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یادداشت ناشر
والدیمیر ناباکوف نویسنده و مترجم روسی ـ آمریکاییست که عالوه بر داستان
کوتاه ،شعر و جستار ،هفده رمان نیز منتشر کرده است .او نخستین رمانهایش را
به زبان روسی نوشته و سپس آنها را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است .گذشته
از ترجمهی کتابهای خود از روســی به انگلیســی یا بهعکس ،آثار دیگری نیز از
این زبانها ترجمه کرده اســـت .ناباکوف در کنار نوشـــتن ،به گردآوری و م ا عهی
پروانهها و طراحی بازی ش رنج هم سرگرم بوده و آثاری دربارهی آنها نوشته است.
اکرم پدرامنیا ،نویســنده ،مترجم ،پهوهشــگر و پزشــن ایرانی منیم کانادا ،تا
کنون ســه رمان نوشــته و نندین اثر ادبی و اجتماعی ترجمه کرده اســت .از میان
آثار او نفیر کویر رمانیســت که در زندگی اانانســتانیها و اانانســتانیزادههای
ساکن ایران تفحص میکند و رنج بیپایان آنها را با جزئیات و به قلمی شاعرانه
شــرم میدهد .از این نویســنده و مترجم عالوه بر ترجمهی و یتا ترجمهی رمان
یف است شب نو شتهی ا سکات فیتزجرالد و نند اثر دیگر نیز در د سترس
خوانندههای اارسیزبان قرار گراته است.
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چرا لولیتا؟
بیگمان ترجمهی رمان و یتا کاری ست به قول پروا سور بوید ،ناباکوف شناس
و ا ستاد دان شگاه اُکلند نیوزیلند« ،د شوار و پرنا ش ».بوید بر این باور ا ست که
« و ی تا مورد پســـ ندترین ر مان دن یای ادب یات از ز مان جویس ،پروستتتت و
کافکا ســـت ،اثری که همواره خوانندگانش را تکان داده و خواهد داد »،و به
همین د یل معتند ا ست که «دیگر وقت آن بود (این اثر) دقیق ،صریح و بیپرده
و با حفظ امانتداری به یکی از زبان های بزرگ ادبی دنیا (اارســـی) ترجمه
شود».
در ترجمهی این اثر ســخت کوشــیدم هر ســه صــفتی را که پرواســور بوید
برمیشـــمرد و همننین ســـرن نگارن نویســـنده را که وجه مشـــخص این اثر
هنریســــت ر عا یت کنم ،نون آ گاه بودم که نخســـتین مترجم این اثر ،آ قای
ذبیحاهلل منصوری ،به گفتهی خودن در مندمهی مترجم« ،برای درک خواننده
اثر را منرســـر ترجمه کرده و تحتا لفظی ترجمه نکرده »...و بر این باور بوده که
اگر دقیق و م ابق با شیوهی نگارن نویسنده ترجمه کند« ،به مناسرت سرن انشای
نویســنده ،خوانندهی اارســیزبان حتا ین صــفحه از ممــامین کتاب را نخواهد
اهمید1».
و ی تا پرآوازهترین ر مان والدیمیر نا باکوف و ســـومین ر مان او به ز بان
انگلی سی ست .این رمان نخ ستین بار در سال  1955در پاریس ناپ شد .پس از
آنکه ناشران آمریکایی از ناپ آن خودداری کردند و به نویسنده هشدار دادند
که بهتر است از انتشار آن درگذرد ،ناباکوف بر آن شد که دستنوشتههایش را
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برای دو سیا ارگز به پاریس بفرستد .ارگز آن را برای ناپ به نشر ا مپیا سپرد.
ده سال بعد خود ناباکوف رمان را به زبان روسی برگرداند.
بیگمان ناباکوف نه هنگام نوشـــتن این اثر و نه پس از انتشـــارن همواره
نگران واکنشها بوده اســت .او حتا در روزی نامعین در ســال  ،1950وقتی نند
اصـــل اول کتاب را تمام میکند ،کاغذها را برمیدارد و با عزم جزم به ســـمت
پیت زبا ه سوز گو شهی حیاط خانهان در شهر ایتاکا (ایا ت نیویورک) میرود
تا آنها را ب سوزاند و «برای همی شه از شر شان راحت شود ».اما هم سرن ،وِرا،
پادرمیانی میکند و او را از این کار بازمیدارد و از او میخواهد که ین بار
دیگر روی آن کار ک ند .ب عد ها وقتی نا باکوف این خاطره را به یاد میآورَد
بااروتنی میگوید نون «سرشار از مشکالت تکنیکی بود».
گرنه همهی  5000جلد ناپ نخســـت و یتا در مدت نند ماه به ارون
رســـید ،شـــاید هی کس بهطور جدی دربارهی آن نظری نداد تا اینکه در پایان
سـال  1955گراهام گرین ،نویسـندهی برجسـتهی انگلیسـی ،در سـاندی تایمز
ندن آن را یکی از سه کتاب برتر سال معرای کرد .این نوشته خشم کسانی نون
سردبیر ساندی اکسپرس ( ندن) را برانگیخت و او رمان را «پورنوگراای محض»
خواند .در آن زمان به ماموران گمرک بریتانیا دستور داده بودند که از ورود حتا
ین جلد از کتاب به کشور جلوگیری کنند .سپس وزیر کشور ارانسه نیز کتاب
را ممنوع اعالم کرد .اما در همان زمان و یتا به زبان هلندی و دانمارکی ترجمه
و ناپ شد .در سال  195۸نیز در آمریکا منت شر شد و پس از نند روز به ناپ
سوم رسید و با گذشت سه هفته  100/000نسخه از آن اروخته شد .امروز بهرغم
نظرهای تند و نامنصـــفانهای که دربارهان نوشـــته شـــده ،در اهرســـت بهترین
رمانهای دنیا قرار دارد.
ناباکوف ،مثل جیمز جویس ،برای بازی با کلمه ها و ســـاختن جناس ها از
م نابع ادبی ج هان و از واژه های خاص و گاه کهن ز بان هایی نون روســـی،
ارانسوی ،انگلیسی ،التین و حتا اارسی بهره میبرد و زمانهایی که این جناسها
خوب در قصـــه جا میااتند به بن مایهی اصـــلی رمان تردیل میشـــوند ،مثل
اشـــاره هایش به اپرای کارمن که یکی از بن مایه های اصـــلی رمان اســـت .در
جایجای رمان و یتا رد پای سه اثر دیده میشود :شعر آنابل ی اثر ادگار آلن
پو که تصویریست از عشق نوجوانی هامررت ،راوی داستان (ترجمهی این شعر
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را در بخش پانوشــــت این ک تاب آوردهام) ،اپرای کارمن اثر ژرژ بیزه ،و
کو یها ،شعر بلندی از الکساندر پوشکین که بنمایهی آن مثل بنمایهی اپرای
کارمن اســـت و در آن آ ِکو ،قهرمان داســـتان ،زمفیرای نابکار و عاشـــق او را
میک شد .ناباکوف عالوه بر آنکه با بهرهوری از نثری شعرگونه ،زیرا و طنزآمیز
داســـتان را روایت میکند ،با واژه ها به گونه های مختلف بازی میکند .گاهی
حرف اول یــا حرف آخر ننــد واژهی پیدرپی را ردیف میکنــد و حتــا گــاه
واژههایی نو میآاریند که «نیمفت» از آن جمله اســت .در همهی این موارد ســعی
کردم که برگردان با متن اصلی هماهنگ باشد.
