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آليست ايده يك خاطرات از    

سلمانی نزد    

عرضه بي      

   سپاسگزار   

زمان اقتضاي به       

دوشيزه يك خاطرات دفتر از نقل     

؟ حرفي ُپر يا سكوت      

تـولــدو شـهـــر آــار گـنــاه     

   صدف

   ناآامي  

صفت بوقلمون      

دارند انتحار قصد آه آنهايي براي - زيباست زندگي    

بهار در     

وار آمريکايی     

آوچولو شوخي      

اقبال خوش      

   اندوه   

نويسی داستان ی درباره چخوف هاي نامه از يي ها قسمت       

 به نام خدا

چخوف آنتون نامه زندگی  

  Chekhov - Antovan , Paolovich /چخوف   

همين  .پدرش مغازه دار و شيفته آثار هنري بود .در تاگان روگ، شمال قفقاز، به جهان آمد ١٨۶٠آنتون چخوف، فرزند پاول ويوگنيا چخوف، در 

در دوران دبيرستان محيط خانه جايي دنج براي  .شيفتگي او را از کار داد و ستد بازداشت و دشواري هاي مالي براي خانواده اش به دنبال آورد

پدرش ورشکسته شد و خانواده اش به مسکو  ١٨٧۶در  .درس خواندن چخوف جوان نبود و او ناگزير دو سال ديرتر دبيرستان را به پايان رساند

چخوف که تا آن زمان قطعه هاي بسياري نوشته بود سردبيري مجله  .نقل مکان کرد اما او به قصد تمام کردن دبيرستان در زادگاه خود ماند

در وقت هاي فراغت داستان  .به خانواده اش پيوست و به دانشکده پزشکي دانشگاه مسکو راه يافت ١٨١٩در  .مدرسه اش را برعهده گرفت

اين داستان ها که از کيفيت چنداني برخوردار نبودند به گمان چخوف صرفًا  .هاي کوتاه فکاهي مي نوشت و آنها را براي مجله ها مي فرستاد

به طور جدي به نوشتن پرداخت و از اين زمان به بعد بود که نوشتن، به بهاي از دست  ١٨٨۶پول توجيبي او را فراهم مي کردند، چخوف در 

 .رفت"رفتن فرصت تمرين طب، سراسر وقتش را مي 

برادرش، الکساندر، که نظر او  .، هنگامي که هنوز در دبيرستان درس مي خواند، نوشت١٨٧٧چخوف نخستين نمايشنامه اش، يتيم، را در 

همواره مورد احترام چخوف بود اين نمايشنامه را نپسنديد و نمايشنامه يتيم در سراسر زندگي چخوف نه منتشر شد و نه نمايش آن به اجرا 
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به  ١٨٨٧چخوف از  .بود، همين سرنوشت را يافت »پاييز«نمايشنامه در شاهراه نيز، که اقتباسي از يکي از داستان هاي کوتاه او به نام  .درآمد

اين قطعه .بعد بيشتر به نمايشنامه نويسي پرداخت و شماري قطعه هاي فکاهي تک پرده اي، که در مجموع به نام واريته مشهورند، ارائه داد

 .ها با اقبال مردم روبه رو شد

به روي صحنه آمد، اما چخوف از افراط کاري هايي که در صحنه هاي تئاتر معاصر او  ١٨٨٧نخستين نمايشنامه کامل چخوف، به نام ايوانف، در 

آدم ها و زندگي را آن گونه که هستند نشان دهند نه اينکه رفتارشان چنان «انجام مي گرفت ناراضي بود و اعتقاد داشت که بازيگران بايد 

با اين همه دريافت که انتقال اين مفاهيم به بازيگران کاري دشوار است و اجراي نخست ايوانف او  ».باشد که گويي بر چوب پا حرکت مي کنند

چخوف در  .به روي صحنه آمد که با تحسين همگان مواجه گرديد ١٨٨٩سپس آن را با تغييرهايي بازنويسي کرد و متن جديد در  .را راضي نکرد

نو به دور افکند، با اين  »بناي احساسي«بسياري از قراردادهاي آن زمان صحنه را در جست وجوي  )١٨٨٩(نماينشامه ديگر خود، ديو چوبي 

هشت سال بعد متن بازنويس شده اي از آن با عنوان دايي  .همه، نمايش ديو چوبي موفقيت ايوانف را تجديد نکرد و چخوف آن را پس گرفت

 .وانيا به چاپ رسيد

اجراي اين نمايش،  .نوشت ١٨۵٩چخوف پس از سفري به غرب ملک کوچکي نزديک مسکو خريد و نمايشنامه ديگر خود، مرغ دريايي، را در 

چندي بعد در  .در اين زمان اعتماد به نفس او سخت تضعيف شده بود ».سال بعد، در سن پترزبورگ را همراه با ترديدهاي بسيار ترک کردم

او که به بيماري سل دچار شده بود پس از مدتي درمان در يکي از درمانگاه هاي مسکو راهي جنوب فرانسه شد و سپس  .بستر بيماري افتاد

دانچنکو با تأسيس تئاتر هنر مسکو،  _در همين سال بود که کنستانتين استانيسالوسکي و والديمير نميروويچ  .به مسکو بازگشت ١٨٩٨در 

اينان همچون چخوف، در اجراي نمايش، به جاي  .که اعتراضي به تئاتر تصنعي مرسوم روسيه بود، چهره تئاتر روسيه را به کلي تغيير دادند

 .زرق و برق و نيرنگ در جست وجوي صداقت بودند

اين نمايش که در آن استانيسالوسکي  .نمايش مرغ دريايي به کارگرداني استانيسالوسکي و لميروويچ دانچنکو در تئاتر هنر مسکو اجرا شد

تئاتر هنر مسکو به  .خود نقش نويسنده، يعني تريگورين، را بازي مي کرد موفق ـرين نمايش تئاتر هنر مسکو در فصل گشايش به شمار آمد

چخوف خود عمال  .عنوان بزرگترين مفسر هنر چخوف شهرت يافت، هرچند چخوف هميشه هم با تفسيرهاي استانيسالوسکي موافق نبود

در اين سال گروه استانيسالوسکي به شبه جزيره کريمه آمد و چخوف، که به قصد درمان بيماري  .نديده بود ١٩٠٠اجراي نمايش ها را تا سال 

 ١٨٩٩استانيسالوسکي پيش از آن در  .خود در کريمه به سر مي برد، پيش از شب نخست اجراي مرغ دريايي خود را به محل نمايش رساند

گويي تماشاچيان مسکو در شناخت آثار دوران پختگي چخوف چندان  .دايي وانيا را به روي صحنه آورد اما موفقيت آن به پاي مرغ دريايي نرسيد

 .استعدادي نداشتند

مالل«چخوف سه خواهر را به دست گرفت اما نوشتن براي او با آن حال بيمارگون کاري توانفسرا بود و چخوف خود نمايشنامه را  ١٩٠٠در سال 

چخوف پس از اتمام نمايشنامه آن را به مسکو برد و در جريان تمرين نقشي فعال داشت اما اين بار .توصيف کرده است »آور، طوالني و ناشيانه

چخوف در اواخر همين سال با اولگا کنيپر، يکي از بازيگران گروه استانيسالوسکي، ازدواج  .در نيس بود ١٩٠١نيز به هنگام اجراي نمايش در 

 .اين ازدواج موفقيت آميز بود هرچند آنها بيشتر وقت ها دور از يکديگر، يکي در مسکو و ديگري در يالتا، به سر مي بردند .کرد
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روزي چهار سطر مي نويسم و همين چهار سطر نيز بي اندازه « :نوشتن نمايشنامه باغ آلبالو براي چخوف بسيار دشوار بود؛ مي نويسد

او بار ديگر در سر تمرين ها حضور مي يافت و  .، سالروز تولد چخوف، اجرا شد١٩٠۴نمايش سرانجام در هفدهم ژانويه  ».خسته ام مي کند

است، درحالي که  »کمدي سبکي«چخوف به اصرار مي گفت که باغ آلبالو  .ميان او استانيسالوسکي مخالفت هاي زيادي در مي گرفت

به هرحال، چخوف در شب گشايش نمايش حضور يافت و از سوي تماشاچيان با  .مي دانست »نمايش جدي زندگي روسيه«کارگردان آن را 

چخوف شش ماه بعد درگذشت و جسد او براي  .تحسين بسيار روبه رو گرديد، هرچند حضور او در سالن تئاتر براي سالمتي او زيانبار بود

 .خاکسپاري به مسکو انتقال يافت

نمايشنامه هاي عمده چخوف، که همه در مستغالت شهرستان ها يا پيرامون آنها مي گذرد، زندگي طبقه زميندار ممتاز روسيه تصویر می کند

 .این نمایشنامه ها از آنجا که در دوران اضطرا ب های سياسی نوشته شده اند ، بارها مرثيه هایی بر دورانی گذرا بشمار آمده اند  .

هرچه بر انواع درمان های یک « .سه خواهر و باغ آلبالو  :آخرین نمایشنامه های وی به یقين مقاومت بر دگرگونی اجتماعی را نشان می دهند 

 . »بيماری بيفزایيد بيشتر اطمينان حاصل می کنيد که درمان ناپذیر است 

چخوف بر خالف ایبسن ، به عصيان شخصی اعتقادی نداشت و آخرین نمایشنامه هایش از یک قهرمان اصلی که به روشنی توصيف شده 

 .او امکان عملی قهرمانانه را مردود می دانست  .باشد عاری است 

چخوف در عين حال که نمایشنامه نویس برجسته ای است به عنوان یکی از بزرگ ترین داستان نویس های جهان با جيمز جویس پهلو می زند 

. 

رویدادهای داستان های وی اغلب از خالل.چخوف با خودداری از شرح و بسط رویدادهای داستان ، مفهوم طرح را در داستان نویسی تغيير داد 

 .، که با زندگی خانوادگی معمول بيگانه است ، می گذرد  )نه قهرمان صرف  (وجدان آدم داستان 

چخوف در داستان های خود به بيماری های موجود در جامعه و انسان آن جامعه به صورت مفرد می پردازد و تراژدی نهفته موجود در آن را به 

 .صورت عریان به تصویر می کشد 

 .سالگی هنگامی دیده از جهان فروبست که تاثير به سزایی در داستان نویسی جهان گذاشته بود  ۴۴آنتون پاولوویچ چخوف در 

 

 
 يك صحنه ي آوچک -مغروق 

 .در خيابان ساحلي يك رودخانه ي بزرگ آشتي رو ، غلغله برپاست ــ از نوع غلغله هايي آه معموًال در نيمروز گرم تابستاني برپا ميشود

.فش فش آشتيهاي بخار و ناله و غژغژ جرثقيلها و انواع فحش و ناسزا به گوش ميرسد .گرماگرم بارگيري و تخليه ي آرجيها و بلمهاست

هيكلي آوتاه قد با چهره اي سخت پژمرده و پف آرده آه آتي پاره پوره و شلواري  …هوا آآنده از بوي ماهي خشك و روغن قطران است 

آه همانجا در ساحل ، بر لب آب نشسته و چشم به راه صاحب بار  »شچلكوپر  «وصله دار و راه راه به تن دارد به آارگزار شرآت آشتيراني 

آاله آهنه و مندرسي با لبه ي طبله آرده بر سر دارد آه از جاي نشانش پيداست آه زماني آاله يك آارمند دولت بوده  .است نزديك ميشود

به شيوه ي نظامي ها اداي احترام ميكند و با صداي گرفته اش خطاب به آارگزار  …آراواتش از يقه بيرون زده و بر سينه اش ول است  …است 
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:ميگويد

حضرت آقا خوش ندارند يك آسي را در حال غرق شدن ببينند؟ منظورم يك  !درود عرض شد !ــ سالم و درود فراوان به جناب تاجر باشي

.مغروق است

:آارگزار آشتيراني مي گويد

ــ آدام مغروق ؟

بنده خودم را در آب مي اندازم و جنابعالي از تماشاي منظره  .ــ در واقع مغروقي در آار نيست ولي بنده مي توانم نقش يك مغروق را ايفا آنم

اين نمايش بيش از آنكه غم انگيز باشد ، با توجه به ويژگيها و جنبه ي خنده آورش ، مسخره آميز  !ي غرق شدن يك آدم مستفيض ميشويد

!جناب تاجر باشي ، حاال اجازه بفرماييد نمايش را شروع آنم …است 

.ــ من تاجر نيستم

اين روزها تجار هم به لباس روشنفكرها در آمده اند بطوري آه حتي حضرت نوح هم  … )هزار بار معذرت :به فرانسه(ميل پاردون  …ــ ببخشيد 

بنده نجيب زاده  …زبان يكديگر را بهتر ميفهميم  … !حاال آه جنابعالي روشنفكر تشريف داريد ، چه بهتر .نميتواند تميز را از ناتميز بشناسد

و حاال ، حضرت اجل ، اين خادم عالم هنر ، در خدمت  …پدرم افسر ارتش بود ، خود من هم براي آارمندي دولت نامزد بودم  …هستم 

!يك شيرجه در آب و تصويري زنده از يك مغروق …شماست 

…ــ نه ، متشكرم 

با چكمه دو روبل و بي  …با جنابعالي گران حساب نميكنم  …ــ اگر نگران جنبه ي مالي قضيه هستيد بايد از همين حاال خيالتان را آسوده آنم 

…چكمه فقط يك روبل 

ــ اينقدر تفاوت چرا ؟

اجازه  )بنابراين :به فرانسه( ergoــ براي اينكه چكمه گرانترين جزء پوشاك انسان را تشكيل ميدهد ، خشك آردنش هم خيلي مشكل است ؛ 

ميفرماييد آاسبي ام را شروع آنم ؟

…از اين جور صحنه هاي هيجان انگيز هم خوشم نمي آيد  .ــ نه جانم ، من تاجر نيستم

شما تصور ميفرماييد آه بنده قصد دارم شما …اينطور استنباط ميكنم آه احتماًال جنابعالي از آم و آيف موضوع اطالع درستي نداريد  …ــ هوم 

 …را به تماشاي صحنه هاي ناهنجار خشونت بار دعوت آنم اما باور بفرماييد آنچه در انتظار شماست نمايشي خنده آور و هجو آميز است 

منظره ي آدمي آه لباس بر تن شنا ميكند و با امواج رودخانه دست و پنجه نرم ميكند  …نمايش بنده سبب آن ميشود آه لبخند بر لب بياوريد 

.پول مختصري هم گير بنده مي آيد  …در ضمن  !در واقع خيلي خنده آور است

ــ بجاي آنكه از اين نمايشها راه بندازيد چرا به يك آار جدي نمي پردازيد ؟

گمان  …آدام آار ؟ شغل در شأن يك نجيب زاده را به عذر دلبستگي ام به مشروبات الكلي از بنده مضايقه ميكنند  …ــ مي فرماييد آار ؟ 

ميكنيد انسان تا پارتي نداشته باشد ميتواند آار پيدا آند؟ از طرف ديگر بنده هم به علت موقعيت خانوادگي ام نميتوانم به آارهاي معمولي از 

.قبيل عملگي و غيره تن بدهم

.ــ چاره ي مشكل شما آن است آه موقعيت خانوادگي تان را فراموش آنيد

:هيكل سر خود را متكبرانه باال ميگيرد ، پوزخندي تحويل مرد مي دهد و مي پرسد

ــ گفتيد فراموشش آنم ؟ جايي آه حتي هيچ پرنده اي اصل و نسب خود را فراموش نميكند توقع داريد آه نجيب زاده اي چون من موقعيت 

!به خون اصيلم افتخار ميكنم … !ر دارم آقا …و  …خانوادگي اش را به بوته ي فراموشي بسپرد؟ گرچه بنده فقير و ژنده پوش هستم ولي غر 
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…ــ در عجبم آه غرورتان مانع آن نميشود آه اين نمايشها را راه بندازيد 

ولي به حرفهاي  .معلوم ميشود آه مرد تحصيل آرده اي هستيد .تذآر جنابعالي در واقع بيانگر حقيقتي تلخ است !ــ از اين بابت شرمنده ام

درست است آه بين ما آدمهايي پيدا ميشوند آه عزت نفسشان را زير پا  …يك گناهكار ، پيش از آنكه سنگسارش آنند بايد گوش بدهند 

ميگذارند و براي خوش آمد مشتي تاجر ارقه حاضر ميشوند به سر و آله ي خود خردل بمالند يا مثًال صورتشان را در حمام با دوده سياه آنند تا

بنده از اينگونه ادا و اطوارها احتراز  …اداي شيطان را در آورده باشند و يا لباس زنانه بپوشند و هزار جور بيمزگي و جلفبازي در بياورند اما بنده 

بنده به هيچ قيمتي حاضر نيستم محض خوشايند و تفريح تاجر جماعت ، به سر و آله ام خردل و حتي چيزهاي بهتر از خردل بمالم  !ميجويم

علم  .غوطه در آب ، جسم را پاآيزه ميكند ، نه آلوده .آب ماده اي سيال و تميز …ولي اجراي نقش يك مغروق را زشت و ناپسند نميدانم 

…اجازه بفرماييد با چكمه ، فقط يك روبل  …در هر صورت با جنابعالي گران حساب نميكنم  …پزشكي هم مؤيد نظر بنده است 

…ــ نه جانم ، الزم نيست 

ــ آخر چرا ؟

…ــ عرض آردم الزم نيست 

از اين سر تا آن سر رودخانه را بگرديد آسي را پيدا نميكنيد آه بتواند  … !ــ آاش مي ديديد آب را چطور قورت مي دهم و چطور غرق مي شوم

بسيار خوب آقا ، از شما .وقتي قيافه ي مرده ها را به خودم ميگيرم حتي آقايان دآترها هم به شك و شبهه مي افتند …بهتر از من غرق شود 

از ديگران محال است آمتر از سه روبل بگيرم ولي از قيافه ي جنابعالي پيدا  …آوپك ميگيرم آنهم بخاطر آنكه هنوز دشت نكرده ام  ۶٠فقط 

…بنده با دانشمندهايي چون شما ارزان حساب ميكنم  …است آه آدم خوبي هستيد 

!ــ لطفًا راحتم بگذاريد

.ولي مي ترسم حتي به قيمت ده روبل هم نتوانيد غرق شدن يك آدم را ببينيد …صالح خويش خسروان دانند  … !ــ خود دانيد

…سپس هيكل ، همانجا در ساحل ، اندآي دورترك از آارگزار مي نشيند و جيبهاي آت و شلوار خود را فس فس آنان ميكاود 

با افسري بحث سياسي داشتم و قوطي سيگارم را در عالم  …توتونم چه شد؟ انگار در بارانداز جاش گذاشتم  … !لعنت بر شيطان …ــ هوم 

 !مردم حرفهاي عجيب و غريبي ميزنند …آخر ميدانيد اين روزها در انگلستان صحبت از تغيير آابينه است  …عصبانيت همانجا جا گذاشتم 

حضرت اجل ، سيگار خدمتتان هست؟

هيكل  .در همين موقع تاجر صاحب بار ــ مردي آه آارگزار منتظرش بود ــ در ساحل نمايان ميشود .آارگزار سيگاري به هيكل تعارف ميكند

:شتابان از جاي خود ميجهد ، سيگار را در آستين آتش پنهان ميكند ، سالم نظامي ميدهد و با صداي گرفته اش ميگويد

!درود عرض شد !ــ سالم و درود فراوان به حضرت اجل

:آارگزار رو ميكند به تاجر و مي گويد

با آن نمايشهايش دست از سر آچلم بر  !در غياب شما ، اين آدم سمج پدر مرا در آورد !ــ باالخره آمديد ؟ مدتي است منتظرتان هستم

…آوپك بگيرد و اداي آدمهاي مغروق را در بياورد  ۶٠پيشنهاد ميكند  !نميدارد

همين ديروز سي تا آدم بطور دستجمعي  … !آوپك است ٢۵مظنه ي شيرين اينجور آارها  !مي ترسم زيادت بكند داداش …ــ شصت آوپك ؟ 

.آوپك نميدهم ٣٠من بيشتر از  !شصت آوپك … !آقا را …آوپك گرفتند  ۵٠غرق شدن مسافرهاي يك آشتي را نمايش دادند و فقط 

:هيكل ، باد به لپ هاي خود مي اندازد و پوزخند مي زند و مي گويد

… !خيلي چرب است آقا … !مي فرماييد قيمت يك آله آلم بابت غرق شدن ؟ …آوپك ؟  ٣٠ــ 

…حال و حوصله ات را ندارم  …ــ پس فراموشش آن 
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.آوپك گرفته ام ٣٠فقط خواهش ميكنم به آسي نگوييد آه  …امروز دشت نكرده ام وگرنه  …ــ باشد 

صداي سقوط  …هيكل چكمه ها را در مي آورد ، اخم ميكند ، چانه اش را متكبرانه باال ميگيرد ، به طرف رودخانه ميرود و ناشيانه شيرجه ميزند 

لحظه اي بعد ، هيكل روي آب مي آيد ، ناشيانه دست و پا ميزند و ميكوشد قيافه ي آدمهاي  …جسم سنگيني به درون آب شنيده ميشود 

…اما بجاي وحشت از شدت سرما ميلرزد  …وحشت زده را به خود بگيرد 

:مرد تاجر فرياد ميكشد

… !حاال ديگر غرق شو …چقدر شنا ميكني؟  !غرق شو !ــ غرق شو

،  »غرق شدن  «سپس ، بعد از  !همه ي نمايشش همين است .هيكل چشمكي ميزند و بازوانش را از هم ميگشايد و در آب غوطه ور ميشود

 .آوپك خود را ميگيرد و خيس و لرزان از سرما در امتداد ساحل به راه خود ادامه ميدهد ٣٠از رودخانه بيرون مي آيد ، 

 داستاني از پشت صحنه -تهيه آننده در زير آاناپه 

هنرپيشه اي جوان و خوش بر و رو به اسم آالوديا ماتوييونا دولسكايا آائوچوآوا آه تمام وجود خود را با  .بر صحنه بود »تعويض لباس  «آمدي 

شور و اشتياق به هنر مقدس بازيگري تئاتر وقف آرده بود ، دوان دوان وارد رختكن خود شد ، لباس مخصوص آوليها را از تن در آورد تا در يك 

اين بازيگر خوش قريحه از آنجا آه مايل نبود لباسي آه ميپوشد چين و چروك اضافي  .چشم به هم زدن لباس مخصوص سوارآاران را بپوشد

پس لخت  .داشته باشد تصميم گرفت سراپا لخت شود و لباس سوارآاران را بر تن برهنه ــ و بقول معروف روي جامه ي حضرت حوا ــ بپوشد

اما ناگهان صداي يك آه به گوشش  .شد و در حالي آه تنش از خنكاي اتاق رختكن اندآي ميلرزيد مشغول صاف آردن چينهاي شلوارش شد

:صدا بار ديگر آه آشيد و به نجوا گفت .به دقت گوش فرا داد .چشمهايش از فرط تعجب گرد شدند .رسيد

…آه  …ــ خدايا از سر گناهانم بگذر 

هنرپيشه ي جوان حيرت زده به پيرامون خود نگريست اما هيچ چيز شبهه انگيزي نديد با وجود اين از سر احتياط تصميم گرفت به زير يگانه مبل 

زن جوان .و تصور ميكنيد چه ديد؟ آنجا ، اندام بلند يك مرد ، درازآش بود .رختكن يعني آاناپه اي آه در گوشه ي اتاق قرار داشت نگاهي بيفكند

 :وحشت زده واپس جهيد ، نيم تنه ي لباس اسب سواري را روي شانه هاي خود انداخت و با صدايي خفه فرياد آشيد

ــ تو آي هستي ؟

:از زير آاناپه زمزمه اي لرزان به گوش رسيد

!هيس …نترسيد ، من هستم  …من  …ــ منم 

هنرپيشه ي جوان وقتي زمزمه ي تودماغي را آه به فش فش روغن در ماهيتابه ي داغ ميمانست شنيد به آساني به هويت مردي آه زير 

خانم هنرپيشه مانند گل صد توماني سرخ شد و با  .او آسي جز اينديوآف تهيه آننده و اجاره دار تئاتر نبود .آاناپه مخفي شده بود پي برد

:لحني آآنده از خشم گفت

!همين جا قايم شده بوديد؟ فقط همين را آم داشتم پس در تمام اين مدت ،  !چطور جرأت آرديد ؟ پيرمرد پست فطرت …ــ شما ؟ چطور 

:اينديوآف آله ي طاس خود را از زير آاناپه بيرون آورد و فش فش آنان جواب داد

فكر آنيد مار هستم ، زير پايتان له ام آنيد ولي شما را به خدا قسم ميدهم سر و  !مرا بكشيد !عصباني نشويد عزيزم !عمر من …ــ عزيز من 

خوشگل من آنقدر نمي بينم آه حتي الزم   عزيزمن ، .من تن لخت شما را نديدم و نمي بينم و دلم هم نميخواهد ببينم !صدا راه نيندازيد

نزديك است قالب !من از ترس جان به زير آاناپه پناه آورده ام !به حرف من پيرمرد آه پا بر لب گور دارم گوش بدهيد !نيست خودتان را بپوشانيد

مگر نمي بينيد آه از ترس ، موي سرم سيخ شده است؟ ميدانيد ، پريندين شوهر گالشا جان از مسكو برگشته و حاال تمام تئاتر را  !تهي آنم

آخر گذشته از رابطه اي آه با گالشا جان دارم پنج هزار  !وحشتناك است !ميترسم .زير پا گذاشته است و دربدر دنبال من ميگردد تا بكشدم
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!روبل هم به اين قاتل جانم بدهكارم

 …وگرنه خدا مي داند آه چه باليي بر سرتان مي آورم  …همين االن گورتان را از اينجا گم آنيد وگرنه  !ــ اين حرفها اصًال به من مربوط نيست

!پست فطرت رذل

چه جايي مناسبتر از رختكن شما؟ هر جايي آه مخفي شوم حتمًا پيدا  !جلو پايتان زانو ميزنم  التماستان ميكنم ، !عزيزم هيس … !ــ هيس

در جريان پرده ي اول  !حدود دو ساعت پيش بود آه ديدمش !التماستان ميكنم !خواهش ميكنم !ميكند ولي جرأت نخواهد آرد به اينجا بيايد

.نمايش ، پشت دآورها ايستاده بودم ، يك وقت ديدم آه از سمت لژ به طرف صحنه مي آيد

:خانم بازيگر وحشت زده پرسيد

و هر دفعه هم آه لباس عوض ميكردم مرا ديد مي زديد؟ …ــ پس در تمام مدت نمايش درام همين جا افتاده بوديد؟ و 

:اينديوآف گريه آنان جواب داد

پيش از اين هم يك بار در نيژني به طرف من  !آن مردآه ي لعنتي مي آشدم !واي مادر جان ، دارم ميلرزم !سراپا ميلرزم !ــ دارم ميلرزم

!قضيه آنقدر مهم بود آه حتي روزنامه ها چاپش آردند …تيراندازي آرده بود 

داد  فرياد ميكشم ، …بيرون ، وگرنه  !من وقت ندارم ، االن بايد لباس بپوشم و روي صحنه بروم !بيرون !رفتار شما غير قابل تحمل است …ــ آه 

!چراغ روميزي را به سرتان ميكوبم …و بيداد راه مي اندازم 

!روبل ۵٠ .روبل به حقوقتان اضافه ميكنم ۵٠اگر بيرونم نكنيد  … !ساحل نجات من …اميد من  … !ــ هيس

اينديوآف از زير آاناپه بيرون  .هنرپيشه ي جوان تن برهنه ي خود را با لباسهايي آه دم دستش بود پوشاند و به سمت در دويد تا هوار بكشد

:خزيد و چار دست و پا از پي او راه افتاد و پاي زن را اندآي باالتر از قوزك پا گرفت و هن هن آنان گفت

!روبل به اضافه ي نصف درآمد تئاتر ٧۵ !از اينجا بيرونم نكنيد !روبل ٧۵ــ 

!ــ دروغ مي گوييد

!روبل و نصف درآمد ٧۵ …از زندگي ام خير نبينم اگر دروغ بگويم  !قسم مي خورم !ــ خدا لعنتم آند اگر دروغ بگويم

:آنگاه با صدايي آلوده به گريه گفت .هنرپيشه ي جوان لحظه اي دچار ترديد شد و از در فاصله گرفت

!ــ من آه مي دانم دروغ مي گوييد

!خيال آرده ايد اينقدر رذلم !خدا مرا ذليل آند اگر دروغ بگويم !ــ به خاك سياه بنشينم اگر دروغ بگويم

:زن جوان سرانجام رضايت داد

.حاال برگرديد زير آاناپه …فقط قولتان را فراموش نكنيد  …ــ بسيار خوب 

از  .دولسكايا آائوچوآوا نيز با عجله مشغول تعويض لباس شد .اينديوآف آه بلندي آشيد و فس فس آنان و هن هن آنان به زير آاناپه خزيد

اينكه مرد غريبه اي زير آاناپه ي اتاق رختكنش دراز آشيده است احساس وحشت و ناراحتي ميكرد اما از درك اين حقيقت آه گذشتش صرفًا 

از عشق و عالقه اش به هنر مقدس بازيگري ناشي ميشود چنان به اشتياق آمده بود آه لحظه اي بعد وقتي نيم تنه را از روي شانه هايش به

:زير مي انداخت نه تنها درشتگويي نكرد آه همدردي هم آرد

!آخر من هر آشغالي آه به دستم ميرسد مي چپانم زير آاناپه !ــ آوزما آلكسي يويچ ، عزيزم مي ترسم لباستان آثيف شود

تماشاچيان ، هنرپيشه ي خوش قريحه را هلهله آنان يازده بار به روي صحنه فرا خواندند و دسته گلي آه روي روبانش  .نمايش به پايان رسيد

همين آه هلهله ي تماشاچيان فروآش آرد زن جوان به طرف اتاق رختكن خود راه  .تقديمش آردند » !هرگز ترآمان نكنيد « :نوشته شده بود

تهيه آننده با موي ژوليده و لباس مچاله و غبارآلود ، دستهاي خود را به هم ميماليد و به قدري  .افتاد اما پشت دآورها با اينديوآف روبرو شد
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:خوشحال بود آه در پوستش نميگنجيد ؛ همين طور آه به زن جوان نزديك ميشد با خوشحالي گفت

هه ــ  !فكرش را بكنيد ، يارو اصًال پريندين نبود !نه ، پيش از هر آاري به ريش من پير خرفت بخنديد … !تصورش را بكنيد … !ــ هه ــ هه ــ هه

و من خنگ  …آخر ميدانيد ، پريندين هم ريش بور و دراز دارد  …مرده شوي ريش دراز و بورش را ببرد آه پاك گيج و منگم آرده بود  … !هه ــ هه

…متأسفم آه بيجهت مزاحم شما شدم ، خوشگلم  …هه ــ هه ــ هه  !، يارو را عوضي گرفتم

…ــ ولي قولي را آه به من داده ايد فراموش نكنيد 

و حاال آه يارو  …نه هر آسي   قرار و مدار من و شما بر سر پريندين بود ، !ولي يارو آه پريندين نبود …عمر من   ــ فراموش نكرده ام عزيزم ،

البته يارو اگر خود پريندين مي بود ، وضع آامًال فرق ميكرد ولي مي بينيد آه عوضي گرفته  .پريندين نبود دليلي نمي بينم وفاي به عهد آنم

!مردآه ي احمق الدنگ را بجاي پريندين گرفته بودم …بودم 

:دولسكايا آائوچوآوا با لحني آميخته به خشم ، اعتراض آرد

!رذل و بي شرم !ــ رذل

يارو شايد آفاش يا ببخشيد خياط بود و شما ميفرماييد  !ولي پريندين نبود …ــ اگر يارو خود پريندين مي بود شما حق داشتيد متوقع باشيد 

…مي فهميد  …من آدم شرافتمندي هستم   آه بنده بايد بابت چنين آدمي پول بدهم؟ عزيزم ،

:و در حالي آه به راه خود ادامه مي داد ، دستهايش را در هوا تكان داد و اضافه آرد

او آه  …يك مرد موبور  … !ــ باز اگر يارو خود پريندين مي بود البته وظيفه داشتم وفاي به عهد آنم ولي من چه مي دانم يارو آي و چكاره بود

… !پريندين نبود

 

