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  مجموعهاين ي  سخني كوتاه درباره

وش كرده و نشرهاي گوناگون ها جا خ هاي موراكامي چند سالي است كه پشت ويترين كتابفروشيب كتا

اينكه چقدر از داستان ترجمه . اند هاي نه چندان دلچسبي از روايات او را به دوستداران كتاب عرضه كرده نسخه

    كه صد البته انگشت سرزنش را بايد به سوي آنهايي كه ( !هاي جديدي خلق شده، بماند شده يا چه داستان

پيش چند داستان كوتاه از او ترجمه كردم كه سرنوشتش جزو اسرار حدود چهار سال  ...)مي دانيم نشانه رفت

  ...بماند بهتر است

 ،ي بازار شده است روانه »بيد كور، دختر خوابيده«كه در ايران به نام  »، زن خفته)سترون(بيد كور«كتاب 

هرگز به طور كامل چاپ نشده و هر كس  ،دانم تا جايي كه من مي وچهار داستان كوتاه است  بيست و حاوي

الزم به ذكر . است ي بازار كتاب كرده ي آن را روانه كتاب رسيده، پيكر پاره پارهدستش به جايي از اين كه 

نيست كه بازار كتاب هم مثل هر بازار ديگري، پر از تبليغات رنگارنگ و دروغين است و گاهي هم بيرنگي 

  ...كند مي فرياد

 و موسيقي جاز دبيات اومن دارد و شخصاً به ا فضايموراكامي سنخيت قابل توجهي با  فضاياز آنجا كه 

ي اين كتاب را روحي تازه بخشم، باشد كه مورد توجه  عالقمند هستم، تصميم گرفتم بدن بيجان و چند تكه

به صورت  موراكامي ي منظومهتحت عنوان  هر داستان از اين مجموعه. عالقمندان به آثار او قرار گيرد

اميد  .آن باشيد انتشارصي من پيگير روند توانيد در سايت شخ جداگانه به نشر الكترونيك در خواهد آمد و مي

كه روح جناب مستطاب موراكامي حداقل تا زماني كه زنده است، از تكه پاره شدن داستان هايش در عذاب 

  !نباشد
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  net.galaxywalker.www                               :تماس با من

                                                 ir.galaxywalker@info                     



  بيد كور، زن خفته

  

ميوه، با پوستي  مانند يك تكه درست مي ماه باد. هنگامي كه چشمانم را بستم، عطر نسيم به سويم روانه شد

گوشت ميوه در ميان . متورم مي شد و فزوني مي يافت ،ها دانه درون آن سخت و گوشتي نرم و لغزنده و ده

شد و دانه ها را مانند ساچمه هايي نرم روي پوست بازوهاي برهنه ام مي پاشيد و ردي خفيف مي هوا از هم باز 

  .از درد را به جا مي گذاشت

، حرف مي زداو حدود هشت اينچ از من كوتاه تر بود و هنگامي كه با من » ت چنده؟ساع«: پسرعمويم پرسيد

  .به باال نگاه مي كرد

  ».ده و بيست دقيقه«: نگاهي به ساعتم انداختم و گفتم

  »ساعتت درسته؟ وقت رو دقيق نشون ميده؟« -

  ».آره، گمانم اينطور باشه« -

انگشتان باريك و نرم او به طرز شگفت انگيزي . اه كندپسرعمويم مچ دستم را گرفت تا خودش به ساعت نگ

  »ساعتت خيلي گرونه؟«. قوي بودند

  .و دوباره نگاهي به ساعت انداختم» .نه، خيلي ارزون خريدمش«: گفتم

  .جوابي نداد

مانند استخوان هايي به  ،دندان هاي سفيد ميان لب هاي از هم باز شده اش. پسرعمويم سردرگم به نظر مي رسيد

  .ظر مي رسيدند كه تحليل رفته باشندن

 ، خيلي ارزونه«: با دقت واژه ها را تكرار كردم» خيلي ارزونه،«: در حاليكه مستقيم به او نگاه مي كردم، گفتم

  ».اما زمان رو خوب نشون ميده

  .سر تأييد كردحرف مرا با او در سكوت 

  

هنگامي كه تازه به دبستان رفته بود، يك درست . پسرعمويم نمي تواند با گوش راستش خيلي خوب بشنود

در اغلب كه نتواند اين امر باعث نشدالبته . توپ بيس بال به سرش خورد و شنوايي اش را دچار مشكل كرد

در . او در يك مدرسه ي عادي درس مي خواند و زندگي كامالً نرمالي دارد. داشته باشدنمواقع زندگي عادي 
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 بشنود به خوبي ست مي نشيند تا بتواند با گوش چپش حرف هاي معلم را

اما مسئله اين است كه دوره هايي وجود دارد كه مي تواند همه چيز را به خوبي 

. اين يك فرآيند چرخه اي است، درست مثل امواج موسمي

گوش  گويي سكوت. اهي اوقات، شايد سالي دوبار، او نمي تواند با هيچكدام از گوش هايش چيزي بشنود

هنگامي . فرو مي بردسمت چپ را نيز در سكوت 

دكترها . از مدرسه دور بماندكه اين اتفاق مي افتد، زندگي عادي از او رخت بر مي بندد و او مجبور است مدتي 

در نتيجه  ،نده اچنين موردي نديدهرگز 

يشه فقط به اين خاطر كه يك ساعت گرونه، دليل نم

وقتي به مدرسه ي . فتادا اما هميشه عقب مي

از اون موقع به بعد بدون ساعت بيرون ميرم 

  »بدون ساعت برات سخت نيست؟

من كه تو كوهستان يا جاي دورافتاده اي زندگي 

مي دانستم بايد بيشتر حرف بزنم و تالش كنم با او مهربان باشم و تا زماني كه به بيمارستان مي رسيم، كاري 

  .اما از آخرين باري كه او را ديده بودم، پنج سال گذشته بود

و من كه بيست سال داشتم، اكنون بيست و پنج ساله 

حتي . مرزي آشكار ميان ما كشيده بود كه گذشتن از آن كاري دشوار بود

و هر بار كه درنگ مي كردم و . هنگامي كه مي خواستم حرفي بزنم، واژه هاي مناسب از دهانم بيرون نمي آمد

                                              غزال رمضاني   / هاروكي موراكامي                                                 

ست مي نشيند تا بتواند با گوش چپش حرف هاي معلم راكالس هميشه رديف جلو و سمت را

اما مسئله اين است كه دوره هايي وجود دارد كه مي تواند همه چيز را به خوبي . و نمراتش هم چندان بد نيستند

اين يك فرآيند چرخه اي است، درست مثل امواج موسمي. بشنود و دوره هايي هم وضع به اين شكل نيست

اهي اوقات، شايد سالي دوبار، او نمي تواند با هيچكدام از گوش هايش چيزي بشنود

سمت چپ را نيز در سكوت  يجايي كه هر صدا ،نفوذ مي كند

كه اين اتفاق مي افتد، زندگي عادي از او رخت بر مي بندد و او مجبور است مدتي 

هرگز آنها قبالً . دنكامالً در اين مورد سردرگم هستند و اميدي به بهبود او ندار

  .نمي توانند كار زيادي انجام دهند

فقط به اين خاطر كه يك ساعت گرونه، دليل نم«: بخواهد خود را مجاب كند، گفت

اما هميشه عقب مي ،قبالً يك ساعت خيلي گرون داشتم

از اون موقع به بعد بدون ساعت بيرون ميرم . گرفتمش اما يك سال بعد گمش كردم

  ».براي اينكه ديگه برام ساعت جديد نخريدن

  ».سخت باشه

بدون ساعت برات سخت نيست؟«: در حاليكه مستقيم به او نگاه مي كردم، تكرار كردم

من كه تو كوهستان يا جاي دورافتاده اي زندگي . نه سخت نيست«: در حاليكه سرش را تكان مي داد، پاسخ داد

  ».اگه بخوام بدونم ساعت چنده، از يكي مي پرسم

  .دوباره براي مدتي ساكت بوديم

مي دانستم بايد بيشتر حرف بزنم و تالش كنم با او مهربان باشم و تا زماني كه به بيمارستان مي رسيم، كاري 

اما از آخرين باري كه او را ديده بودم، پنج سال گذشته بود

و من كه بيست سال داشتم، اكنون بيست و پنج ساله گي رسيده ه سالچهاردبه از نه سالگي 

مرزي آشكار ميان ما كشيده بود كه گذشتن از آن كاري دشوار بود ،و اين گستره ي زماني

هنگامي كه مي خواستم حرفي بزنم، واژه هاي مناسب از دهانم بيرون نمي آمد

                          كور، زن خفته        بيد

كالس هميشه رديف جلو و سمت را

و نمراتش هم چندان بد نيستند

بشنود و دوره هايي هم وضع به اين شكل نيست

اهي اوقات، شايد سالي دوبار، او نمي تواند با هيچكدام از گوش هايش چيزي بشنودگ

نفوذ مي كندخاص راستش به نقطه اي 

كه اين اتفاق مي افتد، زندگي عادي از او رخت بر مي بندد و او مجبور است مدتي 

كامالً در اين مورد سردرگم هستند و اميدي به بهبود او ندار

نمي توانند كار زيادي انجام دهند

بخواهد خود را مجاب كند، گفت كه پسرعمويم انگار

قبالً يك ساعت خيلي گرون داشتم. زمان رو دقيق نشون بده

گرفتمش اما يك سال بعد گمش كردم بهم دادن، راهنمايي رفتم

براي اينكه ديگه برام ساعت جديد نخريدن

سخت باشهبدون ساعت بايد «: گفتم

  »چي؟«: پرسيد

در حاليكه مستقيم به او نگاه مي كردم، تكرار كردم

در حاليكه سرش را تكان مي داد، پاسخ داد

اگه بخوام بدونم ساعت چنده، از يكي مي پرسم. نمي كنم

  ».كامالً درسته«: گفتم

دوباره براي مدتي ساكت بوديم

مي دانستم بايد بيشتر حرف بزنم و تالش كنم با او مهربان باشم و تا زماني كه به بيمارستان مي رسيم، كاري 

اما از آخرين باري كه او را ديده بودم، پنج سال گذشته بود. راحت باشد تاكنم 

از نه سالگي  او در اين فاصله

و اين گستره ي زماني. بودم

هنگامي كه مي خواستم حرفي بزنم، واژه هاي مناسب از دهانم بيرون نمي آمد
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مي  خيرهكه مي خواستم بگويم در دهانم مزه مزه مي كردم، پسرعمويم با حالتي اندك سردرگم به من 

  .سي و دو دقيقه بود

سوارش مي  ،به دبيرستان مي رفتم وقتي

شيشه ي جلوي راننده بسيار بزرگتر بود و تمام خودرو مانند يك بمب افكن بزرگ به نظر مي رسيد كه 

هر چند هيچ كس در راهرو سر پا . ي بود كه تصور مي كردم

انتهاي اتوبوس در نتيجه مسير ما هم كه چندان طوالني نبود، 

 .اينكه چرا اتوبوس در آن موقع از روز بايد آنقدر شلوغ باشد، براي خود معمايي بود

باالي تپه ها ادامه  مسير اتوبوس از يك ايستگاه ترن بخش خصوصي آغاز مي شد و تا يك ناحيه ي مسكونيِ

در طول مسير هيچ نقطه ي توريستي . 

