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 فدريكو توتزي

 

 

 

 نويسنده و شاعري كه زندگي كوتاهي داشت و در ، )١٨٨٣ـ١٩٢٠ (فدريكو توتزي
علي .  درگذشتسه صليب سالگي كمي پس از توفيق شاهكارش، رمان ٣٧سن 

گذاران رمان  سروصدايي را گذراند، ولي از نخستين پايه م اين كه حيات ادبي بيرغ
آيد؛ طوري كه بسياري از ديگر نويسندگان معاصر ايتاليايي  نو در ايتاليا به شمار مي

همچون ايتالو ازووو، لوييجي پيراندلو و ايتالو كالوينو تا حد زيادي از وي تأثير 
 را كه شخصيت غالب رمان نو و inettoشخصيت به واقع ردپاي . اند پذيرفته

شخصيتي  inetto. ادبيات منثور قرن بيستم ايتاليا است، بايد در آثار توتزي جست
خورده، داراي عواطف و  است ناتوان از رويارويي با هستي و وقايع، شكست



 ٢ 

داند معناي زيستن چيست و از اين  اين شخصيت نمي. احساساتي پرتنش و متناقض
كوشد از خويش به درآيد و به جستجوي زندگي رود، بيش از پيش  گاه مي رو هر

هاي خويش  او به واقع به ضعف و ناتواني. شود خورد و سرخورده مي شكست مي
سپارد و آگاهانه شكست  به خوبي آگاه است و از اين رو به وقايع و حوادث تن مي

و ماتيا پاسكال ) لو ازوووايتا(وجدان زنو زنو كوزيني در رمان . پذيرد خويش را مي
نقطه اوج اين نوع ) لوييجي پيراندلو (مرحوم ماتيا پاسكالدر رمان 

 . پردازي هستند شخصيت

هنر توتزي و آثار وي همچون زنبوري شيفته و مشتاق توصيف شده است كه شهد 
هنرمندي كه مايل است . كند چشد، ولي هيچ عسلي توليد نمي ها را مي نادرترين گل

  . داند كدام هنر يافريند، ولي نميهنري ب

 enigma، معما sognoهاي عمده و اساسي آثار توتزي رؤيا  از عناصر و دستمايه
هستند، كه از طريق زباني سيال و روشن و گاه در قالب   ritardamentiو تأخير

پايان رؤيا و معما است كه موجب  حضور بي. شوند قطعه با واقعيت درهم تنيده مي
وابط علت و معلولي جاري ميان وقايع گسسته و بحران و آشفتگي هر چه شود ر مي

  . بيشتر به تصوير كشيده شود
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 مصلوب

 

 

  نيا اثمار موسوي: ترجمه

 انديشيدم شايد جهاني وجود داشته باشد که خداوند آفرينش آن را به خود مي با

دارند که  موعه گياهاني وجودمج. ماده نه مرده است و نه زنده. اتمام نرسانده باشد
نيستند از گل و  شکل، که قادر هايي از جانوران بي تقريباً همگي مشابهند؛ و طرح

 .الي خويش تکان بخورند زيرا نه پاهايي دارند و نه چشماني

 تنها هنگامي که. گياهان اين جهان قابل تمييز نخواهد بود؛ زيرا رنگي ندارند رنگ

آغشته  توان عطر آنها را شنيد که اما به بوي گل و الي قرار است بهار باشد، مي
بگويد نه  تواند سخن نه مي. طرحي از آدم نيز وجود دارد؛ ولي بدون روح. است

همين  کند؛ و به کند که به گرداگردش گل و الي حرکت مي ببيند، ولي حس مي
  .کند خاطر احساس ترس مي

ترين بخش  ت که در معزولجهاني اس نه خورشيدي وجود دارد و نه ماهي؛ و
شوند؛ آنجا که تنها  جا نمي هرگز جابه ماند؛ آنجا که ستارگان نامتناهي باقي مي

اين حيات . گردد؛ تقريباً گويي که کيفري باشد مي داري چند خاموش ستاره دنباله
  .تر از حيات ماست نيمه کهن

آيد تمامي آن  اين مناظري با زيبايي ژرف وجود دارند، که به نظر مي رغم علي
تر موجود است در خود حمل  را که در عالم ما در روح و موجودات لطيف زيبايي

 .کنند مي

  

 رنگ، در آن روشنايي، چون آنجا که دائماً غروب است، گل و الي، تقريباً سرخ  از

 هاي آب، همان رنگي را در عين حال خاک رس، نزديک کناره. درخشد طال مي

 .آورد ز رنگ دريا را به خاطر ميداراست که ميان ما ني



 ٤ 

 

 پندارد که ظلمتش نور است؛ و گونه کور، بر جاي مانده در ميانه، مي همان ولي آدم

 .دارد برمي کند که گام گذرد او خيال مي هنگامي که باد موسمي بر فراز پوستش مي

 

شوند؛ و خميرشان  مي توان لمس کرد، زيرا از هم گشوده برگ گياهان را حتي نمي
ها را ويران کند،   سرتاسر جنگل و تنها، باراني تند کافيست تا: چسبد ها مي به دست

هاي ما، از نو  به مانند قارچ شود، که بعد، هنگامي که هوا بار ديگر گرم مي
  .رويند مي

از دريا مشکل خواهد بود؛ و آنجا که امروز درياچه است  ها اما تمييز دادن رودخانه
هاي نسبتاً سرخ رنگ تا به افقِ همواره تيره  آنگاه آن دشت .فردا کوهي خواهد بود

اي به چشم  گسترند؛ و يا، نزديک دريا، رنگ کبود تيره و سوگوارانه مي و تارتر
ها و  درخشد و شب هنگام بر فراز صخره که به هنگام صبح مي خورد مي

 از ميان دشت تر از اين همه اي تيره ولي رودخانه. گرايد سياهي مي ها به ريزه سنگ
  گذرد؛ و چنان تيره است که حتي به هنگام شب چشمان ما آن را از دور مي فراخ
  سپيدارها، گذرد، به جاي رودخانه از هر جا که مي. ها مشاهده خواهند کرد دست

 .روياند بوته برگي سخت و انبوه که گذشتن از خالل آن محال خواهد بود، مي

 .جاي خورشيد از ظلمات گرم شکل گرفته استتابستان سراسر تيره است، و به 

رودخانه  همراه با آب و هواي موسمي انباشته از مه و ابر که تقريباً خاموش بر فراز
بسيار قابل  تر است، رودخانه چه گذرند، و حتي در ساعتي که تاريکي انبوه مي

  .رؤيت است

که به ديواره  حاليانديشيدم، در  مي در يک بعد از ظهر روز يکشنبه به اين چيزها
من به رديفي از . ترين نقطه ترين و برهوتي آلوده وره تکيه داده بودم، در رودخانه ته

تقريباً در نيمه راه قطع شده بودند، زيرا دو يا سه خيابان  نگريستم که هايي مي خانه
شدند؛ به همراه  هاي کثيف، مشاهده مي اتاق. گذشتند پايين مي از آنجا به سوي

هاي علف در نقاطي که  دسته. شده و فرو ريخته ديوارهاي بيروني ي سفيدها رنگ
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گُل و شفافي که مايه انزجار  آن علف بي: آهک بود روييده بودند بيشتر مملو از
 .که هيچ جانوري تمايلي به خوردنش ندارد است؛ و اين

جهش دختري، بي آنکه بالفاصله متو. انديشيدم چيزها مي و حال اينکه چرا به اين
پابرهنه، با موهايي سياه و کم پشت که با يک قالب : بود بشوم، به من نزديک شده

اين موها همچون آن تارهاي عنکبوتي بودند که . بود مو به پشت سر جمع شده
پيراهني رنگ . اي داشت پر از چين و چروک پيشاني برجسته .انگيزند اشمئزاز برمي

بايست  ايستاد و مي تنش راست نميتن داشت؛ که روي  و رو رفته و کهنه به
داند چه  رسيد که خدا مي داشت و به نظر مي نگه مي هاي آن را با دو دست کناره

هايش براي هميشه باقي  ريخته باشد، از آن نوع که لکه زباله و کثافتي روي لباسش
کمابيش گرد و کودکانه داشت، با دهاني گشاد، تقريباً مشابه يکي  اي چهره. ماند مي

هاي پيشاني و گردن؛ به دور گردنش بندي انداخته، که چرکين  چروک از آن چين و
چشمانش نيز کمابيش گرد بودند و به رنگي نسبتاً نامعلوم؛ ولي در  .شده بود

رسيد که  چنين به نظر مي. هر نوع مشخصه انساني يا حيواني بودند حقيقت فاقد
  .شد يز ديگري ميچيزي وجود داشت که مانع از گذر هر چ شان درون

 

مانست؛ با درختان  وره، در آن ساعت، بيشتر به برهوتي مي امتداد ته آن نقطه از
 اي فرو مرده از رم نمود که نقطه چنين مي. اش ريخت و پوسته پوسته شده  بي چنار

دور از  شد؛ اما آنقدر باشد، که از آنجا، به گرداگرد ما، در امتداد رود گسترده مي
 .يي از آن خارج شده بوديمدسترس که گو

کردم که براي صحبت با آن دختر جوان  حس مي: بگويم من مايل نبودم سخن
در هر . ام را نيز به فراموشي بسپرم که هر ذره از خاطره بايست نه تنها هوشياري، مي