 بچه ي ُتخص

ايوان ايوانيچ الپكين ، جواني آراسته و خوش قيافه ، و آناسيميونونا زامبليتسكايا دختري جوان با بيني آوچك فندقي ، از ساحل شيبدار سرازير 

چه گوشه  .نيمكت ، درست بر لب رودخانه ، در محاصره ي انبوه بوته هاي يك بيدستان جوان برپا ايستاده بود .شدند و روي نيمكتي نشستند

آافيست انسان روي نيمكتي بنشيند تا از انظار جهانيان ، نهان شود ــ فقط نگاه عنكبوتهاي آبي آه به سرعت برق بر سطح آب  !ي دنجي

مرد و زن جوان به چوب و قالب و قوطي پر از آرم و  .رودخانه ، به اين سو و آن سو ميدوند ، و نگاه ماهيهاست آه بر نيمكت نشينان مي افتد

دقيقه اي بعد ، الپكين به پيرامون خود نگريست .هر دو نشستند و بدون اتالف وقت ، مشغول صيد شدند .ساير وسايل ماهيگيري مجهز بودند

:و گفت

از لحظه اي آه شما را  …خيلي حرف دارم  …آناسيميونونا ، مطالب زيادي هست آه بايد با شما در ميان بگذارم  .ــ خوشحالم آه تنها هستيم

به مفهوم زندگي پي بردم و بتم را ــ بتي آه بايد تمام زندگي شرافتمندانه ام را به پايش  …مواظب باشيد ، مال شما دارد نك ميزند  …ديدم 

دل به شما  …همين آه نگاهم به شما افتاد ، براي اولين بار ، عاشق شدم  …از نك زدنش پيداست آه بايد درشت باشد  …بريزم ــ شناختم 

عزيزم ، شما را به خدا قسم ميدهم صاف و پوست آنده  …حوصله آنيد ، چوب را به اين شكل نكشيد ، بگذاريد باز هم نك بزند  !سپردم

من خود را شايسته ي عشق شما نميدانم ، نميتوانم حتي  !خيال نكنيد آه به عشق متقابل اميد بسته ام ، نه …بگوييد آه آيا ميتوانم؟ 

!بكشيدش بيرون …ولي آيا ميتوانم اميدوار باشم آه  …فكرش را بكنم 

آناسيميونونا دست خود را بلند آرد ، قالب را با حرآتي سريع از آب بيرون آشيد و شادمانه فرياد زد ؛ ماهي آوچكي به رنگ نقره اي مايل به 

.سبز ، در هوا به شدت پيچ و تاب ميخورد

!حيف شد ، در رفت !بجنبيد …ياهللا  !ــ خداي من ، ماهي سوف
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!شلپ ، در آب افتاد …ماهي آوچك از قالب رهاشد ؛ روي چمن به سمت دنياي دلخواه خود جست و خيزي آرد و 

ناخودآگاه دست دختر جوان را گرفت و لبهاي خود را   الپكين آه قصد داشت ماهي را پيش از فرو رفتنش در آب ، تعقيب آند بجاي ماهي ،

و اين  .لبهاي آن دو ، با بوسه اي به هم آمده بودند .آناسيميونونا دست خود را واپس آشيد اما آار از آار گذشته بود …ناخودآگاه بر آن فشرد 

از پي بوسه ي نخست ، نوبت به بوسه ي دوم و سپس به قسم خوردنها و اطمينان دادنها رسيد  .پيشامد ، به گونه اي ناخودآگاه رخ داده بود

معموًال خوشبختي يا خود آلوده به زهر  .وجود ندارد  اما در زندگي انسان فاني ، چيزي به اسم سعادت مطلق ، !چه لحظه هاي سعادتباري …

در لحظه هايي آه زن و مرد جوان گرم بوس و آنار  .و اين روال ، شامل حال آن روز هم شد .است يا چيزي از خارج ، به زهر آلوده اش ميكند

برادر آناسيميونونا يعني آولياي  :هر دو چشم به رودخانه دوختند و از فرط دهشت خشكشان زد .بودند ناگهان صداي خنده اي طنين انداز شد

:محصل تا آمر در آب ايستاده بود ــ آن دو را تماشا ميكرد و لبخند ميزد

.ماچ و بوسه ؟ مي روم براي مادر جان تعريف مي آنم … !ــ اهه

:الپكين آه تا بناگوش سرخ شده بود زير لب من من آنان گفت

زاغ سياه آسي را چوب زدن ، نهايت فرومايگي است ولي باز گفتن مشاهدات ، عين پستي …ــ اميدوارم شما به عنوان يك انسان شرافتمند 

…تصور ميكنم شما آه جوان شريف و نجيبي هستيد  … !و رذالت و دنائت است

:اما جوان شريف و نجيب ، سخن او را قطع آرد و گفت

!ــ يك روبل مي گيرم و لوتان نمي دهم

پسرك اسكناس را در مشت خيس خود مچاله آرد ، سوتي آشيد و  .الپكين يك اسكناس يك روبلي از جيب خود در آورد و آن را به آوليا داد

.گرچه دو دلداده تنها ماندند اما هواي عشقبازي از سرشان پريده بود .شناآنان دور شد

آناسيميونونا هم قوطيهاي خالي خود را به  .فرداي آن روز ، الپكين يك جعبه آبرنگ و يك توپ ، از شهر با خود آورد و آنها را به آوليا اهدا آرد

از قرار  .بعد هم بناچار يك جفت دگمه سردست را آه تصوير آله ي درشت سگي بر آن نقش خورده بود ، به او هديه داد .برادرش بخشيد

معلوم ، اين وضع به مذاق بچه ي شرور ، خوش آمده بود چرا آه از آن روز ، به طمع آسب غنايم بيشتر ، دو دلداده را به زير مراقبت دايمي 

به هر گوشه اي آه پناه مي بردند آوليا نيز همانجا سبز ميشد و زاغ سياهشان را چوب ميزد ؛ خالصه آنكه لحظه اي آن دو را تنها  .خود آشيد

:الپكين دندان قروچه ميكرد و زير لب ميغريد .نميگذاشت

!خدا مي داند در آينده چه جانوري از آب در بيايد !با اين سن و سال آمش ، راستي آه رذل بزرگي ست !ــ پست فطرت

سايه به سايه به تعقيبشان مي پرداخت و  .مدام تهديد به لو دادن ميكرد .در سراسر ماه ژوئن ، آوليا روز و روزگار آن دو دلداده را سياه آرد

چه ميتوانستند بكنند؟ ناچار شدند وعده ي  .هر چه ميدادند آمش بود تا آنجا آه حتي روزي طلب ساعت جيبي آرد .مدام هديه ميطلبيد

.خريد ساعت را هم بدهند

:يك روز آه دور ميز نشسته و مشغول صرف عصرانه بودند ناگهان آوليا بلند بلند خنديد و چشمكي زد و از الپكين پرسيد

ــ بگويم ؟ ها ؟

.آناسيميونونا هم شتابان از پشت ميز بلند شد و دوان دوان به اتاق خود رفت .الپكين سرخ شد و بجاي آلوچه ، دستمال سفره را جويد

الپكين بعد از  !چه روز خوشي .ادامه يافت  اين وضع تا آخر ماه اوت يعني تا روزي آه سرانجام الپكين رسمًا از آناسيميونونا خواستگاري آرد ،

همين آه چشم او به آوليا  .پايان مذاآره با والدين آنا و آسب موافقت آنان ، پيش از هر آاري به باغ دويد و به جست و جوي آوليا پرداخت

در هيمن هنگام آنا هم آه دنبال  .افتاد ، در حالي آه دلش ميخواست از شدت شوق فرياد بزند ، چنگ انداخت و گوش بچه ي تخص را گرفت

بايد آنجا مي بوديد و لذتي را آه بر چهره ي دو دلداده ي جوان نقش بسته بود تماشا  .آوليا ميگشت سر رسيد و گوش ديگر او را چسبيد
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:آوليا اشك ميريخت و التماس ميكرد !ميكرديد

… !ديگر نمي آنم !ببخشيد !ــ قربان آن شكلتان بروم ، غلط آردم

تا چندين سال بعد ، الپكين و آناسيميونونا در هر موقعيتي آه دست ميداد اعتراف ميكردند آه باالترين لذت نفس گيري آه در تمام دوران 

.دلباختگيشان نصيبشان شده بود ، همانا لحظه اي بود آه گوشهاي آن بچه ي تخص را ميكشيدند

 

 در پستخانه

.، رئيس پستخانه ي شهرمان را چند روز قبل ، به خاك سپرديم »سالدآوپرتسوف  «همسر جوان و خوشگل 

بعد از پايان مراسم خاآسپاري آن زيبارو ، به پيروي از آداب و سنن پدران و نياآانمان ، در مجلس يادبودي آه به همين مناسبت در ساختمان 

.پستخانه برپا شده بود شرآت آرديم

آوردند ، پيرمرِد زن مرده ، به تلخي زار زد و  )نوعي نان گرد و نازك آه خمير آن از آرد و شير و شكر و تخم مرغ تهيه ميشود(هنگامي آه بليني 

:گفت

 !عين بليني …طفلكي مانند همين بليني ها ، نرم و گلگون و خوشگل بود  …ــ به اين بليني ها آه نگاه ميكنم ، ياد زنم مي افتم 

:تني چند سر تكان دادند و اظهار نظر آردند آه

 !زني درجه يك …ــ از حق نمي شود گذشت ، خانم تان واقعًا خوشگل بود 

ولي آقايان ، خيال نكنيد آه او را فقط بخاطر وجاهتش و خلق خوش و ملكوتي …آنقدر خوشگل بود آه همه از ديدنش مبهوت ميشدند  …ــ بله 

او را بخاطر خصيصه ي روحي  …در دنيايي آه ماه بر آن نور مي پاشد ، اين دو خصلت را زنهاي ديگر هم دارند  !نه .اش دوست ميداشتم

گرچه زني شوخ طبع و جسور و بذله گو و عشوه گر بود با اينهمه نسبت به من  :ميدانيد …بله ، خدا رحمتش آند  .ديگري دوست ميداشتم

هرگز اتفاق نيفتاد آه به شوهر پيرش  !ساله ام دست از پا خطا نميكرد ٢٠سالم تمام شود ولي زن  ۶٠با آنكه خودم نزديك است  .وفادار بود

!خيانت آند

سالدآوپرتسوف رو آرد به او و  .شماس آليسا آه در جمع ما گرم انباشتن شكم خود بود با سرفه اي و لندلندي خوش آهنگ ، ابراز شك آرد

:پرسيد

ــ پس شما حرفهاي مرا باور نمي آنيد ؟

:شماس ، با احساس شرمساري جواب داد

از همين  …رانده وو و سس فرانسوي و  …فرنگي مآب شده اند  …سر به هوا و  …اين روزها زنهاي جوان خيلي  …ــ نه اينكه باور نكنم ولي 

 …حرفها 

من با توسل به انواع شيوه هاي به اصطالح استراتژيكي ، حس وفاداري زنم را مانند استحكامات  !ــ شما شك ميكنيد اما من ثابت ميكنم

بله  .با رفتاري آه من دارم و با توجه به حيله هايي آه به آار مي بردم ، محال بود بتواند به نحوي ، به من خيانت آند .نظامي ، تقويت ميكردم

آافيست آنها را بر زبان  .ميدانيد ، آلماتي بلدم آه به اسم شب مي مانند .آقايان ، نيرنگ به آار ميزدم تا بستر زناشويي ام از دست نرود

…بياورم تا سرم را با خيال راحت روي بالش بگذارم و تخت بخوابم 

ــ منظورتان آدام آلمات است ؟

البته شما از اين شايعات اطالع آامل داريد ؛ مثًال به هر  .مي دانيد ، در سطح شهر ، شايعه پراآني هاي سوء ميكردم .ــ آلمات خيلي ساده

 »زنم آلنا ، با ايوان آلكس ييچ زاليخواتسكي ، يعني با رئيس شهرباني مان روي هم ريخته و مترسش شده  « :آسي ميرسيدم ميگفتم
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در سرتاسر شهرمان  .بعد از چنين شايعه اي ، مرد ميخواستم جرأت آند و به آلنا چپ نگاه آند .همين مختصر و مفيد ، خيالم را تخت ميكرد

مردها همين آه با زنم روبرو ميشدند ، با عجله از او فاصله ميگرفتند تا .يكي را نشانم بدهيد آه از خشم زاليخواتسكي وحشت نداشته باشد

تا چشم بهم بزني ، پنج تا  !آخر هر آه با اين لعبت سبيل آلفت در افتاد ، ور افتاد !ها ــ ها ــ ها .مبادا خشم رئيس شهرباني را برانگيزند

و تحت همين عنوان ، پرونده اي  »چارپاي سرگردان در آوچه  « :مثًال بلد است اسم گربه ي آسي را بگذارد .پرونده براي آدم ، چاق ميكند

 .عليه صاحب گربه درست آند

:همه مان شگفت زده و انگشت به دهان ، پرسيديم

 !!ــ پس زنتان مترس زاليخواتسكي نبود ؟

!اين همان آاله گشادي ست آه سر شما جوانها ميگذاشتم !ها ــ ها ــ ها …اين همان حيله اي ست آه صحبتش را ميكردم  .ــ نه

از آاله گشادي آه اين پير خيكي و دماغ گنده ،  .نشسته بوديم و مهر سكوت بر لب داشتيم .حدود سه دقيقه در سكوت مطلق گذشت

:سرانجام ، شماس ، دهان گشود و لندلندآنان گفت .سرمان گذاشته بود ، دلخور و شرمنده بوديم

 !ــ خدا اگر بخواهد ، باز هم زن مي گيري

 انتقام زن

نادژدا پترونا ، مالك آپارتماني آه محل وقوع داستان ماست ، شتابان از روي آاناپه بلند شد و دوان دوان به طرف در .زنگ در را به صدا در آوردند

» …البد شوهرم است  « :با خود ميگفت .رفت

مردي بلند قامت و خوش قيافه ، با پالتو پوست نفيس و عينك دسته طاليي در برابرش  .اما وقتي در را باز آرد ، با مردي ناآشنا روبرو شد

 .ايستاده بود ؛ گره بر ابرو و چين بر پيشاني داشت ؛ چشمهاي خواب آلودش با نوعي بيحالي و بي اعتنايي ، به دنياي خاآي ما مينگريستند

:نادژدا پرسيد

ــ فرمايش داريد ؟

شما خانم چلوبيتيف نيستيد؟ …به اسم چلوبيتيف به اينجا دعوت شده ام  …از طرف خانواده اي به اسم  .ــ من پزشك هستم خانم محترم

 .شوهرم گذشته از آنكه تب داشت ، دندانش هم آپسه آرده بود .معذرت ميخواهم …اما شما را به خدا آقاي دآتر  …خودم هستم  …ــ چرا 

خود او خدمتتان نامه نوشته و خواهش آرده بود تشريف بياوريد اينجا ولي شما ، از بس دير آرديد آه او نتوانست درد دندان را تحمل آند و 

.رفت پيش دندانساز

…حق اين بود آه نزد دندانپزشكش مي رفت و مزاحم من نمي شد  …ــ هوم 

.حدود يك دقيقه در سكوت گذشت .اين را گفت و اخم آرد

باور آنيد اگر شوهرم ميدانست آه تشريف مي آوريد ،  …ــ آقاي دآتر از زحمتي آه به شما داديم و شما را تا اينجا آشانديم عذر ميخواهم 

…ببخشيد  …ممكن نبود پيش دندانساز برود 

:دآتر زير لب لندلندآنان گفت .نادژدا پترونا پشت گردن خود را خاراند .دقيقه اي ديگر در سكوت گذشت

…وقت ماها آنقدر ارزش دارد آه  .جايز نيست بيش از اين معطل شوم !ــ خانم محترم ، لطفًا مرخصم آنيد

 …من آه معطلتان نكرده ام  …من آه  …ــ يعني 

!ــ ولي خانم محترم ، بنده آه نمي توانم بدون دريافت حق القدم از خدمتتان مرخص شوم

:نادژدا پترونا تا بناگوش سرخ شد و تته پته آنان گفت

 …شما زحمت آشيده ايد ، تشريف آورده ايد اينجا  …بايد حق القدم داد ، درست مي فرماييد  …ــ حق القدم ؟ آه ، بله ، حق با شماست 

Page 12



Www.ketabkhaneh.i8.coM

متأسفانه يك  …موقعي آه شوهرم از منزل بيرون ميرفت ، آيف پولمان را هم با خودش برد  …باور بفرماييد شرمنده ام  …ولي آقاي دآتر 

 …پاپاسي در خانه ندارم 

اتاقهايتان را  .پس مي فرماييد تكليف بنده چيست؟ من آه نميتوانم همين جا بنشينم و منتظر شوهرتان باشم … !عجيب است … !ــ هوم

…حق القدم من ، در واقع مبلغ قابلي نيست  …بگرديد شايد پولي پيدا آنيد 

اگر پولي همراهم بود ممكن نبود بخاطر يك روبل  …من واقعًا شرمنده ام  …ــ آقاي دآتر باور بفرماييد شوهرم تمام پولمان را با خودش برده 

…وضع احمقانه را تحمل آنم  …ناقابل ، اين وضع 

طوري رفتار ميكنند آه انگار ما آدم  !به خدا قسم آه تلقي شان مايه ي حيرت است …ــ مردم تلقي عجيبي از حق القدم پزشك ها دارند 

 …وقتم را تلف آرده ام  …فكر آنيد اينهمه راه را آمده ام و زحمت آشيده ام  …آار و زحمت ما را ، آار به حساب نمي آورند  .نيستيم

!ــ مشكل شما را مي فهمم آقاي دآتر ، ولي قبول بفرماييد گاهي اوقات ممكن است در خانه ي آدم حتي يك صناري پيدا نشود

خودداري از پرداخت  …ساده و غير منطقي تشريف داريد  …دارم ؟ خانم محترم شما واقعًا آه  »گاهي اوقات ها  «من چه آار به اين  …ــ آه 

از اينكه نميتوانم از دست شما به پاسبان سر آوچه شكايت  …عملي است ــ حتي نميتوانم بگويم ــ خالف وجدان  …حق القدم يك پزشك 

 !واقعًا آه عجيب است …آنم ، آشكارا سوءاستفاده ميكنيد 

صورت نادژدا پترونا به قدري سرخ شد آه گفتي لپهايش  …بجاي تمام بشريت ، احساس شرمندگي ميكرد  …آنگاه اندآي اين پا و آن پا آرد 

:مشتعل شده بودند ؛ عضالت چهره اش از شدت نفرت و انزجار ، تاب برداشته بودند ؛ بعد از سكوتي آوتاه ، با لحن تندي گفت

حق  …االن آسي را به دآان سر آوچه مان مي فرستم ، شايد بتوانم از او قرض بگيرم  … !يك دقيقه به من مهلت بدهيد !ــ بسيار خوب

.القدمتان را مي پردازم ، نگران نباشيد

دآتر پالتو پوست خود را در آورد ، به اتاق پذيرايي رفت و روي مبلي يله  .سپس به اتاق مجاور رفت و يادداشتي براي آاسب سر گذر نوشت

نادژدا پترونا سر پاآت را باز آرد ، از الي يادداشت جوابيه ي آاسب ، يك  .حدود پنج دقيقه بعد ، جواب آمد .هر دو خاموش و منتظر بودند .داد

:اسكناس را روي ميز گذاشت و گفت .چشمهاي پزشك از شدت خشم درخشيدند .اسكناس يك روبلي در آورد و آن را به طرف دآتر دراز آرد

…ببخشيد  !بنده هرگز …شايد نوآرم يك روبل بگيرد ولي  …ــ خانم محترم از قرار معلوم ، بنده را دست انداخته ايد 

!ــ پس چقدر ميخواهيد ؟

.البته اگر مايل باشيد مي توانم از شما پنج روبل قبول آنم …ــ معموًال ده روبل مي گيرم 

!پول ندارم :من همان اول آار به شما گفتم …ــ پنج روبلم آجا بود ؟ 

آدمي آه بتواند به شما يك روبل قرض بدهد ، چرا پنج روبل ندهد؟ مگر برايش فرق ميكند؟  .ــ يادداشت ديگري براي آاسب سر گذر بفرستيد

…من آدم بيكاري نيستم ، وقت ندارم  .خانم محترم ، لطفًا بيش از اين معطلم نكنيد

 !خشن و بيرحم !نه !آم لطف و نامهربان تشريف داريد ..ندانم ، دستكم بايد بگويم آه  »گستاخ  «ــ گوش آنيد آقاي دآتر ، اگر اسمتان را 

 !نفرت انگيز هستيد …حاليتان شد؟ شما 

:با خود فكر آرد .نادژدا پترونا به طرف پنجره چرخيد و لب به دندان گرفت ؛ قطره هاي درشت اشك از چشمهايش فرو غلتيدند

آخر چرا نبايد وضع وحشتناك و اسفناك مرا درك  …جرأت ميكند  …به خودش اجازه ميدهد  !حيوان صفت !بي شرف !مردآه ي پست فطرت «

 » !صبر آن تا حاليت آنم !لعنتي …آند؟ 

:با صدايي آرام و لحني ملتمسانه گفت .در اين لحظه به سمت دآتر چرخيد ؛ آثار رنج و التماس بر چهره اش نقش خورده بود

اينقدر رنج و  …هرگز راضي نميشديد بخاطر پول  …آقاي دآتر آاش قلبي در سينه تان مي تپيد ، آاش ميخواستيد درك آنيد  !ــ آقاي دآتر
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…خيال ميكنيد درد و غصه ي خودم آم است؟  …عذابم بدهيد 

در اين لحظه دست برد و شقيقه هاي خود را فشرد ؛ خرمن گيسوانش در يك چشم به هم زدن ــ گفتي فنري را فشرده بود ، نه شقيقه 

 …هايش را ــ بر شانه هايش فرو ريخت 

و حاال يك مرد تحصيل آرده به خودش اجازه ميدهد …اين بيغوله ي گند و نفرت انگيز را تحمل ميكنم  …ــ از دست شوهر نادانم عذاب ميكشم 

تا آي بايد عذاب بكشم؟ !خداي من .مالمتم آند ، سرآوفتم بزند

…ــ ولي خانم محترم ، قبول آنيد آه موقعيت خاص صنف ما 

نادژدا پترونا تلوتلو خورد و به بازوان دآتر آه به طرف او دراز شده بود ، در آويخت و از  :اما دآتر ناچار شد خطابه اي را آه آغاز آرده بود قطع آند

 .سر او به سمت شانه ي دآتر خم شد و روي آن آرميد …هوش رفت 

:دقيقه اي بعد ، زمزمه آنان گفت

…همه چيز  …همه چيز را برايتان تعريف ميكنم  …جلوتر  …جلو شومينه دآتر  …ــ بياييد از اين طرف 

ساعتي بعد دآتر ، آپارتمان نادژدا پترونا را ترك گفت ؛ 

:در حالي آه سوار سورتمه ي خود ميشد ، زير لب گفت …هم دلخور بود ؛ هم شرمنده ؛ هم سرخوش 

 » !يك وقت ناچار ميشود پولش را بسلفد !انسان وقتي صبح ها از خانه اش بيرون مي رود ، نبايد پول زياد با خودش بردارد «

 

 خوشحالي

.حدود نيمه هاي شب بود

در اين ساعت ،  .دميتري آولدارف ، هيجان زده و آشفته مو ، ديوانه وار به آپارتمان پدر و مادرش دويد و تمام اتاقها را با عجله زير پا گذاشت

برادران دبيرستاني اش  .خواهرش در رختخواب خود دراز آشيده و گرم خواندن آخرين صفحه ي يك رمان بود .والدين او قصد داشتند بخوابند

 .خواب بودند

:پدر و مادرش متعجبانه پرسيدند

ــ تا اين وقت شب آجا بودي ؟ چه ات شده ؟ 

!حتي باور آردني نيست …حتي  !انتظارش را نداشتم !اصًال فكرش را نميكردم !ــ واي آه نپرسيد

:بلند بلند خنديد و از آنجايي آه رمق نداشت سرپا بايستد ، روي مبل نشست و ادامه داد

!اين هاش ، نگاش آنيد !تصورش را هم نمي توانيد بكنيد !ــ باور نكردني

.برادران محصلش هم از خواب بيدار شدند .خواهرش از تخت به زير جست ، پتويي روي شانه هايش افكند و به طرف او رفت

ــ آخر چه ات شده ؟ رنگت چرا پريده ؟

تا امروز فقط شما خبر داشتيد آه در اين  !سراسر روسيه !حاال ديگر در سراسر روسيه مرا مي شناسند !ــ از بس آه خوشحالم ، مادر جان

 !مادر جانم !اما حاال سراسر روسيه از وجود من خبردار شده است !دار دنيا آارمند دون پايه اي به اسم دميتري آولدارف وجود خارجي دارد

!واي خداي من

.با عجله از روي مبل بلند شد ، بار ديگر همه ي اتاقهاي آپارتمان را به زير پا آشيد و دوباره نشست

ــ باالخره نگفتي چه اتفاقي افتاده ؟ درست حرف بزن ؟

ــ زندگي شماها به زندگي حيوانات وحشي مي ماند ، نه روزنامه مي خوانيد ، نه از اخبار خبر داريد ، حال آنكه روزنامه ها پر از خبرهاي جالب 
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مگر غير از اين است آه  !خداي من !واي آه چقدر خوشبختم !هيچ چيزي مخفي نمي ماند .تا اتفاقي مي افتد فوري چاپش ميكنند !است

!ولي حاال ، راجع به من هم نوشته اند …روزنامه ها فقط از آدمهاي سرشناس مي نويسند؟ 

 !ببينمش !ــ نه بابا

برادران دبيرستاني اش از جاي خود جهيدند  .مادر ، نگاه خود را به شمايل مقدسين دوخت و صليب بر سينه رسم آرد .رنگ از صورت پدر پريد

.و با پيراهن خوابهاي آوتاه به برادر بزرگشان نزديك شدند

مادر جان ، اين روزنامه را مثل يك يادگاري در گوشه اي  !حاال ديگر همه ي مردم روسيه ، مرا مي شناسند !ــ آره ، راجع به من نوشته اند

!بفرماييد ، نگاش آنيد .گاهي اوقات بايد بخوانيمش !مخفي آنيد

آنگاه انگشت خود را به قسمتي از روزنامه آه با مداد آبي رنگ ، خطي به دور خبري  .روزنامه اي را از جيب در آورد و آن را به دست پدر داد

:آشيده بود ، فشرد و گفت

 !ــ بخوانيدش

.پدر ، عينك بر چشم نهاد

!ــ معطل چي هستيد ؟ بخوانيدش

دسامبر  ٢٩در تاريخ  « :پدر سرفه اي آرد و مشغول خواندن شد .مادر ، باز نگاه خود را به شمايل مقدسين دوخت و صليب بر سينه رسم آرد

» …، دميتري آولدارف  ٢٣، مقارن ساعت 

!ــ مي بينيد ؟ ديديد ؟ ادامه اش بدهيد

ساختمان متعلق به آقاي (دميتري آولدارف آارمند دون پايه ي دولت ، هنگام خروج از مغازه ي آبجو فروشي واقع در مااليا برونا  … «ــ 

» …به علت مستي  )آوزيخين

!ادامه !ادامه اش بدهيد !مي بينيد ؟ جزء به جزء نوشته اند …ــ مي دانيد با سيمون پترويچ رفته بوديم آبجو بزنيم 

به علت مستي ، تعادل خود را از دست داد ، سكندري رفت و به زير پاهاي اسب سورتمه ي ايوان دروتف آه در همان محل متوقف بود  … «ــ 

اسب وحشت زده از روي آارمند فوق الذآر جهيد و سورتمه را  .سورچي مذآور اهل روستاي دوريكين از توابع بخش يوخوسكي است .، افتاد

اسب رميده ، بعد از طي  .مسكو به اسم استپان لوآف سرنشين آن بود ، از روي بدن شخص مزبور ، عبور داد ٢آه يكي از تجار رده ي 

آولدارف آه به حالت اغما افتاده بود ، به آالنتري منتقل گرديد و تحت  .مسافتي توسط سرايدارهاي ساختمانهاي همان خيابان ، مهار شد

» …ضربه ي وارده به پشت گردن او  .معاينه ي پزشكي قرار گرفت

!بخوانيدش ؛ ادامه اش بدهيد .ــ پِس گردنم ، پدر ، به مال بند اسب خورده بود 

آمكهاي ضروري پزشكي ، بعد از تنظيم صورتمجلس و تشكيل پرونده  .به پشت گردن او ، ضربه ي سطحي تشخيص داده شده است … «ــ 

»، در اختيار مصدوم قرار داده شد 

 !حاال ديگر اين خبر در سراسر روسيه پيچيد !خوانديد آه ؟ ها ؟ محشر است .ــ دآتر براي پس گردنم ، آمپرس آب سرد تجويز آرد

:آنگاه روزنامه را با عجله از دست پدرش قاپيد ، آن را چهار تا آرد و در جيب آت خود چپاند و گفت

بعدش هم سري به ناتاليا ايوانونا و آنيسيم واسيليچ ميزنم و ميدهم  …ــ مادر جان ، من يك تك پا مي روم تا منزل ماآارف ، بايد نشانشان داد 

!خداحافظ !من رفتم …آنها هم بخوانند 

 .اين را گفت و آاله نشاندار اداري را بر سر نهاد و شاد و پيروزمند ، به آوچه دويد

 در اتاقهاي يك هتل
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:ــ برافروخته و آف بر لب ، به صاحب هتل پريد و فرياد زنان گفت ۴٧همسر سرهنگ ناشاتيرين ــ ساآن اتاق شماره ي 

 !اينجا آه هتل نيست ، پاتوق اوباش است !يا همين االن اتاقم را عوض مي آنيد يا از هتل لعنتي تان بيرون مي روم !ــ گوش آنيد آقاي محترم

آخر اين هم شد وضع؟ شب !ببينيد آقا ، من دو دختر بزرگ دارم و از پشت ديوار اتاقمان ، از صبح تا غروب حرفهاي رآيك و زننده شنيده ميشود

باز جاي شكرش باقيست آه دخترهاي بينواي من ،  !عين يك گاريچي !گاهي اوقات حرفهايي مي پراند آه مو به تن آدم سيخ ميشود !و روز

!بفرماييد ، ميشنويد؟ االن هم دارد بد و بيراه ميگويد …چيزي از اين حرفها نميفهمند وگرنه مي بايست دستشان را ميگرفتم و ميزدم به آوچه 

!خودتان گوش آنيد

:صدايي بم و گرفته به گوش مي رسيد آه مي گفت ۴٧از اتاق ديوار به ديوار اتاق شماره ي 

ستوان دروژآف يادت هست آه؟ يك روز آه داشتيم بيليارد بازي ميكرديم پايش را بلند آرد و زانويش را  .ــ من ، برادر داستان بهتري بلدم

اول فكر آرديم آه ماهوت ميز بيليارد جر خورد ولي وقتي  !جر ــ ر ــ ر ــ ر :بزند ، يكهو يك چيزي گفت )به گوشه( Vuglگذاشت روي ميز تا 

اين المذهب پايش را آنقدر بلند آرده بود آه خشتكش از اين  !دقت آرديم برادر ، ديديم اي بابا ، اياالت متحده ي جناب سروان ، پاك در رفته

آفر اوآورآين درآمد و رنگش  …چند تا از زنها ــ از جمله زن اوآورآين بي بته ــ هم آنجا بودند  !ها ــ ها ــ ها …سر تا آن سر ، جر خورده بود 

معلوم است ديگر ، حرف حرف مي آورد  …جنجال بپا آرد و مدعي شد آه دروژآف حق نداشت در حضور زن او بي ادبي آند  …شد گچ خالي 

اوآورآين شاهدهايش را پيش ستوان فرستاد و او را به دوئل دعوت آرد ولي دروژآف بجاي آنكه مرتكب … !تو آه بچه هاي ما را ميشناسي …

تقصير  …بگذار شاهدهاش بروند سراغ خياطي آه شلوارم را دوخته بود  !به من چه مربوط است « :گفت …ها ــ ها ــ ها  …حماقت شود 

!ها ــ ها ــ ها … !ها ــ ها ــ ها » !اوست ، نه من

ليليا و ميليا ، دختران سرهنگ آه پاي پنجره نشسته و مشت ها را تكيه گاه گونه هاي گوشت آلودشان آرده بودند ، چشمهاي ريز خود را به 