   بچه ها  به مدرسه رفتنگام اتوبوس ها هن

. اتوبوس كامالً نو بود و تازه از كارخانه بيرون آمده بود

بافت پارچه ي صندلي ها نرم . سطوح فلزي آنقدر براق بودند كه مي توانستي بازتاب صورتت را در آنها ببيني

و اين همان احساسي بود كه از يك ماشين كامالً 

شايد مسير اتوبوس از زماني كه آخرين بار 

اما آنچه كه ديدم منظره ي همان . به دقت به مناظر پيرامون نگاه مي كردم

حتماً از زماني كه سوار شده » اتوبوس رو درست سوار شديم ديگه، درسته؟

                                              غزال رمضاني   / هاروكي موراكامي                                                 

كه مي خواستم بگويم در دهانم مزه مزه مي كردم، پسرعمويم با حالتي اندك سردرگم به من 

  .ي به سمت من كج مي كرد

«  

  ».ده و بيست و نه دقيقه است

سي و دو دقيقه بود هنگامي كه اتوبوس باالخره در ميدان ديد ما قرار گرفت، ساعت ده و

وقتيكه نبود اتوبوسي كه از راه رسيد، يك مدل جديد بود و مانند آنهايي 

شيشه ي جلوي راننده بسيار بزرگتر بود و تمام خودرو مانند يك بمب افكن بزرگ به نظر مي رسيد كه 

ي بود كه تصور مي كردماتوبوس شلوغ تر از آن

مسير ما هم كه چندان طوالني نبود، . نايستاده بود، اما نمي توانستيم كنار هم بنشينيم

اينكه چرا اتوبوس در آن موقع از روز بايد آنقدر شلوغ باشد، براي خود معمايي بود

مسير اتوبوس از يك ايستگاه ترن بخش خصوصي آغاز مي شد و تا يك ناحيه ي مسكونيِ

. مي يافت، سپس مسير را دور مي زد و دوباره به ايستگاه باز مي گشت

اتوبوس ها هن آن منطقه بود كه باعث شلوغي چند مدرسه در

  .در اين ساعت از روز اتوبوس بايد خالي مي بود

اتوبوس كامالً نو بود و تازه از كارخانه بيرون آمده بود. من و پسرعمويم از ميله هاي اتوبوس گرفته بوديم

سطوح فلزي آنقدر براق بودند كه مي توانستي بازتاب صورتت را در آنها ببيني

و اين همان احساسي بود كه از يك ماشين كامالً  برق مي زدندترين پيچ ها نيز كو كرك دار بود و حتي كوچ

  .ود

شايد مسير اتوبوس از زماني كه آخرين بار . پرت كرد حواس مرااتوبوس مدل جديد و شلوغي غير منتظره اش 

به دقت به مناظر پيرامون نگاه مي كردم. عوض شده بود

  .محله ي مسكوني ساكت و قديمي بود كه به خوبي به خاطر مي آوردم

اتوبوس رو درست سوار شديم ديگه، درسته؟«: پسرعمويم با نگراني از من پرسيد

                          كور، زن خفته        بيد

كه مي خواستم بگويم در دهانم مزه مزه مي كردم، پسرعمويم با حالتي اندك سردرگم به من حرفي را 

ي به سمت من كج مي كردمد و گوش چپش را كش

»اآلن ساعت چنده؟«: پرسيد

ده و بيست و نه دقيقه است«: پاسخ دادم

هنگامي كه اتوبوس باالخره در ميدان ديد ما قرار گرفت، ساعت ده و

  

  

اتوبوسي كه از راه رسيد، يك مدل جديد بود و مانند آنهايي 

شيشه ي جلوي راننده بسيار بزرگتر بود و تمام خودرو مانند يك بمب افكن بزرگ به نظر مي رسيد كه . شدم

اتوبوس شلوغ تر از آن. البته فقط بال نداشت

نايستاده بود، اما نمي توانستيم كنار هم بنشينيم

اينكه چرا اتوبوس در آن موقع از روز بايد آنقدر شلوغ باشد، براي خود معمايي بود. كنار در عقبي ايستاديم

مسير اتوبوس از يك ايستگاه ترن بخش خصوصي آغاز مي شد و تا يك ناحيه ي مسكونيِ

مي يافت، سپس مسير را دور مي زد و دوباره به ايستگاه باز مي گشت

چند مدرسه در ولي وجود نداشت

در اين ساعت از روز اتوبوس بايد خالي مي بود مي شد، اما

من و پسرعمويم از ميله هاي اتوبوس گرفته بوديم

سطوح فلزي آنقدر براق بودند كه مي توانستي بازتاب صورتت را در آنها ببيني

و كرك دار بود و حتي كوچ

ودنو و مدل جديد انتظار مي ر

اتوبوس مدل جديد و شلوغي غير منتظره اش 

عوض شده بود ،بودمسوارش شده 

محله ي مسكوني ساكت و قديمي بود كه به خوبي به خاطر مي آوردم

پسرعمويم با نگراني از من پرسيد
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نيازي نيست نگران باشي، از اينجا «: در حاليكه تالش مي كردم خود را به اندازه ي او مطمئن سازم، پاسخ دادم

  »توبوس مي شدي؟

  ».نه واقعاً اما مي تونستم دوستانم رو اونجا ببينم و مسير هم خيلي طوالني نبود

.«  

  .اما نمي توانستم به توضيح ديگري بينديشم

ها دليل آنكه ناگهان متوجه شدم . شايد حدود پانزده نفر بودند

تك . همه ي آنها آفتاب سوخته شده بودند، حتي پشت گردن شان نيز تيره شده بود

اغلب مردان پيراهن هاي كلفت مخصوص كوهنوردي به تن داشتند و زن ها 

شته بودند، از همان هايي كه وقتي همه ي آنها كوله پشتي هاي كوچكي روي پايشان گذا

اينكه چقدر به هم شبيه بودند، شگفت انگيز 

درست مانند دراوري كه پر از نمونه هايي يكسان از يك جنس است، آنها نيز تميز و مرتب كنار هم 

در حاليكه آنجا . ن بود كه آن دور و بر هيچ مسير كوهنوردي وجود نداشت

اما هيچ توضيح قانع  ؟ايستاده و به يكي از دستگيره ها آويزان شده بودم، از خود پرسيدم پس آنها كجا مي روند

  »...ورم درمانه
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  .تي حيران و مبهوت داشته ام كه او چنين سؤالي كرده بود

در حاليكه تالش مي كردم خود را به اندازه ي او مطمئن سازم، پاسخ دادم

  ».فقط يك مسير اتوبوس ميگذره در نتيجه بايد خودش باشه

توبوس مي شدي؟وقتي به مدرسه مي رفتي سوار همين ا

  »مدرسه رو دوست داشتي؟

نه واقعاً اما مي تونستم دوستانم رو اونجا ببينم و مسير هم خيلي طوالني نبود

  .پسرعمويم در مورد آنچه كه گفته بودم، فكر كرد

  »هنوز هم اونها رو مي بيني؟

.ه، خيلي وقته كه نديدمشونن«: واژه هايم را به دقت انتخاب كردم و گفتم

  »چرا؟ چرا ديگه اونها رو نمي بيني؟

اما نمي توانستم به توضيح ديگري بينديشم ،دليلش اين نبود» .براي اينكه ما خيلي دور از هم زندگي مي كنيم

شايد حدود پانزده نفر بودند. كنار من گروهي از افراد مسن نشسته بودند

همه ي آنها آفتاب سوخته شده بودند، حتي پشت گردن شان نيز تيره شده بود

اغلب مردان پيراهن هاي كلفت مخصوص كوهنوردي به تن داشتند و زن ها . تك آنها الغر و استخواني بودند

همه ي آنها كوله پشتي هاي كوچكي روي پايشان گذا

اينكه چقدر به هم شبيه بودند، شگفت انگيز . با خود مي بري ،مي خواهي به پياده روي كوتاه روي تپه ها بروي

درست مانند دراوري كه پر از نمونه هايي يكسان از يك جنس است، آنها نيز تميز و مرتب كنار هم 

ن بود كه آن دور و بر هيچ مسير كوهنوردي وجود نداشتاما نكته ي عجيب اي

ايستاده و به يكي از دستگيره ها آويزان شده بودم، از خود پرسيدم پس آنها كجا مي روند

  .كننده اي به ذهنم خطور نكرد

ورم درمانهنمي دونم اين دفعه قراره درد داشته باشه؟ منظ

  ».نمي دونم، چيزي در مورد جزئياتش نشنيدم

  »تا به حال پيش دكتر متخصص گوش رفتي؟

                          كور، زن خفته        بيد

تي حيران و مبهوت داشته ام كه او چنين سؤالي كرده بودبوديم، صور

در حاليكه تالش مي كردم خود را به اندازه ي او مطمئن سازم، پاسخ دادم

فقط يك مسير اتوبوس ميگذره در نتيجه بايد خودش باشه

وقتي به مدرسه مي رفتي سوار همين ا«: پسرعمويم پرسيد

  ».آره، درسته« -

مدرسه رو دوست داشتي؟« -

نه واقعاً اما مي تونستم دوستانم رو اونجا ببينم و مسير هم خيلي طوالني نبود«: گفتم

پسرعمويم در مورد آنچه كه گفته بودم، فكر كرد

هنوز هم اونها رو مي بيني؟« -

واژه هايم را به دقت انتخاب كردم و گفتم

چرا؟ چرا ديگه اونها رو نمي بيني؟« -

براي اينكه ما خيلي دور از هم زندگي مي كنيم«

كنار من گروهي از افراد مسن نشسته بودند

همه ي آنها آفتاب سوخته شده بودند، حتي پشت گردن شان نيز تيره شده بود. شلوغي اتوبوس هستند

تك آنها الغر و استخواني بودند

همه ي آنها كوله پشتي هاي كوچكي روي پايشان گذا. هم بلوزهاي ساده

مي خواهي به پياده روي كوتاه روي تپه ها بروي

درست مانند دراوري كه پر از نمونه هايي يكسان از يك جنس است، آنها نيز تميز و مرتب كنار هم . بود

اما نكته ي عجيب اي. نشسته بودند

ايستاده و به يكي از دستگيره ها آويزان شده بودم، از خود پرسيدم پس آنها كجا مي روند

كننده اي به ذهنم خطور نكرد

نمي دونم اين دفعه قراره درد داشته باشه؟ منظ«: پسرعمويم پرسيد

نمي دونم، چيزي در مورد جزئياتش نشنيدم«: گفتم

تا به حال پيش دكتر متخصص گوش رفتي؟« -
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  . در زندگي ام حتي براي يك بار هم نزد چنين دكتري نرفته بودم

بعضي اوقات كمي درد داره اما چيز . 