اي را باطل  کردم که هر نوع زندگي بود؛ من نيز احساس مي صورت ممکن نخواهد
 برابر چشمانم قرار داشت شباهت پيدا  بسيار به آنچه که نمسازم؛ و در درو مي
کنم تاکنون  تصور نمي. نمودم بابت تا حدودي احساس ترس مي از اين. کردم مي
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تر از اين رنج برده  تر و تهي اي سوزان من هرگز از تنهايي در ميان هيچ برهوتي
  .باشم

 نظير و تند بر من يباً بياي تقر با وجود اين، طي آن سکوت، خورشيد روشنايي ولي

گنبد  آن! و ديگر چندان مهم نبود که گنبد سن پيترو ميان ما قرار داشت. تاباند مي
را  نمود و بي هيچ امکاني که من بتوانم به هر طريق ديگري آن شکل مي نيز بي

  .هاي گشوده در برابرم فروغ همچون برش خانه مجدداً ببينم؛ آن نيز بي

از همان کودکي نزديک مستراح . شوهر به دنيا آمده است دختر از زني بي آن
خوابد؛ و از دوازده يا سيزده سالگي، شايد هم زودتر، ديگر باکره  مي عمومي
 يک عصر روز: مادرش براي اقامت به جايي ديگر رفته و او تنها مانده است .نيست

که به  يباً انگارهمه تقر. يکشنبه ديگر هرگز او را نديد که از ميخانه مست باز گردد
خواسته  هر کس او را. دهند ماده سگي حرامزاده چيزي براي خوردن به او مي

. اند پرداخته به او نيم پياله يا بشقابي ماکاروني: باشد، او را به دست آورده است
هاي رنگي هم در  سرپايي تنها موقع زمستان، جوراب و: فقط لباس و پيراهن دارد

زند و او را  او لبخند مي شود، به  را بخواهد، نزديکش ميهر کس او. اختيار دارد
اما آن نام را تنها خود او به  داند نامش چيست، او خودش مي. برد همراه خود مي

 .دهند آورد؛ و دائماً تغييرش مي ياد مي

 ها هاي فرسوده را فرو انداختند، او نخست در ميان ويرانه که آن خانه هنگامي

داشت  مي ها در آنجا نگه کار شب گي به زنجير بسته که مقاطعهخوابيد؛ پهلوي س مي
هاي قديمي ربوده  خانه ها و هر چيز باقيمانده از پاره ها، آهن آهن ها، تير تا درب

بعد همان جايي که او را  کند و بيند؛ بيدارش مي کسي، در تاريکي، او را مي. نشود
کند، چون هيچ وقت از  مي روزها را به خوابيدن سپري. سازد يافت رهايش مي

  .خيزد خواب برنمي

ها  سراپاي خويش را به خوبي، در آب چشمه با فرا رسيدن شب، ساق پا و
کند؛ اما نه چندان زياد، که اي کاش او  آرزو مي اي و در همين اثنا لحظه. شويد مي
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ي هاي فلز هاي چوبي، که با ورقه به يکي از آن کلبه را براي خوابيدن همراه ببرند
وره قرار دارند؛ ميان پلِ  بر بستر رودخانه ته اند و زنگ زده پوشيده شده

  .ويو ريزورجيمنتو و پلِ ميل

زماني که  گهگاه،. گذرند شماري، از آنجا مي هنگام ساعت استراحت، سربازان بي
تفريحشان نشود،  زنند؛ ولي او، براي اينکه مانع از دو يا سه نفر هستند، کتکش مي

فراهم آورد، و کساني را  کوشد تا مايه سرگرمي آنها را  بلکه او نيز ميگريد؛ نمي
و اگر پس از زد . کس ماندن بي کند، با افسوسِ تنها و زنند دنبال مي که کتکش مي

مانده باشد، با يک دست تنش را  ها يا بازويش باقي و خوردها دردي در شانه
او، به دفعات، به شرط :  آن لحظهدر گريد؛ الاقل دهد؛ اما ديگر نمي محکم فشار مي

کند،  نگرد؛ و بدين ترتيب، گمان مي نمي کس اينکه مجبورش نکنند، به چهره هيچ
خواهد  اي بخواهد، او دلش نمي بوسه اگر کسي از او. که خوشايند خواهد بود

آنقدر ژوليده است . موجب بيزاري گردد چنين کاري بکند؛ از ترس آنکه بعد از آن
اي  کند دست کم براي لحظه حس مي زماني که. خواهد نگاهش کنند که دلش نمي

نمايد؛ ولي آن را  احساس مي خوشايند کسي بوده است، در درون خويش مسرتي
سيلي بر دهانش يا چنگ زدن به  کند، زيرا هر گاه چنين کرده بود، با ابراز نمي

  .شرم سرخ شده بود و او آنگاه، از. گردنش او را پس رانده بودند

نزديک شوند تا مطمئنش سازند که  اکنون، آرزو دارد، که فقط به اين خاطر به او
کس او را فرا  هنگامي که هيچ تواند خوشايند باشد؛ و برخي از روزها مي

  .گردد خواند، مغموم و دل آزرده مي نمي

 ولي من، انگار. کشد که بازويش را چنگ بزنم طور در کنار من، انتظار مي همان او،

   .شوم ه از آنچه مي انديشم هراسيده باشم، از آنجا دور ميک

در پس . يکشنبه بين کلوسئوم و ميدان باستاني رم مشغول پرسه زدن هستم يک روز
مانند  هاي علف، به نخ. ها و زباله وجود دارد پاره اي از خرده  کليسايي، توده ديوار
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 ن تا بيرون از مياناي، درست از درو هاي طويل سبز رنگ و راست شده سوزن

  .اند کليسا گذشته

لباسش جمع کرده است؛  ها خوابيده؛ خودش را درون او در آنجا روي آن علف
کشند؛ و  مي ها بر فراز موهايش پر مگس. شک از خستگي پريده، بي رنگ
  .شان همان انعکاس رنگين موهاي او را دارند هاي بال

درخشد، و در نقاط  علف مي. ردآو تابد و سردرد مي بسيار شديد مي خورشيد
چند ساعت پيش باريده بود، و اکنون زمين بخار . کننده است خيره خاصي

  .پراکند مي

هاي چوبي و آهني  دخترک بيش از پيش خيس است، هر چند نوک ميله لباس
ها خورشيد درخششي  اند، و بر فراز آجر خرابه ديگر خشک شده ها اکنون درب

که بر فراز  ولي درختان چنان. ها از آب خيسند راه وره ک. گذارد مي ثابت برجا
چکد  هاي سرخ که از آنها آب قطره قطره مي سپيد سرشار از لطافتند، و گل طاليي

هاي مرمر  سنگ. پراکنند شوند عطر مي ها له مي زماني که ميان دست همچون
  .اند هتيز و برنده شد اند چنان شيشه نوک و در جاهايي که شکسته درخشند؛ مي

 

آسمان، بر فراز . نمايند، که گويي زنده است ها چون سنگي سبزرنگ مي مارمولک
  .ماند کلوسئوم، تقريباً به جواهري مي

 اما. بار، به محض اينکه دختر بيدار شود، مصمم هستم که با او صحبت کنم اين

مرا  ي کهداند، کسان حقيقت هم دارد که از اين بابت شرمسارم، زيرا مطمئناً خدا مي
  .بينند چه خواهند انديشيد مي

که، همچنان که به دليلي ناشناخته به سوت زدن  و از آنجا که لحظاتي وجود دارند
ايم و افکارمان در نظرمان از  که شعري سروده کنيم گرديم، گمان مي مشغول مي

گردند، براي من نيز ديگر ممکن نيست که به آن  مي واري برخوردار زيبايي معجزه
شوند؛ انگار که امري غريزي  درنگ از او برگرفته مي بي دختر بينديشم؛ و چشمانم
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ام، خود را کامالً  رفته، به رغم آن که از جايم تکان نخورده بدين ترتيب رفته. باشد
  .سپارم مي به فراموشي

تقريباً تا به سراسر  آور است؛ و گرد و غبار به گرد کلوسئوم، روشنايي خفقان
اي،  تپه. برخاسته باقي بماند رسد که همچنان رخاسته است؛ و به نظر ميارتفاعش ب

يکي از . شود سروهايش ختم مي ها و اش، به درخت با يک صومعه بر فراز قله
شود، قدمي  اش خارج مي کاري شده روغن نگهبانان ميدان رم از کلبه چوبي رنگ و

از . دستش نگه داشته استساعتي را در  که ايستد، در حالي آيد و باز مي پيش مي
زمين کار . گردند ها مي باعث تکان سفال کشند، و روي بام کليسا دو زاغ پر مي

سراسر فرو شسته، تميز و پاک همچون  خشک شدنش را به پايان رسانده است؛
  .هوا

رسد که، اگر سخن بگويم،  هستم، و چنين به نظر مي باري، من شيفته اين زمين
يابم که چرا خورشيد آن را  درمي. خواهد داشت زمين راصداي من همان لطافت 

من، . نمايند هايشان چنين زيبا مي با آن برگ بخشد و چرا درختان روشنايي مي
  .نگرم دور و نزديک ديگر مي هاي آنگاه، به گل پيچک، و گل

