      : آمـديم و گفـت    «: پولينا بناي خنديدن گذاشت و گفـت      
  »!چه حرف ها... چرا بيايد با تو دوئل كند؟. فرانك را بردگردان

و ايـن را مـي      » آخر اين پنجاه هزار فرانك را از كجا بياوريم، از كجا؟          «: گفتم
بـه پولينـا    در اينجا انديشه ي عجيبي به ذهنم آمد، رو          . شود از زمين برداشت   

  »گوش كن، آقاي استلي چه مي شود؟«: كردم و پرسيدم
چشمانش برق زد، با نگاه دلدوزي به من نظر انداخت و لبخنـد تلخـي زد و                 

» چيه؟ يعنـي مـي فرمـايي تـو را بگـذارم بـروم سـراغ آن انگليـسي؟            «: گفت
به نظرم آن لحظـه از فـرط هيجـان          . خطابم كرده بود  » تو«نخستين بار بود كه     

 اندك احساس سرگيجه كرد و، انگار از شدت خـستگي، ناگهـان روي              اندك
  .نيمتخت نشست

من هم مثل آدم هاي صاعقه زده بر جاي خود ايستاده بودم، چشمم مي ديـد                
اين يعني اينكه دوستم مـي داشـته        ! و گوشم مي شنيد ولي دلم باور نمي كرد        

 دختـر جـواني   در جـايي كـه  ! به ديدن من آمد، نه به ديدن آقاي استلي  ! است
مثل او تك و تنها به اتاق من آمده بود، معنايش اين بود كه در برابر ديگـران،                  

آن وقـت مـرا بـاش كـه همـين جـور             . تهمت بدنامي را به جان خريده است      
  !ايستاده بودم و تن به فهم آن نمي دادم

  .انديشه ي هرزه گردي در ذهنم برق مي زد
فقط يك سـاعت همينجـا منتظـر        ! هفقط يك ساعت به من مهلت بد      !  پولينا -

  !مي گويي نه، همين جا بمان تا ببيني! بايد بشود! برمي گردم... باش
پـشت سـرم    . و بدون واكنش به نگاه حيران و پرسانش، از اتاق بيرون دويدم           

  .چيزي به بانگ بلند گفت ولي رو برنگرداندم
كـه سـخت را     آري، گاهي انديشه اي كه هرزه گردتر از آن نباشد، انگيزه اي             

در جايي كـه چنـين انديـشه اي بـا           : تازه از اين هم بيشتر    ... شدني مي انگارد  
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آرزويي قوي و پر شور جفت مي شود، آدم چه بسا آن را محتوم و نـاگزير و                  
شايد از ايـن هـم بـاز    ! حكم ازلي بپندارد و وقوع آن ار حتمي و مقدور بداند          

اراده، كـه تخيـل آگـين شـده     بيشتر، نوعي الهام، نوعي كوشش فوق العاده ي  
كه تـا  ( نمي دانم چي، اما به هر تقدير، آن شب         -باشد، يا باز هم چيز ديگري     
صددرصـد هـم مـستظهر بـه        . معجزه اي رخ داد   ) عمر دارم از يادم نمي رود     

آخـر  . قوانين رياضي است، اما به نظر خودم باري تا به امـروز معجـزه اسـت               
دوانده بود، آن هم چنان طوالني مـدت؟      پس چرا،چرا آن اعتقاد در دلم ريشه        

آري به يقين راجع به آن فكر مي كرده ام و بگذاريد اين را مكرّر كنم كـه بـه             
يعني چيزي كه چه بسا پيش بيايـد  (صورت احتمالي در ميان احتماالت ديگر     

به آن نظر نداشته ام، بلكه آن را اين گونه در نظر گرفته بـوده ام كـه                  ) يا نيايد 
  !ه است به طور حتم به واقع بپيونددمقدور بود

پا به قمارخانه كه گذاشتم با چنان اطمينان محكـم و در            . ساعت ده و ربع بود    
در سالن  . عين حال با چنان هيجاني همراه بود كه به عمرم تجربه نكرده بودم            

هاي قمار هنوز هم تعداد آدم ها فراوان بود، كه در قياس با صبح به نصف آن    
  .نمي رسيد

 از ساعت ده، قمار بازاني كه دم ميزهاي قمار مي مانند، جز قمـار بـازان                  پس
بي پروا نيستند، همان ها كه اگر به جايي كه چشمه ي آب گرم دارد مي آيند                 
چيزي جز رولت برايشان وجود ندارد و فقط هم به خاطر رولت به آنجا آمده     

 به چيزي ندارند    اند و به وقايع دور و بر توجهي نمي كنند و طي فصل عالقه             
جز اينكه از بام تا شام قمار كنند، و اگر هم امكان مي داشـت، احتمـاال تمـام              

نيمه شب ها هـم كـه بـازي رولـت          . مدت شب را تا صبحدم قمار مي كردند       
نزديـك برچيـده شـدن      . برچيده مي شود، با اكراه از قمارخانه بيرون مي آيند         

 les trios derniere coups, messieursهم، كه سر شتيلي بگيـر اعـالم مـي كنـد     
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حاضرند محتويات جيبشان را در اين سه دور آخر به          !] آقايان، سه دور ديگر   [
 و اين دقيقا همان جايي است كه اكثر اوقات دار و ندارشان را         -بازي بگذارند 

. رفتم سر همان ميزي كه چند روز پيش مادربزرگ آنجا نشسته بود           . مي بازند 
پيش رويـم كلمـه ي      . و براي همين رفتم كنار ميز ايستادم      آنقدرها شلوغ نبود    

Passé] روي پارچه ي سبزي قلم انداز نوشته شده بـود         ] پاس .Passé   عبـارت 
سلـسله اعـداد از يـك تـا        . است از سلسله اعدادي از سيزده تا سـي و شـش           

ولي چه بـاك؟ حـساب كتـاب كـه      ]. مانك [Manqueهجده را هم مي گويند      
 نشنيده بودم كه در دور آخر چه عددي آمده است، شروع            تازه هم . نمي كردم 

دويست گولدني كه داشتم، بي كـم و        . به بازي هم كه كردم، جوياي آن نشدم       
كاست از جيب درآوردم و گذاشتم روي پاس، يعني كلمه اي كه پيش رويـم               

  .بود
  »!]بيست و دو [Vingt deux«: شتيلي بگير به صداي بلند گفت

رچه داشتم، يعني داوم را با آنچه برده بـودم، گذاشـتم روي             برده بودم و باز ه    
  .پاس

. باز برده بـودم » .]سي و يك[ Trente et un«: شتيلي بگيز به صداي بلند گفت
يعني اينكه حاال هشتصد گولدن داشتم، كه بـي كـم و كاسـت گذاشـتم روي                 

شانس بردن سه به يك است ولي عكـس آن هـم صـادق              (دوازده عدد وسط    
سه بسته هركدام حـاوي پانـصد       . ردونه گرديد و بيست و چهار آمد      گ). است

در مجمـوع، حـاال صـاحب دو هـزار     . گولدن و ده سكه ي طال به من دادنـد        
  .گولدن شده بودم

تا آن وقت ديگر پا به عالم شوريدگي گذاشـته بـودم و كـل كپـه ي پـولم را                     
آن شـب، در    و  !  و ناگهان پي بردم كه دارم چه مي كـنم          –گذاشتم روي قرمز    

حين بازي، نخستين باري بود كه چنان ترسي بر من مستولي گشت كه دست              
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وحشت اين انديـشه را كـه لمحـه اي بـه ذهـنم              . ها و پاهايم به لرزيدن افتاد     
كـل  : رسيد حس كردم و آن اينكه اگر حاال مي باختم چه بـر سـرم مـي آمـد            

  !زندگي ام در معرض خطر بود
و در همان حال كـه حـس   » !]قرمز [Rouge«: شتيلي بگير به صداي بلند گفت  

پول بـرده را بـه      . مي كردم بدنم را دارند سوزن آجين مي كنند، نفسي كشيدم          
تا اين مرحله هنوز مـي  (به چهار هزار و هشتصد بالغ مي شد  . اسكناس دادند 

  ).توانستم حساب پول ها را نگه دارم
از نو گذاشتم روي اعداد     بعد، اگر درست يادم مانده باشد، دو هزار گولدن را           

پا به عـالم  . دوازده ي وسط، و باختم؛ بعد سكه و هشتصد گولدن را، و باختم  
 همـين طـور ديمـي و    -دو هزارتاي مانده را برگرفتم و. شيدايي گذاشته بودم  

ولـي در حـين انتظـار،       !  گذاشـتم روي دوازده ي اول      -اهللا بختكي و بي هـوا     
 كه بر مادام بالنشار گذشته بود، يعنـي         حالتي بر من گذشت شايد شبيه حالتي      

  .وقتي كه، در پاريس، از بالونش در كار فرو افتادن بر زمين بوده است
دوباره صاحب شش هزار    » !]چهار [Quatre«: شتيلي بگير به صداي بلند گفت     

حاال ديگر احساسي   . گولدن شدم و پولي را كه به بازي گذاشته بودم، شمردم          
را داشتم و از چيزي واهمه نداشتم، و چهـار هـزار تـا           نظير احساس برنده ها     

دست كم نه نفر شتابان از من تبعيت كردند و داوشـان را             . گذاشتم روي سياه  
شتيلي بگيرها با هم نگاه رد و بدل مي كردند و بـه زبـان    . روي سياه گذاشتند  

آدم هاي دور و بر هم حرف مي زدنـد و           . زرگري با يكديگر حرف مي زدند     
  .مي كشيدندانتظار 

از حاال به بعد نه حساب و كتاب يادم مي آيد، نه هم ترتيـب پـول                 . سياه برد 
جز اين به ياد ندارم، آن هم گويي در خواب، كه چيزي حدود             . گذاشتن هايم 

شانزده هزار برده  بودم و بعد در سـه دور پيـاپي نـاميمون دوازده تـاي آن را              
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ولي اين كـار را كـه   (ركت دادم باختم و آخرين چهار هزار تا را روي پاس ح   
مي كردم، چيزي احساس نميكردم؛ همين طور ماشينوار، بـدون فكـر كـردن،              

جز ايـن يـادم     . بعد چهار بار پياپي بردم    .  و باز هم بردم    -)منتظر ايستاده بودم  
اين هم يادم مي آيد كه دوازده تاي        . مي آيد كه هزار هزار پول پارو مي كردم        

اعداد آن با نوعي نظـم و       .  و بنابراين به آن چسبيدم     وسط اكثر اوقات مي آمد    
انتظام مرتب مي آمد، يقينا سه يا چهار بار پياپي، و بعد دو دور نمي آمد و آن            

گاهي چنـين نظـم و انتظـام        . وقت باز هم سه چهار بار پشت سر هم مي آمد          
حيرت آوري چندين و چند دور مي آمد و همين دقيقا آن چيزي است كه از                

ماربازهاي قهار هم، كه قلم در دست حساب احتماالت را مـي كننـد،              دست ق 
  !و چه طنزهاي سرنوشتي كه گاهي همين جا پيش مي آيد. در مي رود

به نظرم از وقت آمدنم بيش از نيم ساعتي نگذشته بود كه شتيلي بگير ناگهان               
به من خبر داد كه سي هزار گولدن برده ام و چـون سياسـت قمارخانـه ايـن                   

كه هر بار بيش از اين مبلغ از بانك برندارند اين است كه بـازي رولـت          است  
هرچه طال داشتم ريختم توي جيـب، و هرچـه          . تا فردا صبح تعطيل مي شود     

اسكناس داشتم گرفتم دستم و بي معطلي رفـتم بـه سـالن مجـاور كـه بـازي                  
فـوري  . كل جمعيت پشت سرم هجوم مي آوردنـد . رولت ديگري در كار بود   

رايم باز كردند و مثل قبل بنا كردم به داو گذاشتن، آن هم اهللا بختكـي                جايي ب 
  !سر درنمي آورم كه چگونه رستم. و بي حساب و كتاب

. خوب، لحظاتي بود كه محاسباتي، آن هم مختصر، در ذهنم شكل مي گرفت            
به اعداد و احتماالت خاصي مي چسبيدم و بعد به سرعت رهـا مـي كـردم و                  

البـد خيلـي    .  به همـان داو گذاشـتن ندانـسته و نـسنجيده           دوباره برمي گشتم  
به يادم مي آيد كه شتيلي بگيرها چند بار بـازي ام را  . حواسم پرت بوده است   

شقيقه هايم خيس عرق شده بـود       . اشتباهات فاحشي مي كردم   . اصالح كردند 
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چنـد تـا از لهـستاني هـا در صـدد انجـام خـدمت                . و دست هايم مي لرزيـد     
ناگهان آدم هـاي دور     ! بختم بلند بود  .  به كسي گوش نمي دادم    برآمدند، ولي   

: هركه آنجا بود، به بانگ بلند مي گفت       . و برم افتادند به بلند گفتن و خنديدن       
اينجا هـم سـي هـزار بـرده     . و تازه عده اي هم دست زدند      » !مرحبا، احسنت «

  !بودم و باز هم بانك تا روز بعد تعطيل شد
» .ديگر بـرو، اينجـا نمـان      «: ير لبي به گوشم خورد    طرف راستم اين گفته ي ز     

گوينده اش يكي از جهودهاي فرانكفورتي بود كه از اول تا آخر بغـل دسـتم                
  . ايستاده بود و گويا به وقت بازي هم اينجا و آنجا كمكم كرده بود

شتابان » .محض رضاي خدا از اينجا برو«: از گوش چپم پچ پچ ديگري شنيدم   
خانم تقريبا سـي سـاله اي بـود، ملـبس بـه لبـاس               . انداختمنگاهي به اطرافم    

نيمدار ولي مرتب، كه به رغم زردي چهره ي خسته و رنجورش، هنـوز هـم                
در آن لحظـات داشـتم      . آثار زيبايي بي نظير پيشين در چهره اش هويـدا بـود           

اسكناس ها را مچاله توي جيبم مي چپاندم و طالي مانده بر ميز را جمع مي                
ن بسته ي پانصد گولدني را كه برمي داشـتم، بـه تمهيـدي تـوي                آخري. كردم

خواهش سوزاني بـه  . دست خانم رنگ پريده جا دادم و كسي هم متوجه نشد   
انجام اين كار داشتم و يادم هست كه با انگشتان نازك و ظريفش دستم را بـه                 

  .كل ماجرا در يك لحظه پيش آمد. نشان سپاس پرشور محكم فشرد
  . برده هايم رفتم سراغ بازي سي و چهلپس از جمع كردن

رولت نيست، بـازي ورق     . مشتري پر و پا قرص سي و چهل اشراف منشانند         
بـاالترين  . در اينجا برده ي بالغ بر صد هزار تالر را يكجا مـي پردازنـد              . است

با اين بـازي ذره اي آشـنايي نداشـتم و           . رقم داو هم چهار هزار گولدن است      
پـس چـسبيدم بـه قرمـز و         . وي سياه و قرمز نداشتم    راهي جز گذاشتن پول ر    

يادم نيست كـه    . هرچه آدم توي قمارخانه بود، گرد بر گردم ايستاده بود         . سياه
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از پارو كردن و كپـه كپـه كـردن    . از اول تا آخر بازي به فكر پولينا افتادم يا نه 
  . پول، احساس گوارايي در جان كامم مي ريخت

اين بـار، از    . د دست تقدير مرا به جلو مي راند       قدر مسلم اينكه چنين مي نمو     
مدد بخت كارساز، وضع خاصي پيش آمد، گو اينكه بايد بگويم چنين وضعي             