  ».مامانت گفت قرار نيست كار متفاوتي از گذشته انجام بدن

«  

«  

اما  ،كردم به او نگاهي سريع» ه مي مونه؟

و گاهي اوقات يك تغيير كوچك تو فرآيند 

  ».من كه به اين زودي ها تسليم نمي شدم

بدتر از درد  ،دردي كه تصور مي كنم

را در شركت  شغلمكارم ايجاد شد كه نهايتاً 

حدود همان موقع با . جايي كه دو سال آنجا كار مي كردم

از  ميك ماه بعد مادربزرگ. رار مي گذاشتيم

اتاق قديمي . به اين شهر بازگشتم، با چمداني كوچك در دستم

هنوز هم در قفسه  ،كتابهايي كه آنها را مي خواندم

اما همه چيز در اتاق . ي قديمي كه به آنها گوش مي كردم
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در زندگي ام حتي براي يك بار هم نزد چنين دكتري نرفته بودم

  »دفعات قبلي درد داشتي؟

. هم بدون درد نبود البته كامالً. نه واقعاً«: پسرعمويم اندوهگين گفت

مامانت گفت قرار نيست كار متفاوتي از گذشته انجام بدن. شايد اين بار هم مثل قبل باشه

»پس اگه قراره كارهاي هميشگي رو بكنن، چطور ممكنه خوب بشم؟

».منتظره اي رخ ميدن يرگاهي اوقات چيزهاي غ

ه مي مونه؟بمنظورت اينه كه مثل بيرون آوردن يك چوب پن

  .نديدم چهره اش

و گاهي اوقات يك تغيير كوچك تو فرآيند . وقتي يك دكتر جديد معالجه ات مي كنه، حس متفاوتي داره

من كه به اين زودي ها تسليم نمي شدم. مكنه تفاوت بزرگي ايجاد كنه

«  

  »اما ديگه ازش خسته شدي، درسته؟

دردي كه تصور مي كنم. ترس بدترين چيزه«. و آهي كشيد» گمان كنم همينطوره،

  »مي دوني منظورم چيه؟

كارم ايجاد شد كه نهايتاً  در محلوضعيتي . آن بهار رويدادهاي زيادي اتفاق افتاده بود

جايي كه دو سال آنجا كار مي كردم. رها كردم ،تبليغاتي كوچكي كه در توكيو بود

رار مي گذاشتيماز زمان كالج با هم بيرون مي رفتيم و ق

به اين شهر بازگشتم، با چمداني كوچك در دستمدوباره پس از پنج سال 

كتابهايي كه آنها را مي خواندم. همان شكلي بود كه آن را ترك كرده بودم

ي قديمي كه به آنها گوش مي كردمصفحه هاميزم و تمام . ود

                          كور، زن خفته        بيد

در زندگي ام حتي براي يك بار هم نزد چنين دكتري نرفته بودم. سرم را تكان دادم

دفعات قبلي درد داشتي؟«: پرسيدم

پسرعمويم اندوهگين گفت

  ».وحشتناكي نيست

شايد اين بار هم مثل قبل باشه« -

پس اگه قراره كارهاي هميشگي رو بكنن، چطور ممكنه خوب بشم؟« -

گاهي اوقات چيزهاي غ. دونه خب كسي چه مي«

منظورت اينه كه مثل بيرون آوردن يك چوب پن«: پسرعمويم گفت

چهره اشهيچ نشانه اي از كنايه در 

وقتي يك دكتر جديد معالجه ات مي كنه، حس متفاوتي داره« -

مكنه تفاوت بزرگي ايجاد كنهدرمان م

».من تسليم نشدم«: او گفت

اما ديگه ازش خسته شدي، درسته؟« -

گمان كنم همينطوره،«: گفت

مي دوني منظورم چيه؟. هيواقع

  ».نمآره، مي دو« -

  

  

آن بهار رويدادهاي زيادي اتفاق افتاده بود

تبليغاتي كوچكي كه در توكيو بود

از زمان كالج با هم بيرون مي رفتيم و ق. دوست دخترم به هم زدم

پس از پنج سال من سرطان روده مرد و 

همان شكلي بود كه آن را ترك كرده بودم به ام درست

ودبودند و تختم هنوز آنجا ب
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  .فقط زمان بود كه بي حركت ايستاده بود

ديد برنامه ريزي كرده بودم يكي دو روز پس از مراسم تدفين مادربزرگم به توكيو بازگردم و به دنبال شغلي ج

اما در حالي كه . نياز داشتم محيطم عوض شود

اگر بخواهم دقيق تر . كار بسيار دشواري است

و  هوزها خود را در اتاق قديمي ام حبس كرد

و كندن علف كتاب هاي قديمي ام را دوباره مي خواندم و هر از چند گاهي به باغچه 

هيچ كس را نمي ديدم و تنها كساني كه با آنها صحبت مي كردم، اعضاي خانواده ام 

گفت بايد . به ما زد و از من خواست پسرعمويم را به يك بيمارستان جديد ببرم

بيمارستان نزديك مدرسه ي . مده و نمي تواند

يك  او .نداشتم، نمي توانستم امتناع كنم

درمان در بيمارستان قديمي ديگر هيچ فايده اي به حال 

ر به دكت وقتي زن عمويم. مشكل دچار شده بود

مسئول شكايت كرده بود، او گفته بود مشكل بيشتر مربوط به محيط خانه ي پسرك است تا اينكه يك مشكل 

نه اينكه كسي واقعاً انتظار داشت تغيير بيمارستان 

اما آنها كامالً اميد خود را از  ،نمي گفت

هم  ااما من بيش از ده سال از او بزرگتر بودم و هرگز نمي شد گفت ما ب

هنگامي كه اقوام دور هم جمع مي شدند، ممكن بود او را به جايي ببرم يا با او بازي كنم، اما 

با اين حال طولي نكشيد كه همه گمان كردند ما با هم جفت هستيم و او به من وابسته 

اما اكنون، وقتي او را . براي مدتي طوالني نمي توانستم دليلش را متوجه شوم

ته است، آن را بسيار متأثركننده ديدم كه سرش را به طرفم خم كرده و گوش چپش را به سمت من نشانه رف

تازه م ضربه زد و من وجود درست مانند صداي باراني كه مدتها قبل شنيده باشم، حالت او به چيزي در
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فقط زمان بود كه بي حركت ايستاده بود. قبل رنگ و بوي خود را باخته بود

برنامه ريزي كرده بودم يكي دو روز پس از مراسم تدفين مادربزرگم به توكيو بازگردم و به دنبال شغلي ج

نياز داشتم محيطم عوض شود. هم نقل مكان كنم تازهمي خواستم به يك آپارتمان 

كار بسيار دشواري استاز جا بلند شدن و رفتن روزها سپري مي شدند، به نظر مي رسيد 

وزها خود را در اتاق قديمي ام حبس كردر. م، نمي توانستمومي خواستم بلند شوم و بر

كتاب هاي قديمي ام را دوباره مي خواندم و هر از چند گاهي به باغچه 

هيچ كس را نمي ديدم و تنها كساني كه با آنها صحبت مي كردم، اعضاي خانواده ام 

به ما زد و از من خواست پسرعمويم را به يك بيمارستان جديد ببرم 

مده و نمي تواندآكاري برايش پيش  ،روز نوبت دكتر

نداشتم، نمي توانستم امتناع كنم هم كار ديگري چونقديمي ام بود، در نتيجه مي دانستم كجاست و 

  .پاكت با مقداري پول در آن به ما داد تا براي خودمان ناهار بگيريم

درمان در بيمارستان قديمي ديگر هيچ فايده اي به حال كه  آمد به اين دليل پيش

مشكل دچار شده بود دچاردر واقع او بيش از هر زمان ديگري 

مسئول شكايت كرده بود، او گفته بود مشكل بيشتر مربوط به محيط خانه ي پسرك است تا اينكه يك مشكل 

نه اينكه كسي واقعاً انتظار داشت تغيير بيمارستان . پزشكي باشد و هر دوي آنها بايد كاري در اين مورد بكنند

نمي گفت كسي چنين چيزي ؛مي تواند منجر به بهبودي سريع در شنوايي او شود

اما من بيش از ده سال از او بزرگتر بودم و هرگز نمي شد گفت ما ب ،خانه ي آنها به ما نزديك بود

هنگامي كه اقوام دور هم جمع مي شدند، ممكن بود او را به جايي ببرم يا با او بازي كنم، اما 

با اين حال طولي نكشيد كه همه گمان كردند ما با هم جفت هستيم و او به من وابسته 

براي مدتي طوالني نمي توانستم دليلش را متوجه شوم. است و من از او خوشم مي آيد

ديدم كه سرش را به طرفم خم كرده و گوش چپش را به سمت من نشانه رف

درست مانند صداي باراني كه مدتها قبل شنيده باشم، حالت او به چيزي در

                          كور، زن خفته        بيد

قبل رنگ و بوي خود را باخته بود خشك شده و مدت ها

برنامه ريزي كرده بودم يكي دو روز پس از مراسم تدفين مادربزرگم به توكيو بازگردم و به دنبال شغلي ج

مي خواستم به يك آپارتمان . بگردم

روزها سپري مي شدند، به نظر مي رسيد 

مي خواستم بلند شوم و بر چنانچهبگويم، حتي 

كتاب هاي قديمي ام را دوباره مي خواندم و هر از چند گاهي به باغچه  ،گوش مي كردمموسيقي 

هيچ كس را نمي ديدم و تنها كساني كه با آنها صحبت مي كردم، اعضاي خانواده ام . هاي هرز مي پرداختم

  . بودند

 م سريزن عموييك روز 

روز نوبت دكترخودش او را ببرد اما در 

قديمي ام بود، در نتيجه مي دانستم كجاست و 

پاكت با مقداري پول در آن به ما داد تا براي خودمان ناهار بگيريم

به اين دليل پيشاين تغيير بيمارستان 

در واقع او بيش از هر زمان ديگري . نداشت پسرعمويم

مسئول شكايت كرده بود، او گفته بود مشكل بيشتر مربوط به محيط خانه ي پسرك است تا اينكه يك مشكل 

پزشكي باشد و هر دوي آنها بايد كاري در اين مورد بكنند

مي تواند منجر به بهبودي سريع در شنوايي او شود

  .دست داده بودند

خانه ي آنها به ما نزديك بود

هنگامي كه اقوام دور هم جمع مي شدند، ممكن بود او را به جايي ببرم يا با او بازي كنم، اما . مهستي صميمي

با اين حال طولي نكشيد كه همه گمان كردند ما با هم جفت هستيم و او به من وابسته . ي ماجرا همين بودهمه 