تا کنون در وصــف و یتا ســخن بســیار راته و آن را اثری نندالیه با عشــنی
ناب اما گناهآ ود معرای کردهاند .به گفتهی ستتامو ش شتتومان ،اســـتاد زبان
انگلیســـی دانشـــگاه مینهســـوتا ،و یتا اثریســـت با قلمی آهنگین و طنزآمیز و
ناباکوف سوررئا ی ستی ست که در ردهی گوگول ،دا ستایوف سکی و کااکا
قرار دارد .ناگفته آشـــکار اســـت که و یتا بهد یل جایگاه ادبی ویههان همننان
درخور توجه است و باید در دسترس همه باشد ،اما بیگمان این اثر نمیتوانست
سد سخت سانسور (در ایران) را بشکند و به دست خوانندگان اارسیزبان برسد.
از این روی ،بر آن شدم که آن را به اارسی برگردانم و بخش به بخش در دنیای
مجازی منت شر کنم .در این راه از همراهی و پ شتیرانی بیدریغ آقای امیرح سین
شربیانی ،سردبیر وبسایت ادبی دوشنره ،و خانم نسرین الماسی ،مدیر هیئت
تحریریهی هفتهنامهی شهروند ،بهره بردهام و از آنها بسیار سپاسگزارم.
پس از انتشــار نند پاره از کتاب در دنیای مجازی ،مدیر ارهنگدوســت و
ارجمند نشر زریاب ،آقای منوچهر فرادیس ،پیشنهاد داد این اثر را بی سانسور
و در اانانســـتان ناپ کند که این خرر برای و یتا بس خوشـــایند بود .از آن
گذ شته ،این امکان میتواند برای دیگر آثاری که ناپ و انت شار بیکموکا ست
آنها در ایران ناممکن ا ست اتفاقی نین با شد و م سیر آارینش شاهکارهایی را
که سـانسـور و خودسـانسـوری ،خواهناخواه ،مانعی بر سـر راهشـان اسـت هموار
سازد.
اکرم پدرامنیا
اردیرهشت 1۳9۳

والدیمیر ناباکوف 11 /

 .1و یتا ،والدیمیر ناباکوف ،ذبیحاهلل منصوری ،ص 5

والدیمیر ناباکوف 12 /

پیشدرآمد
و یتا و اعتراف نامهی زنمردهای ســـفیدپوســـت دو عنوان اســـت برای تلی از
نو شتههای غریب که نندی پیش به د ست نگارندهی این یاددا شت ر سید و این
پیشدرآمد بر آن نگاشته شد.
«هامررت هامررت »،نویسندهی آن نوشتهها ،در  1۶نوامرر  ،195۲درست نند
روز پیش از آغاز محاکمهان ،در اثر بسته شدن سرخرگهای قلری درگذشت.
وکیلش ،دوســت و خویشــاوند خوبم ،آقای کالرنس نوت کالرک که اکنون
در حوزهی دادگاه من نهی کلمریا کار میکند ،کار ویرایش این دســتنوشـتهها
را به من ســپرد ،زیرا در بندی از وصــیتنامهی موکلش به خویشــاوند بلندپایهی
من این اخت یار داده شـــده که با بهره بردن از ع نل و درایتش ه مهی کار های
آمادهســـازی و ناپ و یتا را انجام دهد .بر این اســـاس ،آقای کالرک برای
ویرایش این اثر مرا برگزید ،نون بهتازگی بهخاطر کار برجســـتهی « Do the
? »Senses make Senseکــه در آن برخی حــا ــتهــای نــاخوشـــی و
انحرافهای جنسی بررسی شده است جایزهی پلینگ را دریاات کردهام.
ویرایش این دستنوشته بهرغم تصور هر دوی ما کار سادهای بود .بهجز راع
نند ا شتراه آ شکار د ستوری و پنهان کردنِ بجای جزئیات مهم ،این زندگینامه
دســتنخورده ناپ میشــود .ا رته هامررت هامررت خودن هم ســعی کرده بود
این موارد را پنهان کند ،اما هنوز مثل تابلوهای راهنمایی و سنگهای قرر در متن
نمایان بودند (منظور ا سم جاها یا ااراد ا ست ،ا سمهایی که بنا به تجربه و بهد یل
نوعدوستی باید عوض میشدند) .اسم خانوادگی عجیب نویسنده از نوآوریهای
خود اوست؛ و این نناب ،بر اساس خواستهی کسی که خود آن را بر نهره زده،
نراید برداشـــته میشـــد ،ننابی که از پس آن ،همننان ،دو نشـــم ااســـونگرن
میدرخشــد .اما نویســنده نام خانوادگی قهرمان داســتان را به «هیز» تنییر داده که
این نام هموزن با نام واقعی او ست .ا سم کونن 1این شخ صیت هم بهدقت در
تاروپود درونی کتاب بااته شـــده تا هی کس نتواند تنییرن دهد؛ و (همانطور
که خواننده هم درک میکند) گمان نمیکنم این تنییر الزم باشد.
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ممکن اســت آدم کنجکاوی در جســتوجوی منابع مربوط به جرم هامررت
هامررت به روزنامه های ســـپتامرر و اکترر ســـال  195۲مراجعه کند ،اما همهی
نیزهای الزم را به دســـت نخواهد آورد و اگر این زندگی نامه به دســـت من
نمیرسید ،همننان علت و هدف این جرم به شکل راز سربستهای باقی میماند.
بهخاطر خوانندههای ســـنتگرایی که دوســـت دارند در خالل داســـتانهای
«واقعی» ســـرنوشـــت ااراد «حنینی» را بدان ند ،ن ند مورد جزئی را که از آقای
«ویندمو ر» ساکن «رمزدیل» در مورد سرنو شت این آدمها به د ستم ر سیده ا ضااه
میکنم .ا رته این آقا نمیخواهد هویتش بر کسی آشکار شود تا «مرادا اندوه عمیق
نهفته در این دا ستان و ماجرای تا سفبار و رقتبارن» به گون مردم محلهای که
او با ســـربلندی در میانشـــان زندگی میکند برســـد .دخترن « وئیز» حاال دیگر
دانشـــجوی ســـال دوم اســـت« .مونا دال» در یکی از دانشـــکدههای پاریس درس
میخواند« .ریتا» بهتازگی با صـاحب هتلی در الوریدا ازدوا کرده .خانم «رینارد
اف .شیلر» کری سمس سال  ،195۲در گری ا ستار ،دورترین نن هی شمال غرب
کشـــور ،هنگام به دنیا آوردن دخترِ مردهان از دنیا رات« .ویوییِن دارکبلوم»
زندگینامهای نو شته با نام « »My Cueکه بهزودی منت شر می شود و منتندانی که
دســـتنوشـــتههایش را پیش از ناپ خواندهاند آن را بهترین کتاب این نویســـنده
میدانند .متو یهای همهی گور ستانها گزارن دادهاند که هی روحی سرگردان
نیست۲.
اگر و یتا بهعنوان رمان خوانده شــود ،با موقعیتها و احســاســاتی که در آن
بهکار راته ،برای خوانندهای که آن را بهخاطر سرگرمی و به بهانههای کمارزن
میخواند بهشـــدت مرهم میماند و دیدگاه ننین خوانندهای نســـرت به اثر اات
میکند .درســـت اســـت ،حتا ین واژهی ناپســـند و هرزه در تمام کتاب یاات
نمی شود و بیگمان ارهنگ ستیز سرسختی که به واس هی آداب و رسوم مدرن
آمادهی پذیرن بینونونرای زنجیرهای از حرف های بیتربیتی و زشـــت در
رمانی مرتذل اســـت با ندیدن این حرفها در این کتاب بهشـــدت شـــگفتزده
خوا هد شــــد .با این ه مه ،اگر منِ ویراســـ تار برای خشـــنودی حس مت ناقض
محااظهکاریام ســعی میکردم صــحنههایی را که برخی از آدمها ممکن اســت
« شهوتانگیز» بخوانند رقیق یا حتا حذف کنم (مثل ت صمیم ب سیار بدی که هون.