به عنوان مثال گاهي مي زند      . اغلب اوقات در بازي هاي احتمال پيش مي آيد        
همين دو روز پيش شـنيده  . و قرمز ده يا حتي پانزده بار پشت سر هم مي آيد       

.  ي گذشته در يك روز، قرمز بيست و دو بار پيـاپي آمـده بـود                بودم كه هفته  
كسي يادش نمي آيد چيزي نظير اين را قبال شنيده باشد، و مـردم داشـتند بـا               

نيازي به گفتن ندارد كه همگان از قرمز پرهيـز          . حيرت از آن سخن مي گفتند     
 مي كنند و در نتيجه مثال پس از بار دهم كسي جرات نمـي كنـد روي آن داو            

ولي از قماربازان موسمي هم، در وضعي نظير ايـن، روي سـياه پـول               . بگذارد
. چه معنايي دارد» بلهوسي بخت«قمارباز موسمي خوب مي داند،   . نمي گذارد 

في المثل، بعد از اينكه قرمز، شانزده بار پياپي آمده باشد، چنين بـه نظـر مـي                  
اين همان جايي است . آيد كه حاال ديگر بي برو برگرد نوبت آمدن سياه است 

كه تازه كارها مغتنم مي شمارند و از صغير و كبير دو دستي به آن مي چسبند                 
  .و داوشان را دوبرابر و سه برابر مي كنند و پول كالني مي بازند

اما من، بعد از اينكه متوجه شدم قرمز هفت بار پياپي آمده است، ويرم گرفت               
ـ   . كه پولم را روي آن بگذارم      مـي  . صف آن از خيـره سـري بـود        مطمئنم كه ن

و . خواستم با خطر كردن هاي جنون آميز، تماشاچيان را تحت تاثير قرار دهم            
 به روشـني يـادم اسـت كـه يكبـارگي خـواهش              -! چه احساس عجيبي   -بعد

سوزاني براي خطر كردن وجودم را تـسخير كـرد و حـاال ديگـر از شـائبه ي                
د اين گونه باشد كـه روح،       شاي. خيره سري و جلوه فروشي يكسره عاري بود       

با گذر از نه توي احساس ها، سير نمي شود بلكه به واسطه ي آنهـا تحريـك     
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مي شود و خواهان احساسات بيشتر و قوي تر مي شود و آن قدر ادامـه مـي                  
و اين را خالف نمي گويم كه اگر مطابق         . دهد تا يكسره خسته و هالك شود      

 تا به بازي بگذارم، يقـين بدانيـد كـه           قواعد بازي مجاز بودم درجا پنجاه هزار      
آدم هاي دور و بـرم فريـاد مـي زدنـد كـه ايـن كـارت                  . اين كار را مي كردم    

  !ديوانگي است، آخر قرمز چهارده بار پياپي برده است
اين آقا تـا   [Monsieur a gagne deja cent mille«نزديك خودم صدايي شنيدم كه 

  ».]حاال صد هزار برده
چه؟ آن شب صد هزار گولدن بـرده بـودم؟ ديگـر        . رجا آمد ناگهان حواسم س  

مچاله شان مي كردم و مي تپاندم . چه مي خواستم؟ افتادم به جان اسكناس ها  
بعد تمام بسته هاي طـال را برداشـتم و از قمارخانـه بيـرون               . توي جيب هايم  

از سالن ها كه مي گذشتم هر كسي كه مرا با آن جيـب هـاي قلنبـه و                   . دويدم
وزن طال و اسكناس البد بالغ بر بيـست         . راه رفتنم مي ديد، مي خنديد     ملنگ  

دست هايي به سويم دراز مي شد و من هم مشت مـشت پـول               . پوند مي شد  
  :دم خروجي دو تا جهود جلوم را گرفتند و گفتند. برمي داشتم و مي دادم

ال وا. ولي فردا صبح اول وقـت از اينجـا بـرو          !  به تو مي گويند آدم بي پروا       -
  ...همه اش را مي بازي

در كوچه باغ به قدري هوا تاريك بود كه دسـت  . به حرفشان گوش نمي دادم   
پسربچه اي هم بيش كـه   . تا هتل پانصد متري راه بود     . خودم را هم نمي ديدم    

آن شب هـم بـه دزدگيـر شـدن          . نبودم، از دزدان و راهزنان واهمه اي نداشتم       
كه سر راه رفتن به محل اقامتم به چه فكر          منتها يادم نمي آيد     . فكر نمي كردم  

 توفيـق و    -جز به احساس سرخوشـي فـراوان      . اصال فكري نداشتم  . مي كردم 
 به چيز ديگري وقوف نداشتم، راستش نمي دانـم چگونـه            -پيروزي و قدرت  

او را بـه يـاد      . خيال پولينا هم از عرصه ي ذهنم برمي گذشت        . آن را بيان كنم   
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 راه رفتن به نـزد اويـم و تـا لحظـه اي ديگـر در                 مي آوردم و مي دانستم سر     
ولـي يـادم نمـي آمـد كـه      ... كنارش مي نشينم و مي گويم و نشانش مي دهم     

پيشتر به من چه گفته است و چرا به قمارخانه رفتـه ام، و جملگـي احـساس             
هايي كه همين يك ساعت و نيم پيش بر من عارض شده بود، حاال ديگر بـه                 

 چيزي كه دوبـاره سـر      -يافته و از رونق افتاده مي آمد      نظرم بسي دور و تغيير      
بـه تـه كوچـه      . بر نمي آورد چرا كه اكنون همه چيز از سر نو آغاز مي شـود              

حاال نكند مرا بكشند و پـولم       «: رسيده نرسيده بودم كه هول وجودم را گرفت       
. داشـتم تقريبـا مـي دويـدم       . با هر قدم هولم افزايش مـي يافـت        » را بدزدند؟ 

به ته كوچه رسيدم و هتلمان را از زير تابش نـور چـراغ هـايي كـه از            ناگهان  
  ! خدا را شكر كه به منزل رسيده بودم-پنجره هايش مي تابيد ديدم

پولينا همانجا بود و    . دوان از پله ها باال رفتم و به سرعت درِ اتاقم را باز كردم             
رويش با دست هاي بغل كرده روي نيمتخت نشسته بود و شمع روشني پيش      

با حيرت نگاهم كرد، و حاجت به بيان نيست كه آن لحظـه البـد               . قرار داشت 
روبه رويش ايستادم و پول هـايم را بـه صـورت        . قيافه ام تماشايي بوده است    

  .   يك كپه ي بزرگ روي ميز ريختم
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  پانزده

  

  
آنكـه   بي   –از يادم نمي رود آن نگاه خير خيرش را كه به صورتم دوخته بود               

و من، همچو كه آخرين بـسته       . از جايش جنب بخورد يا دست از بغل بردارد        
دويست هـزار فرانـك بـرده       «: ي طال را روي ميز مي انداختم، بانگ برآوردم        

كپه ي بزرگي از اسكناس و بسته ي طال روي ميز را انباشته بـود و نمـي               » .ام
. ه از يـادم مـي رفـت       لحظاتي بود كه پولينا يكسر    . توانستم چشم از آن بردارم    

يك لحظه بسته ها را مرتب مي كردم و دسته دسته مي كردم و لحظه ي بعـد                  
بسته هاي طال را دسته مي كردم و به صورت يك كپه در مي آوردم، بعد رها                 
مي كردم و با قدم هاي سريع بناي باال و پايين رفتن را در اتاق مي گذاشتم و                  

حظه اي طول نمي كـشيد كـه دم ميـز           بعد ل . ناگهان غرق در انديشه مي شدم     
بعد، مثل كسي كه بـه خـود آمـده          . برمي گشتم و پول ها را از نو مي شمردم         

باشد، ناگهان شتابان به سمت در رفتم و آن را بستم، يعني كليد را دوبار توي                
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بعد كنار چمدان كوچكم ايستادم و غرق در انديشه شدم و رو   . قفل چرخاندم 
  :اگهان به يادش آورده باشم، گفتمبه پولينا، انگار كه ن

  . نمي دانم آن را تا فردا توي چمدانم بگذارم يا نه-
چهره اش حالـت    . پولينا تكان از تكان نخورده بود منتها به دقت مرا مي پاييد           

غلط نكنم آثار نفرت در آن      ! عجيبي به خود گرفته بود و آن را خوش نداشتم         
  .قدم سريعي به سويش برداشتم. پيدا بود

 يعني بـه عبـارت      – پولينا، اين كه مي بيني بيست و پنج هزار گولدن است             -
  .بردار، ببر، پرت كن توي صورت طرف. پنجاه هزار فرانك يا بيشتر

  .جوابي نداد
  هان؟.  اگر بخواهي، فردا اول وقت خودم مي برم به او مي دهم-

  .ناگهان بناي خنديدن گذاشت و زمان درازي خنديد
اين خنده اش از نوع همـان خنـده       . حساس اندوه نگاه مي كردم    با شگفتي و ا   

هاي طعن آلودي بود كه بارها شنيده بودم و همين اواخر هم، يعني هر بار كه                
عاقبت دست از خنديدن برداشت و چهـره در         . از دلدادگي ام به او گفته بودم      

بعد، همان طور كه با ترشرويي نگاهم مي كـرد، بـه لحـن تحقيـر                . هم كشيد 
  : آميزي گفت

  . پول تو را برنمي دارم-
  »چه؟ چه شده؟ پولينا، چرا؟«: داد زدم

  . پول مفتي برنمي دارم-
  .اصالً تو جان بخواه.  خيال كن كه دوستي آن را به تو مي دهد-

نگاه ديرپا و پرسشگرانه اي به من انداخت، انگار كه بخواهد از ماهيتم سر در        
  : بعد با خنده گفت. بياورد



 ١٨٠

آخر معشوقه ي دگريو به پنجاه هزار فرانـك         . اري زيادي مايه مي گذاري     د -
  .نمي ارزد

  »مگر من دگريو ام؟! حيا كن«: به لحن شماتت باري بر سرش داد كشيدم كه
... آري! ازت بـدم مـي آيـد      «: او هم كه چشم هايش بـرق مـي زد، فريـاد زد            

  ».ديگر تو را هم مثل دگريو، دوست نمي دارم...!... آري
  .دوان به كنارش رفتم. ر اينجا چهره به دو دست پوشاند و بغضش تركيدد

. انگار زده بود بـه سـرش      . متوجه شدم كه در غياب من باليي بر سرش آمده         
  :ميان هق هق گريه مي گفت

مگر نمي خواهي؟ مگر نمي خواهي؟ به ازاي پنجاه هزار فرانـك،            !  مرا بخر  -
  درست مثل دگريو؟ 

  .بوسيدم، پاهايش را بوسيدم، در برابرش به زانو افتادمبغلش كردم، دستش را 
هر دو دستش را بر شانه هـايم  . اندك اندك بر گريه و هق هق اش مسلط شد   

چنان بود كه گويي در صدد است تا چيزي را          . گذاشت و به دقت نگاهم كرد     
داشت به من گوش مي داد منتها از قرار معلوم نمي شـنيد             . از وجناتم بخواند  

. حالتي پر تيمار و انديشناك بر چهره اش نمايـان گـشت           .  چه مي گويم   به او 
به اين خيال افتادم كـه دارد عقلـش را از دسـت مـي               . به جانش بيمناك شدم   

لحظه اي به ناز و لطف مرا نزد خـود مـي كـشيد و لبخنـدي حـاكي از                    . دهد
اعتماد بر چهره اش نمايان مي شد، آن وقت ناگهان به عقب هلـم مـي داد و                  

  .بار ديگر چهره در هم مي كشيد و از نو وراندازم مي كرد
بگو كه دوستم مي داري، بگـو      «: و يكباره بناي بغل كردنم را گذاشت و گفت        
و بعد انگار كه چيـزي خنـده        » .كه به خاطر من مي خواستي با بارون بجنگي        

همزمـان مـي    . دار و در عين حال دلنواز به ذهنش آمده باشد، زيـر خنـده زد              
خـوب، تكليـف مـن چـه بـود؟ خـودم در آسـتانه ي        . ت و مي خنديد  گريس
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يادم است كه بنا كرد به نقل چيزي براي من، ولي يك كلمـه      . شوريدگي بودم 
گفتارش نوعي هذيان بود، نوعي بل و بل گـويي          . از حرف هايش را نفهميدم    

 هذيان گـويي    – انگار كه براي گفتن آن به من شتاب بسيار داشت            –نامفهوم  
ه گاه و بيگاه خنده اي سر خوشانه به ميانش درمي آمد، و انـدك انـدك                 اي ك 

يـار  ! نه، نه، عزيـزم، عزيـز دلـم       «: مكرر در مكرر مي گفت    . هراسانم مي كرد  
و باز دست بر شانه هايم مي گذاشت و توي صـورتم مـاهرخ مـي                » !وفادارم

... دوسـتم مـي داري  ... دوسـتم مـي داري    «: رفت و مكرر در مكرر مي گفـت       
در هيچ حالتي . چشم از او نمي توانستم برگيرم   » عني ببينم دوستم مي داري؟    ي

حتم دارم كه ايـن حالـت،       . اين گونه در غليان دلبستگي و مهر نديده بودمش        
پـس از ديـدن يـارجويي در چـشمانم، خنـده ي             ... حالت شوريدگي بود، اما   

 صـحبت   مليحانه اي تحويلم مي داد و بعد، بي هيچ مقدمـه اي، يكهـو بنـاي               
  .درباره ي آقاي استلي را مي گذاشت

خاصـه  (به هر تقدير، چندين و چند بار صحبت آقاي استلي را به ميان كشيد               
، منتهـا از درك و      )وقتي كه مي خواست چيز خاصي را آن شب به من بگويد           

مثل اين بود كه راستي راستي مي خواهد        . دريافت دقيق منظورش عاجز بودم    
و مي داني   ... يز مي گفت كه فالني منتظر ايستاده است       يكر. مرا دست بيندازد  

همين حاال به احتمال بسيار زير پنجره ايستاده است؟ به طـرف پنجـره هـولم        
 برو بازش كن، نگـاه كـن، نگـاه كـن، اينـه              –آري، آري، زير پنجره     «: مي داد 
از . منتها تا مي آمدم به آن سمت بروم، فوري به قـه قـاه مـي خنديـد                 » !هاش

و ناگهـان از    .  تكان نمي خوردم و باز خودش را توي بغلـم انـداخت            كنارش
نمي خواهيم از اينجا برويم؟ فـردا راه مـي افتـيم، نـه؟              «: فرط بيقراري پرسيد  

خوب، به نظـرت بـه مـادربزرگ مـي          «). اينجا غرق در انديشه شد    (» ...خوب
او مـي   آنجا كه برسيم و ببينـد كـه بـا           . رسيم؟ به گمانم برلين به او مي رسيم       
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خـوب، از جـنم     ... رويم، به نظرت چه مي گويد؟ آقاي استلي چه مي شـود؟           
آدم هايي نيست كه بخواهد از شالنگنبرگ خودش را پايين بيندازد، يا هست،             

مي داني تابـستان آينـده مـي        : گوش كن «.) و زير خنده زد   (» نظرت چيست؟ 
ي، و از   خواهد كجا برود؟ مي خواهد برود قطب شمال، آن هم در سفر علمـ             

مي گويد ما روس ها بدون كمك       ! ها-ها-من هم خواست همراهش بروم، ها     
منتهـا دل رئـوفي   ... فرنگيان چيزي نمي دانيم و كاري از دستمان برنمـي آيـد     

مي داني مي خواهد براي ژنرال عذر و بهانه پيدا كنـد؟ مـي گويـد كـه                  ! دارد
را » نمـي دانـم   «ت  و يكبارگي عبار  »  خوب، نمي دانم،   -آن يارجويي ... بالنش