:خانم سرهنگ رو آرد به صاحب هتل و ادامه داد .زمين دوختند و سرخ شدند

 !شوهرم يك فرمانده ي نظامي است !ــ شنيديد؟ و شما ميگوييد آه اين جور حرفها اشكالي ندارد؟ آقاي محترم ، من زن يك سرهنگ هستم

!من اجازه نميدهم آه يك گاريچي ، تقريبًا در حضور من ، حرفهاي زشت و نامربوط بزند

…ايشان اشراف زاده اند  …ــ خانم محترم ، ايشان گاريچي نيستند ، اسمشان سروان ستاد آيكين است 

ــ حاال آه ايشان اشرافيت شان را طوري ار ياد برده اند آه درست مانند يك گاريچي حرفهاي رآيك مي زنند ، مستحق تحقير و تنفر بيشتري 

!خالصه آقاي محترم ، بجاي آنكه با من جر و بحث آنيد ، تشريف ببريد و اقدام آنيد !هستند

گاهي  !ــ خانم محترم ، آخر بنده چكار ميتوانم بكنم؟ نه فقط شما ، بلكه همه از دست او مي نالند ؛ من آه آاري از دستم ساخته نيست

ولي او مشتهايش را گره ميكند و هزار جور » !حيا آنيد !از خدا بترسيد  گانيبال ايوانيچ ، « :اوقات به اتاقش ميروم و سرزنشش ميكنم و ميگويم

مثًال صبح آه از خوب بيدار  !افتضاح است ، افتضاح …و از همين حرفهاي رآيك  » !بيالخ « :مثًال ميگويد  ليچار و حرف مفت تحويلم ميدهد ؛

گاهي وقتها هم آه مست ميكند هر چه فشنگ در تپانچه …ميشود يك وقت مي بينيد ــ ببخشيد ، ها ــ با لباس زير ، توي راهرو راه مي افتد 

بعد از قمار هم ، دعوا و آتك آاري راه مي  …از صبح تا غروب شراب آوفت ميكند ، شبها هم قمار ميزند  …دارد به ديوارهاي اتاق شليك ميكند 

!باور بفرماييد ، از روي مشتريهاي هتل ، خجالت ميكشم …اندازد 

!ــ چرا اين پست فطرت را بيرون نمي اندازيد

البته ما حاضريم از خير طلبمان  …ــ بيرون؟ مگر ميشود اين آدم را بيرون انداخت؟ در عرض همين سه ماه گذشته ، آلي به بنده بدهكار شده 

قاضي صلح حكم تخليه ي اتاق را صادر آرده ولي او آار را به تجديد نظر و استيناف و  .…بگذريم به شرط آنكه به زبان خوش ول آند و برود 

ولي راستش را بخواهيد مرد  !باور بفرماييد بالي جانم شده …پژوهش و اين جور حرفها آشانده است و مرتب هم قضيه را آش ميدهد 

Page 16



Www.ketabkhaneh.i8.coM

همين ديروز آه مست نبود همه ي روز را نشست و  .وقتي آه هشيار است ، از خوبي لنگه ندارد …جوان ، خوش قيافه ، باهوش  !خوبيست

.براي پدر و مادرش نامه نوشت

:همسر سرهنگ آهي آشيد و گفت

!ــ بيچاره پدر و مادرش

هم فحشش ميدهند ، هم از هتلها بيرونش ميكنند  …آدام پدر و مادري خوش دارند فرزندشان تنبل و بي عار بار بيايد؟  !ــ راستي آه بيچاره

!راستي آه بدبختي است …ولي روزي نيست آه بخاطر دعوا و رسوايي ، آارش به دادگاه نكشد 

:خانم سرهنگ بار ديگر آه آشيد و گفت

!ــ بيچاره زنش

 …ــ ايشان مجرد هستند ، خانم ، آي حاضر ميشود به اين جور آدمها زن بدهد؟ اگر سر سالم به گور ببرد بايد خدا را شكر آند 

:خانم سرهنگ از اين گوشه ي اتاق تا گوشه ي ديگر قدم زد و پرسيد

ــ گفتيد مجرد است؟

.ــ بله خانم محترم

:خانم سرهنگ ، راه رفته را بازگشت ، لحظه اي به فكر فرو رفت و زير لب به آهستگي گفت

چرا  !اينقدر جوان و اينقدر فاسد !حيف !ميترسم سرما بخوريد  ليليا ، ميليا ، از پشت پنجره بياييد اين طرف ، !هوم …مجرد است  … !ــ هوم

…آه اينطور  …گفتيد آه متأهل نيست؟  …مادري در آنار خود ندارد آه  !بايد اينطور باشد؟ البد آسي را ندارد آه اثر مطلوب رويش بگذارد

:و بعد از دمي تأمل با لحن ماليمي اضافه آرد

خانم سرهنگ  :بگوييد …از اداي آلمات زشت و ناهنجار خودداري آند  …لطفًا به اتاقش برويد و از قول من خواهش آنيد آه  …ــ بسيار خوب 

بگوييد آه آنها يعني ما ، از  …زندگي ميكنيم  ۴٧بگوييد آه ايشان يعني من به اتفاق دخترهايم در اتاق شماره  …ناشاتيرينا خواهش آرده اند 

…ملك شخصي شان آمده اند 

!ــ اطاعت ميكنم خانم

!آه ، ميليا ، پنجره را ببند !هستيم  بعدازظهرها بيرون نمي رويم ، …الاقل بيايد از ما عذرخواهي آند  ..خانم سرهنگ و دخترهايش  :ــ بگوييد

:بعد از رفتن صاحب هتل ، ليليا با صداي آشدار خود پرسيد

!ميخواره ، عربده جو ، الت !فاسد و گمراه به چه دردتان ميخورد؟ آخر اين هم شد آدم آه دعوتش آنيد …ــ مادر جان ، آخر اين آدم 

او هر آه ميخواهد باشد ،  !روي دستم مي مانيد …هميشه از همين حرفها مي زنيد و  … )عزيزم :به فرانسه( ma chereــ اين حرفها را نزن 

.هر بذري آه آاشته شود به سود انسان است :بيخود نيست آه ميگويند …ولي آدم نبايد نسبت به ديگران بي اعتنايي آند 

:سپس آهي آشيد و نگاه آآنده از غمخواري اش را به دخترها دوخت و ادامه داد

…حاال محض احتياط هم آه شده خوب است لباس عوض آنيد  …ــ چه مي دانم؟ شايد اين خود سرنوشت است 

 

 از خاطرات يك ايده آليست

روزه گرفتم ، از صندوقدار اداره مان با هزار و يك چرب زباني ، صد روبل مساعده دريافت آردم و بر آن شدم به  ٢٨دهم ماه مه بود آه مرخصي 

.درست و حسابي بكنم ــ از آن زندگي هايي آه خاطره اش تا ده سال بعد هم از ياد نميرود »زندگي  «هر قيمتي آه شده يك بار 

چيست؟ به اين معنا نيست آه انسان براي تماشاي يك اپرت به تئاتر تابستاني برود ، »يك بار زندگي آردن  «هيچ ميدانيد آه مفهوم آلمه ي 
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شاد و شنگول به خانه بازگردد ، و باز به اين معنا نيست آه نخست به نمايشگاه تابلوهاي نقاشي و   بعد شام مفصلي بخورد و مقارن سحر ،

اگر ميخواهيد يك بار زندگي درست و حسابي آرده  .از آنجا به مسابقات اسب دواني برود و در شرط بندي شرآت آند و پولي بر باد دهد

باشيد ، سوار قطار شويد و به جايي عزيمت آنيد آه هوايش آآنده از بوهاي ياس بنفش و گيالس وحشي است ؛ به جايي برويد آه انبوه گل 

استكاني و الله عباسي از پي هم از دل خاآش سر بر آورده اند و چشمهايتان را با رنگ سفيد ماليمشان و با ژاله هاي ريز الماسگونشان 

آنجا ، در فضاي وسيع و گسترده ، در آغوش جنگل سرسبز و جويبارهاي پر زمزمه اش ، در ميان پرندگان و حشرات سبز رنگ ،  .نوازش ميدهند

به آنچه آه گفته شد بايد دو سه برخورد با آاله هاي لبه پهن زنانه و چند جفت  !پي خواهيد برد »يك بار زيستن  «به مفهوم راستين آلمه ي 

و وقتي ورقه مرخصي ام را در دست و لطف و احسان  …چشم و نگاه هاي سريعشان و همين طور چند پيش بند سفيد نيز اضافه شود 

.صندوقدار را در جيب داشتم و عازم ييالق بودم اقرار ميكنم آه به چيزي جز اينها نمي انديشيدم

او ، يكي از اتاقهاي ويال را ــ با مبلمان و همه ي وسايل  .به توصيه ي دوستي در وياليي آه سوفيا پاولونا آنيگينا اجاره آرده بود اتاقي گرفتم

برخالف انتظارم ، آار اجاره ي اتاق خيلي زود انجام شد ، به اين ترتيب آه به پرروا عزيمت  .راحتي ، به اضافه ي خورد و خوراك ــ اجاره ميداد

مهتابي اش جمع و جور  .دست و پايم را گم آردم …آردم ، ويالي ييالقي خانم آنيگينا را يافتم و يادم مي آيد آه به مهتابي ويال پا گذاشتم و 

راحتتر از خود مهتابي ، خانم جواني بود اندآي فربه آه پشت ميزي نشسته و  )اجازه بفرماييد بگويم(و راحت و دلپذير بود اما دلپذيرتر و 

:زن جوان چشمهاي خود را تنگ آرد و به من خيره شد و پرسيد .سرگرم صرف چاي بود

ــ چه فرمايشي داريد؟

:جواب دادم

…دنبال ويالي خانم آنيگينا مي گشتم  …انگار عوضي آمده ام  …من  …ــ لطفًا بنده را ببخشيد 

چه فرمايشي داريد؟ …ــ خودم هستم 

من هميشه عادت داشتم مالكان آپارتمانها و ويالها را به شكل و شمايل زنهاي پير و رماتيسمي آه بوي درد قهوه  …دست و پايم را گم آردم 

  زني زيبا و باشكوه و دلفريب و جذاب ، » !نجاتمان دهيد ، اي فرشتگان آسماني « :بقول هاملت …هم ميدهند در نظرم مجسم آنم اما حاال 

:گفت .مقصودم را تته پته آنان در ميان نهادم .روبروي من نشسته بود

چاي ميل ميكنيد؟ با سرشير ميخوريد يا  .اتفاقًا در اين مورد نامه اي از دوست مشترآمان داشتم !بفرماييد بنشينيد !ــ آه ، بسيار خوشوقتم

ليمو؟

بنشيند تا خويشتن را در خانه ي خود بيانگارد و چنين  )و بطور اعم ، زنان موبور(انسان آافي است چند دقيقه اي پاي صحبت تيره اي از زنان 

پيش از آنكه بتوانم اولين ليوان چاي را به آخر  .سوفيا پاولونا نيز در شمار زناني از همين تيره بود .احساس آند آه با آنها از ديرباز آشناست

در  .برسانم ، دستگيرم شد آه او شوهر ندارد و با بهره ي پولش امرار معاش ميكند و قرار است به زودي عمه اش براي مدتي مهمانش باشد

روبل اجاره اي آه خودش ميپردازد براي يك زن تنها  ١٢٠همان حال به انگيزه ي اجاره دادن يكي از اتاقهايش هم پي بردم ؛ ميگفت آه اوًال 

از اين رو  .بسيار سنگين است و ثانيًا بيم از آن دارد آه شبها دزدي يا روزها دهقاني وحشت انگيز وارد ويال شود و برايش دردسر ايجاد آند

.مورد مالمت قرار بگيرد  چنانچه اتاق گوشه اي ويال را به زن يا مردي مجرد اجاره دهد نبايد از اين بابت ،

:شيره ي مربا را آه به ته قاشق ماسيده بود ليسيد و آه آشان گفت

از يك طرف گرفتاري آدم با مردها آمتر است و از طرف ديگر وجود يك مرد در خانه ، از وحشت تنهايي !ــ اما مستأجر مرد را به زن ترجيح ميدهم

…ميكاهد 

:هنگامي آه ميخواستم خداحافظي آنم و به اتاقم بروم گفتم .خالصه ، ساعتي بعد با سوفيا پاولونا دوست شده بودم
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روز خواهد بود چقدر بايد بپردازم؟  ٢٨بابت اقامتم آه به مدت  !ما درباره ي همه چيز صحبت آرديم جز اصل مطلب !ــ راستي يادم رفت بپرسم

…و چاي و غيره  …البته به اضافه ي ناهار 

من آه اتاق را بخاطر آسب درآمد اجاره نميدهم بلكه  …ــ مطلب ديگري پيدا نكرديد آه درباره اش حرف بزنيد؟ هر چقدر ميتوانيد بپردازيد 

روبل بپردازيد؟ ٢۵ميتوانيد  …براي نجات از تنهايي  …همين طوري 

اين زندگي از آن رو جالب است آه روزش به روز ميماند و شبش …به اين ترتيب زندگي ام در ييالق شروع شد  .بديهي است آه مي توانستم

خواننده ي عزيز ، چنان به شوق و ذوق آمده بودم آه اجازه ميخواهم شما را  !چه روزها و چه شبهايي !به شب ، و چه زيباست اين يكنواختي

حدود ساعت  .چشم ميگشودم و به صرف چاي با سرشير مي نشستم  صبحها ، فارغ از انديشه ي مسئوليتهاي اداري ، !بغل آنم و ببوسم

ميرفتم خدمت سوفيا پولونا و در خدمت ايشان قهوه و سرشير جانانه ميل ميكردم و بعد ، تا ظهر نوبت  »صبح بخير  «يازده صبح ، جهت عرض 

مي نشينيد پشت  در نظرتان مجسم آنيد آه مانند گرگ ، گرسنه هستيد ، !و چه ناهاري …بعدازظهر ، ناهار  ٢ساعت  .وراجي هايمان بود

بعد ،  .ميز غذاخوري و يك گيالس بزرگ پر از عرق تمشك را تا ته سر ميكشيد و گوشت داغ خوك و ترشي ترب آوهي را مزه ي عرقتان ميكنيد

ناهار آه صرف شد ، خواب قيلوله و استراحتي آرام و بي  .گوشت قرمه يا آش سبزيجات با خامه و غيره و غيره را هم در نظرتان مجسم آنيد

 !راحت باشيد «دغدغه ، و قرائت رمان ، و از جا جهيدنهاي پي در پي ، زيرا سوفيا پاولونا گاه و بيگاه در آستانه ي در اتاقتان ظاهر ميشود و ــ 

در نظرتان مجسم آنيد  …گردش و پياده روي در معيت سوفيا پاولونا   غروبها تا ديروقت ، .بعد ، نوبت به آبتني ميرسد … » !مزاحمتان نميشوم

و آنگاه آه باد ماليم ،   همه چيز در خواب خوش غنوده است ،  آنگاه آه جز بلبل و حواصلي آه هر از گاه فرياد بر ميكشد ،  آه شامگاهان ،

همهمه ي يك قطار دوردست را به آهستگي در گوشهايتان زمزمه ميكند ، در بيشه اي انبوه يا در طول خاآريز خط راه آهن ، شانه به شانه ي 

 …او از خنكاي شامگاهي آز ميكند و سيماي رنگپريده از مهتابش را گاه به گاه به سمت شما ميگرداند  .زني موبور و اندآي فربه ، قدم ميزنيد

!عاليست !فوق العاده است

هنوز هفته اي از اقامتم در ييالق نگذشته بود آه همان اتفاقي رخ داد آه شما ، خواننده ي عزيز ، مدتي است انتظار وقوعش را ميكشيد ــ 

او گفته  …اظهار عشق آردم  …ديگر نميتوانستم مقاومت و خويشتن داري آنم  …اتفاقي آه هيچ داستان جالب و گيرا را از آن گريز نيست 

هايم را با خونسردي ، تقريبًا با سردي بسيار گوش آرد ــ گفتي آه از مدتها پيش منتظر شنيدن اين حرفها بود ؛ فقط لبهاي ظريف خود را 

»اين آه اينهمه صغرا و آبرا چيدن نداشت؟  « :اندآي آج و معوج آرد ــ انگار آه قصد داشت بگويد

هنگامي آه مشغول  .در آخرين روز مرخصي ام ، غمگين و ارضا نشده ، با سوفيا پاولونا و با ييالق وداع آردم .روز بسان ثانيه اي گذشت 28

من آه به زحمت قادر ميشدم از جاري شدن اشكم  .بستن چمدانم بودم ، روي آاناپه نشسته بود و اشك چشمهاي زيبايش را خشك ميكرد

جلوگيري آنم ، دلداري اش دادم و سوگند خوردم آه در تعطيالت آخر هفته به ديدنش بيايم و در زمستان هم ، در مسكو ، به خانه اش سر 

:ناگهان به ياد اجاره ي اتاق افتادم و گفتم .بزنم

لطفًا بگو چقدر بدهكارم؟ !ــ آه عزيزم ، فراموش آردم حسابم را تسويه آنم

:من ، هق هق آنان جواب داد »طرف  «

…باشد براي يك وقت ديگر  …ــ چه عجله اي داري 

سوفيا ، عزيزم  .گذشته از اين ، دوست ندارم به حساب تو زندگي آرده باشم !ــ چرا يك وقت ديگر؟ عزيزم ، حساب حساب است و آاآا برادر

چقدر بدهكارم؟ …خواهش ميكنم تعارف را بگذاري آنار 

:آشو ميز را هق هق آنان بيرون آشيد و گفت
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…مي تواني بعدًا بدهي  .…قابل تو را ندارد  …ــ چيزي نيست 

.لحظه اي در آشو ميز آاوش آرد و دمي بعد ، آاغذي را از آن تو در آورد و به طرف من دراز آرد

:پرسيدم

نگاه ( …همين االن هم تسويه حساب ميكنم  )عينك بر چشم نهادم( … !بسيار هم عاليست … !ــ صورتحساب است؟ حاال درست شد

اين  .آوپك ۴۴روبل و  ٢١٢عزيزم اشتباه نميكني؟ نوشته اي جمعًا  …جمعًا  …چقدر؟  !صبر آن ببينم …جمعًا  )سريعي به صورتحساب افكندم

!آه صورتحساب من نيست

!خوب نگاهش آن !دودو جان  ــ مال توست ،

.قسمتي از حقوق آلفت ــ سه روبل ؛ اينهم قبول …روبل بابت اجاره ي اتاق و خورد و خوراك ، قبول  ٢۵ …ــ آخر چرا اين قدر زياد؟ 

:با چشمهاي گريانش ، شگفت زده نگاهم آرد و با صداي آشدارش پرسيد

 ٢۵من آه نميتوانستم با  …عرق تمشك را تو ميخوردي  !صورتحساب را بخوان  تو به من اطمينان نميكني؟ پس ، …ــ نمي فهمم دودو جان 

همين طور سرشير براي  …بعدش هم توت فرنگي و خيارشور و آلبالو  …قهوه و سرشير براي چاي و  !روبل اجاره ، ودآا را هم سر ميز بياورم

روبلش را  ١٢بهر صورت آنقدر ناقابل است آه اگر اصرار داشته باشي  !تو آه طي نكرده بودي قهوه هم بخوري ولي هر روز ميخوردي …قهوه 

.روبل بده ٢٠٠هم نميگيرم ، تو 

روبل از آجا آمده؟ ٧۵راستي اين  …روبلي هم مي بينم آه نمي دانم بابت چيست  ٧۵ــ اما اينجا يك رقم 

خودت نمي داني بابت چيست؟ !اختيار داري !ــ عجب

صد روبل موجودي پولم را  .قيافه اش چنان صادق و روشن و شگفت زده بود آه نتوانستم حتي آلمه اي بر زبان بياورم .به چهره اش نگريستم

.به او دادم ، صد روبل هم سفته امضا آردم و چمدانم را بر دوش گرفتم و به طرف ايستگاه راه آهن رهسپار شدم

 راستي خوانندگان عزيز ، بين شما آسي پيدا نميشود آه صد روبل به من قرض بدهد؟

سلماني نزد  

 روي و سر با ، ساله ٢٣ جوانكي ، دآه صاحب .است باز ، سلماني بلستكين آوزميچ ماآار ي دآه اما نشده هفت ساعت هنوز .است صبح

 ندارد وجود آردن مرتب براي چيزي واقع در گرچه .است دآه آردن مرتب سرگرم ، پيك و شيك اي جامه با ، حال همان در و ، آثيف و ناشسته

 ساسي ديگر اي گوشه در ، ميمالد انگشتي آنجا به ، ميكشد اي آهنه اينجا به .است عرق غرق ، ميزند آه زوري از او روي و سر ، اينهمه با

ميكند سرنگون زمين بر ، ديوار روي از تلنگر ضرب به را .

 نخ پيراهن ياد به را انسان آه اي پارچه ــ شده آوبيده ديواري ي پارچه ، ناهموارش چوبي ديوارهاي به .است آثيف و آوچك و تنگ اش دآه

 سبز ي زنگوله آن باالي و ، فرسوده و غژغژو و باريك و تنگ دري ، دآه آور گريه و تار ي پنجره دو بين .اندازد مي ها سورچي ي رفته رنگ و نما

 آافيست .ميدهد سر اي بيمارگونه جرينگ و جرنگ و ميخورد تكاني خاصي دليل هيچ بدون و خودبخود ، گهگاه آه ميشود ديده اي زده زنگ

 برابر در .شود معوج و آج و پال و پخش ، انگيز ترحم اي گونه به تان قيافه تا بيفكنيد نگاهي نيم ، اند آويخته ديوارها از يكي به آه اي آينه به

 آثيف و چرب آوزميچ ماآار خود ي اندازه به آه آوچكي ميز روي .ميكند اصالح را سرشان و ميتراشد را مشتريها ريش آه است آينه همين

 خاصيت و بو بي ادوآلن ، صناري پودر قوطي يك ، صناري آبفشان و تيغ و قيچي تا چند ، گوناگون هاي شانه :ميشود يافت چيز همه است

ارزد نمي صناري تا چند از بيش هم دآه خود تازه .صناري .

 ؛ ميشود دآه وارد ، نمدي هاي چكمه و شده رو و پشت آوتاه پالتو با مسن مردي و ميشود افكن طنين ، است در باالي آه اي زنگوله جيغ

است پيچيده خود گردن و سر دور به اي زنانه شال .
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 » سرخ ي درياچه « ي محله حوالي در اآنون اما بود آليسا دربان روزگاري .است آوزميچ ماآار تعميدي پدر ، ياگودف ايوانيچ اراست ، او

ميگويد ، است دآه آردن جور و جمع گرم هم هنوز آه آوزميچ ماآار به خطاب ايوانيچ اراست .ميكند آهنگري و دارد سكونت :

چشمم نور ، جان ماآار سالم ــ !

مگويد آنان سرفه و نشيند مي ، ميكند رسم سينه بر صليبي ، ميكند باز گردن و سر دور از را شال ، تعميدي پدر .ميكنند روبوسي :

سكايا آالوژ دروازه تا سرخ ي درياچه از ست؟ شوخي مگر !پسرم است راه خيلي دآانت تا ــ !

است؟ چطور احوالتان و حال !آمديد خوش ــ

داشتم تب !برادر احوالم مريض ــ .

است دور بال انشااهللا تب؟ ــ .

 آشيش آه بود بد آنقدر حالم .ميخوانم را خداحافظي غزل دارم ميكردم گمان ؛ بودم افتاده رختخواب توي ، آزگار ماه يك .داشتم تب ، آره ــ

 .بتراشم ته از را موهام داد دستور ، دآتر پيش رفتم .ميريزد سرم موي ، شده بهتر ذره يك حالم ، خدا شكر آه حاال ولي .آوردند سرم باالي

 .برم خودمان ماآار سراغ خوبست :گفتم خودم با و نشستم .ميشود قويتر اش ريشه ، آد مي در سر تراشيدن از بعد آه اي تازه موي ميگفت

 ولي است دور خيلي دآانت آه است درست .نميگيرد پول هم ، ميتراشد بهتر هم ــ هاست غريبه از بهتر ، آدم خويش و قوم ، باشد چه هر

است گذار و گشت جور يك خودش دارد؟ اشكالي چه .

بفرماييد .ميل آمال با ــ !

 آينه در خود ي قيافه به ، نشيند مي صندلي روي ميرود ياگودف .ميكند اشاره صندلي به دستش با و اندازد مي راه خش خش پاآشان ، ماآار

 پيشاني به چشمهاي و ، پهن و پت بيني و زمخت لبهاي با ، آوله و آج اي پوزه :ميشود خشنود بيند مي آه اي منظره از و ميشود خيره

 در صدا به چك چك را قيچي ، اندازد مي او هاي شانه روي ، است رنگ زرد هاي لكه به آغشته آه را سفيدي ي مالفه آوزميچ ماآار .جسته

ميگويد و آورد مي :

پاآتراش ، ميتراشم ته از ــ !

آد مي در پرپشت موي بجاش !بمب يك شبيه ، شوم تاتارها شبيه آه بتراش طوري !البته ــ .

است؟ چطور حالشان جان خاله راستي ــ

آردند مرحمت اش به روبل يك .سرگرد خانم خدمت بودش رفته ، پيش روز چند همين .شكر ، است زنده ــ .

داريد نگاهش جوري اين و بگيريد را تان گوش زحمت بي … روبل يك … اينطور آه ــ .

ميكشي را موهام داري !آد مي دردم جوري اين ، تر يواش .نكني زيليش و زخم باش مواظب … دارمش ــ .

است؟ چطور اراستونا آنا حال راستي !آد مي پيش .نيست مهم ــ

نيامدي؟ چرا تو راستي .آرديم نامزدش ، گذشت آه اي چهارشنبه همين .است خوش خودش براي ، نيست بدك ميگويي؟ را دخترم ــ

پرسد مي زده وحشت و آويزد مي فرو را خود بازوان آوزميچ ماآار .ميشود قطع قيچي صداي :

آرديد؟ نامزد را آي ــ

را آنا ، است معلوم ــ .

آي؟ با است؟ ممكن چطور چه؟ يعني ــ

 خوشحاليم آنا نامزد از مان همه !ست خوبي زن .است سرآشپز زالتوئوستنسكي ي آوچه در اش عمه آه همان .شييكين پترويچ پروآوفي ــ

ميگذرد خوش ، بيا هم تو .ندازيم مي راه را شان عروسي هم آينده ي هفته … .
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ميگويد و اندازد مي باال را خود هاي شانه ، رنگپريده و مبهوت ، آوزميچ ماآار :

 مي من … من آخر … اراستونا آنا آخر !ايوانيچ اراست ، است ممكن غير … اين چرا؟ آخر باشيد؟ آرده را آار اين است ممكن چطور ــ

است؟ ممكن چطور آخر !بگيرمش داشتم قصد … خواستمش  …

ست خوبي مرد ، داماد آقا !شد و آرديم !ندارد چطور ــ .

ميگويد و ميمالد بيني به را مشتش ، ميگذارد آنار را قيچي ؛ ميكند خيس را آوزميچ ماآار ي چهره ، سرد عرق درشت هاي قطره :

 هم جان خاله … بگيرمش بودم داده قول اش به … بودم عاشقش من … من !ايوانيچ اراست ، است ممكن غير ، اين … ميخواستم آه من ــ

 … ميكردم اصالحتان مجاني هميشه … ميگذاشتم احترام شما به ، ابوي مرحوم ي اندازه به ، بوديد پدرم حكم در هميشه شما … بودند موافق

 و گرفتيد قرض من از هم نقد پول روبل ده و برداشتيد را ما ي آاناپه شما شد مرحوم آقاجانم وقتي … ميگرفتيد دستي پول من از هميشه

هست؟ يادتان .نداديد پسش هم وقت هيچ

 ؛ رسم و اسم نه ، داري پول نه !آد نمي در داماد آه تو از ، جان ماآار خودمانيم ولي !هست يادم آه البته نباشد؟ يادم است ممكن چطور ــ

نميزند دل به چنگي هم شغلت تازه  …

است؟ پولدار شييكين مگر ، ببينم ــ

 … گذشته آار از آار … ندارد فايده حرفها اين ديگر حاال وانگهي … برادر ، آره … دارد سپرده روبل پانصد و هزار … ميكند آار تعاوني شرآت در ــ

 حاال ، ببينم … نيفتاده آسمان از آه آنا فقط … آني پا و دست خودت براي ديگري زن خوبست … جان ماآار ، نميگردد بر جوي به آه رفته آب

نميكني؟ تمام را آارت چرا برده؟ ماتت چرا

 ميكوشد ايوانيچ اراست .ميدهد سر گريه و آورد مي در خود جيب از دستمالي ، بعد .است ايستاده حرآت بي .نميدهد جواب آوزميچ ماآار

بدهد اش دلداري :

 !بزن زار ميخواد دلت چه هر ، تراشيدي را سرم آه همين !بگير آرام !آن بس :گفنم !است زن انگار آه ميكند شيون طوري !پسرم آن بس ــ

پسرم آن تمامش و دستت بگير را قيچي حاال .

ميلرزد دستهايش .ميز روي ميكند پرتش و دوزد مي آن به را خود ادراك از عاري نگاه ، دارد مي بر را قيچي آوزميچ ماآار :

 بسته پيمان و عهد هم با ، داشتيم دوست را همديگر ما !است بدبخت هم آنا !هستم بدبختي آدم من !رود نمي آار به دستم !توانم نمي ــ

ببينم را شما ندارم چشم !بيرون بفرماييد ايوانيچ اراست … آردند جدامان هم از ، رحم بي آدم مشت يك ولي … بوديم .

آيم مي فردا ، نميرود آار به دستت امروز آه حاال .ميگردم بر فردا ، جان ماآار ، باشد ــ .

خوب بسيار ــ .

آيم مي زودترك صبح فردا من ، بگير آرام را امروز ــ .

 اما است شرمنده سخت بابت اين از او خود .افتد مي ها تبعيدي ياد به ، ايوانيچ اراست ي تراشيده ته از ي آله نصف ي مشاهده از انسان

 ، آوزميچ ماآار و .ميرود بيرون سلماني ي دآه از و پيچد مي خود گردن و سر دور را زنانه شال .بگذارد جگر روي دندان آنكه جز ندارد اي چاره

ميريزد اشك همچنان ، خويش تنهايي در .

آيد مي آوزميچ ماآار ي دآه به زود صبح ايوانيچ اراست ، بعد روز .

پرسد مي سرد لحني با ماآار :

داريد؟ فرمايشي ــ

مانده سرم نصف .آني تمام را آارت ام آمده ، جان ماآار ــ  …
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نميتراشم مجاني و مفت را هيچكي سر .ميكنم تمام را آار بعد ، گيرم مي را دستمزدم اول ــ .

 پرداخت ، او .است بلند ، ديگر نصف و آوتاه سرش موي نصف هم امروز تا .ميرود و ميگيرد را خود راه ، اي آلمه اداي بدون ، ايوانيچ اراست

 همان با ، او .شود بلند زودتر چه هر آوتاهش موي است اميدوار و گذاشته جگر روي دندان ــ ميداند اسراف را جماعت سلماني به دستمزد

گذرانيد خوش و آرد شرآت آنا ، دخترش عروسي جشن در هم قيافه و ريخت .

عرضه بي    

گفتم .آنم حساب تسويه او با بود قرار .آردم دعوت آارم اتاق به را ها بچه ي خانه سر معلم ، يونا واسيلي يوليا خانم ، پيش روز چند :

 تعارف اهل آنقدر مشاءاهللا اما داريد احتياج هم پول به البد … آنيم روشن را آتابمان و حساب بياييد !يونا واسيلي يوليا بنشينيد بفرماييد ــ

روبل ٣٠ ماهي شما با قرارمان … خوب … آوريد نمي مبارآتان روي به آه هستيد  …

روبل ۴٠ نخير ــ  … ! 