است و من از او خوشم مي آيد

ديدم كه سرش را به طرفم خم كرده و گوش چپش را به سمت من نشانه رف

درست مانند صداي باراني كه مدتها قبل شنيده باشم، حالت او به چيزي در. يافتم
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  .ن مي خواستند ما دو نفر را به هم نزديك كنند

  .بود گذشتهاتوبوس از هفت يا هشت ايستگاه 

  ».ش نمي كنيم

را در مي  افراد مسندر حاليكه باد از پنجره ي باز به آرامي صداي خش خش لبه ي كاله و دستمال گردن 

  اين افراد كه بودند؟ و به كجا ممكن بود بروند؟

هرگز به چنين ايده اي . ه را اداره مي كرد

  .ه اي به اين موضوع نكرده بود

اما چرا نمي خواي؟ مجبور . فقط فكر كردم ممكنه بخواي اونجا كار كني

 يهيچ كس دكمه ي توقف را براي پياده شدن فشار نداد و كس

پسرعمويم در سكوت سرش را » .اما كارهايي هست كه بايد انجام بدم، در نتيجه بايد به توكيو برگردم

  . اينجا بمانمهمينطوري 

 شاخه هاي بلند. در حاليكه اتوبوس از دامنه ي كوه باال مي رفت، از تعداد خانه هاي مسكوني كاسته مي شد

از كنار چند خانه ي ساخته شده به سبك غربي گذشتيم كه 

هر بار كه اتوبوس از يك پيچ مي . نسيم خنك حس خوبي داشت

تا زماني كه اتوبوس از كنار . و دوباره ناپديد مي شد

  .بيمارستان باال رفت، من و پسرعمويم فقط ايستاده بوديم و به منظره ي در حال عبور نگاه مي كرديم

                                              غزال رمضاني   / هاروكي موراكامي                                                 

ن مي خواستند ما دو نفر را به هم نزديك كننداخويشاوند دليلي كردم كهنشانه هايي از 

اتوبوس از هفت يا هشت ايستگاه ، راني به من نگاه كردبا نگدوباره 

ش نمي كنيممبيمارستان بزرگيه، در نتيجه گُ. آره، هنوز چند ايستگاه ديگه مونده

در حاليكه باد از پنجره ي باز به آرامي صداي خش خش لبه ي كاله و دستمال گردن 

اين افراد كه بودند؟ و به كجا ممكن بود بروند؟. نگاهي به ساعتم انداختم

  »راستي، قراره تو شركت پدرم كار كني؟

ه را اداره مي كردبزرگ چاپ در كوِب شركتپدرش يك . 

ه اي به اين موضوع نكرده بودحتي فكر هم نكرده بودم و كسي هم هيچ اشار

  »چرا اينو پرسيدي؟. هيچ كس در اين مورد حرفي نزده

فقط فكر كردم ممكنه بخواي اونجا كار كني«: گونه هايش سرخ شد و گفت

  ».نيستي از اينجا بري و همه خوشحال ميشن

هيچ كس دكمه ي توقف را براي پياده شدن فشار نداد و كساما  ،پيام ضبط شده ايستگاه بعدي را اعالم كرد

  .هم در ايستگاه منتظر نبود تا سوار اتوبوس شود

اما كارهايي هست كه بايد انجام بدم، در نتيجه بايد به توكيو برگردم

همينطوري اما نمي توانستم  .حتي يك كار هم نبود كه من بايد آن را انجام مي دادم

در حاليكه اتوبوس از دامنه ي كوه باال مي رفت، از تعداد خانه هاي مسكوني كاسته مي شد

از كنار چند خانه ي ساخته شده به سبك غربي گذشتيم كه . در جاده كردندافكني 

نسيم خنك حس خوبي داشت. گ شده بودديوارهاي كوتاه جلويي شان رن

و دوباره ناپديد مي شد هگذشت، درياي زير پايمان به ميدان ديد وارد شد

بيمارستان باال رفت، من و پسرعمويم فقط ايستاده بوديم و به منظره ي در حال عبور نگاه مي كرديم

                          كور، زن خفته        بيد

نشانه هايي از  كشروع به در

  

  

دوباره هنگامي كه پسرعمويم 

  »خيلي دوره؟« -

آره، هنوز چند ايستگاه ديگه مونده« -

در حاليكه باد از پنجره ي باز به آرامي صداي خش خش لبه ي كاله و دستمال گردن 

نگاهي به ساعتم انداختمآورد، 

راستي، قراره تو شركت پدرم كار كني؟«: پسرعمويم پرسيد

. در شگفتي به او نگاه كردم

حتي فكر هم نكرده بودم و كسي هم هيچ اشار

هيچ كس در اين مورد حرفي نزده«: گفتم

گونه هايش سرخ شد و گفت

نيستي از اينجا بري و همه خوشحال ميشن

پيام ضبط شده ايستگاه بعدي را اعالم كرد

هم در ايستگاه منتظر نبود تا سوار اتوبوس شود

اما كارهايي هست كه بايد انجام بدم، در نتيجه بايد به توكيو برگردم«: گفتم

  .تكان داد

حتي يك كار هم نبود كه من بايد آن را انجام مي دادم

در حاليكه اتوبوس از دامنه ي كوه باال مي رفت، از تعداد خانه هاي مسكوني كاسته مي شد

افكني شروع به سايه  درختان

ديوارهاي كوتاه جلويي شان رن

گذشت، درياي زير پايمان به ميدان ديد وارد شد

بيمارستان باال رفت، من و پسرعمويم فقط ايستاده بوديم و به منظره ي در حال عبور نگاه مي كرديم
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» ؟بمونيمعاينه كمي طول مي كشه و من مي تونم تنهايي برم، پس چرا نميري يك جايي منتظر من 

صبح تقريباً هيچ چيز نخورده بودم . پس از سالمي كوتاه به دكتر، از اتاق معاينه خارج شدم و به كافه تريا رفتم

به يك فنجان قهوه رضايت بنابراين . خت

چهل و  اًپدر حدود. كافه را در اختيار خود داشتيم

مادر و دو . داشت پاو لباس و پيژامه اي راه راه به رنگ آبي سير و دمپايي هاي پالستيكي به 

مانند هم پوشيده بودند و با نگاهي جدي 

والدين و  هم. ديجراحت يا بيماري پدر زياد جدي به نظر نمي رس

نقره اي قطرات در حاليكه مي چرخيد، چمن را با 

م بلند با صدايي تيز از سمت راست باالي آبپاش گذشتند و از نظر 

آن . دنچند زمين تنيس متروك وجود داشت كه تورهايش پاره شده و از بين رفته بو

به چشم مي خورد و از ميان شاخه هاي آنها مي شد اقيانوس 

درختان را پيچ و  نسيم برگ هاي نورسِ

گستره اي پهناور از چمن، دختران دو قلو كه آب پرتقال 

. . . نآمي نوشيدند، پرندگان دم بلند كه خدا مي داند به كجا پريدند، زمين هاي تنيس بدون تور، درياي ماوراي 

من . يك اوهام بودفقط اما به جز آن 

در تاريكي مي توانستم توده . نفس عميقي كشيدم و چشمانم را بستم

يك ميكروب زير عدسي  در سكوت گسترده شد و سپس منقبض شد، درست مانند

  .شكلش تغيير مي كرد، باز مي شد، مي شكست و دوباره شكل مي گرفت

تمام . يك بيمارستان كوچك نزديك دريا

                                                           
١
 Zelkova و ��ق دور 	
ب ارو��� ��	�� ���� در�� 
�� ��گ ��

                                              غزال رمضاني   / هاروكي موراكامي                                                 

معاينه كمي طول مي كشه و من مي تونم تنهايي برم، پس چرا نميري يك جايي منتظر من 

پس از سالمي كوتاه به دكتر، از اتاق معاينه خارج شدم و به كافه تريا رفتم

ختدر منو اشتهاي مرا بر نيانگي ياما چيز ،و داشتم از گرسنگي مي مردم

كافه را در اختيار خود داشتيم ،انواده ي كوچك و منخصبح يك روز غير تعطيل بود و 

و لباس و پيژامه اي راه راه به رنگ آبي سير و دمپايي هاي پالستيكي به 

مانند هم پوشيده بودند و با نگاهي جدي  يدختران لباس سفيد. مالقات او آمده بودند

جراحت يا بيماري پدر زياد جدي به نظر نمي رس. روي ميز خم شده و آب پرتقال مي نوشيدند

  . ندآمد

در حاليكه مي چرخيد، چمن را با  گردانفشان يك آب. وجود داشت

م بلند با صدايي تيز از سمت راست باالي آبپاش گذشتند و از نظر دو پرنده ي د. مرطوب مي كرد

چند زمين تنيس متروك وجود داشت كه تورهايش پاره شده و از بين رفته بو

به چشم مي خورد و از ميان شاخه هاي آنها مي شد اقيانوس  1لكووااز درختان زِ يرديف

نسيم برگ هاي نورسِ. مي يافتلو آفتاب اول تابستان روي موج هاي كوچك تأل

  .خم مي كرداندكي را  فشانتاب مي داد و حتي جريان اسپري آب

گستره اي پهناور از چمن، دختران دو قلو كه آب پرتقال . ها قبل احساس كردم اين صحنه را قبالً ديده ام، سال

مي نوشيدند، پرندگان دم بلند كه خدا مي داند به كجا پريدند، زمين هاي تنيس بدون تور، درياي ماوراي 

اما به جز آن  ؛ز واقعيتا پر رنگبه اندازه ي كافي واضح، حسي 

  .بودمنيامده اين بيمارستان  

نفس عميقي كشيدم و چشمانم را بستم ،پاهايم را روي صندلي جلويي دراز كردم

در سكوت گسترده شد و سپس منقبض شد، درست مانند

شكلش تغيير مي كرد، باز مي شد، مي شكست و دوباره شكل مي گرفت

يك بيمارستان كوچك نزديك دريا. مي گذشترفته بودم، هشت سال از آخرين باري كه به بيمارستان 

ب ارو
	 و ��ق دور��� ��	�� ���� در�� 
�� ��گ �� 

                          كور، زن خفته        بيد

معاينه كمي طول مي كشه و من مي تونم تنهايي برم، پس چرا نميري يك جايي منتظر من «: تاو گف

پس از سالمي كوتاه به دكتر، از اتاق معاينه خارج شدم و به كافه تريا رفتم

و داشتم از گرسنگي مي مردم

  .دادم

صبح يك روز غير تعطيل بود و 

و لباس و پيژامه اي راه راه به رنگ آبي سير و دمپايي هاي پالستيكي به  ه بودپنج سال

مالقات او آمده بودنددختر دوقلوي كوچك به 

روي ميز خم شده و آب پرتقال مي نوشيدند

آمدهم بچه ها كسل به نظر مي 

وجود داشت زاريبيرون از پنجره چمن

مرطوب مي كردآب رنگ 

چند زمين تنيس متروك وجود داشت كه تورهايش پاره شده و از بين رفته بوآن سوي چمن . محو شدند