جان ام .و ز ی در  ۶دســـامرر  19۳۳برای کتاب دیگری ،بهمراتب بیپردهتر از
و یتا ،گرات) ،بهتر بود که بهکل از ناپ و یتا نشــمپوشــی میشــد ،زیرا آن
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صحنههایی که ممکن است بیجا به صحنههای شهوتانگیز متهم شوند کاراترین
عناصر برای پیشررد این تراژدیاند و به آرمانهای برتر اخالقی میانجامند .شاید
آدمهای بدبین بگویند که آگهیهای پورنوگراای هم همین ادعا را دارند؛ اما ،از
سوی دیگر ،اردی دانشآموخته ممکن است پاسخ دهد که اقرار پرشوروحرارت
هامررت هامررت به واقع ه یاهوی بســـ یار اســــت برای هی  ،زیرا ب نا به آ مار
محااظه کارانهی دکتر بالنش شـــوارتزمن دســـتکم  % 1۲از مردان آمریکایی
(آمار فظی) ســـاالنه بهگونهای از آننه هامررت هامررت با ننان ســـرخوردگی
شـــرم میدهد ذت میبرند؛ یا اگر این خاطرهنویس مجنون ما در تابســـتان
سـرنوشـتسـاز  19۴7به ین روانآسـیبشـناس کاردان مراجعه میکرد ،شـاید
هی کدام از این ااجعه ها پیش نمیآمد ،و ی در آن صـــورت ننین کتابی هم
نرود.
امید ا ست که خواننده این مف سر را برخ شد ،نون همان دیدگاهی را که در
کتاب ها و درسگفتارهای خودن آورده در این جا تکرار کرده و همواره گفته
که «ناخوشـــایند» در بیشـــتر موارد هممعنیســـت با «نامعمول؛» و هر کار بزرگ
هنری همیشه نو و خالقانه است و به همین د یل نامعمول یا ناخوشایند است ،و بنا
به سرشتش باید کم و بیش شگفتآور و تکاندهنده باشد .با گفتن این حرفها
نمیخواهم هامررت هامررت را بســتایم .تردیدی نیســت که او آدم وحشــتناک و
زبونیســت و نمونهی آشــکاری از بیمار جذامی اخالقی ،ترکیری از ددمنشــی و
شــو مزاجی که این شــو مزاجی شــاید بدی آشــکار او را بپوشــاند ،اما این هم
سرب گیرایی او نمی شود .هامررت ب سیار دمدمیمزا ا ست و خیلی از نظرهای
س حیای که او در مورد مردم و اتفاقهای این ک شور میدهد م سخره است .از
آن گذشته ،آن درستکاری ناگزیری که در این اعترافنامه نشان میدهد او را از
گ ناه نیر نگ و شـــرارت بری نمیک ند و بیگ مان آدمیســــت غیرطریعی و
ناجوانمرد .اما بهراســتی ن ور توانســته با قلم نرمَش مهربانی به و یتا و د ســوزی
برای او را ننان مج سم سازد که ما را معجزهآ سا اریفتهی کتابش کند در حا ی
که همزمان از نویسندهان بیزاریم؟!
تردیدی نیســـت که کتاب و یتا از نظر تاریخنهنگاری پزشـــکی از آثار
کالسین محفل روانپزشکی خواهد شد و از نظر هنر از جنرهی تاوان پس دادن
برای گ نا هان اراتر خوا هد ر ات؛ ا ما مهمتر از اهم یت علمی و ارزن ادبیان
تاثیر اخالقی راتاریای ست که میتواند بر خوانندههای جدی دا شته با شد ،زیرا
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در این م ا عهی رقتانگیزِ اردی درســی عمومی نهفته اســت؛ کودک ناارمان،
مادر خودبین ،شیدای هو سران ،اینها نه انر شخ صیتهای زندهی این دا ستانِ
منحصربهاردند که ما را از برخی گرایشها نیز آگاه میکنند و ن شان میدهندکه
میتواند در درون ما اهریمنهای پرتوانی یاات شــود .و یتا باید همهی ما ،پدر و
مادرها ،کارگزاران جامعه و درسخواندهها را بر آن دارد که با نشـــم و گون
بازتر به وظیفهی پرورن نسلی بهتر در دنیایی امنتر توجه نشان دهیم.
دکتر جان
ری جونییر۳،
از ویدورث ،مس

بخش اول
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1
و یتا ،نراغ زندگی من ،آتش اندام جنســـی من .گناه من ،روم من .و ،ی ،تا:
نوک زبان در ســـفری ســـهگامی از کام دهان به ســـمت پایین میآید و در گام
سومش به پشت دندان ضربه میزند :و .ی .تا.
صـــرح ها « و» بود ،وی خا ی ،نهار اوت و ده این قد با ین نگه جوراب.
توی شــلوار راحتیان « وال» بود و تو مدرســه «دا ی ».روی نن هنینهای ارمهای
اداری «د ورس ».اما در آغون من همیشه و یتا.
آیا پیش از او کس دیگری هم بود که زمینهســـاز باشـــد؟ بود ،ا رته که بود.
را ستش اگر در آن تاب ستان عا شق آن دختربنهی او ی نمی شدم ،هرگز و یتایی
در میان نرود .در آن قلمروی شــاهزادگی کنار دریا 1.آه ...کی؟ ســالها پیش از
آن که و یتا به دنیا بیاید ،به اندازهی ســـال های عمر من در آن تابســـتان ...ین
آدمکش همیشه میتواند شیوهی نگارشش خیالانگیز باشد.
۲
خانمها و آقایان هیئت من صفهی دادگاه ،سند شمارهی ین همانی ست که
ح سودی ار شتههای با دار ،ار شتههای دراِ شتراه و سادهی درگاه ،را برانگیخت۳.
به این خسنهای درهمتنیده نگاه کن!۴
۲
ســـال  1910تو پاریس به دنیا آمدم .پدرم مردی نجیب و خونســـرد بود ،و
ملنمهای از ژنهای نهادهای گوناگون :شهروند سوئیس ،از نوادگان اران سویها
و اتریشـــی ها ،با رگهای از خون دانوب در رگ هایش .تا دقینهای دیگر نند
عکس گیرا و براق با زمی نهای آبیر نگ را دور میگردانم تا برین ید .او ه تل
وک سی تو ریویرا دا شت .پدر و دو پدربزرگش بهترتیب ارو شندههای شراب،
جواهر و ابریشـــم بودند .در ســـی ســـا گی با زنی انگلیســـی ،دختر جروم دانِ
کوهنورد یا نوهی دو کشیش کلیسای دورست ،دو استاد در موضوعهای غریب،
یکی دیرینکودکخاک شناس و دیگری استاد ننگ بادی ،ازدوا کرد .وقتی
سه سا ه بودم ،مادر بسیار خونعکسم در حادثهی هو ناکی (صاعنهی آسمانی
در پیننین) درگذشـــت ،بهجز ین کف دســـت از گرمای وجودن نیز
دیگری از او در ســـورا ســـنرههای تارین ذهنم باقی نمانده ،و در پی آن ،اگر
هنوز هم بتوانید شـــیوهی نوشـــتن مرا بپذیرید (نون دارم با احتیاط مینویســـم)،
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خورشـــید کودکیام خامون شـــد :بیتردید همه میدانید که بخشهایی از آن
روز ،در این ذهن ،معلق مانده ،بخشهای آکنده از بوی خون و پر از پشــههایی
که روی پرنین های پرشـــکواه در پروازند ،یا آن بخشـــی از روز که ناگهان با
ورود و گردی در پای تپه تنییر میکند ،در غرار تابســـتان با گرمای خزدارن و
پشههای طالیی.