ايد آرده آار ماه دو … خوب … دادم مي روبل ٣٠ هميشه ها بچه هاي مربي به … ام آرده يادداشت من … بود روبل ٣٠ قرارمان ، نه ــ  …

روز پنج و ماه دو ــ  …

 شما … يكشنبه تعطيالت بابت روز ٩ ميشود آسر … روبل ۶٠ شود مي شما طلب جمع بنابراين … ام آرده يادداشت من … ماه دو درست ــ

عيد تعطيالت روز سه و … نداشتيد آاري آه گردش و استراحت جز … نميكرديد آار آوليا با يكشنبه روزهاي آه  …

نگفت آام تا الم اما … اما داد تكانش بار چندين و برد دست خود پيراهن واالن به ، شد سرخ ناگهان يونا واسيلي يوليا ي چهره ! …

 واريا با فقط روز چهار اين در آه … بود بستري و ناخوش آوليا آه هم روز ۴ … روز ١٢ ميشود آسر عبارتي به … عيد تعطيالت هم روز ٣ ، بله ــ

 ١٩ ميشود ٧ و ١٢ … آرديد آار ها بچه با ظهرها از بعد يعني روز نصف ، زنم از اجازه آسب با آه بوديد دندان درد گرفتار هم روز ٣ … آرديد آار

است؟ درست … هوم … روبل ۴١ ميماند باقي ، ١٩ منهاي ۶٠ … روز

 آام تا الم … اما .آشيد باال را اش بيني آب و آرد اي سرفه عصبي حالت با ، لرزيد اش چانه .شد مرطوب و سرخ يونا واسيلي يوليا چپ چشم

… !نگفت

 … فنجان بابت ديگر روبل ٢ ميشود آسر پس … شد خرد و افتاد دستتان از اش نعلبكي با چايخوري فنجان يك ، نو سال شب ، ضمن در ــ

 … ني صد چه ، ني يك چه گذشت سر از آه آب :معروف بقول !بگذريم … اما ــ بود خانوادگي يادگار ــ ارزيد مي اينها از بيش فنجانمان البته

 توجهي بي علت به باز و … ديگر روبل ١٠ اينهم … شد پاره آتش و رفت باال درخت از آوليا ، شما مراقبت عدم علت به روزي ، اينها از گذشته

 آسر … بگذريم .ميگيريد حقوق آه چيزهاست همين بابت ، باشيد چيز همه مراقب بايد شما … دزديد را واريا آفشهاي سابقمان آلفت ، شما

بودم داده شما به روبل ١٠ مبلغ ژانويه دهم … ديگر روبل ۵ ميشود  …

گفت نجوا به :

ام نگرفته پولي شما از آه من ــ  … ! 

آنم نمي يادداشت اينجا بيخودي آه من ــ ! 

باشد … خوب بسيار ــ . 

١۴ ماند مي باقي ٢٧ منهاي ۴١ ــ  …

 با !بينوا دخترك .پوشاند را ترآيبش خوش و دراز بيني ، عرق درشت هاي قطره … شد پر اشك از يونا واسيلي يوليا چشم دو هر بار اين

گفت لرزيد مي آه صدايي :
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ام نگرفته ديگري پول … همين فقط … گرفتم پول ــ خانمتان از آنهم ــ دفعه يك فقط من ــ  …

 ٣ اين !طلبتان روبل ١١ اينهم بفرماييد … ١١ ميشود ٣ منهاي ١۴ پس … بودم نكرده يادداشت را يكي اين ؟ بينيد مي … ؟ گوييد مي راست ــ

بفرماييد … روبل ١١ جمعًا … روبلي ١ اسكناس دو اينهم و … ديگر روبلي ٣ اسكناس دو اينهم ، روبل !

 زير و گذاشت پيراهن جيب در لرزانش انگشتهاي با را آنها ، گرفت را اسكناسها .آردم دراز او طرف به را روبلي يك و روبلي سه اسكناس پنج و

گفت لب :

مرسي ــ .

پرسيدم . بود شده پر ، غضب و خشم از وجودم سراسر .شدم زدن قدم مشغول ، اتاق در ، همانجا و جهيدم جايم از :

؟ چه بابت » مرسي « ــ !! 

پول بابت ــ  …

؟ چرا » !مرسي « !ام آرده دزدي علنًا !ام آرده غارتتان ، شيطان بر لعنت !گذاشتم آاله سرتان آه من آخر ــ !! 

آردند مي مضايقه من از هم را همين ، آردم آار جا هر ، اين از پيش ــ . 

 هشتاد … بدهم شما به تلخي درس داشتم قصد ، ميكردم شوخي شما با حاال تا ، ببينيد !نيست تعجب جاي هيچ ؟ آردند مي مضايقه ــ

 چرا باشد؟ پا و دست بي اينقدر آه نيست آدم حيف اما !ميكنيد اش مالحظه آه است پاآتي آن توي اش همه … ميدهم را طلبتان روبل

 عرضه بي اينقدر است ممكن چطور نباشد؟ بلد زباني تلخ ، انسان است ممكن چطور ما دنياي در ميكنيد؟ سكوت چرا نميكنيد؟ اعتراض

 !باشد؟

است ممكن ، آره « :خواندم اش چهره در .زد لبخند تلخي به ! »

 تشكر ، آمروئي و حجب با .پرداختم را طلبش روبل ٨٠ ، فراوانش حيرت رغم به و خواستم پوزش او از بودم داده او به آه تلخي درس بخاطر

است ساده و سهل چه ، گفتن زور و بودن قوي ، ما دنياي در « :آردم فكر خود با و نگريستم او سر پشت به … رفت بيرون در از و آرد ! ».

 سپاسگزار   

گفت و آرد دراز ، خود دور خويش و قوم و منشي ، ميشابوبوف طرف به اسكناس بسته يك پترويچ ايوان :

 آخرين براي ، اين آه نكن فراموش … بگيرش آنم؟ چه … اما بدهم خواستم نمي … خودت مال … !دار برش !تو مال ، روبل سيصد اين !بگير ــ

آرد متقاعدم زنم ، خالصه … بود ممكن غير ، نبود او اصرار اگر … باشي زنم ممنون بايد … است دفعه  …

 دلش .بود شده اشك از پر و سرخ چشمهايش .آند تشكر پترويچ ايوان از زباني چه به آه بود درمانده .زد پلك بار چندين و گرفت را پول ميشا

بكشد؟ آغوش به را خود رئيس ، آدم آه است شده ديده آجا … اما آند بغل را پترويچ ايوان ميخواست

گفت ديگر بار رئيس آقاي :

 بايد خالصه … آه بود آرده متأثر چنان را او مهربان قلب ، گريانت ي قيافه … آند متقاعدم توانست آه بود او … آني تشكر زنم از بايد تو ــ

باشي او ممنون .

 خود دور خويش و قوم اتاق به ديگر عبارت به و پترويچ ايوان همسر نزد يكراست ، آنجا از .گفت ترك را رئيس آقاي آار اتاق و رفت پس پس ميشا

بود رمان يك خواندن سرگرم و نشسته آوچكي ي آاناپه روي ، برو دل تو و نقش ريز و بور مو زن اين .رفت .

گفت و ايستاد او برابر در ميشا :

است قاصر تشكر از زبانم ــ !
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 آنار ميشا .آرد دعوت نشستن به ــ مرحمت و لطف سر از ــ را جوان مرد و نهاد سو يك به را آتاب ، زد لبخند فروتني به آميخته حالتي با ، زن

گفت و نشست زن :

 ، پول اين با حاال !بود احسان يك از بيش ، شما لطف !سيميونونا ماريا بدهيد يادم چگونه؟ ؟ چطور آنم؟ تشكر شما از ميتوانم چطور آخر ــ

آنم عروسي عزيزم آاتياي با ميتوانم .

لرزيد مي صدايش .افتاد راه اش گونه بر اشكي قطره . 

سپاسگزارم و ممنون شما از واقعًا ــ ! …

داد ادامه و بوسيد آنان ملوچ و ملچ را سيميونونا ماريا ظريف و آوچك دست و شد خم آنگاه :

 شكر خدا درگاه به بايد شما !طالست از قلبش !متواضع و مهربان !است مهربان هم پترويچ ايوان !هستيد مهرباني موجود شما آه راستي ــ

باشيد داشته دوستش ميكنم تمنا ، ميكنم خواهش !عزيزم ، باشيد داشته دوستش !است آرده نصيبتان را شوهري چنين آه آنيد !

 ، حال اين در .شد جاري اشكي قطره ديگرش ي گونه بر ، لحظه اين در .بوسيد آنان ملوچ و ملچ را او دست دو هر بار اين و شد خم ديگر بار

نمود مي ديگرش چشم از آوچكتر چشمش يك .

 !است محال ، آري !آنيد پيدا را او نظير مردي است محال !آيمياست قلبش !دارد رئوفي قلب اما است ريخت بي و پير چه گر شوهرتان ــ

 دوستش ميكنم تمنا … باطنش به تا داريد توجه مرد ظاهر به بيشتر !هستيد سبكسري موجودات ، جوان زنهاي شما !باشيد داشته دوستش

باشيد داشته !

زاري و ناله از بود شده اي آميزه صدايش .فشرد خود دستهاي بين را آنها و گرفت را جوان زن ساعدهاي :

 دوستش و بدانيد را قدرش !هاست فرشته به خيانت حكم در ، آدمها نوع اين به خيانت !باشيد وفادار او به نسبت !نكنيد خيانت او به هرگز ــ

 را چيزها خيلي ، زنها شما !است خوشبختي آمال آه راستي … او به داشتن تعلق و نظير بي انسان اين داشتن دوست !باشيد داشته

 ، اوست به متعلق آه را مقدسي موجود ، من !داريد تعلق او به زيرا دارم دوستان وار ديوانه … ميدارم دوست را شما من … بفهميد نميخواهيد

ندارد اشكالي هيچ … دارم نامزد من ، نكنيد وحشت … مقدس ست اي بوسه ، اين و … بوسم مي  …

آرد مماس ، جوان زن ي گونه با را خود سبيل و لغزاند او صورت طرف به سيميونونا ماريا گوش زير از را خود لبهاي ، زنان نفس نفس و لرزان : 

؟ داريد دوستش ؟ نه مگر ، داريد مي دوست را او شما !عزيزم ، نكنيد خيانت او به ــ

دارم دوستش ، بله ــ !

هستيد انگيزي شگفت موجود آه راستي ــ ! 

 .نميشد مشاهده نجابت روح جز چيزي ، چشمها آن در ــ دوخت او چشمهاي به اي لحظه براي را خود محبت و شوق از آآنده نگاه آنگاه

داد ادامه و آرد حلقه جوان زن آمر دور به را خود دست سپس :

را طاليي … قلب آن … داريد دوست … را انگيز شگفت … ي فرشته آن شما … !هستيد انگيز شگفت واقعًا ــ  …

 آوچكش سر ناگهان … شد گرفتار ميشا دستهاي ميان در پيش از بيش اما آند آزاد را خود آمر آرد سعي و شد جابجا آمي سيميونونا ماريا

ناجور است مبلي ، آاناپه آه راستي ــ آرميد ميشا ي سينه روي و شد خم سو يك به ! 

 راه در ، او دست در دست … او قلب هاي تپش شنيدن … او داشتن دوست ؟ آرد پيدا را مرد اين نظير ميتوان آي … او قلب … او روح ــ

آنيد درآم !بفهميد را منظورم … شدن شريك او شاديهاي در … بردن رنج … نهادن قدم زندگي !

 در … آمد فرود ، سيميونونا ماريا ي سينه بر و شد خم ، ارتعاش به آميخته حالتي با سرش … جستند بيرون چشمهايش از اشك هاي قطره

فشرد خود آغوش در را جوان زن ، ميگريست هاي هاي و ميريخت اشك آه حالي  …
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 و آند آرام را جوان مرد و برهاند او آغوش از را خود مگر تا آرد تالش سيميونونا ماريا !است مكافات آه راستي ، آاناپه اين روي نشستن

 ، پترويچ ايوان به او ي عالقه آنهمه از ميدانست خود ي وظيفه ، جوان زن !دارد متشنجي اعصاب چه ، جوان اين آه واي … !دهد تسكينش

شود بلند خود جاي از نميتوانست تدبيري هيچ به اما آند تشكر اظهار .

نميكنيد درك … فهميد نمي … داريد تشريف سبكسر آنقدر … ها زن … شما !ميكنم تمنا … نكنيد خيانت او به … !بداريد دوستش ــ  …

خشكيد و شد هرز زبانش … نگفت اين از بيش اي آلمه ، ميشا  …

 و ميشا وقتي بود؟ نيامده اين از زودتر چرا !بينوا مرد … شد وارد مارياسيميونونا اتاق به آاري انجام براي پترويچ ايوان ، بعد دقيقه پنج حدود

جهيدند جا از ، شنيدند را اش گرفته و خفه صداي و ديدند را رئيس آقاي ي شده گره مشتهاي و آبود ي چهره ، ماريا  …

پرسيد و پترويچ ايوان به آرد رو ، گچ سفيدي به صورتي با سيميونونا ماريا :

؟ شده ات چه ، تو ــ

زد مي حرفي بايست مي زيرا ، پرسيد ! 

گفت؛ آنان من من ، لب زير هم ميشا

صادقانه آه خورم مي قسم شرفم به … !رئيس جناب … صادقانه من ولي … اما ــ  …

زمان اقتضاي به  

بودند گرفته قلوه و داده دل ، بود آسماني آبي رنگ به آن ديواري آاغذ آه پذيرايي اتاق در ، جوان مردي و زن .

خورد مي قسم و بود زده زانو جوان دختر جلو ، قيافه خوش مرد :

است حقيقت عين اين آه خورم مي قسم !آنم زندگي توانم نمي ، عزيزم شما بدون ــ !

داد ادامه ، زد مي نفس سنگيني به همچنانكه و :

؟ نه يا آره … عزيزم … بزنيد حرف عزيزم !رفت دست از آرامشم ، ديدم را شما آه اي لحظه از ــ

گفت در الي از برادرش و شد باز اندآي اتاق در ، لحظه همين در درست اما دهد جواب تا آرد باز را خود آوچك دهان ، جوان زن :

بيرون بيا دقيقه يك لطفًا ، لي لي ــ !

پرسيد و رفت بيرون در از لي لي :

؟ داشتي آاري ــ !

 اين مواظب … بدهم هشدار تو به ميكند حكم برادري مقدس ي وظيفه و هستم برادرت من … ولي شدم دماغتان موي آه ببخش ، عزيزم ــ

بزني حرف دري هر از او با نيست الزم … باش زدنت حرف مواظب … آن احتياط !باش يارو .

آند مي ازدواج پيشنهاد من به دارد او ــ !

 حرف مواظب باز ، آني ازدواج او با داري نظر در اگر حتي … من نه ، بگيري تصميم بايد آه هستي تو اين … ندارم پيشنهادش به آاري من ــ

بدهد گزارش فوري تا بزني بهش حرفي آافيست !است دهر فطرتهاي پست آن از … ميشناسم خوب را حضرت اين من … باش زدنت  …

شناختمش نمي آه من … گفتي شد خوب … !ماآس متشكرم ــ ! 

 همديگر ، آردند بدل و رد ها بوسه ، نشستند هم آنار ساعتي .بود » بله « جوان مرد پيشنهاد به او پاسخ .بازگشت پذيرايي اتاق به جوان زن

نياورد زبان بر سخني ، عاشقي و عشق از جز :نداد دست از را خود احتياط ، جوان زن اما … اما خوردند قسمها و گرفتند آغوش در را . 

دوشيزه يك خاطرات دفتر از نقل    
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 گندمگون و اندام خوش و قد بلند جواني اتاقم هاي پنجره زير .نميشود باورم و بينم مي !آوبيد هم مرا ي خانه در ، بخت باالخره :اآتبر سيزده 

 از و ميزند قدم همانجا ، سگ بوق تا سحر ي آله صبح از آه است روز پنج ، امروز با !است محشر سبيلش .زند مي قدم ، چشم سياه و

هستم اعتنا بي آه ام آرده وانمود .نميدارد بر چشم مان خانه هاي پنجره .

 و آردم خمار برايش را چشمهايم ، اش گذشتگي خود از پاداش به ؛ زند مي قدم همانجا طفلكي اما بارد مي باران ، صبح از امروز :اآتبر پانزده 

 اوست بخاطر و شده او خاطرخواه ، » طرف « آه ميكند ادعا واريا خواهرم آيست؟ او .داد تحويلم دلفريبي لبخند .فرستادم هوايي ي بوسه يك

 گندمگون زني عاشق ، گندمگون مردي آه شده ديده آجا آخر !است امل چقدر خواهرم آه راستي .ميشود خيس ، باران شرشر زير آه

 اما باشد دغلي و باز حقه آدم است ممكن گرچه « :ميگفت .بنشينيم پنجره پشت و بپوشيم را لباسهايمان بهترين آرد توصيه مادرمان شود؟

هستي شعوري بي زن آه راستي ، جان مادر … !حرف؟ شد هم اين … !باز حقه » باشد خوبي آدم هم شايد ميداند چه آسي !

 يواشكي !را واريا نه ، ميدارد دوست مرا » او « آه است من تقصير انگار .ام آرده سياه را اش زندگي من آه است مدعي واريا :اآتبر شانزده 

 قدم ، بعد .» حاال نه « :نوشت آتش آستين روي ، گچ تكه با !است نيرنگباز چقدر آه آه .انداختم آوچه به آوتاهي يادداشت ، ام پنجره راه از

 علت نميدانم .آرد پاك فوري را اش نوشته و » بعد براي بماند اما ندارم مخالفتي « :نوشت مقابل ديوار روي ، گچ همان با و زد قدم و زد

تپد مي شدت به قلبم آه چيست .

 چندين و زد حرف پاسبان يك با مدتي » او « امروز !انگيز نفرت و حسود و پست ي دختره .آوبيد ام سينه تخت به را خود آرنج واريا :اآتبر هوده

 و ظالم ، مردها آه راستي … !پزد مي را پليس دارد البد !چيند مي توطئه دارد ، معلوم قرار از .آرد اشاره مان خانه هاي پنجره سمت به بار

هستند دلفريب و آور شگفت و مكار ، حال همان در و زورگو !

 محله آالنتري به ، برود بستر به آند فرصت آنكه از پيش .آمد خانه به وقت دير شب ، طوالني غيبت يك از بعد ، سريوژا برادرم :اآتبر هجده 

آردند احضارش مان .

 پولي آه را برادرم تا بود نشسته آمين به ، گذشته روز ١٢ تمام در ، شرم بي موجود اين !انگيز نفرت ي مردآه !فطرت پست :اآتبر نوزده

آند دستگير ، بود شده متواري و آرده سرقت .

آردم آجي دهن او به و آوردم در را زبانم … !آثيف حيوان .» توانم مي و هستم آزاد من « :نوشت مقابل ديوار روي و آمد هم امروز » او » !

؟ حرفي ُپر يا سكوت    

 آريوگر .ميكردند زندگي خودشان براي اسميرنف و آريوگر اسم به دوست تا دو آبود گنبد زير ، نبود هيچكي خدا از غير ، نبود يكي ، بود يكي

 خوش و حراف اولي ــ بود النفس ضعيف و زير به سر و محجوب ، باشد باهوش آنكه از بيش اسميرنف اما داشت زيادي فكري استعدادهاي

سخن آم و آرام  ، دومي  ، بيان .

 زبانبازي مدام  ، بود نشسته زن آنار آه آريوگر .افكنند دام به را جوان زني داشتند سعي آن طي آه آمد پيش قطار با سفري را دو آن روزي

 را خود لبهاي ، حسرت و حرص سر از و ميزد پلك مدام  ، بود زده لب بر سكوت مهر آه اسميرنف اما ميرفت او ي صدقه قربان يكبند و ميكرد

 به چشمكي ، آرد مراجعت آه هم وقتي .نگشت باز واگن به دراز مدتي تا و شد پياده ، جوان زن اتفاق به ايستگاهي در آريوگر .ليسيد مي

پرسيد حسد و حقد با ، اسميرنف .بود بشكن به شبيه آه آورد در صدايي زبانش با و زد اسميرنف :

 تو … دادي را آار ترتيب فوري ، نشستي پهلويش تا آيي؟ مي بر اش عهده از چطور راستي !داري عجيبي مهارت آارها جور اين در ، برادر تو ــ

هستي شانسي خوش آدم ! 
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 شده الل ، سنگ مثل ــ آردي نگاهش بر و بر و نگفتي آام تا الم و نشستي همانجا تمام ساعت سه !ننشيني بيكار خواستي مي هم تو ــ

 بر آاري هيچ ي عهده از چرا ميداني !باشد زباندار سر و حراف بايد ، آدم !نميشود انسان عايد چيزي ، سكوت از امروز دنياي در !برادر نه .بودي

هستي ولي و شل آدم اينكه براي آيي؟ نمي !

 آنار و رفت ، آمد فايق خود آمرويي و حجب بر ساعتي از بعد .بدهد تغيير را خود اخالق گرفت تصميم و شد پذيرا را دوست منطق ، اسميرنف

 اهل و سخن خوش بس مردي او همصحبت .گشود گفتگو باب جسورانه و نشست ، داشت تن به رنگ اي سرمه شلوار و آت آه مردي

 از اسميرنف آيا آه پرسيد مي .باريد او سر بر ، علمي مسايل ي زمينه در ويژه به ، مختلف سؤالهاي از باراني ، دم در و درآمد آب از مجامله

 ي درباره ضمني طور به ميكند؟ رضايت احساس ، بشري ي جامعه مشترك زندگي از و طبيعت قوانين از يا آيد مي خوشش آسمان از و زمين

 و شور با حال عين در و رغبت با بود آمده ذوق و شوق سر بر آه اسميرنف .آرد سؤالهايي نيز امريكايي زنان وضع و اروپاييان آزادانديشي

 لبخندي با و گرفت را او بازوي ها ايستگاه از يكي در پوش اي سرمه مرد آه هنگامي ــ آنيد باور ــ اما .ميداد منطقي پاسخهاي ، هيجان

شد حيرت و بهت دچار سخت ، » !بياييد من همراه « :گفت موذيانه .

شد ناپديد ، باشد چكيده صحرا لب تشنه خاك بر آه آبي قطره چون ، لحظه آن از و شد پياده قطار از پوش اي سرمه مرد همراه ناچار به .

 بر پوستي ــ بود شده نحيف و تكيده و پريده رنگ ، اسميرنف .داد دست مالقاتي ديگر بار ، دوست دو بين .گذشت ماجرا اين از سال دو

پرسيد متعجبانه آريوگر .استخوان :

برادر؟ بود زده غيبت آجاها ــ

آرد تعريف خود دوست براي ، بود شده متحمل ، گذشته سال دو طي آه را هايي رنج و زد لبخند تلخي به اسميرنف .

 ، سرخ زبان آه اي نشنيده مگر !ميشدي زدنت حرف مواظب خواستي مي !نكني وراجي خواستي مي !نزني زيادي حرفهاي خواستي مي ــ

آند حبس دندانهايش پشت را زبانش بايد آدم باد؟ بر ميدهد سبز سر !

تـولــدو شـهـــر آــار گـنــاه   

"  است اسپاالنتسو ماريا  اسمش گويد می  آه را ئی ساحره  محل  هرآه

"  تحويل  قضات  هيأت به  يامرده  زنده را مشاراليها يا دهد  نشان

" نمود خواهد  دريافت  پاداش را خود ی معاصی  آمرزش آند ."

  بشريت سراسر بسا ای و اسپانيا  تاريخ  آه  است دوری ی گذشته  آن به مربوط  بارسلون شهر ی اربعه  قضات و  اسقف امضای  به  اعـالن  اين

داشت خواهد  آلوده نازدودنی ئی لكه  چون االبد الی را باقی .
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 ...شدند  شكنجه خود  خويشـان با و دستگير جادوگر  اين مشابه  زن  شصت .شد آغاز وجو جست و خواند را  اعالميه  اين  بارسلون شهر ی همه

 ديگر  جانوران و  گربه و  سگ  شكل  به را خود  آه دارند را توانائی  اين  جادوگران گويا  آه  داشت  رواج دار ريشه اما  مضحك اعتقاد  اين  دوران  آن در

 آورد می باخود  توفيق ی نشانه  به آرد می شكار  آه را جانورانی ی بريده ی پنجه بارها صيادی  آه  درخبراست . شـان سياه  نوع از  بخصوص درآورند،

 . شناخت بازمی را خود  زن  دست آرد می  دقت  وچون  يافت می  آن در خونينی  دست گشود می را  آيسه  آه بار هر و

نشد پيدا  بيهوده  قربانيان  آن  ميان در اسپاالنتسو ماريا اما آشتند يافتند  آه را سياهی ی گربه و  سگ هر  بارسلون اهالی . 

 از را  گل  قوم  خاص القيدی ماريا .اسپانيائی همسری با فرانسوی مردی :بود بارسلونی ی عمده  بازرگـانان از يكی دختر اسپاالنتسو ماريا  اين

 مادری  ميراث  هم  نابش اسپانيائی  اندام .مادر از  است فرانسوی  زنان  جذابيت ی مـايه  آه را مرزی و حـد بی سرزندگی  آن و بود  برده  ارث به پدر

  وقف را زندگی  آه هوشيار و شاد  هميشه و  دلفريب  سخت بود زنی  اآنون و بود  ننشسته  چشمش  به اشكی  قطره سالگی  بيست تا .بود

  اش گی ساله  بيست  آه روزی  درست ...بود  بخت خوش  آودك  يك  مثل ...هنرهـا  صرف و بود  آرده اسپانيائی خوشی دل از سرشار گی آاره هيچ

  بارسلون سراسر در و اسپانيا مرد  ترين آموخته دانش قولی به و بود  جذاب بسيار  آه درآمد  نام اسپاالنتسو دريانوردی همسری  به آرد تمام را

 آند نمی  سعادت  احساس او با گی زنده از  زنش بداند اگر  آه آرد می ياد سوگند  شوهرش . داشت  عشق در  ريشه  ازدواجش. سرشناش

 . داشت می  دوستش وار ديوانه . آشت خواهد را  خودش

 ی خانه از  آفتاب  بعدازغروب :خورد  ورق  سرنوشت  ازدواج روز  دومين در اما

  ميان مسير  ترين آوتاه بتواند  آه  هست يی اسپانيائی زن تر آم و  است بزرگی شهر  بارسلون .آرد گم را  راه  آه  رفت می  مادرش  ديدن  به شوهر

دهد  نشان درستی  رابه  نقطه دو . 

 او  آردن برانداز  مشغول و آرد فكری ايستاد،  راهب" ؟ است  سمت  آـدام از مارآو  سن  خيابان  راه" ـ:پرسيد برخورد او  به  آه راهبی از  راه سر

آنند می ياد  ماه از  زنان  توصيف در  شاعران  آه  نيست  جهت بی .تابيد می ماريا ی چهره به  سردش پرتو و بود  برآمده مـاه  رفته  آفتاب ...شد !

  زدن  نفس از  آه  اش برسينه و  برشانه ها قدم  سرعت دراثر ماريا  مشكين زيبای موهای ...آند می  جلوه زيباتر بار صد  مهتاب ی درروشنائی  زن ـ

آمـد برمی  عميق

بود  برهنه  آرنج تا  داشت می  نگه  شانه بر را شربی  آه  اش های  دست و بود  شده  افشان . 

جادوگری تو  آه سوگند  قديس ژانوار  خون  به ـ" : آه درآمد  مقدمه بی  ناگهان  جوان  راهب !"

مستی  گمان بی  گفتم می نبودی  راهب اگر ـ: گفت ماريا !

جادوگری ... تو ـ !
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آرد اوراد  خواندن  به  شروع  زيرلب و  گفت را  اين  راهب . 

 صورت  اين  به  آه سگی  همان تو شد؟  چه دويد  من پـای  پيش  االن هـم  آه سگی ـ

 ويكمی پنجاه تو . ام گرفته را جادوگر  پنجاه  مچ  حال به تا  ندارم بيشتر  سـال  پنج و  بيست  اگرچه... دانم می  من ! ديدم  خودم  چشم  به !درآمدی

 ... اوگوستين گويند می  من  به !هستی

زد  غيبش و  برگشت و آشيد خود  به صليبی و  گفت را ها اين . 

 هم .بود  شنيده مادر و پدر از  آرات به را  نقلش . شناخت می را  اوگوستين ماريا

  زن  بطن از  تولدشان  سبب  به  هم  مردان از  زنان  لعن  ضمن  درآن  آه علمی آتابی  مصنف  نام به  هم ، جادوگران شكارچی  ترين  پرحرارت  عنوان  به

  آه ورزيد  عشق مسيحی  به شود می مگر بود آرده فكر خود با بارها ماريا اما . است داده  سخن داد  مسيح به  عشـق  محاسن در  آرده  نفرت ابراز

؟ است متنفر  انسان از خود

 آمدند،  بيرون  سياه  هيكل چهار التينی  زبان  به طويلی ی آتيبه و بلند سردر با بنائی از .برخورد  اوگوستين  به  دوباره  رفت  آه قدمی صد چند

  تعقيبش  خانه در تا چهارتائی . شناخت بود  اوگوستين  همان  آه را ها آن از يكی ماريا .افتادند راه  اش دنبال به و دادند عبور  راه او  به خود  ازميان

 .آردند

 و آمد اسپاالنتسو  سراغ  به باشد  ازقضات يكی بايد  آه  گفت می  ظاهرش و  داشت  آرده  پف ی تراشيده  صورت  آه پوشی سياه مرد بعد روز  سه

برود  اسقف حضور  به  درنگ بی داد دستور او  به . 

! جادوگراست  ات عيال ـ" : آه آرد اعالم اسپاالنتسو  به  اسقف

پريد اسپاالنتسو روی از  رنگ .

  است برخوردار  الناس عوام  ميان در  خبيثه  ارواح ی شناسائی  پرارزش  موهبت از  آه انسانی !بگذار  سپاس خداوند  درگاه  به ـ: آه داد  ادامه  اسقف

 تو ی معقوده  هيأت  آه اند آرده  مشاهده را اسودی  آلب  هم بار  يك ، درآمده اسودی  آلب  هيأت  به  آه اند ديده را  ات عيال .آرد باز را تو و ما  چشم

 ... گرفته خود به را

 "! است  من  زن ...  نيست جادوگر او ـ": گفت  زيرلب  مبهوت اسپاالنتسوی
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  به  دفعات  به  آه ای نشده  متوجه  حال به تا مگر ! بدبخت . است  ابليس  عيال مشاراليها !باشد  آاتوليك مردی ی معقوده تواند نمی  ضعيفه آن ـ

 . بفرست جا اين به را او الفور فی و شو خود  بيت  عازم  بالفاصله ؟ قرارداده  خيانت و غدر مورد را تو  خبيث  روح  آن خاطر

ی واژه  جمله از و بود  فاضل مردی  اسقف  Femina( جزء دو  به را ) زن يعنی  fe و minus برساندآه تا آرد می  تجزيه  ( fe  minus ، زن ) ايمان يعنی

(  ... است )تر آم يعنی

 ماريا  آه بگويد آی  به و برود آجا حاال . گرفت  هايش دست  ميان را  سرش آمد  بيرون  آه  اسقف  اتاق از .شد تر رنگ بی  هم  ازمرده اسپاالنتسو

  يقين ماريا  بودن جادوگر  به  همه  دربارسلون ديگر حاال باشد؟  نداشته باور را  راهبان نظر و  حرف  آه شود می پيدا  هم آسی مگر ؟ نيست جادوگر

اند ابله  ازدم  همه  ماشاءاهللا  آه  هم ها اسپانيائی و  نيست تر آسان واهی  موضوع يك  به  ابله  آدم  آردن معتقد از چيز  هيچ ! همه .دارند ! 

  خودشـان  به  نه ، نيست تر ابلـه  جماعت اسپانيـائی از بشری بنی  عالم ی همه در ـ":بود گفته او  به  مرگ  دم بود  داروفروش  آه اسپاالنتسو پدر

 ! باورآن را  شان  معتقدات نه  بـده  نشان اعتماد

. رانه  اسقف های حرف اما آرد باورمی را ها اسپانيائی  معتقدات اسپاالنتسو

از ...شوند می جادوگر گی عجوزه در فقط ها زن  آه  داشت  يقين و  شناخت می  خوب را  زنش

"! بسوزانندت دارند  خيال ها راهب ماريا، ـ": گفت  همسرش به  برگشت  آه  اسقف  پيش

  آه جادوگری، راستی راستی اگر ! زن  گويم می  چه ببين  آن گوش ... جا آن  بفرستم را تو اند داده دستور  هم  من  به و جادوگری تو گويند می

  غل ...  دهم نمی ها راهب  دست به را تو  نيست  درت پليدی  روح اگر اما ،" بده  نجات را  خودت  جان دررو و  سياه ی گربه يك بشو" :خدا  امان به

بخوابی گذارند نمی نگيری گردن به را  نكرده  گناه تا و بندند می  گردنت به .