را چنان تلف کرده است؛ که گويي  ولي، بر ديوار کليسا، گرما چوب يک مصلوب
و دختر جوان دراز کشيده است،  .پاها و بازوانش را از جا برکندبخواهد ميخ 

     .ها گويي که در ميان توده زباله

 

        

* Federico Tozzi - Il crocifisso 
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  اي كه به فروش رسيد خانه

 

 

 

  يان ي ي اثمار موسو ترجمه

آخر خيال داشتم . ي آن سه نفر پيدا شود دانستم هر آن ممكن بود سر و كله مي 
با اين همه وقتي توي اتاقم بودم و شنيدم كه سراغم را . ام را بفروشم خانه
  . گيرند، كلي خوشحال شدم مي

رفت كه بگويد من  ها را به خانه راه دهد و داشت مي خواست آن خدمتكار نمي
شان باز كردم و با لرزشي كه سرتاپايم را گرفته  ما من در را به رويا. خانه نيستم

ها كه از سادگي و دستپاچگي من به خنده افتاده بودند، به هم  آن. بود، سالم كردم
كردند متوجه منظورشان  البد فكر مي. چشمكي زدند و جواب سالمم را دادند

. شد حدس زد  را به راحتي مياين. دادند اصالً به اين چيزها اهميتي نمي. شوم نمي
هايم را  طور كه داشتم دست همان. اما من هم خيال نداشتم تغييري در رفتارم بدهم

  : ماليدم، شتابزده گفتم به هم مي
  !ايد؟ بفرماييد تو  براي ديدن خانه آمده–

هاي ديگر كوچكتر بود،  ها را براي ديدن آپارتمان خودم كه از آپارتمان ابتدا آن
ديدند،  كشيدند و جلوي هر آجر لقي كه مي جا سرك مي ها همه نآ. بردم
شان را  زد تا مقدار ضخامت اش به ديوارها مي آقاي آكيله با چوبدستي. ايستادند مي

. كشيدند ها دست مي زدند و به پرده ها دست مي به وسايل روي مبل. حدس بزند
بعد . ه به بيرون تف كردها، آقاي لئوناردو آب دهانش را از پنجر يكي ديگر از آن

ام كه بهتشان زده بود با حالتي  مستأجرين. هاي ديگر رفتيم براي ديدن آپارتمان
ها نيست؛  كردم حواسم به آن هر وقت كه وانمود مي. آلود از من استقبال كردند غيظ

. كردند به بدگويي از من و صحبت از تعميرات خانه پيش آن سه نفر بنا مي
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هر وقت . رفتم مدام بايد پشت سرشان راه مي. گذاشت رام نميكس به من احت هيچ
شايد اين آخرين باري . كردند به حرف زدن خواست شروع مي هم كه دلشان مي

كه نگاهي به  آن ديدم، به همين خاطر ديگر طاقت نياوردم و بي ام را مي بود كه خانه
دانستم چه  ر نميرفتم، طوري كه انگا دوروبرم بياندازم، اين طرف و آن طرف مي

  ! جا هستم كنم و چرا آن كار مي
وقتي دوباره به آپارتمانم برگشتم، سومين نفرشان كه اسمش پيومبو بود، رو به من 

  :كرد و گفت
شما بفرماييد چقدر بابت ! مان تلف شده  آقاي توركواتو تا حاال خيلي از وقت–

  خواهيد؟ اين خانه مي
حتي مايل نبودم راجع به آن با .  تمامش كنمخواستم اين كار را هر چه زودتر مي

توانستم ده هزار لير درخواست كنم، اما فقط هشت هزارتا  مي. كسي مشورت كنم
جا را  اي آن هيچ نتيجه ها هم بي خواستم چون ترسيدم مبلغ بااليي گفته باشم و آن

  : آقاي آكيله با لحني تحقيرآميز پرسيد. ترك كنند
  تا بفروشيد؟  ه كدام يكي از ما سه خيال داريد خانه را ب–

  :در جوابش گفتم
  .  فكر كردم، هر سه نفر با هم قصد داريد خانه را بخريد–

  :پيومبو گفت
  .دهم  من يكي كه بيشتر از سه هزارتا نمي–

  :گيج شده بودم، پس به خودم جرأتي دادم و گفتم
! كرديد كافي نيستو مبلغي كه شما پيشنهاد ... ي رهن هفت هزار ليره  اما هزينه–

  .من هشت هزار لير تقاضا كردم تا دست كم، هزارتاش براي خودم بماند
  . اين حرف را كه زدم از خجالت سرخ شدم و لبخندي زدم

  خواهيد؟  شما هزار لير را براي چه كاري مي–
  !توانم چند ماهي را با اين پول سر كنم مي!  خب، هيچ پولي برايم نمانده–
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  كند؟  بيشتر چه فرقي مي يكماه كمتر يا–
  »!درسته«: جواب دادم

  !توانيم قرارداد ببنديم  اما هر سه نفر با هم نمي–
  . بله حق با شماست–
  .كرديد  پس شما نبايد مخالفت مي–

  :وقت آقاي لئوناردو پيشنهاد كرد آن
  !قدرر كه براي رهن الزمه دهم، همان  من هفت هزار لير مي–
  . ماند  اما هيچ پولي برايم نمي–
  . اين قضيه ديگر به من ربطي ندارد–

اما آن دو . نسبت به آقاي لئوناردو، به خاطر پيشنهادش، حس همدلي پيدا كردم
كه فهميده بودم فقط  اند براي اين تاي ديگر تظاهر كردند كه از اين پيشنهاد ناراضي

ارند و كردند خريد بايست وانمود مي شان قصد خريد دارد و دو تاي ديگر مي يكي
ها شدم، اما برايم مهم  ي آن ي اين حقه متوجه. كردند مبلغي كمتر از او پيشنهاد مي

برعكس به خود نهيب زدم؛ چون ممكن بود با خودشان تصور كنند آدم . نبود
راستش اين من بودم كه . درستكاري نبودم كه فقط به پول رهن رضايت بدهم

  . خواستم پولي داشته باشم نمي
دانم چه چيزي  اما درست نمي. دار بود ردو، خريدار، واقعي يك مغازهآقاي لئونا

آقاي آكيله، موهاي بوري داشت و آقاي . فروخت شايد هم گندم مي. فروخت مي
وقتي مشغول صحبت بودند، از خدمتكارم . پيومبو مرد پيري بود با موهاي سفيد

تي به پيشنهادم ترين اهمي هاكوچك آن. مان قهوه درست كند تكال خواستم براي
  : حوصلگي گفت خريدار واقعي با بي. ندادند

  !خوريم  حرف آخرتان چيست؟ موافقيد يا نه؟ قهوه را بيرون مي–
فقط خواستم ! اي بخوريد فكر كردم شايد ميل داشته باشيد قهوه«: در جواب گفتم

  »!خوب پذيرايي كرده باشم
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  !مهم نيست!  مهم نيست–
  :زدنبعد پيرمرد بنا كرد به غر 

توانستيد به من كمي وقت بدهيد تا حداقل مبلغي را پسشنهاد   به جاي قهوه مي–
  . دادم به هرحال من بيشتر از شش هزارتا نمي. كردم مي

اش را نسبت  خواست حس همدردي مرد موبور سر را تكان داد طوري كه انگار مي
دادند، ابراز  يبه دو تاي ديگر كه پول به اين زيادي را از روي دلسوزي به من م

و از اين . رسيد، كه انگار خيال داشتم سرشان كاله بگذارم طوري به نظر مي. كند
كردم كه اگر به خاطر  قدر احساس حقارت مي ام بكنند، آن كه چنين تصوري درباره

  . كردم ها هديه مي هزينه رهن نبود، خانه را به آن
توانستم مطابق ميل  بودم چون نميزده  ام را رهن گذاشته بودم، شرم از اين كه خانه

اگر موافق هستيد امروز ظهر بياييد بنگاه «: آقاي لئوناردو گفت. خود تصميم بگيرم
  .»تا قرارداد را ببنديم

  :براي اثبات حسن نيتم، پيشنهاد كردم
  ! توانم بيايم  اگر بخواهيد، زودتر هم مي–

  :خلقي گفت كجآقاي لئوناردو هم، انگار به او اهانت كرده باشم، با 
  ! من كارهاي مهمتري هم دارم انجام بدهم–

  :و براي اين كه بيشتر از اين با لحن توهين آميز با من صحبت نكند، گفتم
  !دانستم خواهم نمي  عذر مي–
  . دير هم نكنيد. جا باشيد ساعت دو آن!  كار تمام شد–

زده اسم  دم و خجالتدانستم، بنابراين به خود جرأتي دا اسم بنگاه معامالتي را نمي
  :در جوابم گفت. بنگاه را پرسيدم

  دانيد كجاست؟ مي...  بنگاه بيانكي–
  .پرسم تا اشتباه نكنم  جايش را مي–
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. هيچ طعمي نداشت و زيادي جوشيده بود. در اين لحظه تكال قهوه را آورد
آقاي . ي بد قهوه بشوند ي مزه ترسيدم متوجه اش مي همه. دانستم چه بگويم نمي

  : آكيله گفت
ي ما را هم پرداخت  الزحمه ايد، حق مان كرده  حاال كه به صرف قهوه دعوت–