1
خواهر بزرگ مادرم ،سیرل که زن پسرعموی پدرم شد و او بعد و ش کرد،
نزدینترین عمـــو خانوادهی من بود و بر این اســـاس دایهی من و خدمتکار
مجانی خانهی ما شـــد .یکی بعدها به من گفت که عاشـــق پدرم بود ،اما پدرم از
آنهایی بود که ین دقینه عاشق بود و دقینهی دیگر اارغ .خا ه سیرل را ،بهرغم
سختگیری های شدیدن ن سرت به بع می نیزها ،خیلی دو ست دا شتم .شاید
میخواست بهوقتش از من زنمردهی بهتری از آننه پدرم بود بسازد .خا ه سیرل
نهرهای رنگپریده داشـت و دور نشــمهای نیلیان صــورتی بود .گاهی شــعر
میگفت و ااکارن هم خراای بود؛ مثالً ،میگفت من میدانم درســـت پس از
شانزده سا گی تو میمیرم و همینطور هم شد .شوهرن همیشه برای ارون ع ر
در سفر بود و بیشتر در آمریکا به سر میبرد و سرانجام هم در آنجا شرکتی راه
انداخت و صاحب ملکی شد.
کودکی را شاد و سا م در دنیای کتابهای م صور و پرزرقوبرق ،ما سهزار
پاک ،درختان پرتنال ،سگهای رام ،ن شمانداز دریا و نهرههای خندان پ شت
ســر گذاشــتم .دوروبرم هتل باشــکوه میرانا جهان ســفید شــســتهای بود که مثل
منظومهای خصـــوصـــی در دل کیهان آبی بزرگتر و درخشـــانی مینرخید .از
دیگ و دیگنهشــورهای پیشــرندبســتهی هتل گراته تا ارمانرواهای االنلپون،
همه و همه مرا دو ست دا شتند و همی شه ناز و نواز شم میکردند .زنهای سا مند
آمریکایی به عصـــاشـــان تکیه میزدند و مثل بر کج پیزا به ســـمت من خم
می شدند .شاهزادههای بختبرگ شتهی روسی که نمیتوانستند هزینههای هتل را
به پدرم بپردازند آبنرات های گران برایم میخریدند .پاپای عزیزم مرا به قاینرانی
و دونرخهسواری میبرد ،شنا و شیرجه و اسکی روی آب یادم میداد ،برایم دن
کیشوت و بینوایان میخواند و من به او احترام میگذاشتم و می ستودمش ،و هر
گاه گفتوگوی خدمتکارها به گوشـــم میخورد که دربارهی زنان جورواجور
دوروبرن حرف میزدند برایش خو شحال می شدم ،زنان زیرا و مهربانی که مرا
عزیز میداشتند و همیشه قربان صدقهام میراتند و برای بیمادری شاد و خرم من
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اشنهای دُرمانند میریختند.
مدرســهام مدرســهی روزانهی انگلیســیزبانی بود که نند مایل از خانهی ما
ااصــله داشــت و من آنجا تنیس و هندبال انگلیســی بازی میکردم و نمرههای
عا ی میگراتم و با بنهها و معلمها روابر بسیار خوبی داشتم .تنها رویداد جنسی
واقعیای که پیش از ســیزده ســا گی برایم پیش آمد (یعنی پیش از آنکه آنابل
کونو ویم را برینم) حرفهای جدی و بانزاکت و کامالً نظریای بود که با یکی
از بنه های آمریکایی ،توی باغ رز مدرســـه ،دربارهی غاالگیریِ بلوغ میزدیم،
پســری که مادرن هنرپیشــهی بنام ســینمای آن روز بود ،اما در دنیای ســهبعدی
بهندرت همدیگر را میدیدند .رویداد جن سی دیگر زندگیام واکنشهای جا ب
برخی از اندامم ن سرت به بع می از عکسهای سایهرو شندار بود ،ت صاویری از
بخشهای نرم و دوراهیهای بدن در اثر برجســتهی پیکُن ۲به نام زیرایی انســان،
که از زیر انروه تصاویر گراایکی براق کتابخانهی هتل کش میراتم .بعدها پدرم
با آن راتار مودبِ خونبرخورد و خوشـــایندن همهی آن نیزهایی را که اکر
میکرد دربارهی روابر جنســی باید بدانم به من آموخت؛ درســت پیش از پاییز
 ، 19۲۳موقعی که مرا برای سه زمستان به دبیرستان ارانسوی شهر یون ارستاد .اما
اا سوس که تاب ستان همان سال با مادام دی آر و دخترن به تور ایتا یا رات و من
هی کس را نداشتم که برایش غر بزنم یا با او مشورتی بکنم.
3
آنابل هم مثل نگارندهی این یادداشـــت دورگه بود :نیمی انگلیســـی ،نیمی
هلندی .قیااهان را به روشــنی ســالها پیش ،منظورم پیش از دیدن و یتاس ـت ،به
یاد نمیآورم .راســتش هر کســی دو نوع حااظهی دیداری دارد :یکی آن اســت
که آدم میتواند با مهارت در آزمایشــگاه ذهنش تصــویری را بازســازی کند ،با
نشــم باز (این همان تصــویر کلیســت که من از آنابل در ذهنم دارم :پوســت
عســلیرنگ ،بازوهای بارین ،موی قهوهای کوتاه ،مهههای بلند ،دهان بزرگ و
خندان و دندانهای سفید) ،و دیگری اینکه آدم بیدرنگ ،با نشم بسته و پشت
پلن تارین ،کپی عینی ،دقیق و واقعی نهرهی معشوق را احمار میکند ،روم
کونکی به رنگ آدم زنده (و این همانیست که من از و یتا در ذهن دارم).
اکنون ،کوتاه ،آنابل را وصــف میکنم .او دخترکی بود نند ماه کوننتر
از من ،و دوســـتداشـــتنی .پدر و مادرن از دوســـتان دیرین خا هام بودند و به
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ا ندازهی او پرایسوا ااده .نزدیکی های ه تل میرا نا ویالیی ا جاره کرده بود ند،
آقای ی کنل و تیرهپو ست و خانم ی ناق و کرمپودرزده (با نام دختریِ ون سا
ون نس) .آه که نندر از آن ها بیزار بودم! در آغاز ،من و آنابل از رویدادهای
پیرامون حرف میزدیم .آنابل یکســره مشــتش را از ماســههای نرم پر میکرد و
آنها را از میان انگشتانش رها میکرد .ذهن ما هم مثل ذهن نوجوانهای باهون
اروپایی آن روزها تنییر کرده و شـــکل گراته بود و گمان نمیکنم هی ین از
بیشـــمار عالقهمندیهای ما مثل بازیهای رقابتی تنیس ،الســـفهی منگرایی و
بینهایتگرایی و غیره در این عا م انســـانی رب ی به آننه نابنهها میخواســـتند
داشــت .شــکنندگی و آســیبپذیری بنههای حیوانات ما را هم به اندازهی بنیه
رنج میداد .آنابل د ش میخوا ست در یکی از ک شورهای قح یزدهی آ سیایی
پرستار باشد و من دوست داشتم جاسوس معروای بشوم.