تكرار كرد، مثل كسي كه حواسش جاي ديگري باشد و يادش رفتـه باشـد از                
... طفلكي ها، دلم براشان مي سوزد، براي مادربزرگ هـم         «. چه مي گفته است   

گوش كن، گوش كن، راستي اگر مي خواستي دگريو را بكـشي چطـور مـي                
آخـر  ! عقـل كشتيش؟ يعني راستي راستي خيال كـشتنش را داشـتي؟ آدم بـي            

و ضمن افتادن به خنـده ي دوبـاره،   » نگفتي مگر مي گذارم با دگريو بجنگي؟     
آه كـه رفتـارت بـا       . بيا، تازه بارون را هم نمي خواهيم بكشيم       «: به گفته افزود  

فرمـان  . از روي نيمكت دوتايي تان را مي پاييدم       . يارو بارون چقدر بامزه بود    
واي كه چقدر خنديدم، واي كـه       «: فزودو ا » .رفتنت كه دادم، چه با اكراه رفتي      

  .و بلند بلند خنديد» چقدر خنديدم،
و يكباره باز هم افتاد به بغل كردن و بوسيدنم، و صورتش را با عشق و شـور                  

ديگر به هيچ چيز نمي انديشيدم و ديگر هيچ         . و مالطفت به صورتم مي ماليد     
  ...سرم اندك اندك به دوار افتاده بود. صدايي نمي شنيدم

. خورشيد توي اتاقم مي تابيـد     . بيدار كه شدم، به نظرم ساعت هفت صبح بود        
به شيوه ي عجيبي دور و برش را نگاه مي كرد، گويي . پولينا كنارم نشسته بود

تازه از درون ظلمت بيرون آمده بود و حاال در صدد بود تا افكارش را جمـع                 
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 پول خيرخير نگـاه مـي       او هم تازه بيدار شده بود و به ميز حامل         . و جور كند  
خواستم دست پولينـا را در دسـت   . سرم سنگين شده بود و درد مي كرد      . كرد

روز نو ابري  . دستم را كنار زد و از روي نيمتخت جست زنان بلند شد           . بگيرم
رفت سمت پنجـره، بـازش كـرد و بـه        . پيش از صبحدم باران باريده بود     . بود

د و دست بر جام پنجره گذاشـت        سر و سينه اش را بيرون كر      . بيرون خم شد  
بي آنكه برگردد يا به حرف    . و بازوانش را هم كناره هاي قاب پنجره تكيه داد         

فكر سهمناكي از   . هايم گوش بدهد، سه دقيقه اي در همان حال بر جاي ماند           
حاال چه پيش مي آمد و اين ماجرا چگونه به پايان           : عرصه ي ذهنم برگذشت   

شت رفت سمت ميز و، همان طـور كـه از سـر             مي رسيد؟ ناگهان پا پس گذا     
  :بيزاري بي پايان نگاهم مي كرد و لبانش از خشم مي لرزيد، گفت

  ! خوب، حاال پنجاه هزار فرانكم را بده ببينم-
  ! ديگر اين جوري نگويي ها-
  شايد هم پشيمان شده باشي؟! ها-ها- نكند راه بهتري انديشيده اي؟ ها-

.  دوش شمارش شده بود، روي ميز قرار داشت        بيست و پنج هزار گولدن، كه     
  .جمله را برداشتم و به او دادم

پس حاال همه اش مـال مـن اسـت،          «: پول در دست و نفرت در صدا، پرسيد       
  »مال من است؟ نيست؟

  ».معلوم است، از همان اولش مال تو بوده«: گفتم
  . پس بيا خير سرت، پنجاه هزار فرانك را بگير-

اسكناس ها به صورتم خـورد،      .  را انداخت طرف من    به عقب خم شد و پول     
پولينا، پس از انجام ايـن كـار از         . كه دردم آمد، و روي زمين پخش و پال شد         

  .اتاقم بيرون دويد
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گفتن ندارد كه مي دانم آن لحظه ذهنش به قرار نبود، گو اينكـه بـراي چنـان                  
اه از  درست است كه همين امروز هم، كه يـك مـ          . جنون آني توضيحي ندارم   

ولي ببيني سبب آن وضع و حال و، مهـم تـر از             . آن گذشته، هنوز بيمار است    
آن، اين نقشبازي آخرش چه بود؟ آيا غرورش جريحه دار شده بود؟ شايد بـا         
رفتارم القا كرده بودم كه از سعادتي كه نصيبم كرده، قنـد تـوي دلـم آب مـي                   

 فرانك به او بـدهم و       كردم و من هم، مثل دگريو، در كار آن بودم پنجاه هزار           
از شرش خالص شوم؟ ولي قسم مي خورم كه صحت نداشـت، دسـت كـم                

به نظرم تا اندازه اي بـر اثـر خيـره           . اين را مي توانم با وجداني آسوده بگويم       
خيره سري بر آنش مي داشت كه بـه مـن           : سري خودش دچار خطا شده بود     

راوان، درك و دريافـت     اعتماد نكند و توهين روا دارد، گو اينكه به احتمال فـ           
به هر تقدير، عقوبت دگريـو را نـوش جـان           . روشني از انگيزه هايش نداشت    

حتم دارم كه اين ماجرا در حالت هذيان        . كردم و گناه ناكرده، تقصيركار شدم     
ولـي از ملحـوظ كـردن ايـن       ... صورت گرفت و از آن حسابي خبر نداشتم و        

 من نبخشايد؟ بلي، ولـي ايـن بـه          نكند به دليل همين كار بر     . حقيقت ابا كردم  
آن وقت چه؟ آخر آن وقت آن قدرها دچار شـوريدگي      . حاال مربوط مي شود   

و بيماري نشده بود كه يكسره از كردارش، يعني با نامه ي دگريـو در دسـت                 
نزد من آمدنش، بي خبر بوده باشد، يا نكند كه بوده؟ پـس البـد مـي دانـسته                   

  . است كه دارد چه مي كند
 هرچه پول و طال داشتم چپاندم توي تختخواب و به نحـوي روي آن        شتابزده

مطمئن بودم كه . را پوشاندم و ده دقيقه پس از رفتن پولينا از اتاقم بيرون آمدم    
دوان به منزل رفته است و بنابراين قصد داشتم يواشكي بـروم تـوي سـوئيت                

مانـده بـود از     منتهـا كـم     . آنها و از للة بچه ها احوال دوشيزه خانم را بپرسـم           
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له را روي پله ها ديـدم و خبـردار شـدم كـه              لتعجب شاخ دربياورم وقتي كه      
  .پولينا هنوز برنگشته است و او هم دارد دنبالش مي رود

  »ميبيني كجا رفته؟. همين ده دقيقه پيش بود كه از اتاق من آمد بيرون«: گفتم
  .او هم نگاه شماتت باري به من انداخت

در . شت ما از بام افتاده و قضيه در سراسر هتل پچيده بوددر همين گيرودار، ت   
] دوشـيزه خـانم    [Frauleinاتاق دربان و اتاق مدير هتل به نجوا مي گفتند كه            

سر ساعت شش صبح از هتل بيرون دويده و زير باران، دوان در مـسير هتـل                 
از اين گفته ها و اشارات دسـتگيرم شـد كـه همگـان مـي      . دانگلتر رفته است  

با اين حال، كل خانوادة ژنرال بود       . ستند شب را در اتاق من گذرانده است       دان
بر كسي هم پوشيده نبود كه ژنرال دوش ديوانـه          . كه بر سر زبان ها افتاده بود      

اين را هم مي گفتنـد كـه        . شده است و كل هتل را روي سرش گذاشته است         
 از روسيه پا شـده      مادربزرگ، كه تازه از آنجا رفته بود، در واقع مادر اوست و           

و اين همه راه را آمده بود كه نگذارد پسرش با مادموازل دكومينـگ عروسـي                
و چون به واقـع ژنـرال حـرف او را           . كند، و اگر هم نافرماني كرد عاقش كند       

گوش نكرده بود، او هم مخصوصا و زير چشمان ژنرال دار و ندارش را سـر                
مدير هتـل سـرش را      . شته بود ميز رولت باخته بود و او را حسرت به دل گذا          
امان از دست  [Diese Russen«: با اوقات تلخي تكان مي داد و مرتب مي گفت

مدير هتل داشـت صورتحـساب را       . ديگران هم مي خنديدند   » !]اين روس ها  
كارل، پادو اتاقم،   . برده هايم سر ميز رولت بر همگان معلوم بود        . تهيه مي كرد  

. اما بـراي هيچيـك فرصـت نداشـتم        .  گفت اولين كسي بود كه به من تبريك      
  .هردودكنان به هتل دانگلتر رفتم

منتهـا تـا    . دم دماي صبح بود و آقاي استلي كسي را به حضور نمي پـذيرفت             
روبه رويم ايستاد، و بي هيچ حرف و        . فهميد منم، توي راهرو به استقبالم آمد      
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. بيـايم گفت، چشمان براقش را به من دوخت و صبر كرد كه مـن بـه گفـت                   
  . درجا احوال پولينا را پرسيدم

آقاي استلي، كه همچنان ديده به من دوخته بود و ويرش گرفته بود چـشم از                
  ».ناخوش است«: من برنگيرد، جواب داد

   پس راستي راستي پيش شماست؟-
   پس چه؟ پيش من است؟-
  يعني مي خواهي بگذاري پيش شما بماند؟...  ولي آخر چطور-
  . معلوم است-
وانگهـي حـالش    .  آقاي استلي اين كار صالح نيست، بدنامي بـار مـي آورد            -

  .شايد به آن توجه نكرده اي. اصال خوش نيست
اگر ناخوش نبـود، شـب      . تازه خودم به شما گفتم ناخوش است      .  اتفاقا چرا  -

  . را كه پيش تو نمي ماند
   پس از اين خبر داري؟-
ن به اينجا بود و اگر مي آمـد او          ميس پولينا ديروز سر راه آمد     .  معلوم است  -

منتها چون نـاخوش بـود، اشـتباه    . را مي بردم نزد بانويي كه از خويشان است       
  .كرد و آمد پيش شما

راستي، گفته ات مرا ياد چيـزي       . آقاي استلي تبريك عرض مي كنم     !  آفرين -
ببينم، ديشب زير پنجره ي اتاقم ايستاده بودي؟ آخـر مـيس پولينـا        : مي اندازد 

 همه شب مدام از من مي خواست پنجره را باز كـنم و نگـاه كـنم ببيـنم                    شب
  .اين را كه مي خواست، بدجوري هم زير خنده مي زد. آنجا نايستاده اي

توي راهرو انتظار مي كشيدم و .  كه اينطور؟ نه، من زير پنجره نايستاده بودم   -
  . دور و بر راه مي رفتم

  .ن نياز دارد آخر آقاي استلي، او به دوا و درما-
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ولي اگر بميرد، آن وقت من مي دانـم  . فرستاده ام دنبال طبيب   .  البته كه دارد   -
  .و تو

آقاي استلي محض رضاي خدا، بگو كه چه در         «: دچار حيرت شدم و پرسيدم    
  »سر داري؟

   راست است كه ديشب دويست هزار تالر برده اي؟-
  . همه اش صد هزار گولدن-
   امروز صبح راهي پاريس نمي شوي؟پس چرا همين!  خوب ببين-
   چرا؟-

آقاي استلي، به لحني كه انگار از كتابي نقل قول مـي كنـد، در مقـام توضـيح                   
  ».آخر روس ها هر وقت پول داشته باشند مي روند پاريس«: گفت

 پاريس مي خواهم بروم چه كار، آن هم تـوي تابـستان؟ آقـاي اسـتلي مـن           -
  . ي دانيخودت هم اين را م! دوستش مي دارم

تازه اگر هم بخواهي اينجا     .  نه بابا؟ من كه اطمينان دارم دوستش نمي داري         -
بماني، به احتمال فراوان دار و ندارت را مي بازي و ديگر چيزي برايت نمـي                

فعال خداحافظ، چون اطمينـان كامـل دارم كـه         . ماند كه با آن به پاريس بروي      
  .امروز راهي پاريس مي شوي

. ، به اميد خداست، منتها قصد رفتن بـه پـاريس را نـدارم              جواب خداحافظ  -
و حـاال   ... آقاي استلي، فكر كن بر سر خانواده مان چه مي آيد، منظورم ژنرال            

 خوب بـه گـوش همگـان مـي          -هم بايد چنين باليي بر سر ميس پولينا بيايد        
  .رسد

بـه  منتها به نظرم ژنرال، به دليل اشتغال ذهن، توجه چنـداني            .  خوب، برسد  -
حاال هـم   . وانگهي، ميس پولينا حق دارد هرجا خوش دارد بماند        . آن نمي كند  
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كه حرف اين خانواده را به ميان آورده اي، درستش اين است كه بگويي ديگر 
  . خانواده وجود ندارد

به منزل كه داشتم مي رفتم از حرف اين انگليـسيه خنـده ام گرفتـه بـود كـه                    
تـازه مـي   «: بـه دل گفـتم    . م پـاريس  سخت باورش شده است مي خواهم برو      

 آن وقـت نگرانـي      -اگـر مـادموازل پولينـا بميـرد       . خواهد در دوئل مرا بكشد    
به خدا قسم كه غصه ي پولينا را مي خـورم، منتهـا از همـان                » !ديگري هست 

 و پـارو    - كه همين شب دوشين بود     -لحظه ي خوردن دست من به ميز قمار       
ايـن را  . زه اي نسبت به او زايل شده بودكردن آن بسته هاي پول، مهرم تا اندا 

نكنـد كـه   . حاال مي گويم، منتها آن وقت هنوز به روشني به آن پي نبرده بودم 
پولينـا را بـه آن شـيوه ي    ... راستي راستي قماربازم، نكند كـه راسـتي راسـتي         

غريب دوست مي داشتم؟ نه، خدا به سر شاهد است كه هنـوز هـم دوسـتش       
 و گو با آقاي استلي كه قدم زنان به منزل مي رفـتم،              و پس از گفت   ! مي دارم 

در اينجا واقعه ي بـسيار      ... منتها. خالصانه رنج بردم و خودم را شماتت كردم       
  .عجيب و احمقانه اي پيش آمد

شتابان به ديدن ژنرال مي رفتم كه، نزديكي هاي سوئيت او، ناگهان دري بـاز               
ود و به درخواست او صـدايم       مادر مادوازل بالنش ب   . شد و كسي صدايم كرد    

وارد سوئيت مادموازل بالنش شدم، كوچك بود و دو اتـاق بيـشتر             . كرده بود 
صداي مادموازل بالنش از اتاق خواب مـي آمـد كـه مـي خنديـد و                 . نداشت

  .صدايم مي كرد
راست است كه يك عالمه طال ! بيا اينجا ببينم خنگ خدا!!  ها، خودش است-

  13.ال را ترجيح مي دهمو نقره برده اي؟ من كه ط

                                                 
  .مي آوري مبي بالنش به فرانسه است كه به ترتي از حرف هاياريبس.  13
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  ».آري، راست است«: خندخندان در جواب گفتم
   چقدر برده اي؟-
  . صد هزار گولدن-
بيا اينجا ببيـنم، يـك كلمـه از حـرف           .  آي يارو، چقدر خنگ تشريف داري      -

  خوش مي گذرانيم، نه؟. هايت را نمي شنوم
هـاي  زير لحاف ساتن صورتي رنگي دراز كشيده شده بـود و شـانه              . رفتم تو 