  »حق الزحمه ؟«: زير لب گفتم. كنيد؛ او با نوك عصا به پيومبو اشاره كرد
  ايم؟ پس فكر كرديد براي تفريح آمده!  بله حق الزحمه–
  .پولي ندارم...  اما من–

راستش . العملي نشان خواهند داد دم، چه عكسدانستم به خاطر اين حرفي كه ز نمي
خواست آن را بر سرم  هم، آقاي آكيله عصايش را طوري باال برد كه انگار مي

  .بكوبد
   پس تكليف ما چيست؟ –

شان را از خريدار بگيرند كه  خواستم بگويم پول مي. و بازويم را محكم چسبيد
برم انداختم و در حالي كه نگاهي به دورو. ترسيدم پيومبو هم از كوره در برود

  :رنگم از ترس پريده بود، گفتم
  !كنم ها را به شما هديه مي آيد آن  اگر از مبلمان خوشتان مي–
   فقط همين–

  :شان با لحني ترديدآميز گفتم براي برانگيختن ترحم
  !و چندتا ظرف مسي هم توي آشپزخانه هست! جا يك تخت هست  آن–
   شود ازشان استفاده كرد؟  مي–
  . بله كامالً نو و سالمند–

  :پيومبو گفت. ها را بياورد و خدمتكار را صدا زدم تا ظرف
كردم معامله پرسودي داشته باشيم، و نگاهي از روي ترحم به من   فكر مي–

  . ها بدهم دانستم ديگر چه چيز به آن زد، نمي قلبم به شدت مي. انداخت
  .اما، چيزي نيافتم. جا را وارسي كردم همه



 ١٥ 

خواستم بدانند كه قهوه را فقط  شان را خوردند و قندها را هم تمام كردند مي هوهق
كردم متوجه اين  فكر مي. ام، براي همين فنجانم را پر نكردم ها درست كرده براي آن
  :پيومبو گفت. اما حتي يك تعارف خشك و خالي هم نكردند. شوند كارم مي

  دهيد؟ الزحمه مي ها را هم بابت حق  آقاي توركواتو فنجان–
  »پس بايد به كي بدهد؟«: آقاي آكيله يك پس گردني به او زد و گفت

  :شان را راحت كنم، گفتم كه خيال من هم براي اين
  .كنم ها استفاده نمي  من زياد از اين فنجان–

كرد و به فكر تعميرات خانه بود،  اش را با دستش پاك مي خريدار كه داشت بيني
  :پرسيد

  كنيد؟  نه را تخليه مي شما كي خا–
كه اين سئوال را  جا بمانم، به محض اين من كه خيال داشتم چند روز ديگر هم آن

  :از من پرسيد، جواب دادم
  .بعد از قرارداد...  همين امروز–
  !خوبه!  خوبه–
  !توانم زودتر از اين خانه را تحويل بدهم  متأسفم كه نمي–
  . اشكالي ندارد–

. ها فوراً متوجه تغيير حالم شدند آن. قلبم از جا كنده شدهيك آن حس كردم انگار 
  :خريدار با لحني تهديدآميز گفت

  ايد؟  چي شده؟ نكند پشيمان شده–
  :به سختي جواب دادم

  ! كردم به چيز ديگري فكر مي! به هيچ وجه!  نه–
مان  بچه كه نيستيم، چيزي هم گير هيچ كدام! فقط همين مانده كه پشيمان شويد–

  . دهند اگر الزم باشد، شهادت هم مي. اين دوتا شاهد بستن قرارداد بودند. آيد نمي
  . دهم كه ربطي به اين قضيه ندارد اتان اطمينان مي  به–
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  . حال خدا كند اين كار به خوبي تمام شود  به هر–
  :بعد به طرف ديواري رفت و گفت

جا الزم باشد، تيرهاي  و هرها را تميز كند  فرستم تا تمام اتاق  فردا معمار را مي–
ي آخر گفت هر  مستأجر طبقه. بام را هم بايد تعمير كرد پشت. سقف را محكم كند

  . كند بارد، سقف چكه مي وقت باران مي
خواستم  آن را تعمير نكردم چون نمي! بام شكسته هاي پشت ، يكي از سفال  درسته–

  ! پولي بابتش بدهم
. هاي چوبي هم بايد جالكاري شوند كرد و كركره نماي بيرون را بايد سفيدكاري –

  به نظر شما پول كميه؟ . حدود هزار لير ديگر بايد صرف اين جور تعميرات كنم
  :من هم تصميماتش را تحسين كردم و گفتم

  !ي زيبايي خواهد شد  خانه–
  . طور خراب بماند گذارم همين  پس فكر كرديد مي–

. بدون هيچ احترامي. كار خالفي شده باشمزد انگار مرتكب  طوري با من حرف مي
هر روشي را امتحان كردم تا شايد . داد حتي به من فرصت فكر كردن هم نمي

دانستم چه  ديگر نمي. فايده بود ولي بي. حرفي، از روي دلسوزي از دهانش بشنوم
مرتب به من توهين ! او هم انگار نه انگار! كار كنم تا با آن لحن با من صحبت نكند

راستش ديگر هيچ چيز برايم مهم نبود؛ . از اين بابت دلخور شده بودم. كرد يم
  :بنابراين گفتم

گذارم، چون جايي  جا مي ام همين ام را كه به ديوار زده هاي خانوادگي  عكس–
  ...شان ندارم با خودم ببرم

  !توانيد بيندازيدشان دور  مي–
  كنند؟  تان مي جا باشند ناراحت  اين–
  !جا را تميز كنم خواهم همه تم مي مگر نگف–
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هايي را كه قاب  بعد ديدم كه عصا را از آقاي آكيله گرفت و يك رديف از عكس
جا  كه از آن شان كنم، اما ديدم بهتر است بعد از اين خواستم جمع. نداشتند، انداخت

ها  خواست يك طوري به آن حال خيلي دلم مي با اين. رفتند اين كار را بكنم
اي حس  ها متعلق به مادر و خواهر مرحومم هستند؛ بلكه ذره  كه عكسبفهمانم

خانه  جايي كه حاال آقاي لئوناردو صاحب اما از آن. همدردي از خود نشان دهند
وقتي . ترسيدم چيزي بگويم و خوششان نيايد مي. بود، جرأت نكردم اعتراضي بكنم

  : ديدم فقط عكس پدرم آن باال، روي ديوار مانده گفتم
  ! آن يكي را هم بياندازيد–

هايش را باال  هاي من اعتنايي بكند؛ شانه كه به حماقت آن اما آقاي لئوناردو بي 
وقتي ديد دستش . انداخت و به سراغ گلدان قديمي كه يادگار خواهر بود، رفت

  :  خاكي شده گفت
  .زدم  نبايد بهش دست مي–

  خواهيد دستتان را بشوييد؟  مي–: گفتم
كه دوست نداشت آن را  بي اعتنايي دست را با دستمالش تميز كرد؛ با ايناو هم با 

  .كه بار ديگر خاكي شود، ديگر به هيچ چيز دست نزد كثيف كند و از ترس اين
  . جا برويم  فكر كنم وقتشه از اين–

  :اما دو نفر ديگر گفتند
 به كارتان چيزهايي را با خودش ببرد؟ اين وسايل حاال  احتمالش هست خدمت–

  !در حال حاضر هم مسئوليتش فقط با شماست. ما تعلق دارند
  :يك دستم را روي سينه گذاشتم و گفتم

  !تان كم نشود خورم چيزي از وسايل  قسم مي–
مان از هر جهت راحت باشد، كليدها را االن به ما   به هر حال براي اين كه خيال–

  . نيمتحويل بدهيد تا بعد از رفتن خدمتكار، در را قفا ك
  :خدمتكار كه زن بيوه و پيري بود گفت
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   پس كي وسايلم را جمع كنم؟ –
  :خريدار جواب داد

  .كنم من در را برايت باز مي!  امروز بعد از ظهر دوباره برگرد–
  . ام  اما حقوق اين ماهم را هنوز نگرفته–

حسابي هول شده بودم و . با شنيدن اين حرف آن سه نفر زدند زير خنده
  :ستم چه بگويمدان نمي

  . كنيم اش صحبت مي  بيرون راجع به–
  :آقاي آكيله گفت

  !تان را بفروشيد  خيلي جالبه كه به خاطر خدمتكار نتوانيد خانه–
  :جواب دادم

  .برمش بيرون همراه خودم مي.  چيزي حاليش نيست–
تكال آخرين نفر بود؛ و در را پشت سرش . بعد هر پنج نفرمان از خانه رفتيم بيرون

. ناهارم را بيرون خوردم و سر ساعت دو، زودتر از بقيه در بنگاه بودم. بست
لرزيد،  با اين كه دستم مي. قراردادي را كه روي كاغذ مهر شده بود، امضا كردم

  .سعي كردم امضاي خوبي بكنم
سعي داشتم بفهمم از معامله با من راضي بودند؟ شايد چيزي گفته بودم كه باعث 

وقتي منتظر بودم ببينم كار ديگري با من ندارند، محضردار . دسوءتفاهم شده بو
  :گفت

  ! اين هم از اين–
  :آقاي لئوناردو گفت. و يك الك قرمز روي كاغذ مهر شده زد

  ! توانيد تشريف ببريد  آقاي توركواتو، مي–
. اما هيچ جوابي نشنيدم. من هم طبق معمول با ادب و نزاكت خداحافظي كردم