یکراره ،خام و دیوانهوار و با ترس و رز و عذاب و بیهی خجا تی ،عاشـــق
هم شـــدیم ،با ید این را هم اضـــا اه کنم ،و در ناام یدی ت مام ،نون آن حس
جنونآمیز ما کیت دوسویه انر میتوانست از راه نوشیدن و گواریدن جزءجزء
روم و ج سم یکدیگر سیراب شود ،ما حتا نمیتوان ستیم به هم نزدین شویم و
راب های داشــته باشــیم ،نیزی که بنههای خرابهنشــین میتوانســتند بهآســانی
جورن کنند و به آن برسند .بهجز ین مورد که خ ر کردیم و همدیگر را توی
تاریکی باغ پشـــت خانهشـــان دیدیم (این بخش را بعد توضـــیح میدهم) ،تنها
آزادیای که داشتیم این بود که میتوانستیم در ساحل شنی شلوغ از گونرس
همه دور شویم و ی نه از دیدر س شان ،و مدتی در کنار هم با شیم .آنجا ،همهی
صــرح ،روی ماســهزار نرم ،نند پا دورتر از بزرگترهایمان ،در شــور و هوســی
سنگ شده و و می شدیم ،و از هر نرخش ناگهانی کوتاه و آنی بهره میج ستیم
و همدیگر را مس میکردیم :دســت او از زیر ماســهها به ســمت من میخزید؛
انگشــــت های نازک و قهوهایان م ثل راه راتن در خواب به من نزد ین و
نزدینتر میشــد و ســپس زانوی براقش ســفر محتاط درازی را شــروع میکرد.
گاهی ،اتفاقی ،بر و بارویی که بنه ها از ماســـه ها میســـاختند خوب ما را
میپوشاند و میتوانستیم شوری بهای همدیگر را بنریم .آن تماسهای ناتمام
بدنهای جوان خام و سا ممان ما را به ننان رنج و خشمی میکشاند که حتا آب
سرد دریاهای آزاد که زیر آن هم هنوز میتوانستیم به هم ننگ بزنیم آن خشم
را ارو نمیخواباند.
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در م یان برخی از گنجی نه هایی که در ســـرگردانی و خا نه بهدوشـــی های
بزرگ سا ی از د ست دادم ،عک سی بود که خا هام از ما گراته بود و در آن آنابل،
پدر و مادرن و دکتر کوپر دانا ،پیرمردی نالق که در همان تابســـتان از خا هام
خوا ستگاری کرد ،دور میزی در قهوهخانهای خیابانی جمع شده بودند .توی آن
عکس آنابل خیلی خوب نیفتاده بود ،نون روی بستنی شکالتیان خم شده بود
و زیر نور غرارآ ود خورشید که زیرایی ناپیدایش را درجهبندی میکرد شانههای
الغر و برهنهی او و خر ارق موهایش تنها نیزهایی بودند که میشــد تشــخیص
داد (ا رته تا جایی که آن عکس را به خاطر میآورم)؛ اما من که کمی جدا از
بنیه نشــســته بودم بهگونهای نمایشــی آشــکار ااتاده بودم :پســر دمدمی اخمو با
پیراهن تیرهی ورزشــی و شــورت خوندوخت ســفید ،پاها روی هم ،صــورت
نیمر و نگاهی که به ســـمت دیگر دوخته شـــده .آن عکس در آخرین روز
تابســتان ســرنوشــتســاز ما گراته شــده بود ،درســت نند دقینه پیش از آنکه ما
برای دومین و آخرین بار با ســـرنوشـــتمان ناســـازگاری کنیم .با ناپذیراتنیترین
د ستاویز ممکن (که تنها و آخرین ار صت ما بود و دیگر نیزی هم برایمان مهم
نرود) از قهوهخانه به ســمت ســاحل گریختیم و گســترهی خا یای از ماســهزار را
پیدا کردیم و آنجا زیر ســـایهی بنفشرنگ صـــخرههای قرمزِ غارمانند ،کوتاه،
و ی با شــور و حرارتی بســیار ،همدیگر را نوازن کردیم .تنها شــاهد ما عینن
آاتابی ای بود که یکی آن را زیر آن صخره جا گذا شته بود .در ست وقتی روی
زانوهایم خم شده بودم و دا شتم ما ن د رندم می شدم ،دو مرد ری شوی شناگر،
پیرمرد دریا و برادرن ،با بیان هیجانآمیز کلمههای ناپســند از آب بیرون آمدند،
و نهار ماه بعد آنابل در جزیرهی کراو از بیماری حصره مرد.

۴
بارها و بارها این خاطرههای تلخ را مرور میکنم و هر بار از خود میپرســـم
آیا همان موقع بود ،در آن درخ شش تاب ستانِ دور ،که گ سل زندگی من شروع
شد یا آیا میل زیادهی من به آن کودک نخستین نشانهی غیرعادی بودن سرشتم
بود .وقتی میخواهم ع ش ت ند ،انگیزه ها ،عملکرد و دیگر نیز های خودم را
تحلیل کنم ،تســـلیم نوعی خیال واپسگرایانه میشـــوم که قوهی تحلیل مرا با
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گزینههای نامحدود پر میکند و سرب می شود هر راه ممکن دوشاخه و سهشاخه
و نندشـــاخه شـــود ،بیآنکه دورنمای پینیده و دیوانهکنندهی گذشـــتهی من
پایانی داشته باشد .به هر روی ،حاال دیگر متناعد شدهام که به شکلی معجزهوار
و سرنوشتساز و یتا با آنابل شروع شد.
همننین ،میدانم که شـــوک ناشـــی از مرگ آنابل بدبختی آن تابســـتان
کابوسزده را به او رساند و در سرتاسر سالهای سرد نوجوانی سدی دایمی بر
ســـر راه هر راب هی عاشـــنانهی دیگر نیز شـــد .روم و جســـممان ننان عا ی و
بیعیب در هم آمیخت که این آمیختگی و یکی شدن باید برای ذهن بهواقع خام
و معمو ی جوان امروزی نامفهوم باشـــد ،ننان آمیختگیای که ســـالها پس از
مرگ او احســاس میکردم ااکارن در ذهن من شــناور اســت .ســالها پیش از
آنکــه مــا همــدیگر را برینیم نیز رویــاهــا و خوابهــایمــان مثــل هم بود.
یادداشتهایمان را که با هم منایسه میکردیم میدیدیم نه شراهتهای عجیری
به هم دارند؛ مثالً ،ماه ژوئن ســـال  ،1919قناری گمشـــدهای ،بالبالزنان ،هم به
خانهی آن ها و هم به خانهی ما وارد شـــده بود .شـــگفتیان در این اســـت که
خانههامان در دو کشور متفاوت بود .آه و یتا ،تو اگر اینگونه عاشنم بودی!