 شانه هايي كه نظيـرش      -گندمگون و شاداب و بي نظيرش از زير آن پيدا بود          
 و لباس خواب پاتيس نازكي، مطـرّز بـه          -را آدم جز در عالم خواب نمي بيند       

طراز براق سفيد، كه با پوست گندمگونش حسابي همخوان بود، حايـل شـانه           
  .هايش

و زد زيـر  » 14ا داري؟پسرم، آيـا شـهامتش ر    «: تا مرا ديد، به صداي بلند گفت      
  .خنده اش هميشه نقلي بود و گه گاه هم بي شائبه. خنده

  »...]هر كسي […Tout autre«: گفته ي ُكرني را نقل به معنا كردم و گفتم
ببين، اول جورابم را پيدا كن، بكن پام و دوم اينكه           «: ناگهان افتاد به پرچانگي   

آخـر دارم راهـي مـي    . 15اگر خيلي خنگ نباشي، با خودم مي برمـت پـاريس         
  ».شوم

   همين االن؟-
  . تا نيم ساعت ديگر-

                                                                                                                                            
Ah, c'est lui! Viens doncT bete!... que tu as gagne une montagne d'or et 

d'argent? J'aimerais mieux l'or.-  

Bibi, comme tu es bete… nous ferins bombance, n'est-ce pas?-  
  ):اثر كرني (ال سيدنقل قولي است از .  14

Mon fils, as-tu du Coeur? 
15. Sit u n'es [as trop bete, jet e prends a paris  
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چمدان ممدان هايش . واقع هم اينكه تمام متعلقاتش را بسته بندي كرده بودند   
  .كمي قبل هم قهوه خورده بودند. حاضر بود

» اوچيتيـل «بگـو ببيـنم او      . مي خواهي بيايي؟ پاريسي را مـي بينـي        !  خوب -
]outchitel =  چه كاره است؟ اوچيتيل كه بودي، راستي راسـتي        ] معلم سرخانه

  . پس جوراب چه شد؟ بيام پام كن16.خنگ تشريف داشتي
پاي كوچك دلربايش را پيچ آورد، پاي نازنازي گندمگون، كه ذره اي تغير در              

در همين گيـر    . خنديدم و بناي پا كردن جوراب حريرش كردم       . آن نيامده بود  
 توي تختخواب نشسته بود و يكريز حرف        و دار، مادموازل بالنش سر جايش     

  .مي زد
 خوب ديگر، اگر با خودم ببرمت چه كار مي كني؟ اولش كـه پنجـاه هـزار                  -

بعـدش  . اين پول را به من مي دهي، آن هم در فرانكفـورت      . فرانك الزم دارم  
مي رويم پاريس و با هم زندگي مي كنيم و كـاري مـي كـنم در روز روشـن                    

. ن هايي را مي بيني كه نظيرشان را به عمرت نديـده اي             ز 17.ستاره ها را ببيني   
  ...گوش كن

  پنجاه هزار فرانك را به تو بدهم، براي خودم چه مي ماند؟.  صبر كن ببينم-
وانگهـي، يـك دو     .  پنجاه هزار نه، صد و پنجاه هزار فرانـك، يـادت باشـد             -

بـا تـو   با ميل و رغبت تـوي يـك آپارتمـان    ] چه مي دانم [que sais-jeماهي، 
در خالل اين دو ماه، حتم دارم كـه فاتحـه ي صـد و پنجـاه                 . زندگي مي كنم  

 je suis bonneبگذار پيش پيش بگويمت كه . هزار فرانك كذايي را مي خوانيم

enfant] و تو هم ستاره ها را مي بيني] من دختر خوبي هستم.  

                                                 
16. Tu verras paris. Dis donc, qu'est-ce que C'est qu'un outchitel? Tu etais bien 
bete quand tu etais outchitel.  
17. Eh bien, que feras-tu, si jet e prends avec?... je veux cinquante mille 
francs… Nous allons a paris… et jet e ferai voir des etoiles en plein jour.   
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   چه؟ همه اش در دو ماه؟-
نمـي دانـي آن   !] اي وحشي پست[ Ah, vil escalve چه؟ هول برت داشت؟ -

 آن وقت دنيا پس مرگ ما چـه         -يك ماه به كل زندگي ات مي ارزد؟ يك ماه         
از پيش چشمم برو، گم شو، لياقتش . منتها تو حاليت نيست! 18دريا چه سراب 

  ]چه كار مي كني؟ [que fais-tuاي واي، ! را نداري
نـستم جلـوي    همان لحظه كه داشتم به پاي ديگرش جوراب مـي كـردم، نتوا            

پايش را عقب كشيد و با نوك انگشت پـا زد  . خودم را بگيرم و آن را بوسيدم    
: دست آخر هم گذاشت دنبالم، بيرونم كرد و پشت سرم گفـت           . توي صورتم 

تا يك ربع ديگر از     . بسيار خوب اوچيتيل من، اگر بخواهي منتظرت مي مانم        «
  ».اينجا مي روم

. ه انگـار سـرم دارد گـيج مـي رود          به اتاق خودم كه برگشتم، حس كـردم كـ         
خوب، تقصير من نبود كه مادموازل پولينا كپه ي پول را تـوي صـورتم پـرت         

مقـداري از  . كرده بود و همين ديروز آقاي استلي را به مـن تـرجيح داده بـود        
در . يكي يكي برداشتم  . اسكناس هاي پخش و پال هنوز روي زمين مانده بود         

قبال به من نگاه هم نگرده (ير هتل آمد تو همان لحظه در باز شد و شخص مد
آمده بود پيشنهاد كند بروم طبقه ي پايين به سوئيت مجّللـي كـه همـين          ). بود

  . تازگي ها محل اقامت يكي از رجال بوده است
همان جا كه ايستاده بودم، لحظه اي در گفتـه اش تأمـل كـردم و ناگهـان بـه                    

و بـا خـود مـي       . »اينجـا مـي روم    تا ده دقيقه ي ديگـر از        «: صداي بلند گفتم  
اگر قرار است بروم پاريس، مي روم، حاال قسمت اسـت يـا چيـز               «: انديشيدم

  »!ديگر، نمي دانم

                                                 
  ].نوح[بعد بگو طوفان : et après, le deluge: ليدر متن اص.  18
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پانزده دقيقه ي بعد، سه تايي در يكي از كوپه هاي اختـصاصي قطـار نشـسته                 
مادموازل بالنش به من كه نگـاه مـي   . من و مادموازل بالنش و مادرش : بوديم

مادرش هم به او . چيزي نمانده است از خنده غش كند. خنديدكرد، نقلي مي    
زندگي ام داشت   . ولي من نمي توانم بگويم كه سرخوش بودم       . تأسي مي كرد  

دوپاره مي شد، منتها از چند روز پيش عادتم اين شده بود كه دار و نـدارم را                  
شايد هم آن همه پول از سرم زيـادي بـود و مـرا بـه                . روي يك ورق بگذارم   

شايد هم بهتـر از   [Peut-etre, je ne demandais pas mieux. د غرّه كرده بودخو
به نظرم مي آمد كه اين تغيير مكـان مـوقتي اسـت،    ]. اين چيزي نمي خواستم 

و بعد آقاي اسـتلي بـه پـا        ... ولي يك ماهه برمي گردم و بعد      «. آري گذراست 
ت خيلي هـم غـصه دار       نه، حاال كه به ياد مي آورم، آن وق        » !ببينيم كه مي برد   

  .بودم، گو اينكه سعي مي كردم مثل بالنش خنگوله از ته دل بخندم
آخر چـه مـي خـواهي؟ چـه         «: بالنش مرتب مي گفت، آن هم به صداي بلند        

و خنده ام را قطع مي كرد و به جد بناي سرزنش كردنم را              » !خنگي هستي تو  
را تا سـكه    خيلي خوب، خيلي خوب، دويست هزار فرانك تو         «. مي گذاشت 

 mais tu seras heureux comme unي آخر خرج مي كنـيم، منتهـا در عـوض    

petit roi] كراواتت را خودم برايت مي بنـدم  ]. مثل شاهزاده ها عيش مي كني
پولمان كه ته كشيد، برمي گردي بانك را مي         . و معرفيت مي كنم به هورتانس     

. وايي است، كه تو هستي    يارو جهودها به تو چه گفتند؟ اصل كار بي پر         . بري
. برمي گردي پاريس برايم پول مي آوري، آن هم نه يك بار بلكه اغلب اوقات

  »...از خودم چه بگويم كه درآمد هزار فرانكي الزم دارم و بعد
  »پس ژنرال چه مي شود؟«: پرسيدم 

 و اما ژنرال، همان طور كه خودت خوب خبر داري، هر روز در اين ساعت        -
اين بـار مخـصوصا گفـتمش       .  برايم دسته گل مي خرد مي آورد       مي رود بازار  
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. طفلكي برمي گردد مي بيند كه مرغ از قفـس پريـده           . برايم گل ناياب بجويد   
از ديـدنش   ! هـا -هـا -هـا . همعنان باد شمال به دنبالمان مي آيد، خواهي ديـد         

پول صورتحسابش هم . آخر در پاريس به دردم مي خورد    . خوشحال مي شوم  
  ...ردن آقاي استليمي افتد گ

  .و چنين بود كه آن روز راهي پاريس شدم
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  شانزده

  
بـالغ  . از پاريس چه بگويم؟ گفتن ندارد كه همه اش ديوانگي و حماقت بـود             

بر سه هفته در پاريس ماندم و در اين مـدت صـد هـزار فرانـك از پـولم تـه             
فرانك مانده را نقد دادم دسـت  صد هزار . اين از صد هزار فرانك . كشيده بود 

 يعني پنجاه هزار فرانك در فرانكفورت و سه روز بعد هـم             -مادموازل بالنش 
: يك هفته بعـد آن را نقـد كـرد     . در پاريس، پنجاه هزار ديگر به صورت چك       

» 19.اوچيتيل من، صد هزار فرانكي كه برايمان مانده، با هم كلكش را مي كنيم«
به نظـرم در دنيـا موجـودي حـسابگر و           .  كرد صدايم مي » اوچيتيل«همه اش   

چس خور و ناخن خشك تر از جنم مادموازل بالنش نمـي تـوان در تـصور                 
صد هزار فرانك مـرا  . يعني در خرج كردن پول خودش اين جوري بود        . آورد

نگو، كه بعدا بي پرده به من گفت كـه ايـن پـول را الزم داشـته تـا جـا پـاي                      
خـوب حـاال ديگـر     «: ر توضيح مي گفـت    د. خودش را در پاريس محكم كند     

يكبارگي جا پاي خودم را به شيوه ي آبرومندي محكم كـرده ام و مـدت هـا                  

                                                 
  :در متن به فرانسه است.  19

»et les cent mille francs qui nous restent, tu les mangeras avec moi,mon 
outchtel. « 
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اگر آن  » .كسي بيرونم نمي كند، يعني دست كم ترتيبش را اين جوري داده ام            
گاهي نبود كه پول هـا پـيش او   . صد هزار فرانك را شما ديديد، من هم ديدم        

 روز وارسي اش مي كرد، بيشتر از صد فرانك،      در كيف من هم، كه هر     . نباشد
  .و معموال هم كمتر، يافت نمي شد

» پول مي خواهي چه كار؟«: گاهي، آن هم به شيوه اي بسيار طبيعي، مي گفت      
منتهـا الزم اسـت بگـويم كـه بـا همـان پـول               . من هم ديگر پا پي نمي شـدم       

 مريـزاد   آپارتمانش را طوري مبلمان و تزيين كرد كـه راسـتي راسـتي دسـت              
: داشت و بعد، كه در اسباب كشيدن به آنجا بود، اتاق ها را نشانم داد و گفت                

مي بيني اگر آدم دقت و سليقه به خرج بدهد، با وجه مختصر هـم چـه مـي                   «
بـه ازاي  . بي كم و كاست هزار فرانك بود      » وجه مختصر «اما اين   » .تواند بكند 

مچنين دو مجلـس رقـص،   ه. پنجاه هزار تاي ديگر هم كالسكه و اسب خريد    
برپا كرديم، يعني مهماني داديم، كه مزين شد به قـدوم سـه زن بـه نـام هـاي        

 كه خانم هاي معركـه اي بودنـد و بـر و روي              -هورتانس و ليزت و كلئوپاترا    
در اين مهماني ها ناچار شدم نقـش مـسخره ي ميزبـان را              . خوبي هم داشتند  

يار كودن تازه به دوران رسـيده و        بازي كنم و پذيرايي كنم از كاسبكارهاي بس       
فوج افسران دون پايه ي جاهل و بي تربيـت و مـشتي نويـسنده هـاي ادبـار                   
دست دوم و روزنامه نگـاران زالـو صـفت، كـه بـا پوشـيدن لبـاس هـاي دم                     
پرستوكي و دستكش هاي زرد كم رنگ باب روز جلوه مي فروختند و چنـان               

خود آدم، يعني پترزبورگ هم     ادا و اصولي درمي آوردند كه نظيرش در وطن          
راستي را هم   .  و تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل         -يافت نمي شود  

قصد كرده بودند سر به سر من بگذارند، منتها با شامپاني مست مـي كـردم و                 
. حالم از همه چيـز بـه هـم مـي خـورد            . مثل مرده توي اتاق پشتي مي افتادم      

تيل را كه مـي بينيـد، دويـست هـزار           اين اوچي «: بالنش راجع به من مي گفت     
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پـول كـه    . منتها بدون من راه خرج كردنش را بلد نيست        . فرانك در قمار برده   
 ببينم، كاري برايش سراغ نداريـد؟       -ته كشيد، دوباره به معلمي روي مي آورد       

ديگر شامپاني دواي دردم شده بود، چون هميشه ي         » .بايد برايش كاري بكنيم   
در محيطي زندگي مي كردم كـه  . خت هم بي حوصلهخدا غصه دار بودم و س 

آدم هايش سخت پول پرست و بورژوا بودند و حساب صـنار سـه شـاهي را            
طي دو هفته ي اول بالنش از من بدش نمي آمد، ايـن را دريافتـه                . مي كردند 

راستش لباس هاي شيك و پيك تنم مي كرد و هر روز شخصا كـراواتم    . بودم
من هم ذره اي بـه آن       . سخت كينه ام را به دل داشت      را برايم مي بست، منتها      

 Chateau des Fleursافسرده و ملول، پا مي شدم مـي رفـتم   . توجه نمي كردم
آنجا كه مي رسيدم،    . ، يعني رفتن به آنجا برايم شده بود عادت        ] قصر گل ها  [

چقدر هـم آن را بـد   (هر شب مست مي كردم و رقص كن كن ياد مي گرفتم     
، و آخر سر هم شهرتكي به هـم زده        )م حالش به هم مي خورد     مي رقصند، آد  

در آغـاز برداشـتش     . در نهايت، بالنش به خصلت واقعي مـن پـي بـرد           . بودم
چنين بود كه، در تمام مدت همخانگيمان، قلم و كاغذ به دست، دنبالش مـي               
افتم و حساب خرج و دزدي قبلـي و خـرج و دزدي فعلـي اش را نگـه مـي                    

ارد كه توقع داشت به ازاي هر ده فرانكي كه خرج مي كرد،             گفتن هم ند  . دارم
و بنابراين در برابر هر حمله ي احتمالي مـن جـوابي آمـاده              . با هم دعوا كنيم   

بعد چون ديد كه از دعوا خبري نيست، بناي دفاع كردن از خودش را              . داشت
پـيش مـي آمـد كـه بـا          . گذاشت، گيريم كه من الم تا كام چيزي نگفته بـودم          