داشتند راجع به . شان پشت سرم بلند شد هنوز از در بيرون نرفته بودم كه صداي
  .كردند شان با هم بگومگو مي سهم
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كردم طوري كه  رفتم احساس راحتي مي هاي بنگاه پايين مي وقتي داشتم از پله
بعد از آن ديگر به ياد ندارم چه . ي از روي دوشم برداشته شده بودانگار بار سنگين

شب كه شد، نه چيزي براي خوردن داشتم . كار كردم و بقيه روز را كجا گذراندم
با اين حال باز . از فرط خستگي هم ناي ايستادن نداشتم. و نه جايي براي خوابيدن

من هم براي پناه .  به باريدنناگهان باران سنگيني، شروع كرد. كردم هم مقاومت مي
  .ام رفتم ي سابق بان خانه گرفتن ف به زير سايه

خواست دست كم مثل صبح همان روز كمي  خيلي دلم گرفته بود و دلم مي
ام مشغول خوردن شام بودند و  دانستم آن ساعت مستاجرين مي. خوشحال باشم

ي را با پيانو جديد* بعضي از ساكنين محله، آن وقت شب هميشه آهنگ پولكاي
  . زدند مي
     
* Polca :يك نوع رقص اتريشي همراه با حركات سريع  
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 يك معشوقه 

 

  نيا  اثمار موسوي : ترجمه

باشد، اما بايد پاسي از روز گذشته . با صداي يك ارگ دستي از خواب بيدار شدم
وجور كنم، و  توانم افكارم را جمع نمي! اين حس مبهم را دارم كه هنوز صبح است
رسد كه  به اين ترتيب، به نظرم مي. كنم به صداي ممتد و يكسان موزيك گوش مي
شوم، ولي بعد همه  زده مي كمي شگفت. انگار زمستان است، و در شهر خودم هستم

  .آورم چيز را به خاطر مي

. پا كنم؛ آن هم يك زن شوهردار و اي دست ه بودم براي خودم معشوقهموفق شد
ام را وصف كنم؛ اگرچه گاهي همراه با تلخكامي از اين بابت  قادر نيستم شادي

كردم، دستخوش حسي از  كردم، و همچنان كه به زنم نگاه مي احساس پشيماني مي
ولي كماكان به او . كرد ام مي شدم، كه آزرده  پايان نسبت به او مي عطوفت بي
ام باال  به ياد دارم كه چطور با شتاب از پلكان خانة معشوقه! كردم خيانت مي

در را نيمه باز . زد رفتم، در حاليكه قلبم از فرط ترس و خوشي محكم مي مي
ايستادم تا مطمئن شوم تنها بود  شدم؛ بعد مي يافتم، و پاورچين پاورچين وارد مي مي

چند قدم ديگر جلو ! تقريباً هميشه تنها بود. كرد ر صحبت مييا داشت با كسي ديگ
  . كشيدم تا متوجه آمدنم بشود رفتم، در حاليكه پاهايم را بر زمين مي مي

  :گفت آمليا مي

  »كي آنجاست؟«

  . فهميدم كه او پي برده بود كه اين من بودم از لحن صدايش مي
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اش رنگ  او چهره. دمش اي مختصر، وارد مي زده، به همراه سرگيجه و خجلت
. آوردم زده، لبخند بر لب مي من بيش از پيش حيرت. شد باخت و سپس سرخ مي مي

گرفتم و  من او را در آغوش مي... آمد شد و به استقبالم مي او از جايش بلند مي
  .خواست هميشه دهانم را ببوسد به ياد دارم كه دلم مي: بوسيدم مي

  :پرسيد  نسبت به ميل و آرزويم، ميخاطري خصمانه او آنگاه، با آرامش

  »امروز هم؟«

گيسوان سياهش به نظرم كهربايي . فشردم بدين وصف، او را تنگ در آغوش مي
ديگر جوان . اش كه لبريز از سرمستي بودند اي رسيدند، همچنان كه چشمان قهوه مي

 هرچند هايش اش اندكي دراز و باريك، و گونه نمود؛ چهره نبود، اما كماكان زيبا مي
  .  اما تندرست بودند پژمرده

چند لحظه به همان نحو، ناهوشيار و تقريباً مرتعش تنگ در آغوش هم باقي مانديم؛ 
كرد؛ و  او هرازگاهي، رهايم مي. داشتيم بايست همديگر را محكم نگه مي و مي

رفت تا به ديوار تكيه  گذاشت مي اش مي هايش را بر پيشاني ضمن اينكه دست
كردم، به او  اين ترتيب، من، همچنان كه ميان خوشبختي و ميلم سير مي به  .دهد

ماندم كه با آن لبخند  كشيدم؛ و منتظر مي شدم، ولي او را در آغوش نمي نزديك مي
  .شده اي سپري لبخند جواني: دردناك و مبهمش به من لبخند بزند

  »تنها هستيم؟«

  ».پسرم در مدرسه است«

كرديم، چون مطمئن بوديم كه به اين زودي  به شوهرش حتي فكر هم نمي
كرديم، كه  به شيوة خاصي از اين بابت اطمينان حاصل مي: برنخواهد گشت

  .پسر او، جوليو، پنج سال داشت. اش در اينجا به طول خواهد انجاميد بازگويي
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دانستم، اما برايم  من اين را مي: آمليا از سر نياز خود را به من تسليم كرده بود
كردم كه نوعي حس عاشقانة به خصوصي به  ن مهم نبود؛ وانگهي، گمان ميچندا

  . من داشت، همان گونه كه من ميل و آرزويي مفرط به او داشتم

 با گلويي خشك، از او تقاضا  ام دويده بود، باري، در حاليكه خون به چهره
  .كردم كه باز هم مرا ببوسد مي

 تمام اعتماد و راحتي با او صحبت كرده در ابتدا بارها، به طرزي صميمانه، و با
  .ام بود خانه آخر او صاحب: بودم، منتهي صرفاً به قصد شوخي

چهار يا پنج ماه پيش كه ازدواج كردم بعد از آن ديگر اصالً او را نديدم؛ ولي 
  .كردم بيشتر از زماني كه مستأجرش بودم به او فکر مي

كرد، و مسلماً هم از سر  خيانت ميو از آنجايي كه شك برده بودم كه به شوهرش 
  .نياز بود، اين فكر به ذهنم رسيد كه از اين مسأله بهره ببرم

داند چرا شاخة كوچكي از درخت  يك بار در خيابان به او برخوردم و خدا مي
  .بادام را كه تصادفاً در دست داشتم به او تقديم كردم

كردم، چون موفق    حس ميخود را صرفاً دستپاچه و معذب. ولي با او حرف نزدم
  .شدم الاقل مثل دفعات پيش با او صحبت كنم نمي

از آنجا . سرانجام، آنقدر با خودم كلنجار رفتم كه عاقبت براي يافتنش راهي شدم
اش را تغيير  اش را هميشه پرداخت كند، به ناچار مرتب خانه كه قادر نبود كرايه

  .داد مي
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آنكه از جايش تكان  در باز بود، و او بي. سراپا مرتعش به در خانه ضربه زدم
من، بدون آنكه جرأت كنم داخل بشوم، همانطور كه قبالً اين . بخورد جوابم را داد

  .كردم، سرم را از الي در اتاق تو بردم كار را مي

اي جدي و قاطع به خودش گرفت و رنگ از  شك به چيزي پي برد؛ زيرا قيافه او بي
! ترسيدم كه پاسخ ناخوشايندي به من بدهد ميمن در عوض . اش پريد چهره

اش  ها و رواندازهاي كهنه و رفوشده اي گشوده ايستاده بود، و ملحفه روبروي گنجه
اش  او بيش از پيش رنگ از چهره: تر آمدم من نزديك. داد را سرجايشان قرار مي

رون كرد؛ چنان بود كه انگار درد پريده بود، و از نگاه كردن به من اجتناب مي
در آن لحظه به راستي عاشقش . كردم كه به من شهامت بدهد خودم از او تمنا مي

  !بودم

گام ديگر به جلو برداشتم، ضمن اينكه خودم را  نيم. اما، او به كارش ادامه داد
  :كنم؛ و گفتم كردم كه به صداي آهسته با او صحبت مي مجسم مي

  »...دلخور نشويد... يددانم كه شما نياز مالي دار خانم آمليا، من مي«

  .كيف پولم را از جيبم بيرون آوردم و خواستم پولي از آن دربياورم

مسلماً دستخوش هيجاني شديد شده : اش سرخ شد او سر پايين انداخت و چهره
  .بود، كه تماماً از سر شرم نبود

  :من منتظر بودم كه فوراً حرفي به من بزند؛ ولي مجبور شدم اضافه كنم

مايليد تا جايي كه برايم مقدور ... اما قبل از اين...  اين مسأله فكر كردمهميشه به«
  »كمكتان كنم؟... است
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و يك اسكناس پنج ليري از كيفم بيرون كشيدم، دقيقاً يك اسكناس پنج ليري، كه 
او چند قدم عقب رفت، اما دستش را دراز كرد و پول . آن را در دستم پنهان كردم

  .را از من گرفت

، با شتاب، بدون آنكه من انتظارش را داشته باشم، به اتاق ديگر رفت؛ و آنگاه
درنگ به آن  توقعش را نداشتم كه بي. هاي پيراهنش شروع كرد به باز كردن دگمه