توضـــیح آن نخســـتین دیدار ناموانم با آنابل را برای بخش پایانی ااز آنابلم
گذا شتم :آن شب آنابل توان ست خانوادهی همی شه گونبهزنگ و بدجن سش را
برای این دیدار اریب دهد .در بیشــهزار میموزای برگنازکِ پشــت ویالیشــان،
روی دیوار سنگی کوتاه خراب شدهای ،جایی برای ن ش ستن پیدا کردیم .در آن
دل تاریکی ،میان درختان جوان ،پنجره های ننشونگارداری میدیدیم که روی
آنها با جوهرهای رنگی خاطره های دردناکی حن شـــده بود .اینن برایم مثل
بازی کردن ورق اســـت ،شـــاید به این د یل که بازی بریج دشـــمن را ســـرگرم
میکند .وقتی گو شهی ب و ال هی داغ گو شش را بو سیدم ،به خود رزید و جا
خورد .باالی ســرمان ،از البهالی برگهای نازک و بلند ،خوشــهای از ســتارهها
میدرخشیدند؛ آن آسمان رزان بهنظر به اندازهی خود آنابل زیر پیراهن نازکش
برهنه بود .صـورتش را در آسـمان میدیدم ،عجیب دور ،بهگونهای که گویی از
خودن پرتویی کمرنگ می تاباند .پاهایش ،پاهای زیرا و گرمش ،خیلی به هم
نزدین نرودند ،و وقتی دستم روی آننه در جستوجویش بود قرار گرات حال
مرهم و ترســناکی ،نیمی ذت و نیمی درد ،بر آن حا تهای کودکانه نیره شــد.
او کمی باالتر از من نشــســت ،و هر بار که در آن حالِ ســرمســتیِ بیمانندن به
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نن های میرسید که میخواست مرا بروسد سرن را با حرکتی آرام و سست که
کمی اندوهزده مینمود خم میکرد و م دســتم را میان زانوهای برهنهان اشــار
میداد و دوباره اشـار را کم میکرد ،با سـوتی از صـدای نفسـش که به صـورتم
میخورد .برای رهایی از درد عشــق ،نخســت ســفت بهای خشــکش را روی
بهای من میما ید ،سپس طفلنِ من با پرتاب ع صری موهایش به عنب از من
ااصله میگرات ،و دوباره در همان تاریکی به من نزدین می شد و میگذاشت
که دهان بازن را بمکم .با بخشـــندگی تمام ،آ ماده بودم هر نه داشـــتم به او
پی شکش کنم .قلب ،گلو ،دل و روده ،حتا نوگان پاد شاهی غرورم را در م شت
عجیرش گذاشتم تا نگه دارد.
یادم میآ ید که بوی نوعی پودر آرایشـــی میداد ،اکر کنم از خدمت کار
ا سپانیایی مادرن دزدیده بود ،بوی خون مُ شن کمبهایی که با بوی بی سکویتیِ
تنش قاطی شـــده بود و داشـــت همهی حواس مرا را ب پر میکرد؛ اما ناگهان
همهمهای در بوتهزار دوروبر جلوی رریز شدن حوا سم را گرات ،و وقتی از هم
اا صله گراتیم با ح سی از درد متوجه شدیم که احتماالً صدای گربهای در حال
پر سه زدن ا ست .بیدرنگ اریاد مادر آنابل هم از توی خانه بلند شد .دا شت با
سراسیمگیای که هر دم بیشتر می شد آنابل را صدا میکرد .همزمان دکتر کوپر
نیز نگان و با ســـنگینی به میان باغ آمد .اما آن بیشـــهی میموزا ،غرار ســـتارهها،
مورمور شدنها ،پرتوها ،شهد گیاهان و درد با من ماند و آن دخترک با دست و
پای برنزهان و زبان سوزانش از همان زمان روم مرا ت سخیر کرد و تا د ستکم
بیســت و نهار ســال بعد با من ماند ،تا زمانی که طلســم روم او را با حلو ش در
دیگری شکستم.
5
وقتی به گذشـــته برمیگردم ،روزهای نوجوانیام را میبینم که مثل دانههای
برف در صرحی تواانی میگریزند ،مانند پاره دستمال کاغذیهایی که از جلوی
ن شم م سااری پ شت پنجرهی واگن ق اری ،به د ست باد ،تند دور می شوند .در
رواب م با ز نان ،ب هداشـــتی ،واقعبین ،عج یب و غر یب و نا بن بودم .ز مان
دانشـــجویی در ندن و پاریس ،به خانم های مزدبگیر بســـنده میکردم .درس
خواندنم جدی و دقیق بود ،گرنه آنطور که باید پربار نرود .ابتدا تصمیم داشتم
مدرک روانپز شکی بگیرم ،مثل ب سیاری از ااراد باا ستعداد ناکام؛ اما من حتا از
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آنها هم ناکامتر بودم .ننان ار سودگی عجیری (بدجوری زیر ا شارم ،دکتر) در
من ریشه دوانده بود که از عهدهی روانپزشن شدن هم برنمیآمدم .بنابراین ،به
ادبیات انگلیسی روی آوردم ،به جایی که بسیاری از شاعران سرخورده همنون
اســتادان پی کش پا توی پشــمپون روی میآورند .پاریس برایم جای مناســری
بود .آنجا با ترعیدیها دربارهی ایلمهای ســاخت شــوروی بح میکردم ،توی
قهوه خانهی «دو مگو» با همجنسگرایان نشـــســـت و برخاســـت داشـــتم ،در
روز نامه های محلی منا ه های پین یده و مرهم مینوشـــتم و شـــعر های تنل یدی
میگفتم:
…Fräulen von Kulp
;may turn, her hand upon the door
I will not follow her. Nor Fresca. Nor
1 that Gull.
منا های نوشتم با نام بنمایهی پروستی نامهی کیتز به بنیامین بیلی ۲که شش یا
هفت نفر از اســتادان آن را خواندند و بهمســخره خندیدند .خالصــهای از تاریخ
شعر انگلیسی را برای مجلهای معروف نوشتم و سپس شروع کردم به گردآوری
راهنمای ادبیات ارانسه برای دانشجویان انگلیسیزبان (با منایسههایی برگراته از
دیدگاه نویســـندگان انگلیســـی) و هدام این بود که خودم را در دههی پنجم
زندگی مشــنول کنم .آخرین جلد آن کم و بیش آمادهی ناپ بود که دســتگیر
شدم.
در اوتویْ کاری پیدا کردم ،آموزن انگلیســـی به گروهی از بزرگســـاالن.
سپس مدیر مدرسهی پسرانهای برای دو ترم زمستانی استخدامم کرد .گاهی هم
از دوستانی که در میان مددکاران اجتماعی و رواندرمانگرها داشتم بهره میبردم
و به همراه آن ها از مؤســـســـه های گو ناگون دیدار میکردم ،مثالً از مدارس
بنههای یتیم یا از مراکز به سازی ،و در آن جاها ،بیهی نگرانیای ،به یاد دختر
رویاهایم ،به دختران با غ رنگپریدهی مههنمدی خیره میشدم.
حاال دو ست دارم تئوریای را م رم کنم .در محدودهی سنی نه تا نهارده
سال دختران باکرهای ه ستند که برای برخی از مسااران ااسون شدهای که سنشان
دو یا نند برابر سن آنهاست سرشت واقعی شان را آشکار میکنند ،سرشتی که
انسانی نیست بلکه از آنِ حوری یا پری دریایی ست (این سرشت اهریمنی ست)
و من پیشنهاد میکنم اسم این موجودات را «نیمفت» ۳بگذاریم.
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اگر شمارهها را با واژههای ملموس جایگزین کنم ،بهتر مشخص خواهد شد.