 ! فرارآن هستی جادوگر اگر  پس

ـ ": گفت  اش به اسپاالنتسو و ... جستن  توسل خدا  درگاه به و  ريختن  اشك  به آرد شروع فقط  گريخت  نه درآمد  سياه ی گربه  شكل  به  نه ماريا اما

 خدااعتقادی وجود به  پدرم . است نزديك بخندند جادوگر وجود  به معتقد های احمق  ريش  به  همه آه روزی  آن  گفت می ابوی خدابيامرز . آن گوش

 ی آشتی . نيست  هم مشكل  چندان ...بمانی روز آن منتظر و بشوی قايم جائی بايد  پس .آمد درنمی  ازدهنش  ياوه  وقت  هيچ اما  نداشت

  گفت  پدرم  آه جور  آن .آئی نمی  بيرون گفت می ابوی آه زمانی تا و  آنم می  قايمت تو  آن . تعميراست  دست در  آناراسكله اخوی آريستوفور

بكشد طول نبايد  هم خيلی ." 
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  وحشت از بود داده را  اش وعده اسپاالنتسو پدر  آه يی نيامدنی روز  آن درانتظار  صبرانه بی و بود  نشسته آشتی  زيرين  قسمت در ماريا  شب  آن

داد می  گوش  امواج صدای  به و لرزيد می سرما و . 

؟ است آجا  عيالت ـ" : پرسيد اسپاالنتسو از  اسقف "

 . رفت در و شد سياهی ی گربه ـ" : گفت  دروغ  به  هم اسپاالنتسو

 ی قريحه  الواقع فی !دارد غريبی ی قريحه  اوگوستين . آنيم می  پيداش . نيست  مهم  الآن .شود طورمی اين  دانستم می . داشتم را  انتظارش ـ

  قالب به  ضعيفه  جسم از  خبيثه  ارواح  آه  بوده مواردی ! مكن اختيار جادوگر ی منكوحه ديگر بعد  من و  باش  راحت برو ! است ئی العاده خارق

 خود  ميل  برخالف ئی غيرمطهره ی منحوسه با  تماس اثر در  آه  سوزاندم را مؤمنی  آاتوليك  خودم ماضی ی سنه  درهمين ... نموده  انتقال  اش رجل

برو ...بود نموده  تسليم  لعين شيطان  به را  اش روح ! 

 ، گذشت انتظار به  ماه يك .برد می  اش برای  داشت  الزم آه را چيزهائی و  رفت می  اش ديدن  به  هرشب اسپاالنتسو .بود درآشتی ها مدت ماريا

 آخر به ها ماه  گذشت با  تعصبات عمر اما بود،  گفته  درست اسپاالنتسو پدر .نرسيد فرا  مطلوب دوران  آن اما ... سوم ماه و ديگر  ماه  يك  هم بعد

برد می  وقت ها قرن  شان شدن سپری و  است دراز ماهی عمر  مثل  تعصبات عمر .رسد نمی ... 

  آن اگر و خنديد می بود  گذاشته  آالغ را  شان اسم  آه ها راهب ريش  به  داشت  آم آم و بود  آمده آنار  جديدش ی گی زنده با  رفته  رفته ماريا

 آشتی آريستوفور،  قول به  هم وبعد بماند جا آن شد  آه  وقت هر تا  داشت  خيال آمد نمی  پيش ناپذير جبران ی شوربختی  آن و انگيز خوف ی واقعه

 ". شعورباخته اسپانيای اين از دورتر بسيار جائی به" :آند آوچ  دست دور سرزمينی به  آن با شد تعمير  آه

 .رسيد  هم اسپاالنتو  دست به بود  شده  چسبانده ديوارها  به وبازارها ها درميدان و  گشت می  دست  به  دست  بارسلون در  آه  اسقف  اعالن

آرد  مشغول خود به را  اش حواس  تمام  گناهان  آمرزش  درباب  اعالن انتهای ی وعده .رسيد خاطرش به فكری خواند  آه را  اعالن .

ها نيست بدی چيز  هم  گناهان  آمرزش  آسب ـ": گفت  باخودش و آشيد آهی ! 

 خاطر به بسياری  مؤمنان  آه آرد می سنگينی  اش وجدان بر ئی آبيره ی معاصی . دانست می  آبيره ی معاصی در  غرق را  خودش اسپاالنتـسو

 و  ساحران مرآز روزگار  درآن  آه شهری :بود  گذشته تولدو در  اش جوانی .بودند  سپرده  جان  شكنجه زير يا  آتش  برخرمن  آن نظاير  ارتكاب

 تا  رياضيات از ، آه  هم اسپانيا بالد در .شد شكوفا اروپا ديگر ی نقطه هر از  بيش شهر  دراين  رياضيات ، سيزده و  دوازده  قرون طی ...بود  جادوگران
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بود  پرداخته  هم ساحری  به ابوی نظر زير اسپاالنتسو  پس ... نيست  فاصله بيشتر  گـام  يك جادو . 

 خبيثی  روح بود آهنی  هاون در چيزی  آوبيدن  سرگرم  آه بـار يك ...آورد می گرد  غريب  گياهان و  شكافت می را  جانوران  اندرون و  دل  آه اين  ازجمله

  ازمرگ هنوز .بود معاصی گونه اين از سرشار تولدو در گی زنده روزگار  درآن !بود  جسته  بيرون هاون از رنگی آبود دود  شكل  به  مخوف صدای با

  العلوم اقيانوس ـ  راهب .آرد احساس خود  وجدان بر را گناهان  اين بار انگيز خوف ی سنگينی اسپاالنتسو  آه بود  نگذشته چندی تولدو  ترك و پدر

 بروز  منصه به  نمايان  سخت آاری ها آن ی آفاره  به  آه خواهدشد  بخشيده  اش معاصی درصورتی فقط بود  گفته بدو آردـ می  هم  طبابت  آه پيری

  آتش در  سوختن از  اش جسم و تولدو  ننگين ی گی زنده ی خاطره از  اش روح  عوض در و بدهد را  چيزش  همه بود حاضر اسپاالنتسو .رساند ظهور و

  نصف معطلی بی ها، قبض  ازآن يكی  آوردن دست به برای بود شده  باب  گناهان آمرزش  جات نامه تصديق  فروش  زمان  آن در اگر .پيداآند  نجات  دوزخ

 آارها  آه  افسوس بشود، مشرف  مقدسه ی امكنه از يكی  زيارت به  پياده  اش روح  آمرزش برای بود حاضر . گذاشت می  مايه را  داروندارش ی همه

بود  مانع  هايش گرفتاری و . 

  آلمه  يك  گفتن با تنها آه فكر  اين ـ ... دادم می  اش تحويل بردم می فوری  نبودم  شوهرش اگر : گفت خود با خواند  آه را  اسقف  جناب عالی  اعالن

 وار ديوانه ، داشت می دوست را  اش زن ... گذاشت نمی  آرامش روز و  شب و  رفت نمی  بيرون  سرش از شود می  آمرزيده اش گناهان  تمام

 ميشد نبود،  درميان نداشتند را  اش ديدن  چشم تولدو  طبيبان حتا و  راهبان  آه ضعفی  اين اگر بود، نمی  عشق  اين اگر ... داشت می  اش دوست

 ... آه

  اش تحويل خود  من  نداشت بروی تودل و گلی خوش  همه  اين و بود جادوگر ماريا اگر ـ": گفت آريستوفور داد نشان  برادرش  به  آه را  اعالن

  هم  بدهيم ها آالغ تحويل  ببريم را  اش جنازه  آن از  پس و بميرد ماريا تا  آنيم  اگرحوصله اما ...! ست چيزی معرآه  گناه  آمرزش آخر ... دادم می

 . ايم شده پير ما ديگر  آه ميرد می وقتی ماريا ! تازه ...شود نمی  اش حالی درد  آه  مرده .بسوزانند را  اش مرده بگذار .رود نمی  مان ازآيسه چيزی

خورد می پيری  دوران درد  به تنها  آه  ست چيزی  هم  گناه  آمرزش ... 

 اگر  قسم خدا  به ؟ چه  مردم او از زودتر  من اگر ـ": آه درآمد اسپاالنتسو اما .زد  برادره ی شانه  به و خنديد  قاه قاه  گفت را ها اين آريستوفور

 "!  دادم می  اش تحويل  نبودم  شوهرش

  اش تحويل  زنده  آه  من ...!بود  مرده  االن اگر  آه  آخ ـ": گفت می  لب زير زد می  قدم  عرشه روی  آه اسپاالنتسو وگو گفت  ازاين پس ئی هفته

 را  ام های گناه  آمرزش  هم  گذاشتم می  آاله را لعنتی های آالغ  اين سر  هم ، من ، صورت آن در . دادم می  اش تحويل بود  مرده اگر اما .داد  نخواهم

 "! آوردم می  چنگ  به

آرد  مسموم را  اش زن  سرانجام شعور بی اسپاالنتسوی ... 

داد  قضات  هيأت  تحويل  سوزاندن برای برد را ماريا جسد  خودش . 
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برای  آه  هم  اش گناه  اين .شد  آمرزيده بود  شده  مرتكب تولدو در  آه هائی  معصيت

  جناب عالی و شد  بخشوده گذاشتند شيمی را  اش نام بعدها  آه بود  آرده علمی  صرف را  عمرش از ايامی و بود  خوانده  درس  مردم  درمان

  گان ضعيفه  جسم در  جهت  آن از  جنيان بود  نوشته  آتاب  دراين  عالم مرد ...داد هديه او  به را خود مصنفات از آتابی بسيار  ازتحسين  پس  اسقف

آند می  مطابقه  ايشان خود  لون با  شان موی  لون  آه آنند می  حلول مو سياه .

 صدف

 و آمد پر خيابانهاي از يكي در پدرم اتفاق به آه هايي غروب همان ــ آنم زنده ذهنم در جزئياتش تمام با را پاييزي باراني هاي غروب بخواهم اگر

 مغزم به چنداني فشار ندارم احتياج ــ ميشود چيره وجوم بر رفته رفته ، غريبي و عجيب بيماري آه ميكنم حس و ايستم مي مسكو شد

 ميدهد دست من به حالي … ميشود خم سو يك به ناتواني با سرم ، ميكنند گير گلويم در آلمات ، ميشوند تا زانوانم اما نميكشم درد .بياورم

ميدهم دست از را حواسم و هوش و افتم مي ديگر ي لحظه در انگار آه .

نوشتند مي تختم باالي ي لوحه بر البد معالج دآترهاي ، ميكردم مراجعه بيمارستان به چنانچه هايي لحظه چنين در : Fames « ــ » گرسنگي 

است نشده ياد آن از پزشكي آتابهاي در آه بيماري نوعي .

 .است ايستاده رو پياده در من آنار ، زده بيرون آن ي گوشه از سفيد ي پنبه تكه يك آه تريكويي آاله و نيمدار تابستاني پالتو با پدرم

 جوراب بي پاي با را گالوش او آه شوند متوجه رهگذران آنكه بيم از مشوش و محجوب انسان اين .دارد پا به سنگيني و بزرگ گالوشهاي

است آرده پنهان خود ي آهنه ي چكمه ي ساقه در را پا ساق ، است پوشيده .

 افزونتر او به نيز ام عالقه نسبت همان به ، ميشود تر آثيف و تر مندرس چه هر دوختش خوش تابستاني پالتو آه بينوا و وضع خل ابله اين

 دري هر به ، گذشت آه ماهي پنج در .است آمده پايتخت به بنويسي ميرزا حد در شغلي جوي و جست در ، طرف اين به ماه پنج از ، ميگردد

آند دراز تكدي دست و بيايد خيابان به گرفته تصميم آه است امروز همين فقط اما ، بود آرده شغل ارجاع تقاضاي و زده  …

 .ميخورد چشم به ، آن ديوار بر » رستوران « رنگ آبي تابلو با طبقه سه بزرگ ساختمان يك ، ايم ايستاده او و من آه محلي روبروي درست

 پشت .ام دوخته چشم ، رستوران روشن هاي پنجره به ، باال سمت به اختيار بي و است شده خم عقب به اندآي و سو يك به آمي سرم

 نقاشي تابلو دو همچنين و را جايگاه راست جناح يعني ارآستر جايگاه از قسمتي ، ام ايستاده آه محلي از .ميكنند آمد و رفت آدمهايي ، آنها

 آه حرآت بي ي لكه .ميكنم تماشا را سفيدگون اي لكه و ميشوم خيره آن هاي پنجره از يكي به .بينم مي را رستوران آويز چراغهاي و ديوار بر

 فشار ام بينايي به .ميشود مشخص چشمگيري بطور ، ديوار اي قهوه رنگ عمومي ي زمينه بر ، موازي خطوط اي رشته از مرآب است طرحي

بخوانم نميتوانم را تابلو روي نوشتار ؛ ميدهم تشخيص  ، است شده نوشته آن روي چيزي آه را ديواري تابلو يك و آورم مي  …

 ميكوشم .ميكند افسون را مغزم آه انگار و است آرده جذب خود به را چشمهايم سفيدش رنگ .گيرم نمي بر آن از چشم ، ساعتي نيم حدود

ميماند نتيجه بي تالشم ي همه اما بخوانم را نوشتار .

آند مي را خودش آار ، غريبم و عجيب بيماري ، سرانجام .

 چشمهايم و ميدهم تميز را بو هزار ، خيابان تعفن بوي ميان از ، ميكند پيدا شباهت تندر غرش به رفته رفته ، ها آالسكه صداي و سر

 رفته رفته .اند شده تحريك شدت به و بيدارند حسم تا پنج هر .ميكند تشبيه آننده آور برق و رعد به را خيابان چراغهاي و رستوران چراغهاي

صدف « :ميخوانم را تابلو روي ي نوشته ــ ميكنم مشاهده ، نبودم ديدنش به قادر ، پيش دقايقي تا آه را چيزي آن  … »

 نخورده گوشم به ، شده آه هم بار يك حتي ، آلمه اين اما ميگذرد عمرم از ماه سه و سال هشت ، درست !غريبي و عجيب ي آلمه چه

Page 34



Www.ketabkhaneh.i8.coM

 سر باالي تابلو روي را رستوران صاحب اسم ميدانم آه آنجايي تا اما باشد؟ رستوران صاحب خود اسم نكند باشد؟ ميتواند چه !صدف .است

پرسم مي گرفته صدايي با و بچرخانم پدرم طرف به را صورتم ميكوشم .ديواري تابلوي روي نه ، نويسند مي ورودي در :

؟ چه يعني صدف ، جان پدر ــ

 آه پيداست او نگاه از … ميكند بدرقه نگاهش با را رهگذران تك تك و است شده خيره ها آدم انبوه شد و آمد به ــ شنود نمي را سؤالم

 چند حتي .شود آنده ، لبش دو از نميتواند و چسبد مي لرزانش لبان به ، سنگين اي وزنه چون شوم آالم آن اما بزند آنها به حرفي ميخواهد

 :ميگويد شرمندگي با لب زير ، ميگرداند بر او طرف به را خود سر مرد آه همين اما ميكند لمس را وي آستين و ميدارد بر رهگذري پي از گامي

ميكنم تكرار را سؤالم .ميگردد بر نخستش جاي به و » ببخشيد » :

؟ چه يعني صدف ، جان پدر ــ

دريايي جانور … جانور نوع يك ــ  …

 آبزي ست جانوري چون و .باشد دريايي خرچنگ و ماهي بين چيزي بايد قاعدتًا ــ ميكنم مجسم نظرم در ، آن يك در را دريايي جانور اين ، من و

 يا و ، آلم ترشي و غضروف با ماهي ترشمزه خوراك يا و ، بو برگ و عطر خوش فلفل چاشني با خوشمزه و گرم ماهي سوپ ، آن از البته ،

 از را دريايي جانور اين آه ميكنم مجسم نظرم در ، زدن هم به چشم يك در .ميكنند تهيه ، مخلفاتش ساير و آوهي ترب با خرچنگ سرد سس

 !گرسنه سخت … اند گرسنه همگي آخر … دارند عجله خيلي … ديگ توي اندازندش مي عجله با و ميكنند پاآش عجله با و آورند مي بازار

ميرسد مشام به آشپزخانه از خرچنگ سوپ و برشته ماهي بوي .

 تابلوي از و پدرم از و رستوران از … ميشود چيره وجوم بر رفته رفته و ميدهد غلغلك را دهانم سق و بيني هاي سوراخ ، بو اين آه ميكنم حس

 شروع اختيار بي آه بطوري ميكند پيدا شدت آن هر و ميشود بلند ماهي سوپ بوي ــ چيز همه و جا همه از ــ آستينهايم از و رنگ سفيد

دارم دهان در را دريايي جانور اين از اي تكه انگار آه بلعم مي چنان و جوم مي چنان .جويدن به ميكنم  …

 سراپا پدرم .نيفتم زمين بر تا اندازم مي چنگ پدرم تابستاني پالتو خيس آستين به پس ، شوند تا زانوانم است نزديك آه برم مي لذت آنقدر

است سردش ــ ميكند آز و ميلرزد  …

؟ خورد شود مي هم پرهيز ايام در را صدف ، جان پدر ــ

ميدهد جواب :

شود مي نصف وسط از الآش … اما دارد الك ، پشت الك مثل … خورند مي زنده زنده را صدف ــ .

 لب زير !برم مي پي چيز همه به … ميشوند محو توهماتم و دارد مي بر دست ، آامم دادن غلغلك از ، ماهي سوپ دالويز بوي ، دم همان در و

ميكنم زمزمه :

آثافتي چه !نجاستي چه ــ !

 و درشت چشمهاي با همانجا از و است نشسته الآش توي آه ميكنم مجسم نظرم در را قورباغه به شبيه حيواني !صدف است اين ، پس

 پوست آن و درشت چشمهاي و چنگالها آن با ــ را الك در نشسته جانور اين .جنباند مي را انگيزش نفرت هاي آرواره و ميكند نگاهم ، خود براق

 و آراهت سر از رستوران آشپز و ميشوند قايم ترسشان از ها بچه … آورند مي رستوران به بازار از آه ميكنم مجسم نظرم در ــ لزجش

 جانور  ، گنده آدمهاي و .برد مي رستوران سالن به و ميگذارد بشقاب توي را آن و ميگيرد را جانور چنگال سپس ، ميكشد هم در چهره اشمئزاز

 لبهاي ميكند سعي و ميكشد جيغ ، جانور و !ميخورند ــ چنگالهايش و دندانها و چشمها آن با ــ زنده زنده … را آن و ميدارند بر بشقاب توي از را

بگيرد گاز را آدم  …

 نفرت و آور تهوع ست جانوري ، جوم مي آه آنچه اند؟ شده جويدن مشغول دندانهايم آه چيست سبب اما … اما آشم مي هم در را رويم
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 همان در و ميخورم را جانورها از يكي .ببرم پي طعمش و بو به آه دارم آن بيم حال همان در و ميخورمش حريصانه اينهمه با ، هولناك و انگيز

 گالوشهاي و بشقاب و سفره دستمال به نوبت بعد … ميخورم هم را آنها … ميشوند مجسم نظرم در سومي و دومي براق چشمهاي ، لحظه

 را ام بيماري ، خوردن جز چيزي آه ميكنم حس زيرا ميخورم بينم مي آه را آنچه هر … ميخورم هم را آنها … ميرسد رنگ سفيد تابلوي و پدرم

 ميخواهد دلم باز ، اينهمه با .ميلرزم سراپا ، انديشه اين از ؛ ميكنند نگاهم انگيزشان هراس چشمهاي با آور نفرت صدفهاي .آرد نخواهد درمان

ميكشم فرياد وجوم تمام با و ميكنم دراز جلو به را دستهايم !بخورم فقط !بخورمشان :

بدهيد صدف من به ! خواهم مي صدف ــ !

شنوم مي را پدرم ي گرفته صداي ، دم همين در :

نمانده برايم رمقي ــ من خداي ــ اما !دارم شرم گدايي از من !آنيد آمك آقايان ــ !

زنم مي بانگ همچنان و آشم مي را آتش دامان :

خواهم مي صدف من ــ !

پرسند مي آنان خنده نفر چند ، من آنار :

؟ خوري مي هم صدف مگر تو ، آوچولو ــ

نگرند مي ام چهره به آنان خنده و اند ايستاده پدرم و من روبروي ، ملون آاله با مرد دو .

؟ خوريش مي جوري چه ؟ است جالب خيلي ؟ گويي مي راست ؟ خوري مي صدف تو پسرك ــ

 آنجكاوي و خنده با و اند زده حلقه دورم به اي عده ، بعد دقيقه چند .ميكشاند نور در غرق رستوران طرف به مرا قوي دستي ، آيد مي يادم

 ــ ميخورم ولع و حرص با .ميخورم  ، ميشود بلند آن از گنديدگي و نا بوي آه را شورمزه و لزج چيزي و ام نشسته ميزي پشت .ميكنند تماشايم

 را جانور تيز دندان و چنگ و براق چشمهاي شك بدون ، بگشايم چشم اگر آه پندارم مي … پرسم مي نه ، ميكنم نگاهش نه ، جوم مي نه

ديد خواهم  …

گويند مي و خندند مي مردم .رسد مي گوشم به قروچ و قرچ صداي .هستم سختي چيز جويدن مشغول آه برم مي پي ناگهان :

نيست خوردني آه الك ، جان احمق !خورد مي را صدف الك دارد !ها ــ ها ــ ها ــ !

 نميتوانم  ، است پيچيده دهانم در آه عجيبي بوي و سوزش شدت از و ام آشيده دراز بسترم در .رسد مي وحشتناك عطش به نوبت ، بعد و

ميگويد آنان من من لب زير و ميدهد تكان درماندگي با را دستهايش  ، ميزند قدم اتاق در پدرم .بخوابم :

 چيزي امروز … امروز آه باشد اين علتش هم شايد … رود مي راه آن توي آسي يك انگار آه ست طوري … سرم .ام خورده سرما اينكه مثل ــ

 آنها از روبل چند چرا … ميدهند پول روبل ده ، صدف بابت آقايان اين آه بينم مي … هستم ابلهي آدم … عجيبي آدم آه راستي … ام نخورده

ميدادند حتمًا نكردم؟ قرض .

 .بينم مي خواب در ، ميكند دودو چشمهايش و نشسته الك توي آه چنگالهايش با را اي قورباغه و خوابم مي صبح ۵ ساعت حدود باالخره

 تكان هوا در را دستهايش و ميزند قدم دارد هم هنوز :ميكنم جو و جست را پدرم  ، نگاهم با و ميگشايم چشم ، تشنگي شدت از ، ظهر حدود

… ميدهد

 ناآامي  

 در معلوم قرار از .بودند سمع استراق سرگرم حريصانه و ايستاده گوش  ، اتاق در پشت ، پترونا آلئوپاترا همسرش و پپلف يويچ سرگي ايليا

 شچوپكين و پپلف آقاي دختر ناتاشنكا از بودند عبارت » آنندگان اظهار « .ميكردند عشق اظهار هم به نفر دو آوچكشان پذيرايي اتاق در پس

گفت نجواآنان لب زير ، ميماليد هم به را دستهايش و ميلرزيد سراپا تابي بي و هيجان شدت از آه پپلف .شهرشان آموزشگاه دبير :

Page 36



Www.ketabkhaneh.i8.coM

 و بدو فورًا رسيد حرفها جور اين و احساسات به صحبتشان آه همين و آني جمع آامًال را حواست بايد تو پترونا !زند مي نك قالب به دارد ــ

 و … بگيريم بزنگاه سر را مچشان بايد … آرد غافلگيرشان بايد … آنيم خيرشان دعاي تا بيفت راه و بردار ديوار روي از را مقدسين شمايل

 خالي شانه ازدواج بار زير از نميتواند ديگر ، آنند خيرش دعاي آه را آسي ، است مقدس امور جزو آردن خير دعاي … آنيم خيرشان دعاي

ميكند پيدا آار و سر دادگستري با ناچار ، برود طفره خواست وقت يك هم اگر … آند .

 ماشنكا به خطاب ، بگيراند تا ميكشيد خود شطرنجي شلوار به را آبريتي چوب آه حالي در شچوپكين ، در همان پشت و لحظه همان در اما و

:ميگفت

ام ننوشته اي نامه شما به هرگز !برداريد دست اخالقتان اين از ــ !

داد جواب ، ميكرد برانداز آينه در را خود هيكل گهگاه و آمد مي اطوار و ادا يكبند آه جوان دختر : 

 خرچنگ اينقدر خطش و خط تعليم دبير !هستيد غريبي و عجيب آدم آه راستي !شناختم فوري را شما خط !آردم باور من و گفتيد شما ــ

بدهيد؟ ياد خوشنويسي ميتوانيد چطور ، داريد آه بدي خط آن با !قورباغه

 وقتي من .نزنند چرت آالس سر شاگردها آه است آن مهم بلكه نيست نويسي خوش اصل مهم ، خط تعليم در دارد؟ اهميتي چه … !هوم ــ

 … بد؟ يا باشد خوب يكي خط ميكند فرقي چه تازه … جانشان به افتم مي و ميدارم بر را آش خط ، بينم مي زدن چرت حال در را شاگردهايم

 آتاب در را او خط ي نمونه .بود خوبي ي نويسنده  ، داشت گندي خط آنكه با نكراسف مثًال !مفت حرف يعني خوش خط آه معتقدم من

بودند آرده چاپ آثارش ي مجموعه .

هست تفاوت آسمان تا زمين از نكراسف و شما بين ــ  …

افزود و آشيد آه آنگاه :

بنويسد شعر برايم يادگاري بعنوان راست و چپ تا ميشوم زنش معطلي بي ، آند خواستگاري من از اي نويسنده اگر ــ !

بنويسم شعر برايتان بلدم هم من !ندارد آاري اينكه ــ .

؟ چي ي درباره مثًال ــ

 شعر برايتان اگر راستي !بيايد در اشكتان … شويد خود بي خود از آه بنويسم اشعاري … چشمهايتان … احساسات … عشق ي درباره ــ

ببوسم؟ را دستتان ، داد خواهيد اجازه ، بنويسم عاشقانه

ببوسيد را دستم ميتوانيد ، بخواهيد اگر هم اآلنش … !مهمي؟ تقاضاي چه ــ !

 در .فشرد ، داد مي مرغي تخم صابون بوي آه ناتاشنكا نرم دست به را لبهايش ، برآمده حدقه از چشمهايي با و جهيد خود جاي از شچوپكين

 انداخت عجله با را آتش هاي دگمه ، شد گچ سفيدي به رخسارش رنگ ، زد پترونا آلئوپاترا پهلوي به شتابان را خود آرنج ، پپلف هنگام همين

گفت و :

بجنب ياهللا !زن ، بيفت راه !بردار ديوار روي از را شمايل !شمايل !بجنب ــ ! 

گفت و زد پلك اشكش به آلوده چشمهاي با و گرفت آسمان طرف به را دستهايش و آرد باز چارطاق را اتاق در ، وقت اتالف بدون آنگاه :

باشيد داشته فراوان اوالد … آند خوشبختتان خداوند … عزيز هاي بچه … ميكنم خيرتان دعاي … !ها بچه ــ  …

گفت ، ريخت مي اشك خوشحالي فرط از آه نيز مادر :

شويد پير هم پاي به پا ، شويد خوشبخت انشااهللا من عزيزان … آنم مي خيرتان دعاي هم من … من ــ !

داد ادامه و شچوپكين به آرد رو آنگاه :

باشيد مهربان او با … باشيد داشته دوست را دخترم !گيريد مي من از را ام گنجينه يگانه شما ، آه ــ  …
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 حتي نيافت فرصت جوان مرد آه بود غيرمنتظره و جسورانه آنقدر ناتاشنكا والدين شبيخون ، ماند باز تعجب و ترس از بينوا شچوپكين دهان

 !است زار آار !آردند غافلگيرم !دادم تله به دم ، بيداد داد اي « :آرد فكر خود با ، ميلرزيد سراپا وحشت از آه حالي در .بياورد زبان بر اي آلمه

ببرم بدر سالم جان معرآه اين از بتوانم است محال ! » 

 اشك نيز او آه ناتاشنكا پدر » !ميشوم تسليم « :بگويد ميخواست انگار ، بگيرند آن باالي را شمايل تا آرد خم تسليم سر از را خود سر بناچار

گفت ، ميريخت :

من بده را شمايل  ، پترونا … بايست آنارش برو … دخترم ناتاشنكا .آنم مي خير دعاي … دعا ــ  …

 به آرد رو عصبانيت و غيظ از آآنده حالتي با .شد معوج و آج ، خشم شدت از اش چهره و ماند باز گريستن از ناگهان پدر ، لحظه اين در اما

زد داد و پترونا :

دستم ميدهد چه شمايل بجاي ببين !پوك آله !خدا خنگ ــ !

بده مرگم خدا واي ــ ! 

؟ بود شده چه مگر راستي

 ي والده ، وير و هير آن در :است يافته نجات آه برد پي آن همان در و دوخت شمايل به را خود وحشت و ترس به آميخته نگاه شچوپكين

 شرمنده و حيران ، دست در تصوير پترونا آلئوپاترا و پير پپلف .بود برداشته ديوار از را نويسنده الژچنيكف عكس ، مقدس شمايل بجاي ناتاشنكا

گذاشت فرار به پا ، وضع آشفتگي از استفاده با دبير آقاي ميان اين در .بودند ايستاده .

صفت بوقلمون   

 از پر غربالي با موحنايي پاسباني و است بازار ميدان از عبور حال در ، دست در آوچكي ي بقچه و تن بر نو شنل ، آالنتري افسر ، اچوملف

 ديده آن در آسي ، است خلوت آامًال ، ميدان … حكمفرماست چيز همه و جا همه بر سكوت .روان او پي از ، شده مصادره فرنگي انگور

 ، درها اين آنار ؛ اند شده خيره خدا روز به ، مالل و غم از آآنده نگاهي با ، گرسنه دهانهاي مثل ، ها ميخانه و دآانها باز درهاي … نميشود

ميكشد فرياد آه ميرسد گوش به صدايي ناگهان .نميخورد چشم به گدا يك حتي :

 … آهاي !بگيريدش ها بچه !است ممنوع گرفتن گاز ديگر حاال ، روزها آن گذشت !نكنيد ولش ها بچه !ميگيري؟ گازم ديگر حاال ، لعنتي ــ

!بگيريدش

 پاي سه روي ، مضطرب و سراسيمه آه بيند مي را سگي و نگرد مي سو آن به اچوملف .ميرسد گوش به هم سگي ي زوزه ، دم همان و

 ي جليتقه و خورده آهار چيت پيراهن با هم مردي .ميگذارد فرار به پا و جهد مي بيرون تاجر پيچوگين هيزم انبار توي از آنان ورجه ورجه خود

 ، سگ پاي دو به و اندازد مي زمين بر را خويشتن ، ميكند خم جلو طرف به را خود اندام ميدود همچنانكه ، مرد .ميدود سگ پي از ، باز دگمه

 سرك ، آلود خواب هايي چهره ، دآانها درون از .ميشود شنيده ديگر بار ــ » !نكنيد ولش « ــ مرد بانگ و سگ ي زوزه .افكند مي چنگ

ميكنند ازدحام هيزم انبار آنار ــ باشند روييده زمين دل از آه انگار ــ اي عده  ، بعد اي لحظه و ميكشند .