. اش را بوسيدم شيوه تصاحبش كنم؛ ولي بالفاصله او را در آغوش كشيدم و گونه
  . بوداش به خاطر عرقِ سرد، نمناك هاي برهنه پوست شانه

  :آمليا، با حالتي از سرخوشي كه منقلبم كرد گفت

  ».باشد يك وقت ديگر... اآلن نه«

  :من به صراحت، جواب دادم

  »!من واقعاً دوستت دارم: خواهي فوراً اين كار را بكني مهم نيست اگر نمي«

هايش را بست، حتي بيشتر از قبل و تقريباً با غروري  بدين ترتيب، دوباره دگمه
هايش  تر رسيدند، و چشم هايش به نظرم نمناك لب.  خونسردي نگاهم كردتوأم با

  .پر تأللو شدند

و همچنان كه . اي به خويش تلقي كردم آن سكوتش را به طرزي شرمگنانه طعنه
  :كردم نبايد ساكت بمانم، خطاب به او گفتم فكر مي

  »!آيد ازت خوشم مي«

كه هنگام ورود من به آن تكيه داده بود اما او مرا از اتاق بيرون فرستاد، و از ميزي 
  چرا با زني مثل او ازدواج نكرده بودم؟! نمود در نظرم چقدر زيبا مي. دور شد
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سپس . دستش را گرفتم و آن را بوسيدم؛ اما مطمئناً به چنين چيزي عادت نداشت
اما او . قادر نبودم كار ديگري بكنم: خواستم يك بار ديگر صورتش را ببوسم

داد، با همان   همچنان كه نفسش را توي سينه مي بدي كرد؛ وبرداشت 
  :و گفت. اش را بسيار دلربا كرده بود به من نگريست اي كه چهره پريدگي رنگ

  »چرا قبالً اين را به من نگفتيد؟«

. وجوش افتاد سر پايين انداخت، و بدون هيچ دليل مشخصي در اتاق به جنب
اي پاره و زهواردررفته  دمپايي: كرد  چه ميدانست كه مسلماً، حتي خودش هم نمي

  :پس، براي آنكه او را آن طور منقلب و آشفته نبينم، به من گفت. به پا داشت

  ».حاال، از اينجا برويد«

  :من با شيفتگي به او لبخند زدم؛ و پرسيدم

  » دهي؟ چرا جواب نمي... دوستم داري؟« 

رتش تا حدي شل شد؛ صورتش مثل صورت يك مرده رنگ باخت، و عضالت صو
شك، از نگاه كردن به من، رنج  بي: رسيدند هايش آشفته و منقلب به نظر مي چشم

  .كشيد مي

  .و اين بود كه عاشقش شدم چون اين طور كثيف، ژوليده مو، و سراپا نامرتب بود

مان بود؛  سپس او به من لبخند زد، كه آن لبخند زيباترين لبخند سراسر دوستي
لبخندي كه براي : هراسيده، اما سرخوشانه بود، كه فوراً قطع شدلبخندي تا حدي 
  .دهد كند؛ ضمن اينكه همه چيز را، براي هميشه، و فوراً وعده مي هميشه كفايت مي

  .اي از او بگيرم، و تقريباً گريزان از آنجا دور شدم موفق شدم بوسه
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 و من موفق نشدم يك بار، يك ماه سپري شد. طبيعتاً چند روز بعد، به ديدنش رفتم
ام مانع از اين بود كه بتوانم او را ببينم؛ و دليل ديگر  كار و مشغله: به مالقاتش بروم

كردم كه  اين رغبت را در خودم حس مي. اين بود كه، شايد كمي دلزده شده بودم
شد  همه چيز را براي زنم تعريف كنم؛ طوري كه انگار اين مسأله به من مربوط نمي

اين مسأله داشت : نگار به سادگي يك بطري شراب خريده باشميا طوري كه ا
  .دادم اما كمي بعد، به شدت خنده سرمي. شد اي خطرناك بدل مي تقريباً به وسوسه

  :كرد زنم از من سؤال مي

  »خندي؟ به چه مي«

  .شدم، دروغي سرهم كنم و من مجبور مي

ر تا انتها باز بود؛ و د. اش باال بروم يك روز صبح، تصميم گرفتم از پلكان خانه
وهواي كسي كه قصد دارد مالمت كند، و  آمليا به استقبالم آمد، ضمن اينكه با حال

  :رسد گفت تر هم به نظر مي وانگهي مغموم

  »اي؟ چه شده امروز از اينجا سردرآورده«

  ».نتوانستم زودتر بيايم«

از به و راستش بالفاصله دستخوش افسوس و حسرتي فزاينده شدم، و نيز ني
  .گذاشت بخشايش، چه بسا به خاطر ترسي كه او در من به جا مي

هايش  دور چشم. قرار بود، و حتي به نظرم رسيد كه الغر شده بود بسيار ناآرام و بي
  .گود افتاده بود، و نگاهش خيرگي نامعمولي داشت

بعد، . آنكه به چيزي فکرکنم، او را بوسيدم؛ اما او خودش را عقب كشيد من، بي
  :تقريباً به رغم ميلش، خطاب به من گفت



 ٢٧ 

بعد از اينكه پنج روز پشت سرهم تب ... تو خبر نداري، پسر بيچارة من آنجاست«
  »...كرد

  :كوشيدم حرف ديگري نزنم، فرياد زدم من در حاليكه مي

  »جوليو مرده؟«

ي او دريافت كه اين مسأله اصالً برايم مهم نبود، و اينكه اين مرگ نامترقبه تا حد
تأثير قرار بدهد، و حتي تالش هم  شد مرا تحت او موفق نمي. آورد مرا به خشم مي

اين : رسيد گويي براي هميشه از لذت و خوشي تهي شده باشد كرد؛ به نظر مي نمي
  .بود كه، مختصري، سرخورده شدم

من همچنان : شدم كه بپذيرم چگونه ممكن بود آن دهان را بوسيده باشم موفق نمي
و او كه در نگاهم به . دادم به او چشم دوخته بودم مالحظات را انجام ميكه اين 

  . ام پي برد، خواست از من دوري جويد ميل و آرزوي سرخورده

در اتاق را گشود و رفت تا در پاي تخت كوچكي كه كنار تخت بزرگ قرار 
  .داشت زانو بزند

برافروخته كه آنقدر جوليو، سراپا سياهپوش، آنجا روي تخت بود، با دو شمعداني 
. به سرش نزديك بودند، كه به نظرم رسيد، حتي ممكن بود او را بسوزانند

شد به آن نگاه كرد، دهانش كه تمام زندگي  پريده بود كه نمي اش چنان رنگ چهره
زدند،  نمود، و موهايش به طرزي دهشتناك برق مي را شناخته بود، اينك مغلوب مي

  .گويي كه خيس باشند

تسبيحي را كه به نردة تخت آويزان بود برداشت؛ و بدون آنكه ديگر به سوي آمليا 
من . من روبرگرداند، طوري كه انگار ديگر آنجا نبودم، شروع به دعا خواندن كرد

  . قرار از اينكه او از جايش برخيزد به سوي در رفتم، ناآرام و بي
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كردي پوست تنش  يپريده بود كه گمان م كردم كه چنان رنگ به صورتش نگاه مي
  .كمي مثل پسرش شده باشد

  :او سرپا ايستاد، و به تخت تكيه داد؛ سپس به من گفت

داشتني است؟ خداي من، آنقدر احساس مصيبت  بيني چقدر دوست مي! فرشتة بينوا«
  ».شوم وقت خوب نمي ديگر هيچ! ام كنم زير اين بار خرد شده كنم كه حس مي مي

خواستم او را تسلي بدهم، ولي او هيچ توجهي به  من حركتي كردم كه گويي مي
  . فائق آمده بود اش بر معشوقه حس مادرانه: من نكرد

  »توانم برايت بكنم؟ اآلن، چه كاري مي«

او، درعوض، از اين حرف خوشش . ام زدم اما اين حرف را برخالف ميل باطني
  :آمد و در جوابم گفت

خواهي  اما، تو كه نمي. ش را حمل كنندبايد تابوت: تو بايد پنج لير به من بدهي«
  »امروز در آغوش بگيرمت؛ مگر نه؟

  .كردم متوجه شده بود كه، من هنگام نگاه كردن به او، جوليو را فراموش مي

  :و با غيظ جواب دادم

  ».البته كه نه«

  :او از ترس اينكه مرا از دست بدهد، افزود

  ».تا چند روز ديگر«
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ديد راضي به نظر  ره شد، اما از اينكه مرا آنطور مهيا ميو با نفرت و اكراه به من خي
من دو برابر مبلغي كه تقاضا كرده بود به او دادم؛ و تا زماني كه صورتم . رسيد مي

باقي قضايا چندان : ها پايين نرفتم را با نوازشي نصفه و نيمه لمس نكرده بود از پله
  .مهم نيست

س كردم تنها چيزي كه من و آن زن را به هم ها پايين رفتم، ح بعد از اينكه از پله
پرداختم،  دادم؛ و با توجه به اينكه پول مي داد اين بود كه من به او پول مي پيوند مي