بهواقع ،خواننده را وادار خواهم کرد «نه» و «نهارده» را بهعنوان مرزهای سواحل
شفاف و صخرههای گلفام جزیرهای بریند که نیمفتهای من ااسونش کردهاند و
دریای مهآ ود گســتردهای احاطهان کرده اس ـت .آیا در این گروه ســنی همهی
دختربنه ها نیمفت اند؟ معلوم اســـت که نه .وگرنه ،ما مردانی که تشـــخیص
میدهیم ،ما دریانوردان تنها ،شوریدگان نیمفتها ،تا به حال صد بار دیوانه شده
بودیم .حتا در میان نیمفتها هم بهواقع همه زیرا نیســـتند؛ و هرزگی آنها ،یا هر
صــفتی که جامعه بگوید ،هم به ویهگیهای اســرارآمیزشــان آســیب نمیرسـاند،
ویهگی هایی نون گیرایی ا نا پذیر و د ر بایی گیجکن نده ،ناب کارا نه ،خردکن نده و
اریرندهای که نیمفت را از همساالنش ،که بسیار به دنیای ملموس پدیدههای تکراری
وابسـتهاند ،جدا میکند ،از آن جزیرهی ناملموس ااسـونشـدهای که و یتا با کسـانی
نون خودن در آن بازی میکند.
در این گروه ســـنی شـــمار نیمفت های واقعی بهگونهی اریرندهای کمتر از
دختربنههای ساده ،گیرا« ،دوستداشتنی» یا حتا «ملیح» و «جذاب» است ،از آن
دخترکان معمو ی تپل ،بیریخت ،سردمزا  ،در ا ساس دختربنههای آدمیزاد با
شــکم برآمده و موهای دُمموشــی که ممکن اســت زنان زیرایی بشــوند یا نشــوند
(مثالً ،به این خپلههای ز شتی که جوراب ساقبلند سیاه و کاله سفید میپو شند
نگاه کنید ،آنها که به ســتارههای د فریب ســینما تردیل شــدهاند) .اگر به مردی
عکس گروهی از دخترمدرســهایها یا دختران پیشــاهنگ را نشــان دهی و از او
بخواهی قشـــنگترینشـــان را انتخاب کند ،حتماً نیمفتشـــان را برنمیگزیند .باید
هنرپیشـــه باشـــی یا دیوانه یا بینهایت ما یخو یایی با حرابی از ســـم داغ در اندام
جنســیات و پرتوهای دایمی و شــعلهور شــهوت در کمرت (آه ،برین ن ور باید
گو شهای کز کنی و پنهان شوی) تا اوری اهریمن کونو وی ک شنده را در میان
بنههای شاداب ت شخیص دهی ،از روی ن شانههای نگفتنی ،مثل نمای گربهمانند
استخوان گونه ،باریکی پاهای کرکی و نرم و دیگر نشانههایی که سرخوردگی،
شــرم و اش ـنِ حســرت مرا از برشــمردنشــان باز میدارد؛ وگرنه ،نیمفت از نگاه
دیگران ناشــناخته میماند و این را هم بگویم که خودن هم از قدرت شــگراش
ناآگاه است.
از آن گذشته ،نون ایدهی زمان در این ماجرا ننشی سحرآمیز بازی میکند،
اگر دانشآموزی شــکاف نند ســا های میان نیمفت و مردی که ااســون نیمفت
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شده بریند ،نراید تعجب کند .باید بگویم این شکاف یا تفاوت سنی هی گاه زیر
ده سال نیست ،معموالً سی تا نهل سال است و در برخی مواردِ نادرِ شناختهشده
نود ســال هم بوده .مهم تنظیم ااصــلهی کانونیســت ،ااصــلهی معینی که از آن
نشــم درونی به هیجان میآید تا بدان برســد و ین تفاوت مشــخص که ذهن با
ین آن ذت ااســـد درک میکند .وقتی من بنه بودم و او هم بنه بود ،آنابل
ک ونو وی من برایم نیمفت نرود :من با او برابر بودم و او ا ههی کونکی بود که
حق خودم بود ،در همان جزیرهی ااســـونشـــدهی آن زمان؛ اما امروز ،در ماه
ســـپتامرر  ،195۲پس از بیســـت و نه ســـا ی که گذشـــت ،اکر میکنم میتوانم
نخســتین شــی انن ســرنوشــتســاز زندگیام را بازشــناســم .ما به هم عشــق
میورزیدیم ،عشــنی خام و بیرحم که در بیشــتر وقتها زندگی بزرگســا ی را
ویران میک ند .من جوانکی قوی بودم و دوام آوردم؛ ا ما زهر همواره در زخم
بود و زخم همننان باز ماند و زود اهمیدم که در جامعهی متمدنی با یده میشوم
که به مرد بی ست و پنج سا ه اجازه میدهد با دختر شانزده سا ه ع شقبازی کند،
اما نه با دختر دوازده سا ه.
به همین د یل ،زندگی بزرگسـا یام در اروپا بهگونهای شـگفتانگیز دوگانه
بود .بهظاهر با شماری از زنان این کرهی خاکی که پ ستانهایی مانند کدو یا هلو
داشــتند راب های مثالً طریعی داشــتم؛ و در پنهان ســوخت تنور جهنمی شــهوتم
نیمفت های در گذر بودند و نون بزدل و قانونمند بودم ،بهواقع ،هرگز جرئت
نزدین شــدن به آنها را نداشــتم .زنانی که اجازهی بهرهوری از آنها را داشــتم
دواهای تسکینبخش بودند .حاال دیگر دارد باورم میشود احساسی که از جماع
طریعی (با نیمفت) به دســـت آوردهام درســـت مثل همانی بود که مردان گندهی
عادی در معاشـــرت با جفتهای گندهی عادیشـــان در آن ریتم همیشـــگی که
جهان را پیش میبَرد به دست میآورند .مشکل این است که آن آقایان برداشتی
از نشئهی یگانهی هوسانگیزِ بودن با نیمفت را نداشتهاند و من داشتهام .رقیقترین
رویاهای آ ودهی من از شــهوانیترین روابر جنســیای که نابنهترین نویســنده از
آن نو شته هزار بار هوسانگیزتر بود و حتا از تمام تخیالت باا ستعدادترین مردانِ
ناتوان از نظر جنســی هم هزار بار شــهوانیتر .دنیایم دو شــنه شــد .من نه انر از
ین جنس بلکه از هر دو جنس که هی کدامشـــان جنس من نرودند آگاه بودم؛
از نگاه ین کا ردشـــناس ،هر دو مادهاند ،و ی از نظر من و بنا به دریاات همهی
حواسم «آنها به اندازهی گور و انگور متفاوت بودند ».با این حرفها حاال دارم

والدیمیر ناباکوف 29 /
خودم را توجیه میکنم .در دههی دوم و آغاز دههی ســـوم عمرم به این خوبی
کشـــمکش های درونیام را درک نمیکردم .تنم خوب میدانســـت که تمنای
نهنیزی را دارد و ی ذهنم خواهش تنم را رد میکرد .ین حظه شـــرمنده و
ترسیده بودم و حظهای دیگر بیباک و خوشرین .تابوها مرا میبستند .روانکاوها
با رهاســازی کاذب حس شــهوانی من نظرم را جلب میکردند .اینکه برای من
تنها واقعیت بیرونی هیجان عاشـــنانه نســـرت به خواهران آنابل ،کنیزکان او و
مج له های مربوط به دختران بود ،گاهی به نظرم پیشدرآ مد جنون میآ مد.