رديف ،سوي زمين هاي تنيس

آفتاب اول تابستان روي موج هاي كوچك تأل. را ديد

تاب مي داد و حتي جريان اسپري آب

احساس كردم اين صحنه را قبالً ديده ام، سال

مي نوشيدند، پرندگان دم بلند كه خدا مي داند به كجا پريدند، زمين هاي تنيس بدون تور، درياي ماوراي 

به اندازه ي كافي واضح، حسي . م بودتوهاما يك 

 بههرگز در تمام زندگي ام 

پاهايم را روي صندلي جلويي دراز كردم

در سكوت گسترده شد و سپس منقبض شد، درست مانند. اي سفيد رنگ ببينم

شكلش تغيير مي كرد، باز مي شد، مي شكست و دوباره شكل مي گرفت. ميكروسكوپ

از آخرين باري كه به بيمارستان 
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اما بوي باران مي  ،ستان بودآنجا يك بيمار

تابستان سال . رفته بوديم دوستم به عيادتش

كه را بلكه فقط به اين منظور انجام گرفته بود تا يكي از دنده هايش 

عمل يك فرآيند اورژانسي نبود، فقط يكي از آن كارهايي بود 

اما  ،خيلي زود تمام شد جراحي. كه نهايتاً بايد انجام مي شد و او تصميم گرفته بود همان موقع آن را انجام دهد

من و . روز در بيمارستان ماند در نتيجه ده

رانندگي كرد و من از برگشت  دوستم

  ».به هيچ وجه نمي تونم تنهايي برم بيمارستان

با يك . نزديك ايستگاه توقف كرد و يك جعبه شكالت گرفت

روزي داغ بود و لباس . و با دست ديگر جعبه ي شكالت را محكم چسبيده بودم

در حاليكه موتور را مي راند، با صدايي گوشخراش 

اندك زماني بعد از آن روز . هنوز مي توانم بوي عرقش را به ياد بياورم

هر سه نفرمان . يش مي رسيدهادوست دخترش لباس آبي رنگي به تن داشت كه نازك بود و تا پايين زانو

او خيلي . م و بستني خورديمدود كرديم، كوكا نوشيدي

به نظر مي . ن خامه روي آن نوشيديك ليوان كاكائو با يك تُ

  ».وقتي از اينجا بياي بيرون، اندازه ي يك بالن ميشي

مشكلي نيست، «: روغن دونات آغشته شده بود پاك مي كرد، گفت

خيلي بزرگ . در حاليكه آنها با هم صحبت مي كردند، من به بيرون پنجره و به خرزهره ها خيره شده بودم

نرده هاي كنار پنجره . امواج را نيز بشنوم

                                              غزال رمضاني   / هاروكي موراكامي                                                 

آنجا يك بيمار. چند خرزهره بودبوته ي آنچه كه مي شد بيرون از پنجره ببيني، 

دوستم به عيادتشو دوست دختر رفيقم قفسه ي سينه اش را عمل كرده بود و من 

بلكه فقط به اين منظور انجام گرفته بود تا يكي از دنده هايش  ،ي هم نبود

عمل يك فرآيند اورژانسي نبود، فقط يكي از آن كارهايي بود . درست كنند، خميده شده بود

كه نهايتاً بايد انجام مي شد و او تصميم گرفته بود همان موقع آن را انجام دهد

در نتيجه ده ،آنجا بماندمدتي  از او خواستند براي طي دوران نقاهت و بهبودي

دوستمرفت  از مسيرِ. سي سي به آنجا رفتيم 125دوستم با يك موتور ياماها 

به هيچ وجه نمي تونم تنهايي برم بيمارستان«: از من خواست همراهش بروم و گفت

نزديك ايستگاه توقف كرد و يك جعبه شكالت گرفتدوستم كنار يك آبنبات فروشي 

و با دست ديگر جعبه ي شكالت را محكم چسبيده بودم م

در حاليكه موتور را مي راند، با صدايي گوشخراش او . و دوباره در باد خشك مي شد

هنوز مي توانم بوي عرقش را به ياد بياورم. مي را زمزمه مي كرد

دوست دخترش لباس آبي رنگي به تن داشت كه نازك بود و تا پايين زانو

دود كرديم، كوكا نوشيدي Short hopeپشت ميزي در كافه تريا نشستيم و سيگار 

يك ليوان كاكائو با يك تُو گرسنه بود و دو عدد دونات شكري خورد 

  .رسيد هنوز هم برايش كافي نيست

وقتي از اينجا بياي بيرون، اندازه ي يك بالن ميشي«: با حالتي نفرت انگيز گفت

روغن دونات آغشته شده بود پاك مي كرد، گفت باكه  را شدر حاليكه نوك انگشتان

  ».من دارم دوران نقاهتم رو مي گذرونم

در حاليكه آنها با هم صحبت مي كردند، من به بيرون پنجره و به خرزهره ها خيره شده بودم

امواج را نيز بشنوم مي توانستم صداي. اشدبودند، مانند جنگلي كه روي خود خيمه زده ب

                          كور، زن خفته        بيد

آنچه كه مي شد بيرون از پنجره ببيني، 

دوست دختر رفيقم قفسه ي سينه اش را عمل كرده بود و من . داد

  .دوم دبيرستان بود

ي هم نبودچندان دشواردر واقع عمل 

خميده شده بوداندكي به داخل 

كه نهايتاً بايد انجام مي شد و او تصميم گرفته بود همان موقع آن را انجام دهد

از او خواستند براي طي دوران نقاهت و بهبودي

دوستم با يك موتور ياماها 

از من خواست همراهش بروم و گفت. پشت موتور نشستم

دوستم كنار يك آبنبات فروشي در ميان راه 

ماز كمر او گرفته بود مدست

و دوباره در باد خشك مي شد شدههايمان مدام خيس 

مي را زمزمه مي كردترانه هاي نامفهو

   .او مرد

  

دوست دخترش لباس آبي رنگي به تن داشت كه نازك بود و تا پايين زانو

پشت ميزي در كافه تريا نشستيم و سيگار 

گرسنه بود و دو عدد دونات شكري خورد 

رسيد هنوز هم برايش كافي نيست

با حالتي نفرت انگيز گفت مدوست

در حاليكه نوك انگشتان دختر

من دارم دوران نقاهتم رو مي گذرونم

در حاليكه آنها با هم صحبت مي كردند، من به بيرون پنجره و به خرزهره ها خيره شده بودم

بودند، مانند جنگلي كه روي خود خيمه زده ب



14 كهكشان نورد                                                     

 

سقفي آنتيك هواي داغ و شرجي را در اتاق 

لباس دختر . حتي غذا و نوشيدني ها نيز بوي بيمارستان مي دادند

هر بار كه به . يك خودكار كوچك طاليي رنگ قرار گرفته بود

ش ديده مي لباس جلو خم مي شد، مي توانستم سينه هاي كوچك و سفيدش را ببينم كه از يقه ي هفتي شكل

يك كوكا نوشيدم، به . ودتالش كردم به ياد بياورم بعد از آن چه اتفاقي افتاده ب

خرزهره ها خيره شدم، دزدكي سينه هاي او را ديد زدم و بعد چه؟ در صندلي پالستيكي جابجا شدم و سرم را 

درست مانند بيرون آوردن يك . در دستهايم گرفتم، تالش داشتم اليه هاي ذهنم را تا عمق بيشتري كاوش كنم

پوست سينه ي او را مي شكافند و دستكش هاي 

اما تمام اين . پالستيكي شان را داخل قفسه ي سينه ي او مي اندازند تا دنده ي منحرف شده اش را صاف كنند

اما او چه . حداقل دوستم در اين مورد صحبت كرد

داستان . نافرجام براي سكس با يك دختر داشتم

شگفت انگيزي نبود، اما آنگونه كه او تعريف كرد و همه چيز را جابجا كرد، باعث شد دوست دخترش از 

  .د انست چطور داستان تعريف كند

  ».لطفاً منو نخندون، وقتي مي خندم سينه ام درد مي گيره

دوستم در مورد آن هم جوكي درست كرد و 

نزديك ناهار بود و كافه . اما پسرعمويم هنوز بازنگشته بود

فته درست مانند دودي كه اتاق را در بر گر

                                              غزال رمضاني   / هاروكي موراكامي                                                 

سقفي آنتيك هواي داغ و شرجي را در اتاق  ي يك پنكه. كامالً زنگ زده بودند همواره وزان

حتي غذا و نوشيدني ها نيز بوي بيمارستان مي دادند. كافه تريا بوي بيمارستان مي داد

يك خودكار كوچك طاليي رنگ قرار گرفته بود ،شت و در يكي از آنها

جلو خم مي شد، مي توانستم سينه هاي كوچك و سفيدش را ببينم كه از يقه ي هفتي شكل

تالش كردم به ياد بياورم بعد از آن چه اتفاقي افتاده ب. خاطراتم آنجا دچار وقفه شدند

خرزهره ها خيره شدم، دزدكي سينه هاي او را ديد زدم و بعد چه؟ در صندلي پالستيكي جابجا شدم و سرم را 

در دستهايم گرفتم، تالش داشتم اليه هاي ذهنم را تا عمق بيشتري كاوش كنم

  .باريك و تيز

پوست سينه ي او را مي شكافند و دستكش هاي  داشتم دكترها را تصور كنم كهسعي 

پالستيكي شان را داخل قفسه ي سينه ي او مي اندازند تا دنده ي منحرف شده اش را صاف كنند

  .چيزها خيلي سورئال به نظر مي رسيد، مانند نوعي تمثيل

حداقل دوستم در اين مورد صحبت كرد. در مورد سكس صحبت كرديم

نافرجام براي سكس با يك دختر داشتم ياينكه چطور تالش. گفت؟ بي ترديد چيزي در مورد من بود

شگفت انگيزي نبود، اما آنگونه كه او تعريف كرد و همه چيز را جابجا كرد، باعث شد دوست دخترش از 

د انست چطور داستان تعريف كند او واقعاً مي. مرا هم به خنده انداخت

لطفاً منو نخندون، وقتي مي خندم سينه ام درد مي گيره«: با صدايي اندك دردناك گفت

  »كجاش درد مي گيره؟

دوستم در مورد آن هم جوكي درست كرد و . داد شاننباالي قلبش را در سمت چپ 

اما پسرعمويم هنوز بازنگشته بود ،و پنج دقيقه بود يازده و چهل

درست مانند دودي كه اتاق را در بر گرو  هنوع صدايي با هم تركيب شد همه. 