  .تعجب كردم، كه چطور او را مثل دفعات پيش در آغوش نفشردم

آه، اما آن ارگ دستي اكنون دورتر . وپا كردم اي ديگر براي خودم دست و معشوقه
آخر وقتي آدم اين جور !  اين مسأله بينديشم ، و مايل نيستم ديگر بهشده است

    .افزايد اش مي آورد، فقط بر رنجش و ناراحتي چيزها را به خاطر مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٠ 

 ها دشمن

 

به خاطر آن احساس عظمت و بزرگي كه در آزرده شويم،  نبايد از دشمنان خود دل
من هم دشمني داشتم، و مثل يك . دهد پي نفرت و بيزاري از آنها به ما دست مي

شدم بيشتر خودم را از نگاه او ببينم، و  ورزيدم، چون مجبور مي برادر به او مهر مي
 كه توانستم منكر اين امر باشم يك نگاهش كافي بود تا به من يادآوري كند كه نمي

  وقت به او بدي اسمش روتيليو پاپالي بود؛ و هيچ. او هم مثل من وجود داشت
شد  اما او آدمي بدذات و تاحدي ديوانه بود؛ و وقتي به من نزديك مي. نكرده بودم

آخر او بدون . بردم تا با من حرف بزند، بالفاصله به هدف و مقصودش پي مي
كرد و اصالً  ن اجتناب ميهدف و مقصود پيشين، هميشه از برخورد با م

كردم اقامت داشت، و  توي همان ساختماني كه من در آن زندگي مي. ديدمش نمي
او، برعكس، فوراً متوجه نيكي و . وپرورش بود مثل من كارمند وزارت آموزش

شد، و با اينکه اين مسأله تاحدي حس حسادتش را  قلبي ذاتي من مي خوش
ر جور تصميم كه عليه من اتخاذ كرده بود دست انگيخت، اما ناچار بود از ه برمي
اي كه  قلبي قلبي من هراس داشت، نيكي و خوش ش چون او از نيكي و خو. بكشد
. شود كس انكار نمي طور كه بر هيچ شود، همان كس بخشيده نمي وقت بر هيچ هيچ

ورزيد؛ اما برايش غيرممكن بود، و  حتي اگر برايش ممكن بود، به من مهر هم مي
ضر بود دست به هر کاري بزند، فقط براي آنكه من، حداقل براي نيم ساعت، از حا

 . خوب بودن دست بكشم

  : يك بار در خيابان كورسو به او برخوردم، و او خطاب به من گفت

  » رويم با هم چيزي بخوريم؟ كاپروتزي، چرا نمي«
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. ار را بکنمنزديك بود پيشنهادش را قبول کنم؛ اما احساس كردم كه نبايد اين ک
او کلي . اي تراشيدم وخالي به او بدهم، پس بهانه خوش نداشتم كه جوابي خشك

من اجازه دادم که اين كار را بكند، اما . اصرار کرد، و حتي زير بازويم را چسبيد
  :و او هم به من گفت. از او خواهش كردم كه بيشتر از اين اصرار نكند

  ». به تو بگويمخواستم چيزي در رابطه با خودمان مي«

آمد؛ ولي  نزديك بود حرفش را باور كنم، همانطور كه در رابطه با ديگران پيش مي
ي آن اتفاقات ناگواري كه بين ما رخ داده بود به موقع يادم آمد؛ و ديگر ممکن  همه

كرد همچنان  اما او در حاليکه سيگاري به من تعارف مي. نبود حرفش را باور كنم
خواست فوراً به آن گفتگو پايان دهم زيرا  دلم مي. دادبه حرف زدن ادامه 

برعكس . رسيد؛ اما خيلي ضعيف بودم آميز مي اش در نظرم بسيار توهين دورويي
اين خود من بودم كه زير بازويش را گرفتم؛ و با كمال ميل با او مشغول صحبت 

ازويش را ديگر تاب تحملم را نداشت و ب: او فوراً از اين رو به آن رو شد. شدم
ديگر برايش ممكن نبود كه به . كشيد، براي همين بازويش را ول کردم كمي عقب 

هايم گوش کند؛ و از لحن صدايش متوجه شدم كه ديگر مابل نبود هيچ  حرف
كرد؛  آخر سر، در حاليكه حرفم را نصفه نيمه قطع مي. هايم بكند توجهي به حرف

 که در ميان جمعيت از نظر ناپديد شد، وقتي او را از دور ديدم. همانجا مرا کاشت
وقت با او حرف نزنم تا منظورم را به وضوح به او  با خودم عهد بستم كه ديگر هيچ

اما روز بعد، كه دوباره، در همان مكان قبلي به او برخوردم، اين درست . حالي کنم
 كه کرد خود من بودم كه متوقفش کردم، و اين در حالي بود که او جوري رفتار مي

اما من خيال داشتم به عمق وجودش راه پيدا کنم، و بدانم . انگار مرا نديده است
درست است كه من خيلي بيشتر از او، رييس . كرد چرا آنطور با من دشمني مي

دليل نبود؛ اما  ديدم و مورد تحسين او بودم، و اين امر بي مان را مي اداره
 چرا او براي اين مسأله آنقدر اهميت توانستم پيش خودم توضيحي پيدا کنم كه نمي
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هاي  و به هر تقدير، چه خطايي از من در قبال او سر زده بود؟ در موقعيت. قائل بود
زيادي كمكش كرده بودم، و به نظر خودم اينطور رسيده بود، كه برعكس، در 

دانست؛ و ممکن نبود از اين بابت  او حتماً اين را مي. ام حقش مرتكب بدي شده
دادم كه او به مطلع نبودن از  من هم مدام خودم را فريب مي. زار من نباشدسپاسگ

اما وقتي . خواست با چترم بکوبم توي سرش کند؛ و دلم مي اين مسأله تظاهر نمي
  يافتم كه در حقش مرتكب بدي اش را در خودم نمي آمد، توانايي فرصتش پيش مي

كم از من  رفم دراز كند يا دستشوم؛ و هميشه منتظر بودم كه او دست دوستي به ط
  ! اما او از همه بيزار بود. بيزار نباشد

اما او به محض . باري، من خودم متوقفش كردم، و لبخندزنان به او سالم كردم
ديدن لبخندم حالتي شرورانه به خودش گرفت، و تا حدي ناراضي و ناخشنود به 

  .نظر رسيد

  :من از او پرسيدم

  »اتفاقي افتاده؟«

كنم براي اين نگاهش را  سخم را نداد؛ سرش را پايين انداخت؛ و تصور مياو پا
براي همين از . خواست كه من در آن لحظه به احساساتش پي ببرم دزديد چون نمي

  :او سؤال كردم

  »كسي ناراحتت كرده؟ يا توي اداره اتفاق بدي برايت افتاده؟«

  :او جوابم را با نفرت داد

  ».كني ل فكر ميتو هميشه به چيزهاي محا«
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ها كه از تو  محال؟ چطور؟ تو خودت، بارها، برايم تعريف كردي كه چطور خيلي«
اي كه چه كساني  ام گفته اند؛ و حتي به ات شده آيد باعث ناراحتي خوششان نمي

  ».هستند

  .اي سر داد او به شنيدن اين حرف، خنده

  ».اما من آنها را سرجايشان نشاندم«

ي؟ اين سؤال را ازت پرسيدم چون صالحت را از سؤالم ناراحت شد«
  »...خواهم مي

  ».سر من بگذارد تواند سربه كس نمي هيچ«

  :احساس کردم لرزشي تمام وجودم را فراگرفت، و جواب دادم

  ».خواهد بدي كنند هايي هستند كه هميشه دلشان مي دانم؛ اما آدم مي«

  :او يك بار ديگر خنديد، و جوابم را داد

كنم از ترس لرزه به تن  كاري مي. كنم اش فكر نمي كه حتي بهمطمئن باش «
  ».شان بيفتد همه

خيال بود؛ و  رسيد هرچند همچنان آسوده و بي اش، اکنون، مسرور، به نظر مي چهره
اش، در يك طرف،  هاي بااليي دوتا از دندان. قادر نبود زماني دراز به من خيره شود
رسيد  پشت بود به نظر مثل موهاي خوك مي افتاده بودند، و سبيلش، كه خيلي كم

  .چسبيدند كه به هم نمي

ي سرخ روي گردنش بود،  پريده و بيمارگونه بود؛ و يك لكه اش هميشه رنگ چهره
هايش که خيلي بلند به نظر  دست. شد شد بهتر ديده مي كه وقتي عصباني مي
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هايش  اما لب. دندش پذير بودند و انگار به نوك تيزي ختم مي رسيدند، انعطاف مي
پريده نبودند، برعكس گويي جالكاري شده بودند، طوري كه هميشه  اصالً رنگ

شد ديد  او آنقدر عصبي بود كه تکان سبيلش را هم مي. رسيدند همشکل به نظر مي
هايش  چشم. رسيدند حركت به نظر مي هايش همانطور ثابت و بي ضمن اينکه لب

زد؛ بدون آنكه بشود فهميد که آيا قصد داشت   ميمتأللو بودند؛ و هميشه به آدم زل
کرد به  سعي مي. اش را به ديگران بفهماند به اين شکل بدي و شرارت خصمانه

كردي  شد، و خيال مي خودش جرأت و قدرت بدهد، ولي موفق به اين كار نمي
اي  در هر صورت، به رغم نفرت و بيزاري. هايش گازت بگيرد خواهد با دندان مي