 -رت بناي توضيح دادن مي گذاشت و بعد كه مي ديد چيزي نمي گـويم              حرا
 -اغلب اوقات هم روي مبلي مي افتادم و بي حركت بـه سـقف زل مـي زدم                 

ابتدا كه خيـال    . عاقبت دست از گفتن برمي داشت و در واقع حيران مي نمود           
 اوچيتيلي بيش نيستم، همين طوري دست - به قول خودش-مي كرد احمق يا  
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حـاال كـه    «: يح برمي داشت و به احتمال فراوان با خـود مـي اندشـيد             از توض 
بـراي  » .احمق تشريف دارد پس بگذار تا بهانه نگرفته، بهانه به دستش نـدهم            

اين مربوط مـي    (همين مي گذاشت مي رفت، منتها ده دقيقه بعد برمي گشت            
ز شد به وقتي كه بي پروا خرج مي كرد و از جمله هزينه هايي مي كـرد كـه ا                  

في المثل اسب ها را تاخت زده بود با يـك جفـت          : بنيه ي مالي ما خارج بود     
  .)اسب ديگر كه قيمتشان شانزده هزار فرانك مي شد

خوب جـوني، از دسـت مـن كـه          «: پيش من آمد و گفت    ] بعد از اين معامله   [
  »عصباني نيستي؟

 منتهـا   »!داري حوصله ام را سر مـي بـري        ! دِ نه «: او را از خودم راندم و گفتم      
  .اين كار من چنان مجذوبش كرد كه بي معطلي آمد نشست پيش من

 ببين اگر تصميم گرفتم اين قدر خرجشان كنم، براي اين بود كه معاملـه ي                -
  .شيرين به بيست هزار فرانك مي ارزند. خوبي بود

شـده اي صـاحب كالـسكه ي        . اسب هاي معركـه اي هـستند      .  حتما، حتما  -
  .م كوتاه مي آييببين. مبارك است. مجلل

   پس عصباني نيستي؟-
.  براي چي؟ خيلي زرنگي كرده اي بعضي چيزهاي مورد نياز را خريـده اي              -

حاليم هم هست كه بايد خودت را به اين شيوه جـا            . بعدا به دردت مي خورد    
اين صد هزار فرانـك مـا       . بيندازي واال يك ميليون فرانك كه گيرت نمي آيد        

  .طره اي در برابر دريادر حكم پيش درآمد بود، ق
بـه جـاي    (بالنش، كه هر چيزي را از من توقع داشت اال تأمالتي از اين قبيل               

  .، انگار كه از خواب بيدار شده باشد!)داد و بيداد و ناسزا
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 مـي دانـي     20!براي فهم مطالب فكر هم داري     ! كه جَنمت اين است   ...  كه تو  -
! ده به دنيا مـي آمـدي      ، به جاي معلم خصوصي شدن، كاش شاهزا       21پسر جان 

  پس از نظر تو اشكالي ندارد كه پولمان اينقدر سريع مي رود؟
  ! به جهنم كه مي رود، هرچه سريع تر بهتر-
- Mais] ولي [Sais-tu…]   ديگـر  ! ايـن همـه بيـزاري از پـول    ] آخر بگو ببينم

  22بگو ببينم، بعدش چه خواهي كرد؟. داري شورش را درمي آوري
- Apres] وم هامبورگ و صد هزار فرانك ديگر مي برممي ر] بعدش .  
- Oui, Oui] آره، آره [ ،C'est ca]   اين شـد هـا [ ،C'est magnifique ،]  معركـه

 Dis. مي دانم هم كه همين قدر كه گفتي مي بـري و مـي آري اينجـا   !] است

donc] آخرش يك روز كاري مي كني كه راستي راستي مهرت را به دل   ] ببينم
در عوض من هم تا اينجا هستي، يك بار هـم  ] خيلي خوب [Eh bien! بگيرم

  تمام اين مدت، با اينكه دوستت نمي داشتم،. به ات خيانت نمي كنم
Parce que je croyais que tu n'etais qu,un outchtel (quelque chose comme 

un laquais), n'est-ce pa? 

بـيش  ) گـو پيـشخدمت   يا چيزي نظيـر آن، ب     (چون خيال مي كردم اوچيتيلي      [
چون دختر [ parce que je suis bonne fille، از راه وفا عدول نكرده ام، ] نيستي

  ].خوبي ام
مگر همين بار آخر نبود كه بـا آلبـرت، همـان            !  ببين، داري دروغ مي گويي     -

  افسرك سيه چرده، ديدمت؟
  ...]ولي آخر تو [mais tu es اي بابا، -

                                                 
20. Tu as l'espirit pour comprendre!   

 .ه اش را نياورديماين هم در متن به فرانسه است، منتها چون قبال هم آمده، فرانس.  21
22. Qu'est-ce que tu feras après, dis donc?  
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راستي راستي خيال مي    . داري دروغ مي گويي    ببين، داري دروغ مي گويي،       -
 il faut que jeunesseكني از دستت عصباني ام؟ نه جانم، ككم هم نمي گـزد،  

se passé] مگر مي شود ازش دست برداري، چون ]. قدر جواني را بايد بدانيم
حق تقدم دارد و تو هم دوستش مي داري؟ همين قدر پول مولي به اش نده،                 

  حاليت شد؟
 es un vrai] ولـي تـو   [mais tuاز ايـن بابـت هـم عـصباني نيـستي؟       پـس  -

philosophe]     ايـن  (، آره فيلسوف حـسابي      ] فيلسوف درست و حسابي هستي
 je t'aimerai] بـسيار خـوب   [Eh bien). عبـارت را بـا شـور و شـوق گفـت     

راضـي   [tu seras content، ] خواهي ديـد  [tu verras] دوستت خواهم داشت[
  ].دهم خواهي ش

واقع هم اينكه از همان موقع انگار به من وابسته، شايد هم عالقـه منـد، و بـه          
يـي را كـه وعـده كـرده بـود           »ستاره ها «. اين ترتيب ده روز باقيمانده گذشت     

وانگهـي بـا    . نشانم دهد، هرگز نديدم، منتها تا حدودي هم به وعده وفا كـرد            
 Thereseر محفلمـان  هورتانس آشنايم كرد، كه زن فـوق العـاده اي بـود و د   

philosophe] المه ترزصدايش مي كرديم] ع...  
چه بسا داسـتان جداگانـه اي بـشود، از لـوني            . ولي از خير نقل آن مي گذرم      

واقع اينكـه از سـويداي دل      . ديگر، و نخواهم نقل آن را در اين داستان بياورم         
ام كه صـد    قبال هم گفته    . آرزو مي كردم كه كل ماجرا هرچه زودتر تمام شود         

. هزار فرانكمان كفاف حدود يك مـاه را داد و صـداقتا مايـه ي تعجـبم شـد                  
. بالنش هشتاد هزار فرانك را خرج چيزهايي كرده بود كه خودش خريده بود            

روي اين حساب براي هزينه ي زندگي بيش ار بيـست هـزار فرانـك نمانـده        
 پايان كمابيش با بالنش، كه نزديك به.  با وجود اين از عهده برمي آمديم     -بود

، اظهـار   )دست كم راجع به چيزهايي به من دروغ نمي گفـت          (من صادق بود    
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مي داشت كه دست كم اين است كه قرض هايي كه از سر ناچاري باال آورده           
برو خدا را شكر كن وادارت نكـردم        «: مي گفت . است به گردن من نمي افتد     

هر كـس  . الت سوختصورتحساب يا تعهدنامه اي امضا كني، چون دلم به ح    
مـي بينـي چـه دل       . ديگري بود اين كار را مي كرد و به زندانت مي انـداخت            

فكرش را بكن كه ايـن عروسـي لعنتـي    ! رئوفي دارم و دوستت هم مي داشتم 
  »!چقدر هزينه رو دستم مي گذارد

نزديك به آخر همان مـاه عروسـي        .  و راستي هم كه عروسي در پيش داشتيم       
. ل مي كنم پس مانده ي صد هزار فرانكم باالي آن رفـت            ما برگزار شد و خيا    

بـه پايـان رسـيد و       » ماه ما «و چنين بود كه به پايان رسيد، يعني چنين بود كه            
  .پس از آن هم بي معطلي و رسمي مرخص شدم

يك هفته از استقرار ما در پاريس مي گذشـت كـه            . وقوع واقعه هم چنين بود    
د سراغ بالنـش، و از همـان ديـدار اول           يك راست هم آم   . ژنرال از راه رسيد   

بالنش بـا آغـوش     . راستش جايي آپارتمانكي از خودش داشت     . پيش ما ماند  
باز و جيغ و ويغ و خنده او را پـذيرفت و تـازه جلـو دويـد و در آغوشـش                      

معلوم شد خودش از او خواسته است پيش ما بماند و هرجا كه رفت              . گرفت
ژنرال هنوز هـم در     . ي، تئاتر، ديد و بازديد    بولوار، كالسكه سوار  : دنبالش برود 

قـد تقريبـا بلنـدي      : آدمي بود پر صـولت و شـوكت       . خور اين نوع كارها بود    
آخـر در   (داشت و همين طور هم با زلفي رنگ كرده و سـبيل پهـن پرپـشت                 

، و خوش سيما هم بود، هرچند كه تا اندازه اي           )سواره نظام خدمت كرده بود    
. ارش، نحوه ي لباس شب پوشيدنش، حرف نداشـت        رفت. نازپرورده مي نمود  

قدم زدن با همچـو  . در پاريس بنا كرد به حمايل آويختن و مدال بر سينه زدن           
 البتـه اگـر   -مردي در بولوار عالوه بر اينكه مجاز بود، درخور تحسين هم بود      

ژنرال خوش منش و گيج گول قنـد تـوي دلـش            . چنين چيزي را بشود گفت    
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سيدن به پاريس، توي آپارتمان ما كه پيدايش شد، توقع       پس از ر  . آب مي كرد  
يعني با ترس و لرز آمده بود و خيال كرده بود بالنش            . چيز ديگري داشته بود   

بنابراين وقتي كه قـضيه بـه       . بر سرش داد مي زند و با تيپا بيرونش مي اندازد          
اين صورت درآمد گل از گلش شكفت و يك ماه تمام را در غلبات وجد بـه                 

منتهـا بعـدا    . از پيشش هم كه رفـتم، همچنـان در حالـت وجـد بـود              .  برد سر
خبردار شدم كه پس از عزيمت ناگهـاني مـا از رولتنبـرگ، همـان روز صـبح           

بيهوش نقش بر زمين شده بود، و بعـد يـك   . دچار چيزي شبيه غش شده بود     
 داشـته . هفته تمام رفتارش شبيه رفتار ديوانگان بوده و نامربوط حرف مي زده           

اند او را معالجه مي كرده اند، منتها ناگهان به سرش مي زند و سوار بر قطـار                  
طبعا پذيرايي بالنش برايش حكم موثرترين درمـان را         . راهي پاريس مي شود   

با اين حال، به رغم سرخوشي و مستي، نشانه هاي بيمـاري اش زمـان            . داشته
 و گفت جدي كردن     حاال ديگر از انديشيدن يا گپ     . درازي بر جاي مانده بود    

و بعد از شـنيدن هـر       » !هوم«به وقت ضرورت هم، فقط مي گفت        . ناتوان بود 
ولي تا بخواهي، مي خنديد كه البته نوعي خنده         . كلمه هم سري تكان مي داد     

آن وقـت بـاز هـم       . ي عصبي بيمارگونه بود، انگار كه دچار غش شده اسـت          
وهاي پرپشتش را گره ساعت ها سر جايش مثل مرغ بوتيمار مي نشست و ابر         

سخت دچار هواس پرتي    . چيزهاي بسياري را اصال به ياد نمي آورد       . مي كرد 
جـان دوبـاره دادن بـه او فقـط از           . شده بود و خو كرده بود به حديث نفـس         

و در واقع، هنگامي كـه دل آزرده بـه كنجـي مـي نشـست،               . بالنش برمي آمد  
درازي است كه بالنـش را      اندوه و افسردگي اش نشان از اين داشت كه زمان           

نديده است، يا بالنش جايي رفته و او را با خود نبرده يـا يـادش رفتـه بـا او                     
گذشته از اين، نمي توانست بگويـد چـه مـي خواهـد يـا چـرا                 . مهرباني كند 

دو سـه  (بعد از اينكه يكـي دو سـاعتي مـي نشـست     . افسرده و غمگين است   
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ي كه بالنش از صبح تـا شـب         باري متوجه اين موضوع شده بودم، آن هم وقت        
، ناگهان بناي نگاه كردن به اين سو و آن سو را            )مي رفت نزد، احتماال، آلبرت    

مي گذاشت، سراسيمه مي شد، به هر سو نگاه هاي عصبي مـي انـداخت، آن                
وقت انگار كه چيزي به يادش آمده باشد، به جستجوي آن برمي خاسـت امـا        

مد چه سوالي مـي خواسـته اسـت         چون كسي را نمي ديد و يادش هم نمي آ         
 شوخ و   -بكند، باز توي لب مي رفت، تا اينكه بالنش ناگهان پيدايش مي شد            

دوان به سراغ ژنرال مي رفت، سـر       . شنگ و شيك و پيك و خندان و نازنازان        
 منتها اين آخري از الطاف نـادره        -به سرش مي گذاشت و حتي مي بوسيدش       

 ژنرال به قدري از ديدنش خوشحال       يك بار هم  . بود و به ندرت عطا مي شد      
  . واقع هم اينكه به حيرتم واداشت-شد كه به گريه افتاد

از همان روز اولي كه در آپارتمان ما پيـدايش شـد، بالنـش پـيش مـن بنـاي                    
به يـادم آورد    . چنان زباني هم مي ريخت كه نگو      . جانبداري از او را گذاشت    

در واقع نامزد ژنرال بوده و بـه  كه به خاطر من به ژنرال خيانت كرده است، و     
او قول شرف داده و ژنرال هم به خاطر او از خانواده اش دست كشيده بود و                 

 مـي   -يعني... دست آخر اينكه ژنرال مخدوم من بوده و بنابراين بايد احساس          
من هـم الم تـا كـام چيـزي          ...  حاال خودمانيم ولي شرمندگي ندارد كه      -گفت

عاقبت به خنده افتادم و موضوع به همين . ي زدنمي گفتم و او يكريز حرف م
جا خاتمه يافت يا، بهتر بگويم، ابتدا خيال مي كرد احمقي بيش نيستم و بعـد               

خالصـه اينكـه آخـر      . به اين نتيجه رسيد كه آدم بسيار نازنين و فهيمي هستم          
سر بخت با من يار بود كه الطاف بي پايان اين خانم نازنين شامل حالم شـده                 

زم به ذكر است كه بالنش در واقـع آدم بـسيار نـازنين و نيكوسرشـتي           ال(بود  
بود، البته به شيوه ي خودش، و من اوايل قدر او را چنان كه بايد و يـا شـايد                    

... و... آدم مهربـان و زيركـي هـستي، و        «: اين اواخر مي گفـت    .) نمي شناختم 
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 un«» !هرگز، و هرگز چيزي نمي شوي! حيف كه در حماقت رودست نداري

vrai russe] روسي خالص و خّلص[!« .  
چند بار هم روانه ام كرد كه ژنرال را ببرم بگردانم، درست به همان شـيوه اي                 

ولي خوب، ژنرال را مي     . كه مثال به نوكرش بگويد كه سگش را ببرد بگرداند         
براي اين كار، بالنش پول هـم       . بردم تئاتر، بالماسكه و رستوران هاي مختلف      

اد، گو اينكه ژنرال خودش مقداري پول داشت و خـوش داشـت             به من مي د   
يك بار هم چيـزي     . كه در برابر ديگران دست بكند كيف خودش را دربياورد         