گويد مي و افسر به ميكند رو ، پاسبان :

افتاده راه نظمي بي و اغتشاش انگار ، قربان ــ ! …

 ديده خود باز دگمه ي جليتقه با رفت وصفش آه مردي ، انبار در دم .رود مي جمعيت طرف به و زند مي چپ سمت به چرخي نيم اچوملف

 داد آه انگار مستش نيمه ي قيافه .ميدهد نشان ، جمعيت به را خونش به آغشته انگشت و است آرده بلند را راستش دست ــ ميشود

 استاد و ميكند نگاهش  ، آالنتري افسر .ميماند پيروزي درفش به ، او خون به آغشته انگشت » !لعنتي دستت آف ميگذارم را حقت « :ميزند

 دستهاي با ــ پشت بر زردي ي لكه و باريك ي پوزه با رنگ سفيد تازي ي توله يك ــ نيز جنجال باني .آورد مي بجا را ــ معروف زرگر ــ خريوآين
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 وحشت از و اندوه از ، نمورش چشمهاي .است نشسته زمين روي همانجا ، جمعيت ي محاصره ي حلقه در ، لرزان اندام و گشوده هم از

پرسد مي و ميشكافد را جمعيت صف ، اچوملف .ميكند حكايت بيكرانش :

زد؟ مي داد بود آي … چرا؟ را انگشتت ديگر تو … چرا؟ اينجا مناسبت؟ چه به شده؟ خبر چه ــ

گويد مي و ميكند اي سرفه خود مشت توي خريوآين :

 يكهو … زديم مي حرف هيزم ي مظنه ي درباره ميتريچ ميتري با … نداشتم آسي آار به هم آاري ، رفتم مي خودم براي داشتم ، قربان ــ

 من … ميكنم ظريف آارهاي … هستم زحمتكشي آدم من ، قربان ببخشيد … گرفت گاز را انگشتم ، جهت بي و بيخود و پريد لعنتي حيوان اين

 هر باشد بنا اگر … ميدهد؟ اجازه حيوان به قانون آدام آخر … بدهم تكان هفته يك نتوانم را انگشتم است ممكن آخر ، بگيرم خسارت بايد

بميريم و بگذاريم را سرمان بهتره ، بگيرد گاز را آدم آسي  …

گويد مي جدي لحن با و اندازد مي باال را ابروانش ، ميكند اي سرفه اچوملف :

 آي تا !خدا امان به ميكنند ول ، خيابان و آوچه توي را سگهايشان چه؟ يعني !نميدهم اجازه من آيست؟ مال سگ … خوب بسيار … !هوم ــ

 چنان ، باشد ميخواهد آه فطرتي پست هر ، را سگ صاحب داد؟ نشان خوش روي آنند مراعات را قوانين ندارند خوش آه آقاياني به بايد

مينشانم عزايش به را مادرش !برود يادش ، چارپا انواع و سگ دادن ول آه آنم جريمه ! …

گويد مي و پاسبان به ميكند رو آنگاه :

 :پرسم مي … باشد هار ميرود احتمال !فوري .آرد نفله بايد هم را سگ خود !آن صورتمجلس را موضوع و آيست مال سگ ببين !يلديرين ــ

آيست؟ مال سگ اين

گويد مي جمعيت ميان از مردي :

باشد ژيگانف ژنرال مال بايد نكنم غلط ــ .

ببارد باران ميخواهد انگار !گرمايي چه … آرم در را پالتويم آن آمكم بيا يلديرين … !هوم ژيگانف؟ ژنرال ــ  …

ميدهد ادامه و خريوآين به ميكند رو ، بعد :

 !نميرسد تو انگشت به قدش آه او باشد؟ گرفته گازت آوچكي اين به سگ است ممكن چطور آخر :آورم نمي در سر چيز يك از فقط من ــ

 هم سر دروغ آه زده ات آله به حاال و آردي زخم سيخي ميخي با را انگشتت البد … !ديالقت قد آن با ماشااهللا تو و … آوچكي اين به سگ

ميشناسم خوب را ها ارقه تو امثال .بزني بهتان و آني !

گويد مي جمعيت ميان از نفر يك :

 و پريد ــ نيست آه خل باالخره ــ هم سگه ، بسوزاند سيگار آتش با را سگ ي پوزه خواست مي تفريح و خنده محض خريوآين ، قربان ــ

را چرند آدم اين ميشناسيد آه خودتان … گرفت گاز را او انگشت !

زند مي داد خريوآين :

 ، هستند اي فهميده آدم خودشان ، سروان جناب آني؟ مي هم سر دروغ چرا !نبودي آنجا آه تو گويي؟ مي دروغ چرا ، قواره بي آدم ــ

 بلد خوب را قانونها قاضي … آنند ام محاآمه حاضرم باشم گفته دروغ اگر … است روسفيد خدا پيش آي و ميگويد دروغ آي ميشود حاليشان

ميكند خدمت ژاندارمري ي اداره در هم خودم داداش ، تازه … ميكند نگاه چشم يك به را همه قانون ، ديگر حاال … زمان آن گذشت … است  …

موقوف بحث و جر ــ !

گويد مي انديشي ژرف به آميخته حالتي با و جدي لحني با پاسبان لحظه اين در :

اند اصيل نژاد از ايشان هاي سگ … سگ؟ جور اين و ژنرال … باشد ژنرال مال نبايد ، نه ــ  …
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؟ مطمئني ــ

مطمئنم ، قربان بله ــ  …

 حسابي ي پيله و پشم نه !ارزد نمي خدا لعنت به سگه اين آنكه حال ، اند اصيل و قيمت گران ، ژنرال سگهاي .دانستم مي هم من خود ــ

 … !دارد؟ نگه اش خانه در را سگها جور اين ، ژنرال است ممكن مگر … است پست حتمًا ، نژادش … حسابي هيكل و قيافه و ريخت نه ، دارد

 اش خفه فوري قانون بي ، قانون ميكردند؟ چكار باهاش ميدانيد افتاد مي پتربورگ يا مسكو به گذرش اگر سگ اين رفته؟ آجا شعورتان و عقل

 !گذاشت دستشان آف بايد را آدمها نوع اين حق … بگذري شكايتت از نبايد آمده وارد خسارت تو به آه حاال ، خريوآين آن گوش !ميكردند

آه است آن وقت  …

گويد مي لب زير ، پاسبان :

بودم ديده ژنرال ي خانه در را اين شبيه حيواني ، پيش روز چند … نشده نوشته آه اش پوزه روي … باشد ژنرال مال هم شايد اما ــ .

گويد مي جمعيت ميان از صدايي :

است ژنرال مال .شناسمش مي من ــ !

 از خودت و ژنرال خدمت ببر را سگ اصًال … گرفت لرزم … !سوزي چه … هام شانه روي بنداز را پالتويم ، شد سردم برادر ، يلديرين … !هوم ــ

 و آوچه در را سگ آه آن يادآوري ايشان به ضمن در … خدمتشان فرستادم و آردم پيدا من را سگ آه بگو ايشان به … آن جو و پرس ايشان

 ، بچسباند بيچاره سگ ي پوزه به را سيگارش آتش بخواهد رهگذري هر اگر و باشد قيمتي گران سگ ، حيوان اين شايد … نكنند رها ، خيابان

 انگشت آن نيست الزم !پايين بگير را دستت . بيشعور پوك آله ، تو اما و … ظريف حيوانيست .نماند باقي چيزي بسته زبان اين از بسا چه

است خودت تقصير اش همه اصًال !بگذاري نمايش معرض به را ات احمقانه ! …

 مال … بنداز سگ اين به نگاهي !جانم اينجا بيا !پروخور ، هي … بپرسيد ازش است خوب ، طرف اين آيد مي دارد ژنرال آشپز ، اونهاش ــ

شماست؟

نداشتيم سگها اين از وقت هيچ ما !حرفها چه ــ !

گويد مي اچوملف :

 … ولگرده حتمًا ، ولگرده گويم مي من وقتي … !ندارد هم بحث و جر همه اين به احتياج !ولگرده آه است معلوم !نداشت پرسيدن آه اين ــ

ساخت را آارش بايد .

ميدهد ادامه همچنان پروخور :

 سگ به چنداني ي عالقه خودمان ژنرال .ماست مهمان طرف اين به روز چند از آه هماني ؛ است ژنرال اخوي مال ، نيست ما مال گفتم ــ

سگهاست جور اين طرفدار شان اخوي ولي ، ندارد شكاري  …

پرسد مي محبت به آميخته لحني با اچوملف :

هستند برادرشان مهمان البد !نداشتم خبر اصًال !من خداي ، گويم مي را ايوانيچ والديمير اينجا؟ اند آورده تشريف ايشان اخوي مگر ــ  …

هستند مهمان بله ــ  …

 … خوشحالم واقعًا است؟ ايشان مال سگ پس !نداشتم خبر اصًال آه ببين مرا و … بود شده تنگ برادرشان براي دلشان البد … من خداي ــ

 دارد حيوانكي … ها ــ ها ــ ها !گرفت گاز را يارو آن انگشت و پريد … است زرنگي و زبر حيوان … نيست بدي سگ … خانه ببرش خودت با بيا

نمك با چه … غرد مي دارد هم هنوز آوچولو ناآس … ميلرزد ! …

 ، تهديد به آميخته لحني با اچوملف .خندد مي خريوآين ريش به جمعيت … ميشود دور انبار در از سگ همراه و زند مي صدا را توله پروخور
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ميزند بانگ :

رسم مي حسابت به ، آن صبر ــ !

آند مي ترك را بازار ميدان و پيچد مي خود تن دور به را شنل آنگاه .

دارند انتحار قصد آه آنهايي براي - زيباست زندگي  

 هزار دويست مثًال آه نيست آافي دگرگوني اين ايجاد براي .دشوار چندان نه ست آاري آن زيباسازي اما نامطبوع و تلخ ست چيزي ، زندگي

 دهر ي شهره قلب خوش انساني عنوان به يا آني ازدواج دلفريب زيبارويي با يا آيي نايل » سفيد عقاب « نشان اخذ به يا ببري التاري در روبل

 احساس ــ اندوه و ماتم گاه به حتي ــ مدام آنكه براي .ميشوند مبدل روزانه عادت به ، فناپذيرند ، برشمردم آه را نعمتهايي ــ شوي

 خرسندي احساس » شود اين از بدتر بود ممكن « آه انديشه اين از ثانيًا ، باشي خشنود و راضي داري آه آنچه از اوًال :بايد آني خوشبختي

نيست دشواري آار اين و آني :

آن شكر را خدا رو ، باش خوش نبود باروت انبار تو جيب اينكه از ميگيرد آتش جيبت در آبريت قوطي وقتي .

 « :آه آر بر بانگ و آن شادماني بلكه ، نباز را ات رخساره رنگ ، آيند مي ات ييالقي ويالي به سرزده ات بيچاره فقير اقوام از اي عده وقتي

پليس نه ، اند آمده اقوامم آه باقيست شكرش جاي ! »

نخليد چشمم در آه شد خوب چه « :آه آن شكر برو ، خليد انگشتت در خاري اگر ! »

 زوزه نه ، ميكني گوش موسيقي آه آن شادماني تواني مي تا بلكه نرو در آوره از ، نوازد مي گام دلنشين اي ترانه بجاي زنت خواهر يا زن اگر

گربه ي زنجموره يا شغال ي .

 … گرد دوره هاي آولي خرس نه ، ساس نه ، االغ نه ، خوك نه ، تريشين آرم نه ، ميكرب نه ، هستي بارآش اسب نه آه آن شكر را خدا رو

  ، اي ننشسته متهمان نيمكت روي لحظه اين در آه آن هلهله … وبا به مبتال نه و الل نه ، آر نه ، آور نه ، هستي شل نه آه آن پايكوبي

نيستي ناشرت با زدن چانه حال در التأليفت حق دريافت براي و اي نايستاده طلبكار روياروي .

 شادماني باشد اين از تر افتاده دور و تر پرت سكونتت محل بود ممكن آه انديشه اين از داري سكونت افتاده دور و پرت چندان نه محلي در اگر

.آن

آنند نمي درد دندانهايت تمام آه دار خوش اين به دل ، ميكند درد دندانت يك فقط اگر .

 نگرفته زن تا سه واحد آن در يا و ننشسته فاضالب حمل مخصوص ي بشكه روي يا نخواني را » شهروند « ي مجله آه داري را امكان اين اگر

آن پايكوبي و شادي ، باشي .

آن خيز و جست و باش خوشحال ، سوزان جهنم نه ، ست آالنتري تو مقصد اينكه از ميكنند جلبت آالنتري به وقتي .

اند نيفتاده جانم به گزنه با آه حالم به خوشا « :آه آن هلهله اند افتاده جانت به توس ي ترآه با اگر ! »

ميهن مام به نه  ، آند مي خيانت تو به آه دار خوش بدين دل ، آند مي خيانت تو به زنت اگر . 

شود شادماني و هلهله سراسر ات زندگي تا گير آار به را اندرزهايم و پند ، آدم اي … عليهذا قس و .

ناميد داستان توان نمي را نوشتار اين البته » ! »

بهار در   

 حالت اين باشيد، شده خوب و گرفته سختي بيماري اگر .شود عجين جانت با تا طلبد مي رخصت بهار اما است، نشده آب هنوز ها برف
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 طبيعت ظاهرًا .آوري مي لب بر لبخند دليلي ترين آوچك بدون اما آند، مي ات بيچاره مبهم هاي دلشوره آه حالتي .شناسيد مي را ملكوتي

 فوق چيز همه اما شود، مي بلند صدا برف و گل از شلپ شلپ پاها زير در است، سرد زمين .برد مي سر به حالتي چنين در موقع اين در هم

 مي نظر به آه است شده روشن و صاف قدري به هوا !بگيرد آغوش در را اطرافش تمام خواهد مي چيز هر و است، شده مهربان و شاد العاده

 در ها گنجشك همراه به اش اشعه و درخشد، مي سخت خورشيد .ديد خواهي را دنيا سرتاسر بروي، ناقوس برج يا خان آبوتر باالي اگر آيد

 هايش غرش آه فرداست و امروز و است شده بيدار خود خواب از :شود مي تيره و آيد مي باال رودخانه .خندند مي و آنند مي بازي ها برآه

آشند مي نفس و آنند مي زندگي اما هستند، لخت ها درخت .شود بلند .

 يك بيندازي، آب در آوچك هاي قايق و بروند، ها جوي در تا بدهي هل بيل يا جارو يك با را آثيف هاي آب دهد مي آيف آه است سال از موقعي

 و رفته باال درخت از يا درآوري، پرواز به آسمان گنبد داخل در را آبوترها آه دهد مي آيف طور همين .بشكني پايت پاشنه با را مقاوم يخ تكه

 داشته دوست را طبيعت و باشيد جوان آه مخصوصًا است، خوب چيز همه سال، انگيز دل فصل اين در بله، .آني درست سرپناه سارها براي

 بيمار اگر .بمانيد چهارديواري يك داخل شب تا صبح از شويد مجبور آه نباشد طوري شغلتان و نباشيد، هيستريك و مزاج دمدمي باشيد،

بود نخواهد خوب زياد داريد، سروآار هنر هاي الهه با و رويد مي تحليل اداره يك در يا هستيد، .

داشت ها الهه اين آار به آاري نبايد بهار فصل در بله، .

 لبه حصيري آاله يك سحر آله از آه است باغبان پتروويچ پانتلئي اين !راحتند و آنند مي خوشحالي احساس چقدر عادي هاي آدم ببينيد

 زده آمرش به را هايش دست :آنيد نگاهش شود، جدا برداشت آوچه توي از وقت همان آه سيگاري ته آن از تواند نمي و گذاشته سر بر پهن

 باعث آه باريكش، و دراز چهره از .خريد ديروز هايي چكمه چه آه آند مي تعريف آشپز براي و است، ايستاده آشپزخانه پنجره جلو راست و

 بر خود برتري از آه گذراند مي نظر از را طبيعت طوري .تشخص و بارد مي خاطر رضايت بگذارند، الجون اسب را اسمش ها آلفت است شده

 را خاآشان آه باغ يا نارنجستان در آه گويي شود، مي خوانده تحقير حتي يا جويي سلطه و تحكم از چيزي هايش چشم در و دارد، آگاهي آن

داند نمي را آن احدالناسي آه است آموخته نباتي دنياي بر سلطنت درباره چيزي زند، مي بيل .

 سر آن برابر در بايد مغرور انسان و جادويي، هاي جذابيت از است سرشار ابهت، با و شكوهمند طبيعت آه دهي توضيح برايش است بيهوده

 برده يك حكم فقط انگيز شگفت فصل اين :است آگاه ها معجزه و ها جذابيت و رازها همه از و داند مي را چيز همه آه آند مي خيال .آند خم

 مي پر رقيقي آلم آش با را او هاي بچه شكم و است، نارنجستان نزديك انباري در آه است ]...[ الغر زن آن مثل هم فصل اين دارد، برايش را

.آند

 آغل نزديكي در اي خوابيده چليك روي آرده، لختش پاهاي به گالش جفت يك پوشيده، نما نخ ماهوت آت يك او شكارچي؟ زاخاريچ ايوان و

 بايد آه مسيري .برود شكار به ها گذشته در تا آند مي آماده را خود .آند مي درست تشك اليي آهنه هاي پنبه چوب با و است نشسته

 بلند هاي درخت از رديف يك بسته هاي چشم با .شود مي مجسم خيالش در جويبارها، و آب از پر هاي چاله و ها راه آوره تمامي با آند، طي

 خواهد تيز گوش لرزد مي دلپذيري هيجان و شامگاه خنكي از آه حالي در و ايستاد، خواهد آنها زير در تفنگش با آه بيند مي را برافراشته قد و

 نزديكي آن در آه اي صومعه در موقع، اين در آيد، مي در جنگل گلوي از آه شنود مي را اي دورگه صداهاي آه رسد مي خيالش به .آرد
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 خوب زاخاريچ ايوان ...است نشسته اش گذشته آمين در همچنان او و اند، درآمده صدا به عيد شب مناسبت به ها ناقوس تمامي است،

خوشحال نامعقولي و تناسب بي طرز به و است .

 پيش گيرد، مي حقوق باغبان دوبرابر از بيشتر مرد اين .است استرموخوف ژنرال پيشكار و بنويس ميرزا آه آنيد نگاه را جوان دنيسيچ ماآار حاال

 آه وقت هر و لباس، بدون نه ماند مي گرسنه وقت هيچ نه آند، مي مصرف روبلي دو هاي توتون دوزد، مي لباسش به سفيد هاي سينه

 آدم خيلي حال اين با .است درشتي الماس انگشتري به مزين آه دهد فشار را تپلي و سفيد دست آه دارد را اين افتخار بيند مي را ژنرال

 نوشتن حال در شب ...است نوشتن حال در مرتب دهد، مي سفارش نشريه روبل پنج و بيست دارد، سروآار آتاب با دائم !است بدبختي

آند مي قايم بزرگ صندوق يك در نويسد مي هرچه و است نوشتن حال در او خوابند در همه آه شام از بعد روز هر است، .

 باز هنوز آه است توتون پاآت يك آنها روي و اند، شده تا دقت به آه است شده گذاشته هايي جليقه و شلوارها اصل در صندوق، اين داخل

 و رنگ، زرد بندي بسته با آوچك گليسيرين صابون يك زرشكي، و آوچك گردن شال يك هستند، قرص حاوي آه قوطي تايي دوازده ده نشده،

 آورند، مي فشار يكديگر به آمرويي با آه است شده نوشته آاغذهاي دسته دسته محفظه، اين دورتادور اما ديگر؛ ارزشمند اشياي بسياري

 مي اديب را او محل اهل همه .است شده چاپ ماآاردنيسيچ هاي نامه و ها داستان آنها در آه ما دپارتمان از اي شماره سه دو اضافه به

 آه آنطور نه آند، مي روي پياده نه زند، مي حرف نه آه گويند مي ندارند، دوستش است، خاصي آدم آه معتقدند دانند، مي شاعر دانند،

 دنبال چرا آه گفت بيراه و بد خودش به بود، شده احضار دادگاه جلسه يك به شاهد عنوان به آه روز يك هم او خود و آشد، مي سيگار بايد

شود مي محسوب دزدي دله رفتن ادبيات دنبال آه گويي .شد سرخ علت همين به و است رفته ادبيات .

 مي رفت آه قدم پنج ...رود مي و گرفته پيش در را خيابان دست، در عصا و مخملي آاله شب و تن بر رنگ آبي باراني آه خودش هم اين

است نشسته صنوبر درخت يك بر آه شود مي خيره پيري آالغ به يا دوزد، مي چشم آسمان به و ايستد .

 آند، مي سرفه آمرويي با و انداخته پايين را سرش ماآار و دارد جدي حالت شكارچي چهره است، زده آمرش به را هايش دست باغبان

 آمرويي از آآنده وجودش ... !آند مي خفه آند، مي خرد را او خودش بخارهاي و ها زيبايي با بهار آه است اين مثل است، تنگ خلقش

 مي اش قراري بي باعث آه آند مي ايجاد مبهمي آرزوهاي آند، ايجاد اميد و شادي و شوق و شور دلش در آه اين جاي به بهار است،

بكند؟ بايد آار چه واقعًا .زند مي قدم طوري همين بكند، بايد آار چه داند نمي .شوند

« دنيسيچ ماآار سالم اوه، !»

رسد مي گوشش به ناگهان آه است استرموخوف ژنرال صداي .

« نرسيده؟ هنوز نامه »

 پاسخ در آند مي برانداز را آالسكه دقت با آه ماآار و است نشسته آالسكه در اش دختربچه با است، سالمتي و شادي يكپارچه آه ژنرال
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جناب عالي هنوز، نه« گويد، مي .»

گردي؟ مي بكر موضوعات دنبال زني؟ مي قدم !است شده بهار واقعًا !خوبي هواي چه« :گويد مي ژنرال »

ارزش بي !مبتذل« :گويد مي بكر، گويد نمي هايش چشم اما !»

 !خواندم محشري چيز چه داني نمي خوردم، مي را ام قهوه داشتم آه امروز !جان پدر راستي،« :گويد مي و دارد مي نگه را آالسكه ژنرال

بخواني بدهم تا داني نمي فرانسه آه حيف ...»

 و نيست فرانسوي آه اوست تقصير مگر .شود مي ناراحت و دهد مي گوش ماآار و آند مي تعريف است خوانده آه را داستاني تند تند ژنرال

نويسد نمي دردنخور به چيزهاي .

 .است آرده آشف اين توي خوبي چيز چه فهمم نمي آه من« :گويد مي دل در و آند مي تعقيب نگاهش با شود مي دور آه را آالسكه

دارند بيشتري عمق خيلي من هاي داستان ...است تكراري و مبتذل موضوعش .»

 را ها پرنده آواز ديگر شد گرفتارش آه هرآس روح، براي است زآام مثل برايش، است دردي بد نويسنده غرور .است شده ميوه وارد آرم

 از وجود آل شود، دار جريحه غرور اين اندآي فقط آه است آافي ...ديد نخواهد ديگر را بهار ديد، نخواهد را خورشيد درخشش شنيد، نخواهد

 آقاي .رسد مي آلود گل جاده به و شود مي رد باغ نرده از .دهد مي ادامه راهش به است گرفتار درد اين به آه ماآار .پيچيد خواهد خود به درد

گويد مي و زند مي داد .شود مي رد آنجا از است، زده هيجان سخت و خورد مي تكان خود بلند آالسكه در هيكلش تمام آه بوبنتسوف، :

« ارادتمنديم خيلي !نويسنده آقاي !آهاي !»

 يك است، نويسنده او اما بزند، حرف او با باال موضع از و راحت قدر اين تا آرد نمي جرات آس هيچ بود، پيشكار يا ميرزابنويس فقط ماآار اگر

ارزش بي« ،»مبتذل« موجود ».

 شوند، مي رو روبه ارزشي بي و ابتذال با وقت هر آن عوض اما ندارند، آن به اي عالقه و فهمند نمي هنر از چيز هيچ بوبنتسوف آقاي امثال

 دست و خداست خلق وراي و بازنده آدم يك آه ماآار اين به اال آنند، گذشت آس هر به را هرچيزي حاضرند .هستند رحم بي و سرسخت

 به دست ژنرال بپوسند، است گذاشته را قيمت گران نشاهاي از بسياري شكسته، را آائوچو درخت يك باغبان .دارد صندوقش در هايي نويس

 پرونده به يكبار ماهي فقط بود بخش دادگاه رئيس آه بوبنتسوف آقاي نيست، خودش مال آه آند مي خرج پولي از و زند، نمي سفيد و سياه

 اينها همه و بافت مي هم به مهمل آلي آرد، مي اشتباه هم با را قوانين افتاد، مي ِمنوِمن به آنها به رسيدگي موقع و آرد مي رسيدگي ها

 او به بكني، را آارها اين آه ندارد امكان نويسد، مي هايي داستان و گويد مي شعر آه ماآار، مورد در اما .آيد نمي چشم به و شود مي عفو

 زن خواهر اگر .شود رنجشش باعث تا بگويي او به چيزي آه است تر واجب هم شب نان از :آرد سكوت اش درباره و نكرد توجه شود نمي
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 قمارش هاي قرض وقت هيچ آشيش زن اگر دهد، مي فحش شو رخت هاي زن مثل بازي ورق هنگام و زند مي سيلي هايش آلفت به ژنرال

 اگر اما بدهد، چيزها اين به اهميتي آه نيست آس هيچ است، دزديده مالك وبرازف سي از سگ يك مالك فلوگوئين اگر دهد، نمي پس را

 هاي بحث خندند، مي موضوع اين به و اند شده خبردار محل اهل همه است، فرستاده پس را ماآار بد هاي داستان از يكي ما دپارتمان اخيرًا

بدبخت ماآار طفلكي« گويند مي ماآار به ديگر حاال و آنند مي انزجار احساس آنند، مي اش درباره طوالني ».

 اين« :گويند مي فقط است، نشده ادا مطلب حق چرا ببينند آه آيند نمي آن درپي شود، نمي ادا مطلب حق آه نويسد مي طوري نفر يك اگر

است نوشته پرت و چرت مشت يك آه ديگر قالتاق يك هم !»

 درآش خواهند نمي هم اينكه و آنند نمي درك را او مردم آه است موضوع اين به آردن فكر ببرد، لذت بهار از ماآار تا شود مي مانع آه چيزي

 او آه بفهمند توانند مي آنجا از مردم اما .شد مي درست چيز همه آردند مي درآش مردم اگر آه آيد مي نظرش به .توانند نمي هم آنند

 ژنرال به زباني چه با آدم نبود؟ بهتر خواند نمي اگر آه خواند مي طوري يا خواند، نمي آتاب محل اهالي از آس هيچ زيرا نه، يا دارد قريحه

 مزه بي چيزهاي اين جز او آه وقتي است، تكراري است، مبتذل است، مزه بي نيست، مالي اش فرانسه تحفه آن آه بگويد استرموخوف

بگويد؟ او به را اين طور چه آدم است، نكرده مطالعه ديگر چيز هيچ

آنند مي ماآار دل به خون آه بگو، را ها زن !

 با اي بامزه دعواي چه روستايي مرد تا دو ديدي مي اگر !نبودي بازار در امروز آه شد حيف واقعًا !دنيسيچ ماآار اوه« گويند، مي معموًال ها اين

نوشتي مي اش درباره چيزي حتمًا آنند، مي هم !»

 اعصاب ها همين اما آنند، نمي آنها به اعتنايي و دهند نمي راه دل به را چيزها اين غم ها فيلسوف و نيست، مهمي چيز اينها آدام هيچ البته

 حساس خيلي هاي آدم روح فقط آه است رنج در مالمتي از و است، يتيم تنهاست، آه آند مي احساس روحش .است ريخته هم به را ماآار

 در يا جاده يا جنگل در گاهي .است نزده آمرش به باغبان مثل را هايش دست يكبار، حتي وقت، هيچ او .آند مي گرفتار را بزرگ گنهكاران و

 طرف و آند، مي پيدا نشاط و نيرو اندآي خواند او نگاه در آه را اين و است، واقعي بدبخت يك خودش مثل آه آند مي برخورد آسي با قطار

 هيجان دچار آنند، مي جروبحث آنند، مي وگو گفت هم با درازي مدت .شايد سالي پنج هر آيد، مي پيش ندرت به اين اما طور، همين هم

اند ديوانه دوشان هر آه آرد خواهد خيال ببيند را آنها آسي اگر آه شود مي طوري خندند، مي غش غش آيند، مي وجد به شوند، مي .

 شده آشنا او با آه بدبختي مرد آن و ماآار باشد، آار در عمدي آه گويي .دارند را خودشان خاص گرفتاري هم آوتاه دقايق همين معموًال اما

 آنند، مي حسادت همديگر به دارند، نمي نگه را همديگر احترام است، استعدادي با آدم اش همصحبت آه آند نمي قبول يك هيچ است،

 عشق نه شود، مي نابود و رفته تحليل شان جواني آه است شكل اين به و شوند مي جدا هم از دشمن تا دو مثل و آزارند مي را همديگر

 و رسند مي غمگين ماآار فكر به ها شب آه هست خبري هيچ چيزها آن از نه آنند، مي آرامش احساس ها جان نه هست، محبت نه هست،

بنويسد را آنها دارد دوست او .
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گذشت خواهد بهار هم رفت خواهد ات جواني هم

وار آمريکايی    

 مونث جنس مشارکت بدون ازدواجی هيچ که نکته اين به توجه با و ، دارم قانونی کامًال ازدواج يک به اقدام برای که راسخی عزم به نظر

 شود می استدعا محترمه گان دوشيزه و گان بيوه کليه از کامل رضايت احساس و خوشوقتی و افتخار نهايت در خاضعانه نيست، امکانپذير

دهند قرار عنايت مورد را ذيل مراتب بفرمايند لطف  : 

 سانتی ١٧۶ [ ورشوک هشت و آرشين دو قــدم .باشد می اهميت پر ها خانم برای مسلمًا امر اين . باشم می مرد يک اينجانب اينکه نخست

 . باشم می دار نسب و اصل .پطرس عيد از پاچله مرغ فاصله اندازه به درست ، دارم فاصله زياد کهولت ايام تا هنوز . هستم جوان . است ] متر

 گرفته عوضی زيبا بسيار اشخاص با مطلق تاريکی در بارها که است حدی به ام زشتی عدم .باشم نمی هم زشت خيلی اما ، نيستم زيبا

 عهده از .است خراب تايش دو آسيابم های دندان از .افتد نمى چال )!افسوس ( هايم گونه روى . است ميشی هايم چشم . ام شده

 سه و هفت دستکشم نمره .کند شک عضالتم استحکام در دهم نمی اجاره هم ای تنابنده به اما آيم نمی بر ظريف های خوشامدگويی

 و عمومًا ها خوشگل پروپاقرص دوستدار .است درخشان کامًال ام آينده اما. ندارم چيزی نجيب ولی فقير مادری و پدر بجز . باشد می چهارم

 « مجله پست صندوق ستون مطالعه از که است حدی به ادبيات مقوله در توفيقم . دارم اعتقاد چيز همه به . باشم می خصوصًا خدمتکارها

 )بود خواهد کاری معصيت زيباروی زن که ( قهرمانش که درآورم تحرير رشته به رمانی آينده در دارم خيال . گيرد می ام گريه بندرت » کازا استر

 خوبی آشنايان .مينوشم ودکا دوستان جمع در تنها . پرخورم بربروار . خوابم می ساعت دوازده روز شبانه در .باشد اينجانب خود آينده همسر

 . مشغولند بشر ابناء تعليم به » گازتا روسکايا « شريفه جريده صفحات طريق از که ، مفتخور يکيشان شاعر يکيشان اديبند دوتاشان دارم

 طلبکارانم و خود که شرايطی طبق دارم قصد . نيستم حسود اما ام پيشه عاشق . خودم هم گاهی و پوشکاريف از عبارتند محبوبم شاعران

کنم ازدواج دانيم می . 

ام آينده همسر مشخصات اما و . اينجانب مشخصات بود اين : 

 يقين به يعنى ، نباشد کاتوليک . ساله پانزده باالی و ساله سی زير ) باشد حال مناسب بيشتر کدام اينکه حسب بر ( دوشيزه يا باشد بيوه

 در خط يک چرا «:پرسند مى آدم از هميشه يهودی دختران . شود نمى پذيرفته هم يهودی . ندارد وجود گناه از مصون آدم دنيا اين در که بداند

 موطاليی .سازد نمی اينجانب مزاج به اصًال حرفها اينجور و ، » ؟ بگيری ياد آوردن در پول بابام دست دم روی نمی چرا نويسي؟ مى ميان

 دل تو . کوتاه نه باشد دراز نه ، الغر نه باشد چاق نه ، سرخرو نه باشد پريده رنگ نه . ابرومشکی )امکان صورت در لطفًا ( و آبی چشم باشدو

 ماهر نساخ يک به چون باشد خط خوش بايد ضمنًا .ننشيند خانه کنج مدام و نباشد وراج ، نباشد تراشيده سرش .نباشد هم جنی و باشد برو

دهد قرار خود سرمشق را آنها رويه و باشد داشته عالقه دارم همکارى آنها با که مجالتی به . نيست زياد برداريش نسخه کار البته .نيازمندم  . 