آمد، و  كردم، ازش خوشم مي  هم، تا حد زيادي، نسبت به او حس ميكه من
کرد، دستخوش  و اگر تغيير مي. اش هميشه همانطور بود خشنود بودم كه چهره

  !شدم سرخوردگي و نوميدي عظيمي مي

كرد، جوري كه مجبور  به اين ترتيب، او همچنان كه به صداي آهسته صحبت مي
و از او بخواهم حرفش را دوباره تكرار كند، كنم  شدم گوشم را به طرفش خم 

ابتدا . برايم توضيح داد كه چرا مجبور بود از بخش خودش به بخش من منتقل شود
به اين درخواستش اهميتي ندادم، چون به نظرم كامالً در اشتباه بود؛ اما او به 

هايش چنان حسي بخشيد كه، اگر دست من بود، فوراً درخواستش را  حرف
من نصيحتش كردم كه چه كار بايد بکند؛ و به او قول دادم كه خودم . فتمپذير مي

بنابراين، اين مسأله را هم از من پنهان . کنم در اين مورد با رييس اداره صحبت مي
دادند و او ديگر مايل نبود آنجا بماند  نكرد كه در بخش او به اين دليل آزارش مي

كرد،   طوري در اين باره صحبت مياو. چون حقوقش حتي كمتر از حقوق من بود
كه انگار تقصير من بود؛ و تاحدي، به زعم او، ناچار بودم از رييس اداره تقاضا 

درنگ درخواست او را عملي کند، چون در آنجا او تنها رفيق صميمي  كنم كه بي
وقتي از من خداحافظي كرد، از اينكه به او اجازه . كردم من بود و بايد كمكش مي
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ها را بزند پشيمان شدم و فهميدم كه طبق معمول هميشه،  ي آن حرف هدادم هم
  . خواسته پاسخم را داده بود موفق شده بود فريبم بدهد و هر جور كه دلش 

ديدمش كه، تقريباً  گهگاه، مي. يك هفته گذشت بدون آنكه با هم حرف بزنيم
 پايين انداخته، چسبيده به ديوار، و با اوراق اداري در دست، در حاليکه سرش را

رسيد انگار  شد؛ ولي به نظر مي هاي همكارانم مي به چابكي، وارد يكي از اتاق
خواست توي صورت كسي نگاه كند؛ بنابراين، من هم، از صدا كردنش  نمي

اش  ولي، سخت كنجكاو شده بودم كه بفهمم چرا سروكله. كردم خودداري مي
وجو از  شد؛ و شروع كردم به پرس بيشتر از سابق توي راهروي بخش من پيدا مي

اما آنها چيزي در اين مورد . شد كساني كه ديده بودم از دفتر کارشان خارج مي
صرفاً به خودم قبوالندم كه او بيشتر از سابق و به سختي مشغول كار . دانستند نمي

. كنندگان هميشگي كل وزارتخانه تبديل شده بود بود و اينكه به يكي از مراجعه
با وجود اينكه مايل به اين کار . ي اتاقم ظاهر شد ، يك روز صبح، بر آستانهناگهان

هاي من توجه  اما او، که اصالً به حرف. نبودم، اما از او دعوت كردم بنشيند
  :كنان جوابم را داد نداشت، سيگاري روشن كرد و خنده

 واقعاً اين دفعه، براي من يكي که! تا چند روز ديگر، يك خبر خوش برايت دارم«
  ».خبر خوبي است

  »!همين حاال بگو«

  ».خودت بايد حدس بزني! خبر خيلي خوبي است! آه، نه«

کنان از آنجا دور شد؛ طوري که انگار نزديك  وخيز كنان، و تا حدي جست و خنده
بعد از ظهر همان روز، رييس اداره مرا . بود هر لحظه به چيزي اصابت كند

اش كجا  شد فهميد كه پيشاني خته بود، و نميي موهاي سرش ري همه. فراخواند
خودش هم هميشه از اين بابت . شد شد و صورتش از كجا شروع مي تمام مي
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هاي مهرآميز  به ميزش نزديك شدم، با اين اطمينان كه يكي از آن حرف. معذب بود
 به من  ولي او، که تا باالي سرش خون دويده بود،. گويد اش را به من مي هميشگي

  :گفت

شويد، به جاي  رسانم كه شما از فردا به بخش گزارشات منتقل مي به اطالعتان مي«
  » .دوستتان پاپالي

  »من؟«

  ».اين تصميم گرفته شد تا هم شما و هم او راضي باشيد. دقيقاً خود شما«

  »!امكان ندارد! دانم چيز در اين مورد نمي اما من هيچ«

ي برخورد من راضي   شايد شما از نحوهگوييد؟ من فکر كردم كه اين را به من مي«
  ».نيستيد

و حقوقم چه . دانم چيز نمي كنم كه من در اين مورد هيچ به شما تأكيد مي«
  »شود؟ مي

ي شما  حقوقتان سرجاي خودش باقي است، اما دوستتان پاپالي هم حقوقش اندازه«
ت، برخوردار ي تسهيالتي كه به شما تعلق داش شود؛ و، طبيعتاً، به زودي از همه مي
  ».شود، البته اگر بخواهد اينجا بماند مي

  »!كس در اين مورد چيزي به من نگفت اما هيچ«

اين درخواست به دستم رسيده : شما بايد فوراً اين مسأله را با دوستتان مطرح کنيد«
  ».است؛ و حتي خود من از آن تعجب كردم

  »...خورم كه من قسم مي«
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  ».ويد و پاپالي را پيدا كنيدبر! آرام باشيد! آرام باشيد«

بردم روي ميز رييس جا گذاشتم، و  بايست همراه خود مي من كاغذهايي را كه مي
  . رفتم تا پاپالي را پيدا كنم

او آنجا . درِ دفتر كارش را حتي بدون اينکه اجازه بخواهم باز کردم؛ و وارد شدم
از يكي .  اداره نيامده بودي كاغذها سرجايشان بودند، انگار که اصالً به نبود و همه

رفتم تا . ها سراغش را گرفتم، اما او گفت كه چيزي به خاطر ندارد از دربان
سراغش را از كارمندهاي اتاق بغلي بگيرم؛ و همه در جوابم گفتند كه در اين مورد 

اگر آنقدر عصبي نبودم، همانجا توي اتاق خودش منتظرش . دانستند چيزي نمي
حركت يكجا بنشينم و بالفاصله وزارتخانه را  ل بود که ثابت و بيماندم؛ اما محا مي

خود شده بودم و با  از فرط خشم و غيظ از خود بي. اش بروم ترك كردم تا به خانه
خودم عهد بستم كه انتقام اين كارش را بگيرم، حتي با كتك زدنش با كليدي كه ته 

يدم داشت به خودش عطر اش رس وقتي به خانه. فشردم جيب شلوارم توي مشتم مي
  :بدون اينكه به او سالم كنم، خطاب به او گفتم. کرد زد و موهايش را شانه مي مي

  »اند؟ چرا مرا به بخش تو منتقل كرده«

هوايي متغير نگاهم كرد، و همچنان که داشت موهايي را كه به شانه  و او با حال
  :آورد در جوابم گفت چسبيده بود درمي

كردم قادر به اين  ه اين اراجيف را تحويلم بدهي؟ فكرش را نمياي اينجا ك آمده«
  »!آيد باش هايي كه از دهانت درمي مراقب حرف. كار باشي

  »راستش را به من بگو، يعني ممكن است كه تو در اين مورد چيزي نداني؟«

  :داد، خنديد او در حاليکه جوابم را مي
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  » اند؟ زي مرا به بخش تو منتقل كردهمتوجه نيستي كه از سر لجبا! اي تو چقدر ساده«

  »با تو؟«

دانند كه تو  همه تو را دوست دارند و همه مي! كاپروتزي، اينقدر اصرار نكن«
اي كه خيال  حتماً عقلت را از دست داده. تري كارمند خوبي هستي و از من باهوش

ن كار را آيد؟ متوجه نيستي كه اي اند چون از تو بدشان مي كني اين كار را كرده مي
  »آيد؟ اند چون از من بدشان مي كرده

  »وقتي اين قضيه را فهميدي، اعتراضي نکردي؟... اما تو«

بيني، اگر مرا به جاي سابقم برنگردانند، از وزارتخانه  گفتم؟ حاال مي چي بايد مي«
ها نشان بدهم كه ما  خواهم به خيلي مي: برويم با هم ناهار بخوريم. دهم استعفا مي

گذارم، به خاطر  ي من، حقشان را کف دستشان مي بگذارش به عهده. وستيمهنوز د
  »! كه در حق تو كردند اين بدي

و من، طوري که انگار ندانم روتيليو پاپالي کيست و اينكه فقط خود او قادر بود 
اي به من بزند، حتي كمكش كردم كتش را بپوشد؛ و همراه او براي  چنين ضربه

 صورتحساب را او پرداخت كرد، و من در عوض، تلخي و .صرف غذا بيرون رفتم
كس  كردم با او در ميان گذاشتم؛ من با هيچ اي را كه در درونم احساس مي نوميدي

كس ديگر چيزي در اين مورد  وقت به هيچ ديگر جز او درددل نخواهم کرد و هيچ
  .نگفتم

 

 

 

 

 

 