                          كور، زن خفته        بيد

همواره وزاناز نسيم شرجي 

كافه تريا بوي بيمارستان مي داد. مي گرداند

شت و در يكي از آنهادو جيب روي سينه دا

جلو خم مي شد، مي توانستم سينه هاي كوچك و سفيدش را ببينم كه از يقه ي هفتي شكل

  . شدند

  

خاطراتم آنجا دچار وقفه شدند

خرزهره ها خيره شدم، دزدكي سينه هاي او را ديد زدم و بعد چه؟ در صندلي پالستيكي جابجا شدم و سرم را 

در دستهايم گرفتم، تالش داشتم اليه هاي ذهنم را تا عمق بيشتري كاوش كنم

باريك و تيز يچوب پنبه با نوك كارد

سعي سو نگاه كردم و به يك 

پالستيكي شان را داخل قفسه ي سينه ي او مي اندازند تا دنده ي منحرف شده اش را صاف كنند

چيزها خيلي سورئال به نظر مي رسيد، مانند نوعي تمثيل

در مورد سكس صحبت كرديم بعد از آن -درست است

گفت؟ بي ترديد چيزي در مورد من بود

شگفت انگيزي نبود، اما آنگونه كه او تعريف كرد و همه چيز را جابجا كرد، باعث شد دوست دخترش از 

مرا هم به خنده انداختحتي . ده روده بر شودخن

با صدايي اندك دردناك گفتدختر 

كجاش درد مي گيره؟«: دوستم پرسيد

را در سمت چپ او از روي لباس نقطه اي 

  .او دوباره خنديد

  

يازده و چهل. به ساعتم نگاه كردم

. تريا داشت شلوغ تر مي شد
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آن خودكار طاليي كوچك كه او در جيب 

  .از خودكار براي نوشتن چيزي روي دستمال كاغذي استفاده مي كرد

اما او باز هم . ار دائم در آن گير مي افتاد

خانه با درختان . يك خانه ي كوچك باالي تپه بود و زني در خانه خوابيده بود

  .همان درختان بيد خشك او را به خواب برده بودند

هاي بيد يك عالمه گرده  اين درخت. 

  ».دارن و حشرات كوچك با اين گرده ها داخل گوش زن شدن و اونو به خواب بردن

معلوم شد اين بيد اندازه اي شبيه به . را روي آن كشيد

سير احاطه شده بودند، درست مانند  درخت شكوفه داشت و گل هاي آن با برگ هاي سبزِ

  .به هيچ وجه شبيه به يك بيد نبود

بسته ي عرق آلود سيگار و چند كبريت را از روي ميز به سمت او هل 

در واقع بعد از يك . از بيرون خيلي كوچكه، اما ريشه هاي خيلي عميقي داره

انگار تاريكي باعث . يرهبلكه همينطور توي زمين رشد مي كنه و پايين تر م

و حشره هايي كه «: اضافه كرد ،دوستم در حاليكه تالش مي كرد با كبريت هاي نمناك سيگار را روشن كند

به گوش زن گرده مي برن، گوشش رو سوراخ مي كنن و اونو به خواب مي برن، اما چه اتفاقي براي اين 

  ».داخل بدن زن مي مونن و از گوشتش تغذيه مي كنن

                                              غزال رمضاني   / هاروكي موراكامي                                                 

آن خودكار طاليي كوچك كه او در جيب . يك بار ديگر به قلمرو خيال بازگشتم

از خودكار براي نوشتن چيزي روي دستمال كاغذي استفاده مي كرد دختر

ار دائم در آن گير مي افتاددستمال خيلي نرم بود و نوك خودك. او داشت يك نقاشي مي كشيد

يك خانه ي كوچك باالي تپه بود و زني در خانه خوابيده بود. توانست تپه اي روي آن بكشد

همان درختان بيد خشك او را به خواب برده بودند

  »ديگه چه كوفتيه؟

  

  ».خب، من كه هرگز چيزي در موردش نشنيدم

. دليلش اينه كه من اين درخت رو خلق كردم

دارن و حشرات كوچك با اين گرده ها داخل گوش زن شدن و اونو به خواب بردن

را روي آن كشيد كوريك بيد او يك دستمال تازه بيرون آورد و تصوير 

درخت شكوفه داشت و گل هاي آن با برگ هاي سبزِ

به هيچ وجه شبيه به يك بيد نبود كوردرخت بيد . شده باشند جا جمع

بسته ي عرق آلود سيگار و چند كبريت را از روي ميز به سمت او هل » سيگار داري؟

از بيرون خيلي كوچكه، اما ريشه هاي خيلي عميقي داره كوريك بيد 

بلكه همينطور توي زمين رشد مي كنه و پايين تر م ،مدت ديگه به رشد ادامه نميده

دوستم در حاليكه تالش مي كرد با كبريت هاي نمناك سيگار را روشن كند

به گوش زن گرده مي برن، گوشش رو سوراخ مي كنن و اونو به خواب مي برن، اما چه اتفاقي براي اين 

داخل بدن زن مي مونن و از گوشتش تغذيه مي كنن طبيعتاً

  ».پس مي خورنش

                          كور، زن خفته        بيد

يك بار ديگر به قلمرو خيال بازگشتم .، آنجا را انباشه بودباشد

  .لباسش داشت

دختر. حاال به ياد مي آوردم...

او داشت يك نقاشي مي كشيد

توانست تپه اي روي آن بكشد

همان درختان بيد خشك او را به خواب برده بودند. محاصره شده بود كوربيد 

ديگه چه كوفتيه؟ كوربيد «: دوستم پرسيد

».ور درخته ديگهيك ج« -

خب، من كه هرگز چيزي در موردش نشنيدم« -

دليلش اينه كه من اين درخت رو خلق كردم«: لبخندزنان گفت دختر

دارن و حشرات كوچك با اين گرده ها داخل گوش زن شدن و اونو به خواب بردن

او يك دستمال تازه بيرون آورد و تصوير 

درخت شكوفه داشت و گل هاي آن با برگ هاي سبزِ. درخت آزاليا دارد

جا جمعدسته اي دم مارمولك كه 

سيگار داري؟«: يددوستم از من پرس

  .دادم

يك بيد «: دختر توضيح داد

مدت ديگه به رشد ادامه نميده

   ».رشدش ميشه

دوستم در حاليكه تالش مي كرد با كبريت هاي نمناك سيگار را روشن كند

به گوش زن گرده مي برن، گوشش رو سوراخ مي كنن و اونو به خواب مي برن، اما چه اتفاقي براي اين 

  »حشرات ميفته؟

طبيعتاً«: دوست دخترش گفت

پس مي خورنش«: دوستم گفت
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. نوشت و آن را براي ما توضيح داد كور

ستاني سر هم كرد دا ،او بر اساس خوابي كه يك شب ديده بود

اما  ،دوستم گفت مي خواهد آن را بخواند

آن نقاشي ها را كشيد و شعر در نتيجه درخواست او را رد كرد و به جاي 

  .نجات دهد ،برده بودند شكه گرده هاي درخت بيد به خواب

تو كه . يهكه اينطور اما مي دونم ،نمي دونم چرا اينو مي دونم

. مرد جوان راه خود را از ميان شاخه هاي در هم تنيده و كلفت بيدها باز كرد و اندك اندك به سوي تپه رفت

  . آن باال رفته بود

را پر سر و صدا مرد در حاليكه كالهش را تا باالي چشم ها پايين كشيده بود، با يك دست جريان حشرات 

  .براي بيدار كردن او از آن خواب طوالني و عميق

  »بدن زن توسط حشرات خورده شده، درسته؟

، اينطور شهداستان غم انگيز مييك اگه به نوعي توسط اون حشرات خورده شده باشه كه 

تو چي فكر مي «: و از من پرسيد» .آره، گمان مي كنم اينطور باشه

او يك بسته ي كوچك دارو با خود حمل 

                                              غزال رمضاني   / هاروكي موراكامي                                                 

كوربلند در مورد بيد  يشعر دخترحاال به ياد مي آوردم كه آن تابستان 

او بر اساس خوابي كه يك شب ديده بود. بود كه او آن تابستان انجام داد

دوستم گفت مي خواهد آن را بخواند. و از آنجا كه يك هفته در بستر بود، شعري بلند بر مبناي آن نوشت

در نتيجه درخواست او را رد كرد و به جاي  ،بود شعرحال ويرايش 

  . داستان را خالصه تعريف كرد

كه گرده هاي درخت بيد به خوابرا ه باال مي رود تا زني 

  ».اون حتماً  من هستم

  ».نه، تو نيستي«: او سرش را تكان داد و گفت

نمي دونم چرا اينو مي دونم. مطمئنم«: دختر با نگاهي اندك جدي گفت

  ».معلومه كه هستم«: دوستم با حالتي نيمه طنز آلود اخم كرد و گفت

مرد جوان راه خود را از ميان شاخه هاي در هم تنيده و كلفت بيدها باز كرد و اندك اندك به سوي تپه رفت

آن باال رفته بود كرده بودند، ازمحاصره او اولين كسي بود كه از وقتي كه بيدها تپه را 

مرد در حاليكه كالهش را تا باالي چشم ها پايين كشيده بود، با يك دست جريان حشرات 

براي بيدار كردن او از آن خواب طوالني و عميق. براي ديدن زن خفته. كنار مي زد و به رفتن ادامه مي داد

بدن زن توسط حشرات خورده شده، درسته؟ حتماً برسه،اما تا وقتي كه اون به باالي تپه 

  »به نوعي بله،«

اگه به نوعي توسط اون حشرات خورده شده باشه كه 

آره، گمان مي كنم اينطور باشه«: دختر پس از مدتي فكر كردن گفت

  ».به نظر من هم يك داستان غم انگيزه

او يك بسته ي كوچك دارو با خود حمل . هنگامي كه پسرعمويم بازگشت، ساعت دوازده و بيست دقيقه بود

                          كور، زن خفته        بيد

حاال به ياد مي آوردم كه آن تابستان 

بود كه او آن تابستان انجام داد كارياين تنها 

و از آنجا كه يك هفته در بستر بود، شعري بلند بر مبناي آن نوشت

حال ويرايش  هنوز در دختر

داستان را خالصه تعريف كرد

ه باال مي رود تا زني از تپ نمردي جوا

اون حتماً  من هستم«: دوستم گفت

او سرش را تكان داد و گفت

  »مطمئني؟«: او پرسيد

دختر با نگاهي اندك جدي گفت

  »عصباني نيستي، هستي؟

دوستم با حالتي نيمه طنز آلود اخم كرد و گفت

مرد جوان راه خود را از ميان شاخه هاي در هم تنيده و كلفت بيدها باز كرد و اندك اندك به سوي تپه رفت

او اولين كسي بود كه از وقتي كه بيدها تپه را 

مرد در حاليكه كالهش را تا باالي چشم ها پايين كشيده بود، با يك دست جريان حشرات 

كنار مي زد و به رفتن ادامه مي داد

اما تا وقتي كه اون به باالي تپه «: دوستم گفت

«: دوست دخترش پاسخ داد

اگه به نوعي توسط اون حشرات خورده شده باشه كه «: دوستم گفت

  »نيست؟

دختر پس از مدتي فكر كردن گفت

  » كني؟

به نظر من هم يك داستان غم انگيزه«: پاسخ دادم

هنگامي كه پسرعمويم بازگشت، ساعت دوازده و بيست دقيقه بود
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يدا كند كافه تريا رسيد، مدتي طول كشيد تا مرا پ