نمانده بود كه متوسل بشوم بـه زور و بـازش بـدارم از خريـد گـل سـينه ي                     
هفتصد فرانكي، كه در پاله رويال چـشمش را گرفتـه بـود و صددرصـد مـي                  

راستي را كه بالنـش بـا گـل سـينه ي هفتـصد              . ديه كند خواست به بالنش ه   
هـيچ  . فرانكي مي خواست چه كند؟ تازه، در كل بيش از هزار فرانك نداشت            

گمانم از استلي گرفته بـود،      . وقت هم دستگيرم نشد اين پول را از كجا آورده         
از نظـر ژنـرال     . خاصه اينكه وي پول صورتحساب هتل را پرداخت كرده بود         

گـو  . م چه بگويم كه انگار از روابط من با بالنش بو نبـرده بـود              راجع به خود  
اينكه سر بسته شنيده بود كه پول كالني برده ام، احتماال خيال مي كرد منـشي         

دست كم هميـشه، آنچنـان      . مخصوص بالنشم، يا شايد هم پيشخدمت ايشان      
كه شيوه ي مافوق نسبت به مادون است، بنده نوازانه با من حـرف مـي زد و                  

يك روز صـبح، كـه داشـتيم بـا هـم قهـوه مـي                . گاهي هم زخم زبان مي زد     
معمـوال دلخـور    . خورديم، كاري كرد كه من و بالنش سخت به خنده بيفتـيم           

نمي شد ولي اين بار ناگهان از دست مـن حـسابي كفـري شـد، منتهـا بـراي                 
خالصه اينكـه   . البته خودش هم نمي دانست    .  تا به امروز هم نمي دانم      -چه؟
، و داد مي زد كه آدم بـه  a batons rompusان ريسمان را به هم مي بافت، آسم

و مـي   ... درد نخوري هستم و او هم قصد دارد درس عبرتـي بـه مـن بدهـد                



 ٢٠٤

از يـك كلمـه از حـرف هـايش هـم            . و چه و چه   ... خواهد به من حالي كند    
دست آخر به هر ترتيبي . بالنش همينطور مي خنديد. احدي سر در نمي آورد   

بـا ايـن    . ود از خر شيطان پياده اش كرديم و برداشتيم بـرديمش بـه گـردش              ب
حال، بسياري از اوقات غصه دار مي شد، آن هم اوقاتي بود كه گويا افسوس               
چيزي را مي خورد يا دلش به حال كسي مي سوخت يا، از قرار معلوم، دلش                

واقع، در اين م  . آن هم در جايي كه بالنش ظاهر بود        -براي كسي تنگ مي شد    
گاهي به ميل خودش بنـاي حـرف زدن بـا مـن را مـي گذاشـت، منتهـا سـرّ                 

به جاي آن، ياد خدمت نظـامش و زن مرحـومش    . ضميرش را فاش نمي كرد    
را زنده مي كرد و از امور خانوادگي و ملك و امـالك روسـتايي اش تجديـد                

اغلب اوقات به يك كلمه گير مـي داد و بـه قـدري مايـه ي                 . خاطره مي كرد  
رتش مي شد كه آن روز صدبار تكرارش مي كرد و، گفتن هم نـدارد، كـه                 مس

چند بار در صدد برآمدم درباره ي . به هيچ وجه مبين عواطف و افكارش نبود       
ولي شانه خالي مي كرد، به اين ترتيب كه دست          . بچه هايش با او حرف بزنم     

، آره«: از پرچانگي برنمي داشت يا سريع موضوع صحبت را عوض مـي كـرد   
فقط يك بار عطوفتش در     » !آره، بچه ها، بچه ها، حق كامال با توست، بچه ها          

! بچه هاي بدبختي اند«: درآمد كه. سر راهمان به تئاتر بوديم. اين باره گل كرد  
و ديروقـت آن شـب عبـارت    » ! تـي انـد   - بخت -آره جانم، آره، بچه هاي بد     

ار هم كـه دامنـه ي       يك ب . را چندين و چند بار مكرر كرد      » بچه هاي بدبخت  «
زن نمـك   «: صحبت به پولينا كشيد، راستي راستي از كوره در رفـت و گفـت             

اگـر  ! مايه ي روسـياهي خـانواده شـد       ! نشناسي است، خبيث و نمك نشناس     
آره جـانم، حتمـا ايـن       ! اينجا قانوني حاكم بود، مي دادم كُند و زنجيرش كنند         

. دن اسمش را هم نداشـت     از دگريو چه بگويم كه تاب شني      » !كار را مي كردم   
! دار و ندارم را برده، مايه ي بدبختي ام شده. به روز سياهم نشانده «: مي گفت 
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! ماه ها برايم مثل بختك شده بـود       ! دو سال آزگار برايم شده بود عين كابوس       
  ».اي واي كه اسمش را پيش من نيار، ابدا... چه-چه

تها، طبق معمـول، يـك      حس مي كردم كه دوتايي دارند به تفاهم مي رسند من          
درسـت يـك    (بالنش پيش دستي كـرد و گفـت         . كلمه هم راجع به آن نگفتم     

 Il a de la chance: وروركنـان گفـت  ). هفته مانده بود كه از هـم جـدا شـويم   
حاال ديگر مادربزرگ راستي راستي مريض اسـت و بـه           ]. بختش ياري كرده  [

 قبول كن كه ژنـرال وارث       .آقاي استلي تلگراف فرستاده   . يقين از دنيا مي رود    
اوال حقوق تقاعد دارد، در ثاني      . اگر هم نباشد، سربار كسي نمي شود      . اوست

من هم مـي شـوم   . در اتاق پشتي سر مي كند و گله ي قصه هم ساز نمي كند 
»Madane la Generale« بالنش هميشه ي خدا (، و جزو طبقات اعيان مي شوم

وس مي شوم؛ قصري و تعدادي موژيـك        ، بعد از مّلاكان ر    )در آرزوي آن بود   
  » 23نصيبم مي شود و هميشه هم كرورها كرور پول در اختيار خواهم داشت

خدا مي دانـد چـه، مـي        ...  آخر اگر حسودي كند، اگر توقع داشته باشد كه         -
  فهمي كه؟

. نگران نبـاش كـه انـدازه نگـه داشـته ام     ! مگر جرئت مي كند!  آه، نه، نه، نه  -
جيكش كه دربيايد، درجا    . د تعهدنامه به نام آلبرت امضا كند      واداشته ام كه چن   

  !وانگهي، جرئت نمي كند. حسابش را مي رسم
  ... پس اگر اين طور است، باهاش عروسي كن-

مراسم عروسي بي هيچ طارق و طرم، يعني بي سر و صدا و خودماني، برگزار 
 هورتانس  نام. آلبرت، و چند دوست صميمي ديگر دعوت داشتند، همين        . شد

شخص داماد به داماد    . و كلئوپاترا و بقيه اصال در فهرست مدعوين نيامده بود         
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 ٢٠٦

بالنش شخصا كـراواتنش را بـسته بـود و بـه مـوي سـرش                . بودنش مي باليد  
  .بريانتين زده بود و در لباس دم پرستوكي حسابي برازنده مي نمود

برازنـدگي اش  «: خود بالنش، از اتاق ژنرال كه بيرون مي آمد، بـه مـن گفـت     
توجه چنداني به ايـن جزييـات نكـردم و در          » .خود مرا هم به تعجب انداخته     

كل ماجرا هم نقشي جز تماشاگر فارغ البال نداشتم، به حدي كـه بـسياري از                
» دكومينـگ «منتها يادم مي آيد كه معلوم شـد بالنـش           . وقايع را از ياد برده ام     
. اند» دوپالسه« به جاي آن،     نيست، و » بيوه ي دكومينگ  «نيست و مادرش هم     

منتها ژنـرال از ايـن   . حاال ديگر چرا تا آن وقت دكومينگ بوده اند، خبر ندارم        
صـبح روز   . هم شكايتي نداشت و تازه از دوپالسه بيشتر خوشـش مـي آمـد             

عروسي، مرتب از اتاق پذيرايي باال و پـايين مـي رفـت و بـا حـال و هـواي                     
! مادموازل بالنش دوپالسه  «:  كرد سخت جدي و رسمي، پيش خود تكرار مي       

در . تازه چهره اش هـم از غـرور گـل انداختـه بـود      » !...ميس بالنكه دوپالسه  
كليسا و تاالر شهر و همين طور هم در منزل به وقت دادن وليمه ي عروسي،                

هر دو اين رو و آن رو شده . خرسند و راضي به نظر مي آمد و مفتخر هم بود
  . كم قيافه ي پروقاري به خود مي گرفتبالنش هم داشت كم. بودند

ديگر از حاال بايد جور ديگري رفتـار    «به من گفت، خيلي هم جدي گفت كه         
، به يكي از اين جزييات لعنتي حواس چنـداني  ]ولي ببين [Mais vois-tu. كنم

زاگوريانـسكي،  : اسم خـانوادگي تـازه ام هنـوز ملكـه ي ذهـنم نـشده              : ندادم
ال ساگوساگويي، مرده شور اين اسم هـاي روسـي را   زاگوزيانسكي، مادام ژنر  

بامزه ! ببرند، خوب ديگر، بانو ژنرالي كه اسم چهارده حرفي غير مصوت دارد           
  » 24است، نه؟

                                                 
  .تا آخر نقل قول به فرانسه است» زاگوريانسكي«از .  24
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عاقبت از هم جدا شديم و بالنش، همان بالنـش خنگولـه، بـه وقـت بـدرود                  
تـو پـسر خـوبي      «: اشك در ديدگانش حلقه زده بود و با حالت گريان گفـت           

، منتهـا بـه     25خيال مي كردم خنگي و در حالت چهره ات هم پيدا بـود            . بودي
و درست پيش از خداحافظي، كه داشت دست مـرا مـي فـشرد،    » .ات مي آيد  

و بدو به اتاقش رفت و يك دقيقه ي بعد با           » !]وايستا [Attends«: ناگهان گفت 
با اينكه به چشم مي ديـدم، دلـم   . دو اسكناس هزار فرانكي در دست برگشت    

شايد اوچيتيـل دانـشمندي باشـي، ولـي         . به دردت مي خورد   «! باور نمي كرد  
خودت را هم بكشي، بيشتر از دو هـزار فرانـك بـه ات    . خنگولي بيش نيستي  

 Nous! خوب ديگـر، خـداحافظ  . نمي دهم، چون بر سر قمار آن را مي بازي

serons toujours bons amis] گر ]ما هميشه دوستان خوبي باقي خواهيم ماند ، 
  »!26هم دوباره پول بردي، ترديد نكن، بيا پيشم كه پشيمان نمي شوي

از اين گذشـته، هنـوز هـم سـاعت       . از پول خودم هم پانصد فرانك مانده بود       
مچي قشنگي دارم كه هزار فرانك مي ارزد، و همين طور هم دگمه سردسـت           

م بـي   الماس و دو سه خنزر پنزر ديگر دارم، و در نتيجه تـا مـدتي مـي تـوان                  
مخصوصا در اين شهر كوچك مانده ام، . مخمصه چرخ زندگي ام را بچرخانم  

كه براي قدم بعدي آماده شوم و، از اين هم مهمتر، چشم به راه آقـاي اسـتلي               
كالغه خبر آورد كه به زودي از اين شهر مي گذرد و، براي كاري، بيـست                . ام

و بعـد   ... داز همـه چيـز مطلـع خـواهم شـ          . و چهار ساعت اينجا مـي مانـد       
در . به رولتنبرگ نمي روم، شايد سال آينده رفتم       . يكراست مي روم هامبورگ   

وانگهي . واقع، گفته اند كه دوبار پشت سر هم بازي سر يك ميز شگون ندارد             
 .جاي قمار، هامبورگ است
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 ٢٠٨

  

  

  

  هفده

  
از آخرين باري كه به اين يادداشت ها نگاه كرده ام، يك سال و هشت ماه مي 

گر هم حاال دارم به يادداشت هايم نگاه مي كنم براي اين است كـه،               گذرد و ا  
در عين اندوه و درماندگي، ناگهان بر آن شدم كه آنها را مـرور كـنم و بـدين                   

خوب آن وقت كجا مانديم؟ آها، آنجا كـه مـي          . وسيله خودم را سرگرم سازم    
ت، چه سطور آخر را كه مي نوشتم، به نسب! خداجانم. خواستم بروم هامبورگ 

خوشدل بودم، يعني در واقع نمي گويم با دلي خوش، بلكه با چه اعتمـاد بـه                 
آيا درباره ي خودم ذره اي هم ترديد داشتم؟ و ! نفس و اميدهاي تزلزل ناپذير    

حاال بيش از يك سال و نيم گذشته است و من، به نظـر خـودم، از گـدا هـم                     
همين قـدر خـودم را      . دگدا بودن معنايي ندار   ! پس اگر گدا باشم چه    ! گداترم

اصال قياس كردن محال است و چه فايـده دارد كـه آدم             ! خانه خراب كرده ام   
در مواقعي نظير اين، چيزي بيهوده تر از سخن   . به خودش درس اخالق بدهد    

تـا  : امان از دسـت ايـن آدم هـاي از خـود راضـي             ! گفتن از اخالقيات نيست   
! خاطر باالي منبـر مـي رونـد       بگويي چه، اين پرچانه ها با غرور و خرسندي          

اگر مي داستند از كراهت كامل وضع فعلي ام تا چه اندازه خبر دارم، ديگر به                
خوب، چـه،   . خودشان زحمت نمي دادند و دست از انذارگويي برمي داشتند         
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چه مي توانند بگويند كه به گوشم نخورده باشد و از آن خبر نداشته باشم؟ و                
دونه يك دور بگردد، همـه چيـز ديگرگـون        مگر موضوع اين است كه اگر گر      

همين مدرسان اخالق اول از همه به من تبريك مـي           ) مطمئنم كه (مي شود و    
و ديگر مثل حاال كـسي از مـن رو برنمـي            . گويند و متلك دوستانه مي پرانند     

فـردا چـه مـي شـوم؟      ] . صفر [zeroحاال چه ام؟    ! گور پدر همه شان   . گرداند
هنـوز هـم   ! ن برخيزم و زندگي تازه اي از سـر گيـرم  فردا شايد از ميان مردگا 

  ! شايد مرد وجودم را، اگر يكسره از دست نرفته باشد، كشف كنم
بعد برگشتم به رولتنبـرگ، بـه       ... راستي هم همان بار به هامبورگ رفتم، منتها       

تازه يك بار هم رفتم به بادن، و به پادويي مردي درآمدم به نام              . اسپا هم رفتم  
بلي، . بود و بي سر و پايي بيش نبود       » حقوقدان«ارباب پيشين من، كه     هينتسه،  

بلي به  . (بالفاصله پس از خالصي از زندان پيش آمد       ! پنج ماه آزگار پادو بودم    
سبب قرضي كه باال آورده بـودم چنـد وقتـي را در رولتنبـرگ در زنـدان آب                 

نمـي  . ددوست گمنامي قرضم را ادا كـرد و از زنـدان درم آور            . خنك خوردم 
دانم كه بود؟ آقاي استلي؟ پولينا؟ نمي دانم، همين قدر مي دانـم قرضـم، بـه                 

تكليفم چه بود؟ از العالجي بـه       ). مبلغ دويس تالر، ادا شد و از بند آزاد شدم         
جوانكي است سبكسر و همينطور هم تنبـل، مـن      . خدمت اين هينتسه درآمدم   