 « مقاالت سر خواندن از و نشود متاثر » مسکو های نامه « های سرمقاله از و نخواند را » نانا « و » روز هاى تازه « و » تفريح « مجالت

نکند ضعف و غش هم »ساحل  . 

 قرض پول جانش شوهر براى ، )ندهد مال گوش اما ( بپزد شيرمال ، کند زبانی بلبل ، کند بريان ، بپزد ، بنويسد ، برقصد ، بخواند آواز بتواند بايد

باشد مطيع نظر هر از و کامًال و ، باشد لباس و سر خوش شخصی امکانات از استفاده با . بگيرد  . 

 دوستان براى خانه در يا بشکند ظروف و ظرف ، بدهد نشان دندان ، بگيرد گاز ، بزند فرياد ، بکشد جيغ ، کند وير و جير ، بخاراند را تنش نبايد

کند نازک چشم پشت  . 
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 خطرش رود مى امور اينجور بار زير وجوهات دريافت ازاء در که کسی برای و است بهتر باشد کوتاهتر چه هر و نيست آدم زيبنده شاخ که بداند

است کمتر  . 

 باشد داشته دارتری نسب و اصل با اسم است بهتر اصال .باشد قماش اين از ديگری ُاملی اسمهاى يا آودوتيا يا آکولينا يا ماتُرينا نبايد اسمش

غيره و ليپا ، کاتيا ، ماروسکا ، لنوچکا ، اوليا مثل  . 

 تضمينی هيچ اينجانب اينصورت غير در ( باشد فاصله قاف کوه پشت تا اينجا اندازه به است اينجانب مکرمه زن مادر همانا که مادرش و او ميان

داد نخواهم  ) 

است واجبات اهم از نقره روبل ٢٠٠٠٠٠ حداقل داشتن  . 

آورد عمل به اصالحاتی اخير ماده در توان می ، اينجانب طلبکاران موافقت صورت در که نماند ناگفته  . 

١٨٨٠ سال چخوف آنتوان

آوچولو شوخي    

 بازو آه نادنكا پيشاني بر لغزيده فرو جعدهاي .ميكرد بيداد ، آننده منجمد و شديد يخبندان … زمستاني سرد روز يك در ، آفتابي بود نيمروزي

 تا پايمان زير از .بوديم ايستاده بلندي ي تپه بر او و من .بود شده پوشيده سيمگون هاي ريزه برف از لبش باالي آرك و بود داده من بازوي به

 پايمان آنار ، آيينه سطح بر آه ميدرخشيد طوري ، آن سطح بر خورشيد نور بازتاب آه بود شده گسترده همواري و صاف ي تنده ، تپه پاي

گفتم آنان التماس و ناديا به آردم رو .بود رنگ ارغواني ماهوت از آن پوشش آه ميشد ديده آوچكي ي سورتمه :

بينيم نمي آسيبي هيچ آنيد باور !دفعه يك فقط !بخوريم سر تپه پايين تا بياييد پترونا نادژدا ــ .

 آه آمد مي نظرش به ميشد ختم يخ از پوشيده ي تپه پاي به و شروع او آوچك گالوشهاي نوك از آه فضايي ي همه .ترسيد مي نادنكا اما

 نفسش شود سورتمه سوار آه ميكردم پيشنهاد بار هر و ميدوخت چشم آن پاي به تپه باالي از آه بار هر .باشد انتها بي و دهشتناك مغاآي

 آارش يا ميكرد تهي قالب البد !آند پرت ورطه درون به را خود و بزند دريا به دل ميشد چطور آخر .ايستاد مي باز تپيدن از قلبش و آمد مي بند

گفتم .ميكشيد جنون به :

باشد ترسو نبايد آدم !نترسيد !ميكنم خواهش ــ !

 بازوهايم و نشاندم سورتمه روي بود لرزان سراپا و رنگپريده آه را او .است پذيرفته را مرگ خطر آه بود پيدا اش قيافه از .شد تسليم سرانجام

شديم سرازير مغاك درون به هم با و آردم حلقه آمرش دور را .

 بر نعره ، ميزد تازيانه هايمان چهره به ميخورد جر آه هوايي .گرفت سرعت ، تپه تند نشيب در باشد شده رها آمان از آه تيري مانند سورتمه

 قدري به باد فشار … آند جدا تنمان از سر داشت سعي ، ميگرفت دردناك نيشگونهاي خشماگين ، ميكشيد سوت گوشهايمان در ، آورد مي

 مي دوزخمان به آشان نعره و بود آرده گرفتار چنگالهايش در را ما ، شيطان خود انگار آه بود طوري ؛ بست مي نفسمان بر راه آه بود زياد

 در درست و !ميرسيم هالآت به ديگر آن آه ميكرديم گمان آن هر … بود شده مبدل شتابنده و دراز نواري به بود برمان و دور در آنچه هر .برد

آردم زمزمه نادنكا گوش دم لحظه همان :

ناديا ، دارم دوستتان ــ !
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 دلهايمان در ، يخ سطح بر سورتمه غژغژ و باد ي نعره از آه دهشتي و ترس از و نفسهايمان آمدن بند از و سورتمه ي آننده ديوانه سرعت از

 نفس سختي به و نداشت چهره بر رنگ ــ بود شده جان نيمه تقريبًا نادنكا .رسيديم تپه پاي به سرانجام و شد آاسته رفته رفته بود افتاده

گفت و آرد نگاهم ترس از آآنده درشت چشمهاي با .بايستد و برخيزد سورتمه از تا آردم آمكش .ميكشيد :

بميرم ترس از بود نزديك !قيمتي هيچ به !آنم تكرار نيستم حاضر قيمتي هيچ به پس اين از را تجربه اين ــ !

 غوغاي در او خود يا بودم آرده ادا من را آلمه سه آن آيا آه بود درمانده ــ دوخت من به را پرسشگرش نگاه بود آمده جا حالش آه بعد دقايقي

 دستكشهايم به دقت با و ميكردم دود سيگار ، بودم ايستاده او آنار خونسردي آمال با من اما بود؟ شده توهم دچار ، گردباد ي همهمه

.مينگريستم

 آن آيا .بود زده هم بر را او خاطر آرامش آلمه سه آن معماي معلوم قرار از .آرديم گردش تپه ي دامنه در مدتي و داد من بازوي به بازو نادنكا

 در و مهم بود اي مسئله .بود او سعادت و زندگي و شرف و نفس عزت ي مسئله ، سوال اين !نه يا آري !نه يا آري بود؟ شده ادا آلمه سه

 و ميداد ربط بي جوابهاي من سوالهاي به و بود دوخته ام چهره به را خود نافذ نگاه ، ناشكيبا و غمزده ، نادنكا .دنيا ي مسئله مهمترين واقع

 در خود با آه ديدم مي !بود نخورده نقش آه هيجاني و شور چه او دلنشين ي چهره بر آه راستي .بپردازم مطلب اصل به آه بود آن منتظر

 خوشحالي شدت از زبانش ، ميترسيد ، ميكشيد خجالت ؛ يافت نمي را ضروري آلمات اما بپرسد يا بگويد چيزي داشت قصد و بود جدال

گفت آند نگاهم آنكه بي … ميگرفت :

ميخواهد؟ چه دلم دانيد مي ــ

دانم نمي ، نه ــ .

بخوريم سر … ديگر ي دفعه يك بياييد ــ .

 بار اين .شديم سرازير هولناك ورطه به باز و نشاندم سورتمه بر ديگر بار را لرزان و رنگ پريده نادنكاي .رسيديم تپه نوك به و رفتيم باال ها پله از

آردم نجوا گوشش زير ، سورتمه هياهوي پر سرعت اوج در باز و ميكرد غژغژ سورتمه و ميكشيد نعره باد نيز :

نادنكا ، دارم دوستتان ــ !

 صورت به مدتي سپس ، لغزاند بوديم خورده سر آن از پيش لحظه چند آه اي تپه روي را خود نگاه ، ايستاد باز حرآت از سورتمه آه هنگامي

 و آاله و دستكشها بر حتي ــ چيزش همه و همه بر پايان بي حيرتي آثار و داد گوش من شور از عاري و خونسرد صداي به و شد خيره من

من؟ خيال يا او بود؟ زده آي را حرفها آن پس چه؟ يعني « :پرسيد مي خود از آه بود پيدا او ي چهره حالت از .بست نقش ــ ظريفش اندام  »

 .بترآد بغضش بود نزديك و آرده ترش رو .نميداد جواب من سوالهاي به ديگر بينوا دخترك .بود آرده اش حوصله بي و نگران ، ابهام اين

:پرسيدم

خانه؟ برگرديم نميخواهيد ــ

داد جواب و شد سرخ :

بخوريم؟ سر ديگر ي دفعه يك نميخواهيد .آمد خوشم بازي سرسره از من ولي … ولي ــ

 سراپا ؛ پريد رويش از رنگ گذشته دوبار مانند نشست سورتمه روي آه همين اما بود آمده » خوشش « بازي سرسره از آه است درست

بود آمده بند ترس از نفسش و ميلرزيد . 

 بر را جيبم دستمال .بود لبهايم به حواسش و دوخته چشم من صورت به آه ديدمش .گرفت سرعت تپه سراشيبي در سورتمه هم سوم بار

آردم زمزمه گوشش زير ، آوتاه فرصتي از استفاده با تپه ي تنده آمرآش در و آردم اي سرفه ، فشردم دهانم :

ناديا ، دارم دوستان ــ !
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 را قدمهايش ، برود راه آهستگي به ميكوشيد .آردم همراهي اش خانه در تا را او … انديشناك و بود خاموش نادنكا .ماند باقي آماآان معما و

 محال « :نگويد آه آورد مي فشار خود به و بود عذاب در روحش آه ديدم مي .بشنود من دهان از را آلمه سه آن بود منتظر آن هر و ميكرد آند

باشم شنيده باد از را آنها نميخواهد دلم !باشد گفته باد را حرفها آن است ! » 

 .» .ن .ببريد خودتان با هم مرا برويد بازي سرسره به خواستيد اگر امروز « :بود نوشته .رسيد دستم به نادنكا از آوتاهي ي نامه ، بعد روز صبح

 زمزمه گوشش زير ميشديم سرازير تپه شيب از آننده ديوانه سرعت با آه هنگامي بار هر .ميكردم بازي سرسره نادنكا با روز هر ، پس آن از

ناديا ، دارم دوستتان « :ميكردم ! » 

 تلخ آامش به آوتاه عبارت آن شنيدن بدون زندگي .مورفين به يا شراب به آه بود شده معتاد آلمه سه اين به طوري ، آوتاه مدتي از بعد ناديا

 آن منشأ آه اي عاشقانه ي آلمه سه به ترس خود اآنون اما داشت وحشت تپه باالي از خوردن سر از هم هنوز گرچه .نمود مي ناگوار و

 به و من به :برد مي شك تن دو به نادنكا ميان اين در .بخشيد مي مخصوصي گيرايي ، آزرد مي را او جان و بود رمز حجاب در پوشيده همچنان

 نوشي باده ، مهم ؛ نميكرد چنداني فرق برايش ديگر حاال آه آمد مي نظر به چنين اما ميكرد عشق اظهار دو اين از يك آدام نميدانست … باد

باشد ميخواهد آه اي پياله هر با حاال ، است مستي و .

 نگاهش با و رفت مي تپه سمت به آه ديدم را نادنكا ناگهان و شدم جمعيت قاطي .رفتم بازي سرسره محل به تنهايي به ، ظهر حدود روزي

 صورتش رنگ !است انگيز هراس سخت خوردن سر تنهايي به آه راستي … رفت باال ها پله از لرزان و ترسان آنگاه … بود من جوي و جست در

 مصممانه آند نگاه خود سر پشت به آنكه بي اين وجود با ؛ ميرفت دار ي چوبه پاي به انگار آه ميلرزيد طوري سراپايش و بود برف سفيدي به

 خواهد را شيرين عبارت همان نيز من غياب در آيا آه شود مطمئن بود شده آن بر سرانجام معلوم قرار از .ميداد ادامه تپه باالي به خود راه به

 با هميشه براي و بست را چشمها و نشست سورتمه روي ، ترس از گشوده دهاني با و گچ سفيدي به اي چهره با آه ديدمش نه؟ يا شنيد

 ي آلمه سه آن ، لحظه آن در نميدانم .پيچيد گوشم در سورتمه خشك صداي ــ » … ژ ــ ژ ــ ژ ــ غژ « … شد سرازير و گفت وداع زمين

 بود پيدا اش قيافه از .خاست پا به ، سورتمه روي از بسيار خستگي و ضعف به آميخته حالتي با آه ديدمش فقط … نه يا شنيد را دلخواهش

 توان بود داده دست او به آسا سقوط خوردن سر از آه وحشتي و ترس .نه يا بود شنيده را دلخواه عبارت آن آه نميدانست هم او خود آه

بود آرده سلب او از را ادراك ي قوه نيز و اصوات تشخيص و شنيدن  …

 از را اش درخشندگي مان يخ از پوشيده ي تپه .ميشد مهربانتر و نوازشگر پيش از بيش خورشيد … رسيد فرا ــ بهار ماه نخستين ــ مارس ماه

 آنار اجبار حكم به را بازي سرسره نادنكا و من .شد آب آلي به آن برف سرانجام آنكه تا آمد مي در خاك رنگ به روز به روز و ميداد دست

 آند ادا را او دلخواه عبارت آه بود نمانده هم آسي اين از گذشته .شد محروم آلمه سه آن شنيدن از بينوا دخترك ، ترتيب اين به .گذاشتيم

 ي روانه ــ هميشه براي شايد و ــ طوالني مدتي براي داشتم قصد من ديگر سوي از و خاست نمي بر باد از ندايي هيچ طرف يك از زيرا

شوم پتربورگ .

 بلند چوبهاي از ديواري با فقط و بود نادنكا ي خانه حياط همجوار آه اي باغچه در ، غروب ميش و گرگ در ، پتربورگ به عزيمتم از قبل روز سه دو

 .بودند خواب هنوز درختها ، ميزد سفيدي ها تپاله از برف آنجا و اينجا .بود سرد بيش و آم هنوز هوا … بودم نشسته ميشد جدا آن از تيز نوك و

 چوبها درز الي از مدتي و شدم نزديك چوبي ديوار به .ميكردند قارقار ها النه به بازگشتشان راه در آالغها و بود پيچيده جا همه در بهار بوي اما

 و رنگپريده ي چهره بر بهاري باد … دوخت آسمان به را خود ي افسرده نگاه و ايستاد همانجا و آمد ايوان به آه ديدم را ناديا .آردم نگاه دزدآي

 او گوش در را آلمه سه آن و آورد مي بر نعره و ميكشيد زوزه خوردنمان سر هنگام آه انداخت مي بادي ياد به را انسان و … ميوزيد او غمين

 ــ آرد دراز جلو سمت به را خود بازوان بينوا دخترك … شد جاري اش گونه بر اشكي قطره و نشست نادنكا سيماي بر غم غبار .ميكرد زمزمه

گفتم آهستگي به آنگاه ، شدم باد مجدد وزش منتظر .برساند او گوش به را دلخواه ي آلمه سه آن ميكرد تقاضا باد از آه گفتي :
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نادنكا ، دارم دوستتان ــ !

 به من و … ميكرد دراز باد سوي به ــ زيبا و خوشبخت و خوشحال ــ را بازوانش و خنديد مي و ميكشيد فرياد !آرد پيدا حالي چه ، من خداي

ببندم سفر اسباب تا بازگشتم ام خانه  …

 برايش ديگران يا بود آرده انتخاب را او نادنكا نيست معلوم آه شوهرش .شوهردار است زني نادنكا اآنون .ميگذرد دراز ساليان ماجرا اين از

 بازي سرسره آه را ايامي .دارند اوالد سه ، دو آن .است اشراف قيموميت ي مؤسسه دبير ــ ميكند فرق چه تازه ــ بودند آرده انتخاب

 و سعادتبارترين ، ديرين ماجراي آن اآنون و .است نكرده فراموش » نادنكا  ، دارم دوستتان « :ميكرد زمزمه او گوش در باد و ميكرديم

ميدهد تشكيل را اش زندگي ي خاطره قشنگترين و شورانگيزترين  …

ميكردم شوخي چرا اصوًال و آوردم مي زبان بر را آلمات آن چرا نميفهمم درست است گذشته من از سني آه حاال  …

اقبال خوش     

 « آه دو درجه واگنهاي از يكي در .آمد در حرآت به دارد قرار نيكواليوسكايا آهن راه خط مسير در آه بولوگويه ايستگاه از مسافري قطار

 خورده مختصري غذاي پيش دقايقي آنها .هستند زدن چرت مشغول ، غروب ميش و گرگ در مسافر پنج ، است آزاد آن در » دخانيات استعمال

حكمفرماست سكوت .بخوابند دارند سعي و داده يله نيمكتها پشتي به اآنون و بودند .

 اندازد مي ورن ژول آثار از يا اپرت از شخصيتي ياد به را انسان آه پيكي و شيك پالتو و سرخ آالهي با ، چوبسان و بلند اندامي و ميشود باز در

ميشود واگن وارد ، .

 من من لب زير و دوزد مي نيمكتها به دراز مدتي را اش بسته نيمه چشمهاي ، ميكند فس فس اي لحظه ، ايستد مي واگن وسط در ، اندام

ميگويد آنان :

آيد مي در آدم آفر !شيطان بر لعنت !نيست اينهم ، نه ــ !

زند مي فرياد خوشحالي با آنگاه ، دوزد مي وارد تازه اندام به را نگاهش مسافرها از يكي :

طرفها اين از عجب چه هستيد؟ شما !يويچ آلكسي ايوان ــ !

 سر از را دستهايش ، آورد مي جاي به را او  ، دوزد مي مسافر به را اش هشياري از عاري نگاه و ميخورد يكه چوبسان يويچ آلكسي ايوان

ميگويد و ميمالد هم به خوشحالي :

داريد تشريف قطار اين در هم شما آه نداشتم خبر !آشنا امسال ، دوست پارسال !پترويچ پتر !ها ــ .

است؟ چطور احوالتان و حال ــ

 بنده .آنم پيدايش نميتوانم ميزنم زور چه هر ابله من و .ام آرده گم را واگنم ، جان پدر ، آه است اين آارم اشكال فقط ، نيستم بدك ، اي ــ

بزنند شالقم آه آنم مستحق !

ميكند اضافه و ميخندد لب زير و ميخورد تاب سرپا چوبسان يويچ آلكسي ايوان آنگاه :

 « :گفتم خودم به بعد .آردم تر البته و ، آنم تر گلويي آنياك گيالس يك با تا شدم پياده زدند آه را دوم زنگ !پيشامد ، برادر است پيشامد ــ

 سوم زنگ يكهو ، ميخوردم و ميكردم فكر داشتم آه جور همين » بزنم هم ديگري گيالس است خوب داريم راه خيلي بعدي ايستگاه تا آه حاال

 پدر سگ نيستم؟ خل ، بنده آه بفرماييد حاال .پريدم واگنها از يكي به بود افتاده راه قطار آه حالي در و دويدم ها ديوانه مثل … زدند هم را

نيستم؟

ميگويد پترويچ پتر :
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آنيد سرافرازمان !بدهيد افتخار !هست جا بنده پهلوي ؛ بنشينيد بفرماييد ، داريد تشريف شنگول و سرخوش آمي آه است پيدا ــ !

حافظ خدا !آنم پيدا را خودم واگن بايد … نه ، نه ــ !

 .ميكنيد پيدا را خودتان واگن برسيم آه بعدي ايستگاه به ، بنشينيد جا همين بفرماييد فعًال .شويد پرت واگن از ترسم مي ، است تاريك هوا ــ

بنشينيد بفرماييد .

 نشسته سوزن روي آه انگار ، است مشوش و ناراحت آه است پيدا .نشيند مي پترويچ پتر روبروي دل دو و ميكشد آه يويچ آلكسي ايوان

پرسد مي پترويچ پتر .است :

هستيد؟ آجا عازم ــ

 دنبالش هم من ، بردم مي و گرفته را گوشم سرنوشت … آجاست مقصدم دانم نمي هم خودم آه ام آرده قاطي طوري !فضا عازم من؟ ــ

 !آنيد تماشاش پس نه؟ شويد؟ روبرو خوشبخت هاي ديوانه با نيفتاده اتفاق برايتان حاال تا عزيز دوست … ها ــ ها ــ ها .ام افتاده راه

نميشود؟ دستگيرتان چيزي من ي قيافه از !بله !است نشسته شما روبروي فاني موجود ترين خوشبخت

ذره يك … شما … آه است پيدا … چرا ــ  …

 سيري به را خودم ي پوزه و دك وگرنه ندارم آينه حيف !باشد داشته اي احمقانه خيلي حالت بايد لحظه اين در ام قيافه آه زدم مي حدس ــ

 عازم بنده ، بفرماييد را تصورش … ها ــ ها ــ ها !قسم شرفم به .ميشوم مبدل ابله يك به دارم آه ميكنم حس ، جان پدر آره .ميكردم تماشا

نيستم؟ پدر سگ يك بنده آه ميفرماييد هم باز حاال .هستم عسل ماه سفر

گرفتيد؟ زن مگر شما؟ ــ

قطار توي پريديم يكراست شد تمام عقد مراسم آه همين !عزيز دوست ، امروز همين ــ !

ميگويد آنان خنده پترويچ پتر .بارد مي داماد تازه سر بر مختلف سوالهاي از باراني و ميشود شروع گوييها تهنيت و تبريكها :

ايد آرده پيك و شيك اينقدر آه نيست جهت بي پي … !به ، به ــ .

 ، اي دلهره نه ، تشويشي نه !ميكنم دوندگي و خوشم خرخره تا !ام پاشيده خودم به گالب و عطر هم آلي ام خودفريبي تكميل در حتي و ــ

ام نبوده خوش اينقدر عمرم ي همه در نيكبختي؟ احساس مثًال … بگذارم چه را اسمش نميدانم آه احساسي … احساس فقط … فكري نه !

ميكند اضافه و ميدهد تكان سر و بندد مي را چشمهايش :

 نشسته پنجره آنار آه شد خواهم روبرو موجودي با برگردم خودم واگن به آه االن :بكنيد را تصورش آخر !هستم خوشبخت تصور حد از بيش ــ

 !است من عشق !است من ي فرشته !است من جان او … ظريف انگشتهاي و آوچولو دماغ آن با … موبور .دارد تعلق من به سراپايش و است

 … بگو افسون و سحر ، بگو مينياتور ، نه آه پا آجا؟ شماها ي گنده پاهاي و آجا او ظريف پاي !ظريفي پاهاي چه خدايا !است من جان آفت

 آار چه ، نيستيد بلد تحليل و تجزيه جز آاري و هستيد ماترياليسم پابند آه شمايي !بخورم را آوچولويش پاهاي آن ميخواهد دلم !بگو استعاره

 خوب » !يويچ آلكسي ايوان ، بخير يادت « :بگوييد و بيفتيد من ياد به بايد گرفتيد زن روزي اگر !يبس هاي اقلي عزب داريد؟ حرفها اين به

 در لبخندش … ميكند مزه مزه را ديدار لذت دارد و … است من منتظر صبري بي با آسي يك آنجا .برگردم خودم واگن به بايد من ، عزيز دوست

ميگيرم را ظريفش ي چانه ، انگشتم دو همين با و نشينم مي آنارش در روم مي … است من انتظار  …

ميكند اضافه و خندد مي خوشبختي احساس با و جنباند مي سر :

 تاريك … ميشود برقرار سكوت اي لحظه چنين در ، ميدانيد .ميكنم حلقه آمرش دور را بازويم و نرمش ي شانه روي ميگذارم را ام آله ، بعد ــ

آنم بغل را شما بفرماييد اجازه پترويچ پتر .بگيرم آغوش در را دنيا سراسر حاضرم آه هاست لحظه اين در … شاعرانه روشني !

ميكنم خواهش ــ .
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ميدهد ادامه خوشبخت داماد تازه سپس .ميكشند آغوش به را همديگر ، واگن مسافران ي خنده ميان در دوست دو :

 آنياك گيالس سه دو ضرب يك و ميرود ايستگاه ي بوفه به ، افزونتر خودفريبي براي نويسها رمان قول به يا بيشتر بالهت ابراز براي آدم اما و ــ

 آدم من .نيستند نوشتنش به قادر هم داستانها در آه ميدهد رخ اتفاقهايي اش سينه در و آله در آه هاست لحظه چنين در و اندازد مي باال

ميگيرم آغوش در را دنيا تمام … ندارم مرزي و حد هيچ آه آيد مي نظرم به ولي هستم قابليتي بي و آوچك !

 زودي به و ، ربايد مي چشمشان از خواب و ميكند سرايت نيز واگن مسافران ساير به شادان و خوشبخت داماد تازه اين سرخوشي و نشاط

 و پاشد مي بيرون را دهانش آب و ميخورد وول ، باشد نشسته سوزن روي آه انگار مدام .ميكند پيدا شنونده پنج ، شنونده يك بجاي

بزنند قهقهه ديگران تا بخندد آافيست .ميكند پرگويي يكبند و ميدهد تكان را دستهايش . 

 هم ميخوارگي و مي فوايد و مضار در و بخور بخوري مي داري هوس اگر … !تحليل و تجزيه پدر گور !آند فكر آمتر آدم است آن مهم آقايان ــ

روانشناسي و فلسفه چه هر پدر گور … نكن بافي فلسفه ! 

ميگويد او به خطاب داماد تازه .ميگذرد عده اين آنار از قطار بازرس هنگام اين در :

 بگوييد است شده سنجاق مصنوعي ي پرنده رنگش خاآستري آاله روي آه خانمي به لطفًا رسيديد آه ٢٠٩ ي شماره واگن به عزيز آقاي ــ

هستم اينجا من آه !

داريم ٢١٩ .ندارد ٢٠٩ ي شماره واگن ما قطار ولي .آقا ميشود اطاعت ــ !

نباشيد نگرانش ، است سالم و صحيح شوهرتان :بگوييد ايشان به !ميكند فرق چه !باشد ٢١٩ ــ !

ميدهد ادامه وار ناله و ميگيرد دستها بين را سر سپس :

 تو !بزنند شالقت آه آني سزاوار تو !شوهر؟ شدي هم تو آخر … !ها ــ ها ــ ها … شوهر حاال؟ تا آي از است؟ وقت خيلي … خانم … شوهر ــ

نميشود باورم اصًال … آوچولو نازنازي ي حشره … بود دوشيزه هنوز ديروز تا !او ولي !ابلهي !

ميگويد مسافرها از يكي :

ببيند رنگي سفيد فيل انسان آه است آن مثل درست ، است روزگار عجايب جزو خوشبخت آدم يك ديدن ما عصر در ــ .

ميگويد و ميكند دراز را بلندش پاهاي دارد پا به باريك پنجه آفش آه يويچ آلكسي ايوان :

 چي؟ آه ايد آرده خيال پس ، بله !ندانيد مقصر را خودتان جز آسي نباشيد خوشبخت اگر آيست؟ تقصير ولي ميفرماييد صحيح شما ــ

 احتراز خوشبختي از لجوجانه ، نميخواهيد اما ، شويد خوشبخت ميتوانيد هم شما بخواهيد اگر .است خود خوشبختي ي آفريننده انسان

.ميكنيد

جوري؟ چه آخر حرف؟ شد اينهم ــ

 دوران اين آه همين .باشد داشته دوست را آسي يك معيني ي دوره در بايد انساني هر آه است آرده مقرر طبيعت … !ساده خيلي ــ

 چيزهايي يك راه به چشم اش همه و ميكنيد سرپيچي طبيعت فرمان از شماها ولي بورزد عشق وجودش ي همه با بايد انسان ميشود شروع

 آه مساعد وقت … نميشود خوشبخت نكند ازدواج تا انسان … آند ازدواج بايد معمولي و سالم آدم هر آه آمده قانون در … بعد و .هستيد

 هم آسماني آتاب در !هستيد چيزهايي منتظر اش همه … !نيستيد بگير زن آه شماها ولي .. نيست جايز معطلي ، آرد ازدواج بايد برسد

 انسان .بزني مي گيالس چند و بروي بوفه به بايد شوي خوشتر بخواهي و باشي خوش اگر … ميكند شاد را انسان قلب ، شراب آه آمده

الگو باد زنده !آند پز و پخت الگو روي از بايد بافي فلسفه بجاي !

 به يا ساده درد دندان يك با اش خوشبختي آل آه ببرد را خالق اين شوي مرده .است خود خوشبختي خالق انسان آه ميفرماييد شما ــ

 ايستگاه در پيش سال چند آه تصادفي مثل ــ آند تصادف قطارمان اگر االن .ميشود واصل درك به زنان معلق ، بدعنق مادرزن يك وجود علت
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داد خواهيد سر ديگري ي ترانه معروف بقول و داد خواهيد عقيده تغيير آه هستيم مطمئن ــ بود داده رخ آوآويوسكايا  …

ميدهد جواب اعتراض مقام در داماد تازه :

 نمي حادثه وقوع براي دليلي زيرا ندارم واهمه و ترس اي حادثه هيچ از شخصًا من .افتد مي اتفاق دفعه يك سالي تصادف !ميگوييد جفنگ ــ

 به داريم انگار ، آقايان خوب .بشنوم نميخواهم هم را حرفش حتي !پدرش گور تازه !آنند تصادم هم با قطار دو آه افتد مي اتفاق ندرت به .بينم

ميرسيم بعدي ايستگاه .

پرسد مي پترويچ پتر :

جنوب طرفهاي به يا بريد مي تشريف مسكو به .آجاست مقصدتان نفرموديد راستي ــ !

بياورم؟ در سر جنوب از است ممكن چطور هستم شمال عازم آه مني !خواب صحت ــ

نيست شمال آه مسكو ــ !

ميگويد داماد تازه :

رويم مي پتربورگ طرف به داريم آه هم ما .دانم مي ــ .

رويم مي مسكو به داريم !داريد اختيار ــ !

پرسد مي سرگشته و حيران ، داماد تازه :

رويم؟ مي مسكو به ــ

است؟ شهر آدام تا بليتتان … آقا است عجيب ــ

پتربورگ ــ .

ايد شده سوار عوضي !ميكنم عرض تبريك صورت اين در ــ .

 به پترويچ پتر .دوزد مي خود اطرافيان به را اش هشياري از عاري نگاه و خيزد مي بر داماد تازه .ميشود حكمفرما سكوت آوتاه اي لحظه براي

ميگويد توضيح يك عنوان :

 آرديد تدبير آنياك گيالس سه دو از بعد معلوم قرار از .شديد ديگر قطار سوار خودتان قطار بجاي بولوگويه ايستگاه در ، عزيز دوست بله ــ

آنيد؟ انتخاب ميكرد حرآت مقصدتان عكس جهت در آه را قطاري

ميگويد و ميزند قدم واگن در حوصلگي بي با ، ميگيرد دستها بين را سرش .پرد مي داماد تازه رخسار از رنگ :

آنم؟ سر بر خاآي چه چيست؟ تكليفم حاال !هستم بدبختي آدم من ــ

آه ميدهند اش دلداري واگن مسافرهاي :

 اين به ، بگيريد السير سريع قطار آنيد سعي رسيم مي آه ايستگاهي اولين به هم خودتان ، بفرستيد تلگرام خانمتان براي … نيست مهم ــ

برسيد بهش است ممكن ترتيب .

ميگويد آنان گريه است » خويش خوشبختي خالق « آه داماد تازه :

مانده زنم پيش پولم آيف بود؟ آجا پولم !السير سريع قطار ــ !

ميگذارند اقبال خوش داماد تازه اختيار در را آن و ميكنند جمع پولي خودشان بين ، آنان پچ پچ و آنان خنده مسافرها .

 اندوه  

 و ها شيرواني روي نازك و نرم پوشش مانند و چرخد مي آهسته شده، روشن تازه آه هايي فانوس گرد آبدار برف درشت ذرات .است غروب
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نشيند مي رهگذران آاله و شانه بر و اسبان پشت . 