روبروي من  بعد. حفظ كند به طرزي عجيب راه مي رفت، انگار نمي توانست تعادلش را

  .كشيد ينفس عميق

  »مي خواي همين جا غذا بخوريم يا سوار اتوبوس بشيم و بريم تو شهر غذا بخوريم؟

ژتون ناهار را گرفتم و براي هر دويمان غذا 

در سكوت به بيرون پنجره خيره شده بود، به همان منظره اي 

ميز كنار ما يك زوج ميانسال خوشپوش نشسته بودند و در حال خوردن ساندويچ و صحبت كردن در 

گونه پنج سال قبل سيگار كشيدن را ترك 

همسر مي . كرده اما خيلي دير بوده و هنگامي كه صبح ها از خواب بيدار مي شده، خون استفراغ مي كرده

شوهر مي گفت مي تواني تمام زندگي فرد را با توجه به سرطاني كه مي گيرد، 

آنجا نشسته بوديم، روبروي . و رول بود

در مورد  اينكه  آن زوجتمام مدتي كه ما در حال خوردن بوديم، 

سرطان چطور شروع مي شود و چرا شيوع آن افزايش يافته و چرا هيچ دارويي براي مقابله با آن وجود ندارد، 

االت قديمي ؤهمون س. هر جا ميري يكجوره

هاي  هر از چند گاهي نسيمي برگ. جلوي بيمارستان روي يك نيمكت نشسته بوديم و منتظر اتوبوس بوديم

                                                           
٢
�	ت �� ! �� %�*( � از &ش &	و و %$# ��غ و !	

                                              غزال رمضاني   / هاروكي موراكامي                                                 

كافه تريا رسيد، مدتي طول كشيد تا مرا پ بعد از اينكه به درِ. نگاهش به نوعي نامتمركز بود

به طرزي عجيب راه مي رفت، انگار نمي توانست تعادلش را

نفس عميقگويي براي نفس كشيدن هم دچار كمبود وقت شده باشد، 

  »چطور پيش رفت؟

  .منتظر بودم تا بيشتر بگويد اما حرفي نزد

  .در سكوت سرش را تكان داد

مي خواي همين جا غذا بخوريم يا سوار اتوبوس بشيم و بريم تو شهر غذا بخوريم؟

ژتون ناهار را گرفتم و براي هر دويمان غذا » همينجا خوبه،«: او نامطمئن نگاهي به اطرافش انداخت و گفت

در سكوت به بيرون پنجره خيره شده بود، به همان منظره اي تا وقتي كه غذا آوردند، پسر عمويم 

  .دريا، درختان زلكووا و آبفشان. كه من به آن نگاه مي كردم

ميز كنار ما يك زوج ميانسال خوشپوش نشسته بودند و در حال خوردن ساندويچ و صحبت كردن در 

گونه پنج سال قبل سيگار كشيدن را ترك اينكه او چ. مورد يكي از دوستان شان بودند كه سرطان ريه داشت

كرده اما خيلي دير بوده و هنگامي كه صبح ها از خواب بيدار مي شده، خون استفراغ مي كرده

شوهر مي گفت مي تواني تمام زندگي فرد را با توجه به سرطاني كه مي گيرد، . پرسيد و شوهر پاسخ مي داد

و رول بود دو ماهي سفيد سرخ شده، ساال 2بوريناهار ما شامل استيك ساليس

تمام مدتي كه ما در حال خوردن بوديم، . يكديگر و در سكوت غذا مي خورديم

سرطان چطور شروع مي شود و چرا شيوع آن افزايش يافته و چرا هيچ دارويي براي مقابله با آن وجود ندارد، 

هر جا ميري يكجوره«: گفتبا صدايي بيحال  پسرعمويم كه به دستهايش خيره شده بود،

  

جلوي بيمارستان روي يك نيمكت نشسته بوديم و منتظر اتوبوس بوديم

                          كور، زن خفته        بيد

نگاهش به نوعي نامتمركز بود و مي كرد

به طرزي عجيب راه مي رفت، انگار نمي توانست تعادلش را. و به ميز من بيايد

گويي براي نفس كشيدن هم دچار كمبود وقت شده باشد، نشست و 

چطور پيش رفت؟«: پرسيدم

منتظر بودم تا بيشتر بگويد اما حرفي نزد» ام م م ،«

  »گرسنه اي؟«: پرسيدم

در سكوت سرش را تكان داد

مي خواي همين جا غذا بخوريم يا سوار اتوبوس بشيم و بريم تو شهر غذا بخوريم؟« -

او نامطمئن نگاهي به اطرافش انداخت و گفت

تا وقتي كه غذا آوردند، پسر عمويم . سفارش دادم

كه من به آن نگاه مي كردم

ميز كنار ما يك زوج ميانسال خوشپوش نشسته بودند و در حال خوردن ساندويچ و صحبت كردن در پشت 

مورد يكي از دوستان شان بودند كه سرطان ريه داشت

كرده اما خيلي دير بوده و هنگامي كه صبح ها از خواب بيدار مي شده، خون استفراغ مي كرده

پرسيد و شوهر پاسخ مي داد

  .ببيني

ناهار ما شامل استيك ساليس

يكديگر و در سكوت غذا مي خورديم

سرطان چطور شروع مي شود و چرا شيوع آن افزايش يافته و چرا هيچ دارويي براي مقابله با آن وجود ندارد، 

  .صحبت مي كردند

پسرعمويم كه به دستهايش خيره شده بود،

  ».و آزمايش هاي هميشگي

جلوي بيمارستان روي يك نيمكت نشسته بوديم و منتظر اتوبوس بوديم
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اما قبل از اينكه . يكهو نمي توني هيچي بشنوي

درست مثل اينه كه . اما تا اون وقت ديگه كامالً ناشنوا ميشي

اما مسئله  .براي مدتي طول ميكشه وتو هيچي نمي شنوي

البته ناخوشايند هست، . منو اذيت نمي كنه

  

  

. يك كاپيتان كهنه كار هم به استقبالش ميره

دونه و سرخپوست هاي  كلنل چيز زيادي در مورد شرايط غرب نمي

  .او يك دستمال تميز و تا شده از جيبش بيرون آورد و دهانش را پاك كرد

و جان . تو راهم به اينجا چند تا سرخپوست ديدم

نگران نباش، اگه تونستي چند تا سرخپوست ببيني، به اين معنيه كه 

متوجه منظورش . جمالت رو دقيق يادم نمي ياد اما يك همچين چيزي بود

                                              غزال رمضاني   / هاروكي موراكامي                                                 

  .سبز باالي سرمان را آشفته مي كرد

  »بعضي وقتها نمي توني هيچ چيز بشنوي، درسته؟

  ».درسته، نمي تونم حتي يك صدا بشنوم

يكهو نمي توني هيچي بشنوي«. سرش را به يك طرف خم كرد و در مورد سؤالم انديشيد

اما تا اون وقت ديگه كامالً ناشنوا ميشي. مي كشه متوجه بشي چه اتفاقي افتاده، مدتي طول

براي مدتي طول ميكشه وتو هيچي نمي شنوي. كف دريا باشي و توي گوشهات چيزي گذاشته باشي

  ».نشنيدن فقط يك قسمت ماجراست

  

منو اذيت نمي كنههم اما اونقدرها  ،نمي دونم چرا«. مئنسرش را تكان داد، كوتاه و مط

  ».. .  منظورم اينه كه نتوني هيچي بشنوي

  .به سراغم نمي آمد يتالش كردم براي خود تجسم كنم، اما تصوير مناسب

»تا به حال فيلم جان فورد رو ديدي؟ قلعه ي آپاچي؟

  ».واقعاً فيلم خوبيه. همين تازگي تو تلويزيون گذاشت

يك كاپيتان كهنه كار هم به استقبالش ميره. اول فيلم يك كلنل تازه وارد از غرب به يك پادگان مي ياد

كلنل چيز زيادي در مورد شرايط غرب نمي. نقش كاپيتان رو جان وين بازي كرده

  ».دور و بر پادگان هميشه شلوغ مي كنن

او يك دستمال تميز و تا شده از جيبش بيرون آورد و دهانش را پاك كرد

تو راهم به اينجا چند تا سرخپوست ديدم: به محض اينكه به پادگان ميرسه، كلنل به جان وين ميگه

نگران نباش، اگه تونستي چند تا سرخپوست ببيني، به اين معنيه كه : وين هم با اون نگاه خونسرد جواب ميده

جمالت رو دقيق يادم نمي ياد اما يك همچين چيزي بود. هيچ سرخپوستي اونجا نبوده

                          كور، زن خفته        بيد

سبز باالي سرمان را آشفته مي كرد

بعضي وقتها نمي توني هيچ چيز بشنوي، درسته؟«: از او پرسيدم

درسته، نمي تونم حتي يك صدا بشنوم«: او پاسخ داد

  »چه احساسي داره؟« -

سرش را به يك طرف خم كرد و در مورد سؤالم انديشيد

متوجه بشي چه اتفاقي افتاده، مدتي طول

كف دريا باشي و توي گوشهات چيزي گذاشته باشي

نشنيدن فقط يك قسمت ماجراست. فقط گوشهات نيست

  »اين ناراحتت مي كنه؟« -

سرش را تكان داد، كوتاه و مط

منظورم اينه كه نتوني هيچي بشنوي

تالش كردم براي خود تجسم كنم، اما تصوير مناسب

تا به حال فيلم جان فورد رو ديدي؟ قلعه ي آپاچي؟«: پسرعمويم پرسيد

  ».قت قبلخيلي و«: گفتم

همين تازگي تو تلويزيون گذاشت« -

  .گفته ي او را تأييد كردم

اول فيلم يك كلنل تازه وارد از غرب به يك پادگان مي ياد« -

نقش كاپيتان رو جان وين بازي كرده

دور و بر پادگان هميشه شلوغ مي كنن

او يك دستمال تميز و تا شده از جيبش بيرون آورد و دهانش را پاك كرد

به محض اينكه به پادگان ميرسه، كلنل به جان وين ميگه«

وين هم با اون نگاه خونسرد جواب ميده

هيچ سرخپوستي اونجا نبوده

  »ميشي؟
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 به عنوان ديالوگي از فيلم هاي جان فورد كمي