ار بود با ماهي سي گولدن اولش قر. هم به سه زبان بلدم حرف بزنم و بنويسم  
منتها آخر سر شدم امربر، يعني ديگر از عهده ي نگـه داشـتن           . منشي او بشوم  

من هـم جـايي نداشـتم بـروم و     . منشي برنمي آمد و بنابراين مزدم را كم كرد    
در خدمت او كه بودم، خورد و       .  و اين شد كه خود به خود پادو شدم         -ماندم

شبي از  . جاه ماه هفتاد گولدن پس انداز كردم      خوراكم كافي نبود، منتها توي پن     
همـان  . شب ها، در بادن، خبر دادم كه مي خواهم از خدمتش مـرخص شـوم              

نه، خواسته ي من پـول      ! امان از اين دلم كه چه مي تپيد       . شب رفتم قمارخانه  
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آن شب جز اين نمي خواستم كه فرداي آن شب هر چه هينتسه و مدير               ! نبود
ي آراسته ي بادني هست، نقل مرا بگويند و از كـارم            هتل هست و هرچه بانو    

اينها همه جز   . حيرت كنند و تحسينم كنند و از كاميابي مجدد من تجليل كنند           
شايد پولينـا را    : از كجا معلوم  ... خيالبافي و شور و شوق كودكانه نيست، ولي       

ببينم و نقل همه چيز را برايش بگويم تا ببيند كـه ايـن عارضـات بيهـوده ي                   
اطمينـان  ! آه كه آنچه برايم عزيز است پول نيـست        ... قدير بر من بي اثر بوده     ت

دارم كه اگر هم پول مي داشتم، مي ريختم به پاي كـسي مثـل بالنـش و سـه                  
 كه دو اسب شانزده هزار فرانكـي آن         -هفته اي هم سوار بر كالسكه ي خودم       

ه بـه نظـر     حتم دارم كه طمـاع نيـستم، تـاز        .  دور پاريس مي گشتم    -را بكشند 
و با اين همه با چه هـول و تـپش دلـي بانـگ بلنـد          . خودم ولخرج هم هستم   
سي و يـك،   [Trente et un, rouge, impair et passé«: شتيلي بگير را مي شنوم

چهار، سـياه، جفـت و    [Quatre, noir, pair et manquéيا، !] قرمز، تاق و پاس
زم كه سكه هاي لويي و گولدن   با چه اشتياقي بر ميز قمار ديده مي دو        !] مانك

و تالر روي آن ريخته اند، و بر آن ستونك هاي قطعات طال وقتي كه پـاروي                 
شتيلي بگير به صورت كپه هاي طال درشان مي آورد و همچـون اخگـر مـي                 
درخشند، و بر آن بسته هاي گنده ي نقره به بلندي بيش از نيم متر كه اطراف                 

قمار كه نزديك مي شوم، هنوز دو اتاق مانده،         تازه به سالن    . گردونه قرار دارد  
 مي شـنوم،    - كه روي ميز مي ريزند     -همچو كه صداي جرنگ جرنگ پول را      

  . چيزي نظير رعشه بر اندامم مي افتد
آري، آن شب كه هفتاد گولدنم را برداشتم رفتم دم ميـز رولـت، شـبي كـامال                  

 دفعه ي پـيش روي      بازي را با ده گولدن شروع كردم و مثل        . استثنايي هم بود  
passé] بـه پـول نقـره، شـصت        . بـاختم .  تعصب دارم  پاسبه  . گذاشتم] پاس

را انتخـاب   ] صـفر  [Zeroلحظه اي با خود انديشيدم و بعد        . گولدن برايم ماند  
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دور . بنا را هم بر اين گذاشتم كه هر بار پـنج گولـدن روي آن بگـذارم                . كردم
دي قبض روح شوم، آخر صد و       كم مانده بود از شا    .  آمد صفرسوم، يكبارگي   

آن بار كه صد هزار گولدن بردم، اين قـدر  . هفتاد و پنج گولدن گيرم آمده بود     
بي معطلي صد گولدن گذاشـتم روي قرمـز و بـردم، و             . خوشحال نشده بودم  

و باز هم بردم، و كل هشتصد تـا را           سياهبعد كل دويست تا را گذاشتم روي        

ول هايي را كه توي دستم بود شـمردم و          پ.  باز هم بردم   - گذاشتم مانكروي  
آري در  ! ديدم هزار و هفتصد گولدن برده ام، آن هم در كمتـر از پـنج دقيقـه                

آخـر ايـن   ! چنين لحظاتي است كه آدم ناكامي هاي قبلي اش را از ياد مي برد      
منتهـا  . پول را به قيمت خطر كردن بيش از زندگي خودم به دست آورده بودم  

ا داشتم و بفرما بار ديگر بار ديگر براي خـودم كـسي        زهره ي خطر كردنش ر    
  !شده بودم

در يكي از هتل ها اتاقي گرفتم و در به روي خودم بستم و گرفتم نشستم تـا                  
صبح كه از خواب پـا شـدم، ديگـر پـادو            . سه نيمه شب پول هايم را شمردم      

ه بر آن شدم كه همان روز راهي هامبورگ شوم، آخر آنجا پادويي نكرد     . نبودم
نيم ساعت پيش از حركت قطـار بـه قمارخانـه           . بودم و زندان هم نرفته بودم     

با وجود  . رفتم و دوبار پول به بازي گذاشتم، بيشتر نه، و پانصد گولدن باختم            
  ...اين باز هم به هامبورگ رفتم و حاال يك ماه تمام است كه اينجا آمده ام

با كمتـرين مقـدار داو      . دمگفتن ندارد كه در حالت هيجانِ دمادم به سر مي بر          
بازي مي كنم و همچنان چشم به راه چيزي ام و محاسبه مـي كـنم و روزهـا                   

خواب قمار كردن را هم     . دور و بر ميزهاي قمار مي ايستم و بازي را مي پايم           
اما در عين حال احساس مي كنم كه تـا حـدودي كرخـت شـده ام،                 . مي بينم 

اين را از برداشت هاي خودم بـه  .  اندانگار در جايي مثل لجنزار مدفونم كرده    
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ــه ام  ــاي اســتلي دريافت ــدن آق ــار . وقــت دي در (همــديگر را از آن آخــرين ب
اين جوري  . نديده بوديم و اينجا هم به تصادف همديگر را ديديم         ) رولتنبرگ

داشتم در گردشگاه قدم مي زدم و با خود مي گفـتم كـه ديگـر               . هم پيش آمد  
ام شود، منتها هنوز پنجاه گولدن دارم و از اين          چيزي نمانده است كه پولم تم     

و يعنـي   . گذشته هم چند روز پيش صورتحساب هتـل را پرداخـت كـرده ام             
اگر كه چيـزي    . اينكه يك فرصت ديگر داشتم بختم را سر ميز رولت بيازمايم          

اگر كه مي باختم، ناچار مـي شـدم      . مي بردم، مي توانستم به بازي ادامه بدهم       
گاهي تـا  . ي كنم و رفتم توي بيشه و رسيدم به امالك مجاور        براي كسي پادوي  

چهار ساعت به همين صورت مي گشتم و خسته و گشنه به هامبورگ برمـي               
پس از بازگشت از گردشگاه، تازه پا به پارك گذاشته بودم كه ناگهـان              . گشتم

اولش او متوجه شـده بـود و بـه اسـم     . آقاي استلي را نشسته بر نيمكتي ديدم   
تا متوجـه شـدم خـودش را انـدكي گرفتـه         . رفتم كنارش نشستم  .  كرد صدايم

ولـي خـوب از ديـدنش خيلـي         . است، فـوري خوشـحالي ام را مهـار كـردم          
  . خوشحال شده بودم

زحمت . راستش خيال مي كردم مي بينمت     ! پس تو هم آمده اي اينجا     «: گفت
. نـم كل ماوقع را مـي دا     . از آن خبر دارم   . نقل سرگذشت خودت را هم نكش     

ذره اي از جزييات زندگي ات در اين يك سال و هشت ماه گذشـته بـر مـن                   
  ».پنهان نيست
احـسنت كـه از     ! بنازمت كه هواي دوستان قديمي ات را داري       «: من هم گفتم  

ببينم تو نبودي كـه از      . صبر كن ببينم، همين باعث شد چيزي يادم بيايد        ... ياد
رضي به مبلغ دويست گولدن      كه به سبب پرداخت نكردن ق      -زندان رولتنبرگ 

  ». درم آوردي؟ شخص گمنامي آن را ادا كرد-بازداشتم كرده بودند
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منتهـا مـي دانـستم بـه        .  نه، نه، من نبودم كه از زندان رولتنبـرگ درت آورد           -
  .سبب بدهي دويست گولدن بازداشتت كرده اند

   يعني اينكه دست كم خبر داري چه كسي آزادم كرد؟-
  .گويم كه مي دانم چه كسي آزادت كرد نه، نمي توانم ب-
اينجا از روس ها كسي را نمي شناسم و، از اين هم گذشـته،              .  عجيب است  -

همواليتي هاي ما در اينجا از آن آدم هايي نيستند كه چنين كاري از دستـشان                
در وطن شايد پـيش بيايـد كـه ترسـاي ارتدوكـسي بخواهـد ترسـاي                 . برآيد

براي همين خيال كردم شايد انگليسي . ربياوردارتدوكس ديگري را از زندان د    
  .ناهمرنگ جماعتي اين كار را كرده است تا خالف فوق عمل كند

از قـرار معلـوم توقـع       . آقاي استلي با اندكي اعجاب به حرف هايم گوش داد         
  :دل ناپسندانه درآمد كه. داشته كه مرا افسرده و ذليل ببيند

نفـس و سرخوشـي ات را حفـظ         ولي خوب خوشحالم كه مي بينم مناعت         -
  .كرده اي

يعني اينكه ته دلت از تكدر خاطر داري دندان به هـم مـي              «: خندخندان گفتم 
  » .سايي كه مي بيني خوار و ذليل نيستم

  .به گفته ام درجا پي نبرد، اما همين كه پي برد لبخند زد
در اين كلمات، دوست عزيز پيشين باهوش .  از اظهار نظرت خوشم مي آيد-

منتهـا  . و پرشور و شوق و در عين حال متجاهر به فسقم را به جـا مـي آورم                 
بلي آدمي خوش دارد بهترين     . روس ها در جمع كردن اضداد رودست ندارند       

ايـن از   . دوستش را خوار ببيند و بناي دوستي بيشتر بر همين واقعيـت اسـت             
منتهـا در موضـوع فعلـي بگـذار         . حقايق ديرين است و نـزد حكمـا مـشهور         

. اطمينانت دهم كه صميمانه خوشحالم كه مي بينم شهامت از دست نـداده اي    
  حاال بگو ببينم كه قصد نداري از قمار دست برداري؟
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  ...بي معطلي دست برمي دارم، البته به محض اينكه!  گور پدر قمار كرده-
نمي خواهد بـه  .  به محض اينكه مبلغ باخته را ببري؟ نظر من هم همين بود  -

 بي اختيار بر زبانش آوردي و بنابراين حقيقـت را مـي             - مي دانم  -يمن بگوي 
  گفتي، ببينم، غير از قمار كار ديگري هم مي كني؟

  ... نه، اصال و ابدا-
طي اين مدت الي روزنامـه      . از چيزي خبر نداشتم   . بناي استنطاقم را گذاشت   
  .يا كتابي را باز نكرده بودم

الوه بر چشم پوشي كـردن از زنـدگي و          ع.  مثل نان بيات، بوي نا گرفته اي       -
آري، (عاليق شخصي و جمعي و وظايف شـهروندي و انـساني و دوسـتانت            

، عالوه بر چشم پوشي كـردن از هـدف، اال بـردن سـر ميـز                 )دوستاني داشتي 
من تو را در يكي از آنـات        . رولت، از خاطره هايت هم چشم پوشي كرده اي        

 منتهـا اطمينـان دارم كـه جملگـي          .پر شر و شور زندگي ات به ياد مـي آورم          
روياهايـت، خواسـته   . بهترين تصوراتي را كه آن وقت داشتي، از ياد بـرده اي    
 و  سـياه  و   تاق و   جفتهاي مبرمت، منظورم خواسته هايي كه االن داري، از          

از ايـن بايـت ذره اي ترديـد    . دوازده عدد وسط و چه و چه فراتـر نمـي رود    
  !ندارم

آقاي استلي، تو را به خدا بـس        «: برآشفته، بانگ برآوردم  آزرده و تا اندازه اي      
بگذار بگويمت كه من هـيچ چيـز    . كن، خواهش مي كنم اين را به يادم نينداز        

را از ياد نبرده ام، منتها موقتا ذهنم را از اين چيزها، از جمله خـاطراتم، پـاك                  
آن . كنم تا آن وقت كه در اوضاع و احوال خودم بهبود اساسي ايجاد -كرده ام

  »!خواهي ديد كه دوباره از ميان مردگان برمي خيزم... وقت
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حـتم دارم دوبـاره همـين       .  تا ده سال ديگر هم از اينجا جـم نمـي خـوري             -
 البته اگـر تـا آن وقـت         -موضوع را روي همين نيمكت به يادت خواهم آورد        

  .زنده باشم
نكـه ثابـت    براي اي . بس است ديگر  «: با بي حوصلگي به ميان كالمش درآمدم      

كنم، آن قدرها كه خيال مي كني، به گذشته بـي اعتنـا نيـستم، بگـذار بپرسـم                   
ميس پولينا االن كجاست؟ اگر تو نبودي كه مرا از زندان بيـرون آوردي، پـس    

جز آن يك روز كذايي، ديگر از حال و احوالش بـي خبـر بـوده        . البد او بوده  
  ».ام

االن هـم در    . از زنـدان درت آورده    خيال نمي كنم او بوده كه       ! نه، ابدا «: گفت
بـسيار ازت   «: و با قاطعيت و حتي بـا خـشم بـه گفتـه افـزود              » .سويس است 

  ».ممنون مي شوم كه از سؤال كردن درباره ي ميس پولينا دست برداري
  »!پس بفرما كه تو را هم آزرده كرده«: بي اختيار خنديدم و گفتم

 مي شناسم و شايسته ي احترام    ميس پولينا نازنين ترين انساني است كه من        -
فراوان، منتها مكرر مي كنم كه ازت ممنون مي شوم از سؤال كردن دربـاره ي                

تو هرگز او را نشناخته اي و شنيدن اسم او از زبان            . ميس پولينا دست برداري   
  .تو احساسات اخالقي ام را جريحه دار مي كند

وع كن ببـين دربـاره ي       آخر به ذهنت رج   . ولي اشتباه مي كني   !  كه اين طور   -
چه چيزي غير از اين با تو حرف بزنم؟ خاطرات مـشترك هـردوي مـا وراي                 

جان من نگران نباش، نمـي خـواهم از مـسائل شخـصي و              . اين كه نمي رود   
همين قدر به اوضـاع و احـوال بيرونـي مـيس            ... اسرار بين شما سر دربياورم    

ن را كه ديگر مـي شـود در         اي. پولينا عالقه مندم، به وضعيت بيروني كنوني او       
  .چند كلمه بگويي
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 پس خيلي خوب، منتها به اين شرط كه اين چند كلمه خـتم كـالم در ايـن                   -
حاال هم حالش چندان خوش     . ميس پولينا زمان درازي مريض بود     . باره باشد 

شش ماه  . چند وقتي را با مادر و خواهر من در شمال انگليس سر كرد            . نيست
 درگذشـت و بـراي      - زن خلـه، يـادت كـه هـست          همان -پيش، مادربزرگش 