«  و گشته خم شود، تا انساني است ممكن آه حدي تا او .آيد مي نظر به شبحي چون شده، سفيد سراپايش چي، درشكه »پوتاپوف يوآن

 اسب ...دهد تكان را خود ها برف ريختن براي نداند واجب هم باز بريزند رويش هم برفي تل اگر شايد .است نشسته درشكه باالي حرآت بي

 مردني هاي ماديان به را او مانندش ني و آشيده پاهاي و درآمده هاي استخوان آرامش .است ايستاده حرآت بي و شده سفيد هم الغرش

 از بردارند، گاوآهن پشت از را اسبي است ممكن چطور اصًال .است رفته فرو فكر به صاحبش مانند هم او ظاهرًا است؛ ساخته شبيه آش خاك

 هياهوي و سحرانگيز هاي آتش از پر آه گردابي و ازدحام اين در اينجا و آنند دور است آرده عادت آن به آه اي تيره مناظر آن و مزرعه

نرود فكر به باز و آنند رها روند مي اطراف به شتابان پيوسته آه مردمي اين ميان يا است، ناشدني خاموش !... 

 تاريكي ديگر اما .است نشده پيدا مسافري هنوز و درآمدند طويله از ظهر از پيش .اند نكرده حرآت جا از اسبش و يوآن آه است مدتي اآنون

 افزوده ها خيابان در مردم ازدحام بر رفته رفته و است شده مبدل تندي سرخي به ها فانوس روشنايي پريدگي رنگ گرفته، فرا را شهر شب

شود مي . 

رسد مي يوآن گوش به صدايي ناگاه : 

چي درشكه !ويبوسكا به برو !چي درشكه ـ !... 

بيند مي شنل در را نظامي يك است چسبيده آن به آبدار برف ذرات آه هايي مژه ميان از .خورد مي تكان يوآن . 

ويبورسكا به برو گفتم خوابي؟ مگر !ويبورسكا به برو !چي درشكه ـ ! 

ريزد مي فرو برف هاي تكه او خود هاي شانه و اسب پشت از .آشد مي را مهاري موافقت عالمت به يوآن ... 

 بيشتر را شالقش و خيزد برمي جا از آمي آند، مي دراز قو مانند را گردن آند، مي موچ موچ لبش با چي درشكه نشيند، مي درشكه در نظامي

آند مي حرآت جا از اراده بي و آند مي آج را مانندش ني پاهاي آشد، مي گردن هم اسب .دهد مي حرآت ضرورت براي تا عادت برحسب ... 

رسد مي يوآن گوش به فريادهايي روند مي پايين و باال خيابان در سياه توده چون آه مردمي از آه است نپيموده قدمي چند درشكه هنوز : 

برو راست روي؟ مي آجا ـ ! 

گويد مي خشمناك نظامي : 
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برو راست خوب، نيستي؟ بلد راندن درشكه مگر ـ ! 

 را ها برف و شود مي خيره وي به آلود خشم خورد، مي يوآن اسب پوزه به اش شانه گذرد مي خيابان از آه اي پياده و آند مي غرغر گاري سورچي

 معتضري مانند و زند مي پهلو به را ها آرنج خورد، مي تكان جايش سر پيوسته باشد نشسته سوزني روي اينكه مثل يوآن .تكاند مي آستين از

اينجاست چه براي و آجاست داند نمي آه انگار چرخاند؛ مي اطراف به را ها چشم . 

آند مي شوخي نظامي : 

بروند اسبت زير يا و آنند دعوا تو با يا اند گذاشته قرار اينكه مثل هايي؛ بدجنس عجب ـ . 

 گلويش از اي گرفته و نامفهوم آلمات فقط اما بگويد سخني خواهد مي گويا ...دهد مي حرآت را لبش و آند مي نگاه مسافر به گردد، برمي يوآن

شود مي خارج . 

پرسد مي نظامي : 

گفتي؟ چه ـ

گويد مي اي گرفته صداي با و آند مي صاف را اش سينه برد، مي فرو را دهان آب آند، مي تبسم يوآن : 

مرد هفته اين پسرم ...من ...!ارباب ـ . 

مرد؟ دردي چه از ...هوم ـ

دهد مي جواب و گرداند  برمي مسافر جانب به را پيكرش باالي قسمت تمام يوآن : 

بود خدا خواست .مرد و خوابيد بيمارستان در روز سه .باشد مرده تب از بايد !است عالم خدا ـ . 

شود مي بلند صدايي تاريكي از : 

آن باز را چشمت آني؟ زير آدم خواهي مي مگر !پيرسگ برگردان؟ را سرت !شيطان ـ ! 

گويد مي مسافر : 
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بزن شالق را اسبت !ياهللا .رسيد نخواهيم ويبورسكا به هم فردا تا بروي آهسته اينطور اگر !تندتر !برو تندتر ـ ! 

 نگاه مسافر به بار چند وقت آن .دهد مي تكان را شالق سنگيني و وقار با و شود مي بلند جا از آمي .آشد مي گردن دوباره چي درشكه

 .شود مي پياده مسافر رسند، مي ويبورسكي به .ندارد را يوآن هاي حرف شنيدن حوصله ظاهرًا و است بسته را چشمش مسافر اما آند مي

نشيند مي حرآت بي باز و آند مي خم را پشتش دارد، مي نگه اي ميهمانخانه مقابل را درشكه يوآن ... 

گذرد مي منوال بدين ساعت دو يكي .آند مي سفيد را اسبش پشت و او هاي شانه آبدار برف دوباره . 

 و بلند قد آنها نفر دو .شوند مي نزديك درشكه به دهند مي دشنام هم به و آوبند مي سنگفرش بر را خود هاي گالش آه درحالي جوان نفر سه

است گوژپشت و آوتاه سومي اما اند اندام الغر . 

زند مي فرياد شكستن، صداي به شبيه صدايي با گوژپشت : 

روبل نيم نفري سه ...شهرباني پل برو !چي درشكه ـ ... 

 و روبل يك ديگر اصًال .ندارد را زدن چانه حال امروز اما ...است عادي آرايه از آمتر خيلي روبل نيم .آند مي موچ موچ و آشد مي را مهاري يوآن

بيابد مسافري است آافي قدر همين ندارد، فرقي او براي روبل پنج ... 

 و آدامند بنشينند بايد آه نفري دو اينكه سر بر .شوند مي سوار هم با سه هر و آيند مي درشكه طرف به گويان دشنام و آنان صحبت ها جوان

 چنين باالخره يكديگر، به آردن مالمت و توهين و دشنام تلخي، اوقات مدتي از پس .گيرد مي در مشاجره آدام، بايستد بايد آه سومي نفر

 صداي با و دمد مي چي درشكه گردن پس ايستد، مي گوژپشت .بايستد بايد است آوچكتر همه از گوژپشت چون آه ؛يرند مي تصميم

آشد مي فرياد مخصوصي : 

شود نمي پيدا نظيرش بگردي را پطرزبورگ همه !داري آالهي عجب !داداش آن هي خوب، ـ . 

گويد مي و خندد مي يوآن : 

است؟ چطور ...هي ...هي ـ ... 

خواهي؟ مي گردني پس مگر ها؟ ببري؟ درشكه آهسته اينطور را راه تمام خواهي مي !آن هي است؟ چطور !است چطور خوب، ـ ... 
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گويد مي درازها از يكي : 

خورديم آنياك بطري چهار دگماسوف خانه در واسكا و من ديشب ...ترآد مي دارد سرم ـ . 

شود مي عصباني ديگر دراز : 

گويد مي دروغ سگ مثل .گويي مي دروغ چرا فهمم نمي ـ . 

بدهد مرگم خدا بگويم دروغ اگر ـ ... 

آنند مي سرف ها موش گويند مي آه است آنهايي گفتن راست مثل هم تو گفتن راست ـ . 

گويد مي و خندد مي يوآن : 

شحالي ...او ...خو هاي ارباب عجب ...هي ...هي ...هي ـ . 

شود مي خشمگين گوژپشت : 

تندتر !ياهللا شيطان خوب، !بده تكان را شالق برند؟ مي درشكه هم اينطور مگر نه؟ يا روي مي تندتر !آهنه طاعون !جهنمي شيطان !تف ـ ! 

 ترك را او قلب تنهايي حس آم آم و آند مي نگاه مردم به شنود، مي دهد مي او به آه هايي دشنام و گوژپشت حرآت خود سر پشت يوآن

 پطرونا نادژنا نام به دختري به راجع درازها .آند مي غرغر و گويد مي ناسزا دهد مي امانش سرفه و دارد نفس آه موقعي تا گوژپشت .گويد مي

آنند مي وگو گفت . 

گويد مي لب زير آيد مي پيش آوتاهي سكوت آه همين و آند مي نگاه آنها به يوآن : 

مرد جوانم پسر ،...آن ...هفته اين ـ . 

دهد مي جواب و آند مي پاك را لبش اي سرفه از پس و آشد مي آه گوژپشت : 

رسيد؟ خواهيم وقت چه .برد سر مرا حوصله چي درشكه اين آه راستي !آقايان !آن هي خوب، ...ميريم مي ما همه ـ

گردني پس يك ...!بيار سرحالش خوب، ـ ... 
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 !شنيدي ...رود مي پياده آدم انگار آه رويد مي آهسته اينقدر آنند تعارف تو امثال با اگر خواهي؟ مي گردني پس مگر شنيدي؟ ناگهاني؛ بالي ـ

آني؟ مي حساب هوا باد را ما هاي حرف اينكه يا !آهنه طاعون

افتد مي خنده به ناگاه .شنود نمي درست و آند مي حس فقط آيد، مي گردنش پس از آه را صداهايي يوآن ديگر پس آن از : 

بدارد سالمت را شما خدا ...خوشحال هاي ارباب ...هي ...هي ...هي ـ ! 

پرسد مي درازها از يكي : 

داري؟ زن !چي درشكه ـ

 جوانم پسر ...قبر يعني ...ها ...ها ...است سياه خاك هم آن و دارم زن يك ديگر حاال خوشحال هاي ارباب ...هي ...هي ...هي گوييد؟ مي مرا ـ

رفت پسرم پيش بيايد من سراغ به عزرائيل اينكه جاي به !است عجيب خيلي .هستم زنده هنوز من و مرد ... 

 باالخره خدا شكر آه دهد مي خبر و آشد مي راحتي نفس گوژپشت اما مرده، پسرش چطور آه آند حكايت تا گرداند برمي را سر يوآن وقت آن

 آن دوباره آند مي نگاه شوند مي ناپديد اي خانه دهليز در آه ولگردان اين پي در مدتي و گيرد مي آنها از روبل نيم يوآن .رسيدند مقصد به

رسد مي فرا بار وحشت خاموشي و سكوت . 

فشارد مي شدت با را اش سينه و آيد مي پديد دوباره بود گشته پنهان اندآي آه اندوهي . 

نگرد مي آنند مي ازدحام خيابان روهاي پياده در آه جمعيت ميان در اي ديده شكنجه و آشيده زجر انسان چشم چون اضطراب با يوآن چشمان . 

بدهد؟ گوش يوآن سخنان به آه شود نمي پيدا هم تن يك حتي روند مي پايين و باال آه نفر هزاران اين بين راستي

 پاياني را آن و است گران بس وي اندوه ...است حرآت در آند اعتنايي درونيش اندوه به و باشد داشته توجه او به آنكه بي جمعيت ولي

 با اما گرفت، مي فرا را جهان سراسر شايد آشند بيرون قلبش درون از را فرسا طاقت اندوه آن و بشكافند را يوآن سينه بود ممكن اگر .نيست

آرد پيدا را آن توان نمي هم چراغ با روز موقع حتي آه است ساخته پنهان آوچك حفره اين در طوري را خود و نيست نمايان اين وجود . 

پرسد مي او از آند، صحبت او با شود مي مصمم و بيند مي آوچكي آيسه با را درباني يوآن : 

است؟ چند ساعت !عزيزم ـ

جلوتر برو اي؟ ايستاده اينجا چرا ...چرا !ده ساعت ـ ! 
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است آرده خم خود فشار زير در را او و شده چيره او بر اندوه رود، مي جلوتر قدمي چند يوآن . 

 شديدي درد گويي دارد، مي نگاه راست را پيكرش آه گذرد نمي اي دقيقه پنج اما داند نمي سودمند را آنها با وگوي گفت و مردم به مراجعه ديگر

انديشد مي خود با بياورد تاب تواند نمي ديگر .آشد مي را مهاري است، آرده احساس : 

آرد باز را درشكه و رفت طويله به بايد ـ . 

 به مرد چند .است نشسته آثيفي و بزرگ بخاري آنار يوآن بعد نيم و يكساعت افتد، مي راه به باشد برده پي افكارش به اينكه مثل او اسب

 آور خفقان و گرم هوا .پيچد مي فضا در مار مثل دودي ستون .است بلند آنها خرخر صداي و اند خوابيده نيمكت روي و بخاري باالي و زمين روي

 دنبال« :گويد مي خود با .است آمده خانه به زود اينقدر چرا آه خورد مي افسوس و خارد مي را گوش پشت و نگرد مي خفتگان به يوآن است،

 هميشه عالوه به است سير هم اسبش و سير خودش بداند را خود تكليف آه آسي است همين اندوه و غم اين علت .نرفتم هم يونجه

است آسوده و راحت ». 

آند مي دراز آب سطل طرف به را دستش زنان نفس و آلود خواب خيزد، برمي جواني چي درشكه اي گوشه در . 

پرسد مي يوآن : 

بخوري آب خواهي مي ـ . 

آري ـ ! 

بيمارستان در هفته اين شنيدي؟ .مرد من پسر !داداش !بنوش سالمتي به ...خوب ـ ... 

دارد تأثيري چه وي در سخنش ببيند تا آند مي نگاه جوانك به يوآن . 

آند نمي مشاهده تغييري هيچ او قيافه در اما . 

 آب نوشيدن به ميل جوانك آه همانطوري .خارد مي را گوش پشت و آشد مي آهي پيرمرد .خوابد مي دوباره و آشد مي سر روي را پتو جوانك

 از بايد .است نگفته سخن آسي با آن به راجع هنوز و گذرد مي پسرش مرگ از هفته يك درست اآنون .بزند حرف است مايل هم او داشت

 چه مردن از پيش آشيد، مي شكنجه درد از چگونه شد، ناخوش پسرش چطور آه آرد حكايت بايستي .آرد صحبت ترتيب و نظم با و فكر روي

 .است مانده تنها پسرش نامزد آنيا، ده در .آرد توصيف را اش درگذشته پسر لباس پي در بيمارستان به رفتن تدفين، مراسم بايستي گفت؛

 ها زن با وگو گفت اما .آند شيون و زاري بخورد، تأسف بكشد، آه بايد شنونده !است آم بگويد بايد آنچه مگر .آرد صحبت هم او درباره بايستي
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آشند مي زوزه آلمه دو با ولي اند نادان و ابله آنها گرچه .است بهتر . 

گويد مي خود با يوآن : 

دارم وقت خواب براي هميشه بزنم سر اسبم به بروم ـ . 

 تنهاست وقتي .آند مي فكر هوا وضع و آاه و يونجه خريد به راجع راه در .رود مي آنجاست در اسبش آه اي طويله به و پوشد مي را لباسش

 ناپذير تحمل آوردن خاطر به را او قيافه و آردن فكر تنهايي در اما است ممكن آسي با او درباره آردن صحبت .بينديشد پسرش درباره تواند نمي

فرساست طاقت و . 

پرسد مي او از بيند مي را اسبش درخشان چشمان وقتي يوآن : 

 .بروم تو يونجه دنبال توانم نمي و ام شده ناتوان و پير ديگر من !آري !بخور آاه نداري يونجه آه حاال !آن نشخوار خوب آني؟ مي نشخوار ـ

شد مي چي درشكه يك ماند مي زنده اگر .بود پسرم آار اين !افسوس . 

دهد مي ادامه سخنش به سپس و شود مي خاموش اندآي يوآن : 

 آه آنيم فرض .رفت دنيا از ناآام ...آند عمر زياد نخواست ...نيست ميان اين در ديگر »گوزمايونيچ« پسرم .است اينطور !عزيزم ماديان !داداش ـ

بميرد آره آن ناگهان و باشي آره اين مادر تو و باشيم داشته اي آره . 

سوزد؟ نمي دلت راستي

خورد مي صاحبش هاي دست به نفسش دهد، مي گوش آند، مي نشخوار اسب . 

گشايد مي را دل عقده و آند مي حكايت اسبش براي را چيز همه و آند مي فراموش را خود شود، مي طاقت بي يوآن ... 

نويسی داستان ی درباره چخوف هاي نامه از يي ها قسمت     

 است من استعداد من دارايي

 نيا مقدم .م :ی ترجمه

نويسیداستانیدربارهچخوفهاينامهازييهاقسمت
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نويسیداستانیدرباره چخوف هاينامهازييهاقسمت  

  

 آن از چيزها بعضي آن سعي آند، دلسوزي احساس مورد اين در هم خواننده خواهي  مي و دهي  مي شرح را فالآت و بودن انگيز  رقت وقتي 

در اينصورت در -زمينه از چيزهاي غمناك در تضاد با چيزهاي بسيار واضح و تار خواهي داشت   اين گونه يك پي .تر باشند  چه هستند دلسردآننده

هرچه بيشتر تأثيرپذير باشي اثري  -بله بيشتر دلسرد آننده باش- .گريند همان حال آه  تو افسوس و غم را داري شخصيتهاي داستان تو مي

 .دهي قدرتمندتر خواهد بود   آه نشان مي

  

  ١٨٩٢-٩ آوريل ،١٩٨٢ مارس ١٩ آويلوا ليدا به                                                   

  

 ابراز منعي هيچ بدون را خود شوق آه تئاتر تماشاچي يك مانند شما .است درشما مهار عدم آن و آنم  مي آغاز است من ی  عقيده چه آن با 

گيرد، اين عدم مهار مخصوصًا در هنگام توصيف طبيعت آه شما با آن   آند هستيد آه در اينصورت وي جلوي شنيدن خود و ديگران را مي مي

 آند اي آاش آن ها آمي آوتاه تر و   خواند آرزو مي  آنيد قابل توجه است وقتي خواننده آن توصيفات را مي  ها را قطع مي  ديالوگ

 .موجز تر بودند مثال در دو یا سه خط

 ١٨٩٨ دسامبر ٣ گورآي ماآسيم به                                                          

   

 آه داريد زيادي تعديلي توصيفي آلمات شما .آنيد حذف توانيد     مي را قيود و صفات از بسياري آنيد  مي گيري غلط آه وقتي :ديگر توصيه يك

براي  .مفهوم است »مرد روي علف نشست«نويسم  وقتي مي  .ماند   خواننده براي آنها مشكل ادراآي داده و نهايتًا مفهومش پوشيده مي

مرد الغر مياني با قد متوسط و ريش سرخ رنگ  :اّما اگر بنويسم .آند   اينكه جمله روشن و صريح است و تمرآز و توجه آسي را مختل نمي

در اينصورت نضج  .روي علف هايي آه قبًال توسط رهگذران لگد مال شده بود در سكوت محض نشست و با ترس و لرز به دوروبرش نگريست

تواند تمام اينها را با هم بپذيرد و هنر در اين است آه بتوان همه را با هم بدون  يافتن آلمات و يافتن اسلوب در مغز مشكل خواهد بود مغز نمي

 .فوريت به مغز پذيراند

  

 متنفر ساختن مارش از حتمًا بوديد آهنگساز شما اگر .است لطيف شما روح اساس و هستيد احساساتي انسان طبيعتًا شما آه اين ديگر

تاختن و فرياد زدن و طعنه زدن يا فحش دادن و خشونت غيرطبيعي است پس درك خواهيد آرد چرا به شما  ,بوديد براي خلق و ذوق شما

 به »Life زندگي« داستان صفحات در آنجا و اينجا در آه را .Flea birten Murs. Curs-Son of birchs :گيري آلماتي مثل    آنم در غلط   توصيه مي

   .خورد حذف نماييد   چشم مي
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 ١٨٩٩ سپتامبر٣  گورآي  ماآسيم به                                                      

  

  

 آشيده ويلون هاي     سيم مانند اسب عضالت-آنند  مي جلوگيري ها اسب توسط زمين زدن شخم از آه هستند هايي    خرمگس مثل منتقدان

لرزد و اسب     شود و مي   پوست اسب مرتعش مي-زند   آيد و نيش مي  شده است آه ناگهان يك خرمگس روي آفل اسب وزوزآنان فرود مي

خواهد حس آند آه   او ذاتًا طبيعت ناآرامي دارد و مي .داند    وزوزخرمگس براي چيست؟ احتماًال خودش هم نمي .دهد   دمش را تكان مي

من تمام  .»نگاه آن من بلدم وزوز آنم چيزي نيست آه من نتوانم در موردش وزوز آنم« :گويد    آنم او مي  فكر مي »داني من هم هستم   مي«

تنها -آيد آه يك نكته مثبت يا حداقل يك توصيه خوب در آنها وجود داشته باشد   ام و يادم نمي   سال خوانده ٢۵نقدهاي داستانهايم را در مدت 

   .بيني آرده آه من در ته فاضالب، مست خواهم مرد   گذارد اسكابيچوفسكي است آه پيش  نقادي آه همواره بر من اثر مي

  

 چخوف آنتوان از  گورآي ماآسيم از نقل                                                

  

 .آرد خواهد شليك باالخره باشد آويزان ديوار روي تفنگي اگر

  

 .نترسد احمقانه مطالب نوشتن از آه است آزادانديش آسي تنها

  

 با و نگريست خواهد تو به باز روي و درشت و درخشان چشماني با خود طالي عينك وراي از ايد،  چكاره شما آه آني سئوال او از اگر اّما …

 »مردم عالي« -    »آار من ادبيات است« :صدايي نرم و مخملي و مردانه خواهد گفت

  

 غروب( »خورشيد غروب در« مثل مبتذل اصطالحات .باشد نمايش يك صحنة بصورت هميشه و آوتاه خيلي بايد طبيعت توصيفات آنم   مي فكر

 )آنند     چهه زنان به فراز سطح آب پرواز مي    هاي خوشحال چه    چلچله( …و  )فرو رفتن انوار درخشان طاليي و ارغواني(  )آردن در امواج تاريك دريا

  .مانند ساير اصطالحات مبتذل بايد حذف شوند
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 آن خواندن از بعد را خود چشمان  اگر آه آنيد جمع خاص مسير يك در چنان را آنها و آنيد انتخاب را طبيعت توصيف در آوچك جزئيات بايد شما

  .ببنديد بتوانيد تمامي آنها را تصور آنيد

  

 نور مانند آب در شكسته بطري از قطعه يك آبي آسياب پشت نهر روي :بنويسيد  اگر بگيريد نظر در مهتابي شب از تصويري شما مثال بعنوان-

در حيطة روانشناسي شما آدمي هستيد  …غلطيد و     اي سياه مي   زد و سايه سياهرنگ يك سگ يا گرگ همچون يك گلوله   يك ستاره برق مي

 .خداوند شما را از ابتذال حفظ آند    .آه به جزئيات نياز دارد

  

 اين آنها اعمال از افراد آن در آه را ها   موفقيت اين آه آنيد تالش بايد .آنيد محدود هم را ها    شخصيت روحاني حاالت توصيفات آه است آن بهتر

 .مرآز ثقل داستان در دو نفر زن و مرد باقي بماند .آيد بكار بريد و ضمنا آن را براي تعداد زيادي شخصيت هم بكار نبريد   حاالت برمي

AP Chekhov               ١٨٨۶ مي  

  

 حس و خودآگاهي و وجدان از اي   مجموعه آه است آسي او .نيست آننده سرگرم دلقٍك ويا گرد   دوره آرايشگر قناد، نويسنده، يك

 .دهد    شناسي را بروز مي   وظيفه

  

 آرزو است انسان يك دسترس قابل آه چيزهايي تمام بفشارم آغوش در را است من آوتاه زندگي مشمول آه چيزهايي تمام دارم آرزو من-

 خواهد در طول افق ِنوسكي   اي بزرگ آار آنم، به دريا نگاه آنم، زمين را شخم بزنم، دلم مي    دارم حرف بزنم، بخوانم، با يك چكش در آارخانه

Nevsky شكل را داستاني شما آه وقتي .آند سير تصوراتم آه جايي هر يا آنم حرآت اقيانوس روي بر يا بزنم قدم وسيع و باز دشت يك در يا 

آنيد و آنرا     پس از سبك وسنگين آردن  شخصيت اصلي يا ثانوي شما فقط يكي را انتخاب مي .آوريد   دهيد در آن محدوديت هايي بوجود مي  مي

وقتيكه سايرين را در زمينة داستان مثل چيزهايي .آنيد    دهيد و  به تنهايي توصيف و ضمنًا روي آن تاآيد مي   بر عليه پس زمينة داستان قرار مي

 .يك ماه بزرگ و درخشان و گردش ستارگان بسيار آوچك آن .آوريد    آنيد چيزي مثل آسمان در شب بدست مي آوچك پخش مي

  

 ادبيات از تكه چهل لحاف يك من اينجا در .بدرخشند هم ستارگان ساير آه بينيد   مي خوب آنرا وقتي اينكه بدليل درخشد     نمي بدرستي ماه اّما

    )من به سادگي به معجزه معتقدم(دانم        آنم؟  واقعًا نمي  دهم چطور اينكار را مي   را نشان مي
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 ١٨٨٨ اآتبر ٢٧ سوورين الكساندر به                                                     

   

 و مشكل آردن حل  .ايد    درآميخته هم با را تصور دو شما اّما شود   مي آارش وارد خود وجدان با هنرمند يك آه معتقديد بدرستي شما

                           .فرموالسيون صحيح از مشكالت فقط دّومي براي هنرمند مورد نياز است

 ١٨٨٨  اآتبر ٢٧    سوورين الكساندر به                                              

 

  

 را چيز همه آه آنند   مي فكر ها شارالتان و ها    احمق فقط سازد   نمي را ها   حس جهان در چيز هيچ آه بپذيرد نويسنده يك آه رسيده آن موقع

اگر يك هنرمند قاطعانه تصميم بگيرد و اظهار آند آه آنچه او   .تر آن آه بپندارد افق ذهني او بازتر است    احمق .فهمند    دانند و همه چيز را مي    مي

نهد و اين قدم بسيار       بيند هيچ است به خودي خود پاآي و زاللي عميقي را در حيطة فكري اش بنيان مي   داند در مقابل چيزهايي آه مي   مي

     .بزرگي به جلو است

 ١٨٨٨   مي ٣٠   سوورين  الكساندر به                                                 

  

  .آورد بدست پيروزي ها    شكست از ,اشتباه بدون است قادر آه خداست فقط-

  

 صدق نويسندگان براي زمان مورد در اين و .است اهميت بي لحظات از مهم لحظات انتخاب داشتن تابعيت آن و  است من استعداد من دارايي

توانيد هر چيزي را با محاسبه آردن استخراج       براي شناختن آن در اين زمانه شما نمي –اند      آند خصوصًا نويسندگاني آه هنرمند حقيقي     مي

داند و اين حرآت بزرگي به     آنند آه باندازه آافي شجاع باشد تا بتواند بگويد آه او همه چيز را نمي    اي اعتماد مي   آنيد مردم فقط به نويسنده

 .جلو است

  

 اينكه توصيفات بايد ضمنًا – دهم   مي تغيير را خود بيني   جهان ماه هر و هستم فلسفي مذهبي، سياسي، بيني   جهان يك فاقد هنوز من-

  .آنند را محدودتر آنم    شوند و چگونه صحبت مي  متولد مي-آنند   ازدواج مي-ميرند   مي-ورزند  قهرمانان چگونه عشق مي
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 ١٨٨٨ اآتبر ٩  گريگوروويچ ديمتري به                      

  

 ليبرالم نه من  .بنامند آار    محافظه يا ليبرال مرا آه اند     مصمم و آنند   مي تفتيش آلوده غرض آه هستند آنهايي آنم   مي دوري آنها از آه مردمي

 چرا آه خورم   مي افسوس . هيچ ديگر و باشم آزاد نويسنده يك خواهد   مي دلم – مسلك  القيد نه و راهب نه Gradualist آار نه    نه محافظه

  .خداوند قدرت آنرا به من نداد تا يكي از آنها باشم

  

  ١٨٨٨  اآتبر ۴   پلشچيف آلكس به                                                      

  

  

 اين در خواستم    مي من آه بود چيزي چه پرسم   مي اغلب  .بنويسد ريا     بي و صادقانه آرده حس چه يا ديده چه اينكه مورد در خواهد مي آسي

دغدغة من نوشتن است نه آموزش و ياد دادن  .يعني چيزي آه بخواهم بگويم وجود ندارد -و براي اين سئوال جوابي ندارم -يا آن داستان بگويم

تواني آنرا    به من بگو دربارة بطري بنويس و داستاني به تو خواهم داد آه مي .توانم بنويسم      من هر چه را آه دوست داشته باشي مي

بنظر من آار نويسنده حل مسايلي .تواند يك تصور و يا تصوير را خلق آند   روياند اّما فكر نمي  تصورات صادقانه و زنده افكار را مي .بنامي »بطري«

شغل او صرفًا ثبت آردن اينكه او تحت چه شرايطي درباره خدا و يا مثًال بدبيني چه گفته و يا چه .نيست …مثل خداوند يا مثًال مكتب بدبيني و 

آارش فقط مثل  .گويند  هاي داستانش يك قاضي باشد يا اينكه آنها چه مي    يك هنرمند قصدش اين نيست آه براي شخصيت .فكر آرده است

 .طرف است   يك شاهد بي

  

 را چيز هيچ آه گفتگوهايي شنيدم را حرفهايشان آردند   مي صحبت Pesimestism بدبيني مورد در برهم و درهم محاوره يك در  روس دو وقتي

ام توليد آردن گفتگوهايي است مثل آنچه آه من شنيدم شغل من فقط اين است آه   همة آن چيزي آه خود را محدود آرده .آند   حل نمي

هايم را در جاي مناسبش     بين حدود اساسي از غير اساسي فرق بگذارم و اينكه چگونه شخصيت  گوش به زنگ باشم به اين آه بدانم چگونه

 .قرار دهم و آن ها چگونه صحبت آنند

  

 ١٨٨٨ مي ٣٠  سوورين الكساندر به                                                 
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-ببينيم را صالحي فرد آه است اتفاقي بسيار پس است ناقص انساني طبيعت .است درست-است شرارت و اشرار از لبريز دنيا گفتيد شما

 شده پذيرفته هنر يك عنوان به ادبيات .است ادبيات آردن نفي حكم در شرارت از انبوهي ميان در »مرواريد« جستجوي به ملزم آردن ادبيات

راه حقيقت بدون شرط و محدوديت و صداقت است و با محدود آردن آن  ,دهد و ياريگر آن در اين   ولي آن زندگي را همانطور آه هست شرح مي

 يك به بدل , »مرواريد« Levitan.به محدودة باريكي مثل جستجوي را محدود و ملزم آنيم به اينكه درختي بدون پوسته و برگهاي زردش بكشد

گرد يا نمايشگر نيست او انساني است  چيز خوبي است ولي نويسنده يك قناد يا هنرمند دوره »مرواريد«شود مثل اينستكه، يك     هنر مرده مي

به محض اينكه او اين وظيفه را برعهده گرفت ديگر براي شانه خالي آردن دير است .آند   شناسي و وجدانش را با هم جمع مي   آه حس وظيفه

او مانند .هاي زندگي انجام دهد   دار آردن تصوراتش با ناپاآي   و مهم نيست آه در اين راه بهراسد او بايد اين نبرد را با نازك طبعي خود و با لكه

گويند اگر گزارشگر يك روزنامه توقع داشته باشد آه خوانندگان آثارش به توصيفاتش از پيرمردان    چه مي .هر گزارشگر معمولي ديگر است

يك  .دان در روي زمين هيچ چيز آثيف و ناپاك نيست   براي يك شيمي .آهن قانع باشند   جاافتاده يا بانوان روشنفكر و يا آارگران پرهيزآار راه

 گر باشد او بايد خود را از ذهنيات هر روزه رها آند و اعتراف آند   دان نظاره      نويسنده بايد مثل يك شيمي

 .هستند خوب چيزهاي آه همانطور هستند زندگي از قطعاتي بديها اينكه و آند   مي بازي او زندگي در اساسي نقش Manure  Piles  آه

  

 ١٨٨۴ ژانويه١۴  آشيلوا  مارينا به                                                 
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    me_golesorkh@hotmail.com   : الکترونيک پست

 ١٣٨٣ خرداد : نشر تاریخ

 فارسی های داستان مجازی کتابخانه : توسط شده منتشر 

                  باشد می بالمانع منبع ذکر با آن تکثير و پخش و بوده رایگان نسخه این
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