  ».حدس من اينه...ن، چندان هم مهم نيست

اما هر بار كسي در مورد گوشهام برام دلسوزي 

اگه تونستي چند تا سرخپوست ببيني، به اين معنيه كه هيچ سرخپوستي اون دور 

ميشه تو گوشهاي منو نگاه «: گفت ،روي دوش خود بردارد

  »فقط مي خوام ببيني چطوري هستن؟

كوچك بود اما . او گوش واقعاً خوش فرمي داشت

تا آن زمان هرگز با چنين دقتي . ، درست مانند يك كيك فنجاني تازه پخته شده

 ،ينك يم شگوش انسان و ساختارزديك 

با تمام آن پيچ و خم هاي نامعقول و برآمدگي ها و تورفتگي 

بهترين حالت براي جمع آوري صداها يا حفاظت 

درست مانند حاطه شده با آن ديوارهاي نامتقارن، 

گرده هاي شيرين به پاهاي . زن النه كرده بودند

                                              غزال رمضاني   / هاروكي موراكامي                                                 

به عنوان ديالوگي از فيلم هاي جان فورد كمي. نمي توانستم هيچ كدام از ديالوگهاي فيلم را به خاطر بياورم

  .اما مدتي بود كه اين فيلم را نديده بودم

ن، چندان هم مهم نيستنه چيزي كه همه مي تونن اونو ببيبود فكر مي كنم منظورش اين

اما هر بار كسي در مورد گوشهام برام دلسوزي  ،من هم واقعاً متوجه منظورش نميشم

اگه تونستي چند تا سرخپوست ببيني، به اين معنيه كه هيچ سرخپوستي اون دور : كنه، اين جمله به يادم مي ياد

  .مدتها بود خنديدن او را نديده بودم. او هم خنديد

روي دوش خود برداردپس از مدتي با حالتي كه انگار بخواهد باري از 

  »تو گوشت رو نگاه كنم؟«: كمي متعجب شدم و پرسيدم

  ».فقط بهم بگو از بيرونش چي مي توني ببيني

  »باشه، اما چرا از من ميخواي اين كار رو بكنم؟

فقط مي خوام ببيني چطوري هستن؟. نمي دونم«: صورتش گل انداخت و گفت

  ».باشه، بهش نگاهي مي كنم

او گوش واقعاً خوش فرمي داشت. به من پشت كرد و گوش راستش را به سمت من خم كرد

، درست مانند يك كيك فنجاني تازه پخته شدهدو

زديك نشروع به بررسي  به محض اينكه. به گوش كسي نگاه نكرده بودم

با تمام آن پيچ و خم هاي نامعقول و برآمدگي ها و تورفتگي . و شگفت انگيز مي شود

بهترين حالت براي جمع آوري صداها يا حفاظت  ،عجيب شايد فرآيند تكامل تعيين كرده بود كه اين شكلِ

حاطه شده با آن ديوارهاي نامتقارن، ا شوگ ي هرفح. مي باشد ،وش است

  .دسر يم رظن هبيك غار تاريك و مخفي 

زن النه كرده بودندرا به ياد آوردم كه در گوش  دختر 

                          كور، زن خفته        بيد

نمي توانستم هيچ كدام از ديالوگهاي فيلم را به خاطر بياورم

اما مدتي بود كه اين فيلم را نديده بودم. پيچيده به نظر مي رسيد

فكر مي كنم منظورش اين« -

من هم واقعاً متوجه منظورش نميشم«: او اخم كرد و گفت

كنه، اين جمله به يادم مي يادمي

  ».و بر نبوده

  .من خنديدم

  »اين عجيبه؟«: او پرسيد

او هم خنديد. و خنديدم» آره،«

پس از مدتي با حالتي كه انگار بخواهد باري از 

  »كني؟

كمي متعجب شدم و پرسيدم

فقط بهم بگو از بيرونش چي مي توني ببيني« -

باشه، اما چرا از من ميخواي اين كار رو بكنم؟«

صورتش گل انداخت و گفت

باشه، بهش نگاهي مي كنم«: گفتم

به من پشت كرد و گوش راستش را به سمت من خم كرد

وب هدرك الله ي گوشش پف

به گوش كسي نگاه نكرده بودم

و شگفت انگيز مي شود زيمآرارسابسيار   ارجام

شايد فرآيند تكامل تعيين كرده بود كه اين شكلِ. ها

وش استاز آنچه كه داخل گ

يك غار تاريك و مخفي ورودي 

دختر  نآ ناتسادحشرات ريز 
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نفوذ مي كردند و تمام عصاره ي زندگي او را مي 

هايشان را  اما نمي شد آنها را ديد يا حتي صداي بال

  ».حداقل از بيرون

ر ميخوان از جا انگا. باز هم دور و بر همون نقطه ي هميشگي كار كردن

  »اين اتوبوس ماست، درسته؟

هنگامي كه اين جمله را گفت سرم را بلند كردم و ديدم اتوبوس به آرامي دور مي 

 ،بلكه يك اتوبوس قديمي تر بود ،مثل همان اتوبوس نويي نبود كه با آن آمده بوديم

تالش كردم . تابلويي با شماره ي بيست وهشت از جلوي آن آويزان بود

ه دام افتاده بودم و پاهايم واكنش نشان 

دختر با . به بيمارستان برده بوديم زارد

، چندين شكالت كوچك بود كه كامالً آب شده و به 

موتور را كنار دريا پارك  ،راهمان به بيمارستان

در تمام آن مدت جعبه ي . بوديم هدش

بي دقتي و خودمحوري ما تمام شكالت ها را نابود 

مهم نبود - يكي از ما. بيفتد يقافتا هچ
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نفوذ مي كردند و تمام عصاره ي زندگي او را مي  نزبه تاريكي گرم درون  اهنآ

اما نمي شد آنها را ديد يا حتي صداي بال. مي گذاشتند شزغم نورد ارمكيدند و تخم هاي كوچك 

  

  »خب، چيز غير عادي ديدي؟«. چرخيد تا روبروي من بنشيند

حداقل از بيرون. هرجود نداهيچ تفاوتي و ،تا جايي كه من تونستم ببينم

  »همه چيز مرتبه؟ حست در اين مورد درسته؟

  ».گوش تو به نظر من كه نرماله

  .شايد حرف نادرستي زده بودم

  »؟

باز هم دور و بر همون نقطه ي هميشگي كار كردن. مثل هميشه بود

  ».گاهي اوقات احساس مي كنم اين ديگه گوش من نيست

اين اتوبوس ماست، درسته؟. خط بيست و هشته«: پس از مدتي به سمت من چرخيد و گفت

هنگامي كه اين جمله را گفت سرم را بلند كردم و ديدم اتوبوس به آرامي دور مي 

مثل همان اتوبوس نويي نبود كه با آن آمده بوديم

تابلويي با شماره ي بيست وهشت از جلوي آن آويزان بود. از همان هايي كه من به ياد مي آوردم

ه دام افتاده بودم و پاهايم واكنش نشان انگار در ميان جرياني قدرتمند ب. از روي نيمكت بلند شوم اما نتوانستم

د و آن بعدازظهر تابستاني دور رد به جعبه ي شكالتي فكر مي كردم كه

، چندين شكالت كوچك بود كه كامالً آب شده و به تفايخوشحالي جعبه را باز كرد اما تنها چيزي كه در آن 

راهمان به بيمارستان ريسممن و دوستم در . عبه چسبيده بودند

شو كمي كنار ساحل دراز كشيده بوديم و مشغول گپ و گفت 

بي دقتي و خودمحوري ما تمام شكالت ها را نابود . آگوست رها كرده بوديم هام

چممكن است بايد فكر مي كرديم . رده و افتضاحي به بار آورده بود

                          كور، زن خفته        بيد

آ .كوچك شان چسبيده بود

مكيدند و تخم هاي كوچك 

  .شنيد

  ».خب بسه ديگه«: او گفت

چرخيد تا روبروي من بنشيند

تا جايي كه من تونستم ببينم« -

همه چيز مرتبه؟ حست در اين مورد درسته؟«

گوش تو به نظر من كه نرماله«

شايد حرف نادرستي زده بودم. او مأيوس به نظر مي رسيد

؟تشاد درد هنياعم«: پرسيدم

مثل هميشه بود. نه، درد نداشت« -

گاهي اوقات احساس مي كنم اين ديگه گوش من نيست. درش بيارن

پس از مدتي به سمت من چرخيد و گفت

هنگامي كه اين جمله را گفت سرم را بلند كردم و ديدم اتوبوس به آرامي دور مي . در افكارم غرق شده بودم

مثل همان اتوبوس نويي نبود كه با آن آمده بوديم. امنه باال مي آيدزند و از د

از همان هايي كه من به ياد مي آوردم

از روي نيمكت بلند شوم اما نتوانستم

  .نمي دادند

به جعبه ي شكالتي فكر مي كردم كه

خوشحالي جعبه را باز كرد اما تنها چيزي كه در آن 

عبه چسبيده بودندكاغذ محافظ و در ج

و كمي كنار ساحل دراز كشيده بوديم و مشغول گپ و گفت كرده 

مشكالت را در آفتاب داغ 

رده و افتضاحي به بار آورده بودك
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م و فقط چند جوك مسخره رد و بدل 

ا بيشتر و بيشتر آن را محاصره بيده ات

يك بار . اين بار مشكلي در ايستادن نداشتم

. مدوب هه اي در مكاني عجيب و مبهم ايستاد

حقيقي روبرويم  بيست و هشت خط نهايتاً اتوبوسِ

ستم را روي د. كشان كشان سوار شدم و به سوي مكاني كامالً متفاوت به راه افتادم

                                              غزال رمضاني   / هاروكي موراكامي                                                 

م و فقط چند جوك مسخره رد و بدل ياما در آن بعدازظهر هيچ حسي نداشت. بايد چيزي مي گفت

تو تپه را به حال خود رها كرده بوديم . كرده و خداحافظي كرده بوديم

  »حالت خوبه؟«: پسرعمويم بازوي راستم را كشيد و پرسيد

اين بار مشكلي در ايستادن نداشتم. كلمات او مرا به واقعيت باز گرداند و از روي نيمكت بلند شدم

ه اي در مكاني عجيب و مبهم ايستادبراي لحظ. شرجي نسيم ماه مي را روي پوستم احساس كنم

نهايتاً اتوبوسِ. نديده ها وجود داشتند و جايي كه چيزهايي كه مي ديدم، وجود نداشتند

كشان كشان سوار شدم و به سوي مكاني كامالً متفاوت به راه افتادم. كامالً حقيقي اش از هم باز شد

  ».كامالً خوبم«: شانه ي پسرعمويم گذاشتم و گفتم

                          كور، زن خفته        بيد

بايد چيزي مي گفت -كداميك

كرده و خداحافظي كرده بوديم

  .ندنك

پسرعمويم بازوي راستم را كشيد و پرسيد

كلمات او مرا به واقعيت باز گرداند و از روي نيمكت بلند شدم

شرجي نسيم ماه مي را روي پوستم احساس كنمديگر مي توانستم 

جايي كه چيزهايي كه مي ديدم، وجود نداشتند

كامالً حقيقي اش از هم باز شد ايستاد و درِ

شانه ي پسرعمويم گذاشتم و گفتم



  

  

  

  

  