در حـال حاضـر،     . شخص او ثروتي بالغ بر هفت هزار پوند بر جاي گذاشت          
ميس پولينا با خانواده ي خواهر من، كه در همين گير و دار عروسي كـرد، در        

به برادر و خواهر كوچكش نيز طبق وصـيت نامـه ي مـادربزرگ              . سفر است 
ناپـدري اش، ژنـرال     . ن به مدرسه مي روند    سهم االرث رسيده است و در لند      

مادموازل بالنش با او    . هم كه يك ماه پيش در پاريس سكته كرد و درگذشت          
خوب تا كرده بود، منتها كاري كرده بود كه جملگي دريافتي او از مـادربزرگ              

  .همين والسالم... را به نام خودش منتقل كند
  ند؟ پس دگريو چه؟ مگر او هم در سويس سفر نمي ك-
.  نه، دگريو در سويس سفر نمي كند، نمي دانـم هـم كـه دگريـو كجاسـت                  -

وانگهي، هشدارت مي دهم كه دست از اين كنايه گويي هـا و مـرتبط كـردن                 
  .ناشايست نام ها دست بردار، واال كاري مي كنم كه از گفته پشيمان شوي

   چه؟ به رغم روابط دوستي ديرينه مان؟-
  .ه مان آري، به رغم دوستي ديرين-
منتها اگر اجازه بفرماييد، عـرض      .  آقاي استلي، يك دنيا معذرت مي خواهم       -

مي كنم يك كلمه ي توهين آميز يا نامناسب در گفته ام نبود و ميس پولينـا را           
 طرفـه   -وانگهي، مرد فرانسوي و بانوي جـوان روسـي        . هم شماتت نمي كنم   

  .و تو بيرون استآميزه اي است كه شرح يا فهم كامل آن از عهده ي من 
 اگر با آن اسم ديگر اسم دگريو را بر زبان نياوري، آن وقت ازت مي پرسم                 -

ايـن  . چيـست » مرد فرانسوي و بانوي جوان روسـي      «بگويي منظورت از مرد     
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اي است؟ چرا از ميان همه ي مردهـا، مـرد فرانـسوي و       »آميزه«ديگر چه نوع    
  چرا از ميان بانوان، بانوي جوان روسي؟

. منتها اين قصه سـر دراز دارد      . ا، باالخره به موضوع عالقه مندت كردم       بفرم -
منتها اين سؤال، هـر     . پيش از پرداختن به آن، دانستن خيلي چيزها الزم است         
آقـاي اسـتلي، مـرد    . چند كه ابتدا به نظر احمقانه مي آمد، سؤال مهمي اسـت           

، شـايد بـا     تو كه بريتانيايي هـستي    . فرانسوي كمال صورت زيباي ظاهر است     
من روسي هم به يقين موافق نيستم، گو اينكه شايد از           . اين گفته موافق نباشي   

منتها امكـان دارد كـه بـانوان جـوان مـا نظـر              .  اين را اقرار مي كنم     -حسادت
امكان دارد كه شما آثار راسين را ساختگي و پر از تعقيد           . ديگري داشته باشند  

مـن هـم آثـار او را    . ش را نمـي خـواني   به احتمال بسيار، آثار   . و تكّلف بيابي  
ولـي  . ساختگي و پر از تعقيد و تكلف، و از يك نظر هم خنده دار، مي يـابم                

. آقاي استلي، چه مي توان كرد كه خواندن آثارش همچنان لذت بخش اسـت             
خـصلت  . وانگهي شاعر بزرگي هم هست، خواه خوشمان بيايد و خواه نيايـد        

آن وقت ها بناي شـكل گـرفتن و صـورت       ملي مرد فرانسوي، يعني پاريسي،      
بعـد از انقـالب هـم    . آراسته به خود گرفتن گذاشت كه ما هنوز خرس بوديم      

امروزه مردي از مردان فرانسوي، كـه معمـولي       . سنت هاي اشرافي ادامه يافت    
تر و حقيرتر از او يافـت نـشود، چـه بـسا از ادب و آداب و وجـوه گفتـار و         

 گيريم كه قوه    -آراسته است، برخوردار باشد   پنداري كه صورت آن هم كامال       
ي ابتكارش، جانش، دلش، در آفرينش اين صورت، ذره اي هم سهم نداشـته              

باز گيريم كـه از مـرد فرانـسوي، در مقـام           . است و به ارث به او رسيده است       
آقـاي اسـتلي، خـدمت جنابعـالي        . فرد، بي مايه تر و فرومايه تر يافت نـشود         

ين موجودي درست پيمان تـر و باصـفاتر از دختـر            عرض كنم كه بر روي زم     
خانم روسي پيدا نمي شود و فردي مثل دگريو، در هر نقشي هـم كـه ظـاهر                  
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شود، مادام كـه نقـاب بـر چهـره داشـته باشـد، دروازه ي دل او را مثـل آب                      
آخر، جناب استلي، او صورت زيباي ظاهر دارد و دختـر           . خوردن مي گشايد  

جان او، به جاي صورت طبيعي دل و جان او مـي          خانم روسي آن را به جاي       
. گيرد و ديگر خبر ندارد كه قبايي بيش نيست و به ارث بـه او رسـيده اسـت                  

اين را، با اينكه به مذاقت هيچ خوش نمي آيد، از من داشته باش كه انگليسي                
ها عاري از ظرافت و آراستگي اند، و روس ها نسبت به زيبايي حساس اند و  

منتهـا الزمـه ي تـشخيص زيبـايي جـان و      . فته ي آن مي شوند  به سادگي فري  
اصلت منش، استقالل و آزادي و تجربه ي فراواني است كه، دختر خانم هاي              

 -و بنابراين، ميس پولينا. روسي سهل است، زنان روسي هم از آن بي بهره اند         
 فرصـت بـسياري الزم دارد       -عذر مي خواهم، ديگر اسمش از زبانم در رفت        

. يم بگيرد شخص جنابعالي را بر يارو دگريو بي سر و پا ارجح بدانـد              كه تصم 
امكان دارد كه نظر وااليي از تو داشته باشد، با تـو دوسـت شـود، دريچـه ي                   
دلش را بر تو بگشايد، و با اين همه چه كسي همچنان بر آن دل حكومت مي         

  هيچكس جز آن بي سر و پاي نفرت آور، آن دگريوي نزول خـوار بـي                -كند
و رابطه ي آنها به سبب خيره سري و لجاجت هم كه شـده اسـت                ! همه كس 

ادامه مي يابد، چون شخص شخيص دگريو زماني در نقاب ماركي آراسته بـر              
او ظاهر شده بود، در نقاب آدم سرخورده و آزادمنشي كه به خاطر كمـك بـه         

پـدر  اي به قبـر   (خانواده ي او و ژنرال سبكسر خود را خانه خراب كرده بود             
منتها چه باك؟ آنجـه او مـي خواهـد،    . حقه هايش بعدا رو شد !) آدم دروغزن 

و هر قدر !  آري همين را مي خواهد و الغير-هنوز همان دگريوي سابق است
كه از دگريوي فعلي بدش بيايد، به همان اندازه براي دگريوي سـابق غـش و                

ود نداشته   گيريم كه دگريوي سابق جز در خيال او هرگز وج          -ضعف مي رود  
  ببينم، آقاي استلي، كارخانه ي قند داري؟. است
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  . آري، در كارخانه ي قند مشهور الول و شركا سهم دارم-
 آقاي استلي، عرض نكردم؟ از يك طرف آدمي كه سر و كارش با قند است    -

از خودم  . ، كه تا اندازه اي به هم نمي آيد        27 آپولون بلودر  -و از طرف ديگر با    
 آن هم سر ميـز  -رخانه ي قند هم ندارم و قمارباز خرده پاييچه بگويم كه كا 

تازه پادويي هم كرده ام كه خيال مـي كـنم مـيس پولينـا               .  بيش نيستم  -رولت
  . كامال از آن باخبر است، چون مث اينكه خبرچين هاي زبردستي دارد

از «: آقاي استلي، پس از اندكي تأمل راجع به اين موضوع، با خونسردي گفت          
وانگهي، اين حرف هـا را از  .  حسد است كه ترهات را به هم مي بافي   حقد و 

  ».خودت درآورده اي
منتها، دوست واالفكـر مـن، جملگـي اتهامـاتي كـه وارد             !  بر منكرش لعنت   -

آورده ام، هر قدر هم كه بوي نا و كهنگي بدهد و مسخره به نظـر بيايـد، مـع                    
  !من و تو هم ول معطليم! االسف خالفي در آن نيست

... اي يـاوه، يـاوه    «: آقاي استلي، با صدايي لرزان و چـشماني شـرربار، گفـت           
بدان اي نمك نشناس نـااليق درمانـده ي         ! پس خواهي دانست  ... چون، چون 

كه به خـواهش او شـتابان از هـامبورگ پـا شـده ام آمـده ام            ... بي مايه كه تو   
 برگـردم همـه   پيدايت كنم، به تفصيل و بي شيله پيله با تو حرف بزنم و بعـد              

...  احساس هايـت، انديـشه هايـت، اميـدهايت و          –چي را برايش تعريف كنم    
  »!خاطراتت

و سيالب اشـك از ديـدگانم       » !راستي! راستي«: از روي تعجب بانگ برآوردم    
بـه نظـرم    . هر كاري كردم، نتوانستم جلـو اشـك هـايم را بگيـرم            . جاري شد 

  .نخستين بار بود كه چنين اتفاقي افتاده بود
                                                 

ايزد = يا آپولون( از مجسمه هاي معروف آپولو - Apollo Belvedere -آپولون بلودر.  27
  .واقع در كاله فرنگي واتيكان) خورشيد در اساطير يونان
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آري اي بدبخت، او عاشقت بود و اين را بي پرده مي گويم، چون ديگر از                 -
بدتر اينكه اگر هم مي گفتم هنوز هم دوستت مي دارد فرقـي             ! دست رفته اي  

آري خودت را به دست خودت نابود       ! برايت نمي كرد و همين جا مي ماندي       
اينكه چه  واقع  . استعدادهايي داشتي، سرزنده بودي، آدم بدي نبودي      . كرده اي 

منتهـا همـين جـا مـي مـاني و فاتحـه ي              . بسا به ميهنت خدمت مـي كـردي       
به نظرم جملگي روس هـا      . سرزنشت نمي كنم  . زندگييت ديگر خوانده است   

اگر رولت نباشد، كوفت و زهر مار ديگـري         . چنين اند يا خارخار آن را دارند      
كه نمي دانـد  تو اولين كسي نيستي . استثنا در حكم نوادر است. نظير آن است  
رولـت قمـار خـالص و       ). از يقه چركين هاي وطنت نمي گويم      (كار چيست   

تا حاال درستكار مانده اي و پادويي را به دزدي تـرجيح            . خلص روسي است  
. ولي از فكر اينكه در آينده چه پيش مي آيد بـه خـودم مـي لـرزم                 ... داده اي 

ن ده سكه ي لويي     بيا اي . پول الزم داري؟ معلوم است    ! كافي است، خداحافظ  
. بيشتر نمي دهم، چون هرقدر هم كه پول بدهم به باختن مـي دهـي              . را بگير 

  !بيا بگير و خداحافظ
  ... نه، آقاي استلي، بعد از حرف هايي كه امروز اينجا زديم-

مطمئنم كه هنوز هم آدم آبروداري هـستي و اگـر هـم             ! بيا بگير «: بانگ زد كه  
 دوستي به دوست جان جاني خودش مـي         پول به تو مي دهم، پولي است كه       

كاش مطمئن مي شدم كه بي معطلي دسـت از قماربـازي مـي كـشي و                 . دهد
هامبورگ را رها مي كني و برمي گردي به ميهنت، آن وقت ترديد نمي كـردم      

حاال . و هزار پوند مي دادمت تا با آن بتواني كار و بار تازه اي دست و پا كني          
قط همين ده سكه ي لويي را مي دهم، براي اين           چرا هزار پوند نمي دهم و ف      

 -است كه همين حاال از نظر تو هزار پوند ذره اي با ده لويي فرق نمـي كنـد                  
  ».بيا بگير و خداحافظ. هر كدام كه باشد، به باختن مي دهي
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  . به شرطي مي گيرم كه بگذاري به نشان وداع در آغوشت بگيرم-
  .و آقاي استلي رفتهمديگر را با اخالص در آغوش گرفتيم 

اگر بي فكر و احمقانه درباره ي پولينا و دگريو حـرف            ! نه، درست نمي گويد   
. زدم، قضاوت او هم درباره ي روس ها از روي بـي فكـري و حماقـت بـود                  

با اين حال، موضوع اصال اين      ... با اين حال  . راجع به خودم چيزي نمي گويم     
االن ! يد، به سـخنداني نيـست     اينها همه حرف است و به عمل كار برآ        . نيست

تا .  كاش فردا راهي شوم    -فردا، اول از همه   ! فكري جز رفتن به سويس ندارم     
بگـذار  ... بايـد نشانـشان بـدهم     ! تولدي ديگر بيابم، تا از ميان مردگان برخيزم       

ديگر امروز  ... چيزي نمي خواهم جز   . پولينا ببيند كه هنوز مي توانم مرد باشم       
مگر مي شود جـز ايـن باشـد؟         . به دلم برات شده است    . ..دير شده، ولي فردا   

اوقاتي بوده كه با پـانزده گولـدن ناقابـل          . دارايي ام پانزده سكه ي لويي است      
يعني ببينـي ايـن قـدر بچـه         ... اگر بازي را به دقت شروع كنم      ! شروع كرده ام  

فته شده ام كه اين را باور كنم؟ نكند هنوز هم ابا دارم كه اقرار كنم از دست ر                 
ام و ديگر اميدي نيست؟ ولي خوب اگر از دست رفته باشم، مگر نمي شـود                

چاره در اين است كه در مدت عمرت يـك بـار هـم كـه       ! از نو برخيزم؟ چرا   
چاره در اين است كـه يكبـار هـم كـه            !  همين -شده، حسابگر و شكيبا باشي    

شده، عنان اختيار از كف ندهي، آن وقـت در يـك سـاعت كـل زنـدگي ات                   
يادت باشـد كـه     . بر خودت مسلط باش، اصل همين است      ! گون مي شود  دگر

در رولتنبرگ چه بر سرم آمد، همين هفت ماه پيش را مي گويم، قبل از اينكه                
دار و نـدارم را باختـه       : يكي از آن موارد جالب تصميم گيري بود       . باخته شوم 

ديدم هنـوز   همچو كه داشتم از قمارخانه بيرون مي رفتم، نگاه كردم و            ... بودم
پـس بـراي ناهـارم پـول        «: به دل گفتم  : يك گولدن در جيب جليقه ام هست      

بعد، صـد قـدمي بيـشتر نرفتـه بـودم، كـه تغييـر رأي دادم و برگـشتم                    » !دارم
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و، اگـر   )  بـود  مانـك آن بـار     (مانـك يك گولدن را گذاشتم روي      . قمارخانه
 خـورد و    آخرين، آري آخرين گولدنش را به بازي بگذارد ديگر پـولي بـراي            

بـردم  ! خوراك فردا نمي ماند، چنين احساسي، باور كن، طرفه احساسي است          
و بيست دقيقه بعد از قمارخانه كه بيرون زدم، صد و هفتاد گولـدن در جيـبم                 

ولـي اگـر    ! گاهي آخرين گولدن يعني اين    ! بلي، قربان، خالف نمي گويم    . بود
دم آخـرين بخـت را      آن بار شهامت از دست داده بودم، اگر جرئت نكرده بـو           

  ...بيازمايم؟
      !ابدياين ماجرا يكسره پايان مي فردا، فردا 
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