وقتهای دیگر اکر میکردم این انر ین گرایش ا ست و بهواقع هی ا شکا ی
ندارد که دختربنهها حواس آدم را پرت کنند .یادتان باشــد که در انگلســتان با
تصویب الیحهی سن کودک و ارد خیلی جوان در سال  19۳۳واژهی دختربنه
اینگونه تعریف شــد« :دختری که بیش از هشــت ســال و کمتر از نهارده ســال
دارد» (پس از آن ،قانون «ارد خیلی جوان» را همان نهارده تا هفده سال تعریف
میکند) .اما در ایا ت ماســانوســت «بنهی خیرهســر» بهواقع «اردی بین هفت تا
هفده سال است» (کسی که از روی عادت با ااراد ااسد یا شریر دمخور میشود).
هیو براوتن ،نویســندهی جنجالبرانگیز دورهی حکومت جیمزِ اول ،ثابت کرد
که راحاب ۴در ده ســـا گی ااحشـــه بوده .این ها همه خیلی جا باند ،و من به
جرئت میتوانم بگویم شـــما از همین حاال مرا با دهانی کفکرده و خشـــمگین
میبینید؛ اما نه ،انر دارم ااکار شــادم را مثل ســکههای ین ِس ـنتی به میان یوان
کونکی پر تاب میکنم .این هم ن ند عکس برای شـــ ما؛ این یکی ویرژ یش
(حماسهسرای رومی) است که میتوانست یکنفس از نیمفتها بخواند و ی شاید
میاندوراهِ پســـرکان را ترجیح میداد .این هم عکس دو دختر تنهی شـــوهر (از
شش تو هی) شاه ایخناتون و شهرانو نفرتیتی ،شاه و شهرانوی نیل ،که بهجز نند
ردیف گردنرند مروارید روشــن هی نپوشــیدهاند و هنوز پس از ســه هزار ســال
دســتنخورده روی با شــی نشــســتهاند و بدنهای نرم قهوهای گربهمانند ،موهای
کوتاه و نشمهای کشیدهی آبنوساام دارند .این یکی هم عکس ده عروسیست
که خودشان را وادار کردهاند در پرستشگاه دانشگاه رم روی اندام جنسی مردانه
که از جنس عا ساخته شده بن شینند .هنوز هم در برخی ا ستانهای هندو ستان
ازدوا و تشکیل زندگی مشترک پیش از بلوغ شایع است .پناها ،مردان هشتاد
ســا هی هند و نپال ،با دختران هشــت ســا ه نزدیکی میکنند و هی کس اهمیت
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نمیدهد .از همه مهمتر ،دانته دیوانهوار عا شق بئاتریس نه سا ه شد ،دخترکی
بلوری ،آرایش شده و زیرا ،آراسته به جواهر ،با اراکی زرشکی که این عکسش
در سال  1۲7۴در الورانس ،توی جشنی خصوصی در ماه خون مه ،گراته شده
اســت .وقتی پترارک( 5شــاعر و دانشــمند ایتا یایی) مجنون و دیوانهی لورین
شد ،ورین نیمفت دوازده سا های بود با موی بور که در باد ،میان غرار و گردهها،
میدوید؛ گلی در پرواز در میان دشـــت زیرایی که از اراز تپه های وکلوز ۶در
دوردست دیده میشد.
اما بهتر است رسمی و متمدن باشیم .هامررت هامررت سخت میکوشید که
آدم خوبی با شد .را ستیرا ستی میکو شید .برای کودکان که ناب و آ سیبپذیر
بودند باالترین احترام را قائل بود و اگر کوننترین احتمال ایجاد سرو صدایی
میرات ،بههی وجه دوروبر کودک صــاف و ســادهای آاتابی نمیشــد .اما وقتی
در میان گروهی از کودکان بیگناه بنهشــی انی را کشــف میکرد ،یا «کودک
گیرا و اریرکاری» با نشـــم های بیرمق و ب های براق ،قلرش بیامان به تپش
میااتاد ،گرنه حتا اگر دخترک میاهمید که او نگاهش میکند ده سال زندانی
دا شت .بدین ترتیب ،زندگی گذ شت .هامررت خیلی خوب توان آمیزن با حوا
را داشت ،اما از ته دل یلیت 7را میخواست .در مراحل تنییرات جسمیِ دورهی
بلوغ ،مرحلهی جوانه زدن پسـتان زودتر از دیگر مراحل ر میدهد :در ده سـال
و هفت ماهگی .و مرحلهی بعدیِ بلوغ نمایان شــدن موی شــرمگاهیســت (در
یازده سال و دو ماهگی) .آه ،یوان کونکم با سکههای ین سِنتی رریز شد.
ین کشــتیشــکســته .ین جزیرهی مرجانی .تنها با کودک رزانِ مســااری
غرقشـــده .عزیزم ،این انر ین بازیســـت! آه ،ماجراجویی های خیا یام نه
دنیایی دا شت وقتی روی نیمکت سفت پارک مین ش ستم و وانمود میکردم که
در دن یای جذاب ک تابی غرق شــــدهام .نیم فت ها دوروبر اســـ تادی ســــا کت
آسودهخاطر بازی میکنند ،طوری که گویی او مجسمهای ست که همیشه آنجا
بوده یا بخشــی از ســایهروشــن ین درخت اســت .ین بار ماهروی کونکی با
اراکی پ شمی ،پرسروصدا ،پاهایش را روی نیمکت کنار من گذاشت و بازوهای
بارین برهنهان را در تنم ارو برد تا بند کفشهای اســـکیتش را محکم کند ،و
من با کتابی که نون برگ انجیر شــرمم را پشــت آن پنهان میکردم ،زیر تابش
خورشـــید واراته بودم .تابی از گیســـوی قهوهای مایل به قرمزن روی زانوی
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پو ستراتهان ااتاده بود ،و سایهی برگهایی که هر دویمان را میپو شاند روی
دست براقش ،کنار گونهی بوقلمونوار من ،می رزید و محو می شد .ین بار هم
دخترمدرســـهای موقرمزی در ق ار مترویی به من آویزان شـــد؛ موی حنایی زیر
بنلش که به ن شمم خورد ،اکرن برای هفتهها در خونم ماند .میتوانم اهر ست
بلندی از این روابر کونن رمانتینِ یک سویه ردیف کنم .اما برخی از آنها به
رنجی تلخ و سوزان میانجامید؛ مثالً ،ین بار از ایوان خانهام ن شمم به پنجرهی
رو شنی در آن سوی خیابان ااتاد که پ شتش ک سی شریه به نیمفتی دا شت جلوی
آینهای برهنه میشـــد .بهخاطر نمای تکهتکه و بهخاطر جابهجا شـــدن او ،نگاهم
ننان تند و تیز ااســون شــد که مرا با ســرعتِ تمام به ســمت کامگیری یکســویه
دواند .اما ناگهان آن قدیس برهنگی ظریفی که میپرســتیدم هیوالوار به زیر نور
نراغ رات و معلوم شـــد که بازوی برهنهی مردیســـت که در آن شـــب داغ و
شرجی تابستانی با راس زیر ،کنار پنجرهای باز ،روزنامه میخواند.
دخترکان در حال طناببازی ،ی یبازی .پیرزن سیاهپوشی هم روی نیمکتی
کنار من .در او رنج ناشـــی از خوشـــی بودم (نیمفتی زیر تن من دنرال تیلهی
گمشــدهان میگشــت) که پیرزن به من نگاه کرد و پرســید د ت درد میکند.
عجوزهی پررو! آه ،مرا در پارک کرکدارم ،در باغ پرخزهام تنها بگذار .بگذار
تا ابد دوروبرم بازی کنند و هی گاه بزرگ نشوند.
۶
باری ،همیشــه از خود پرســیدهام که این نیمفتها ســرانجام نه شــدند .در این
دنیای علت و معلولهای پینیده و سخت ،آیا ممکن ا ست تپشهای پنهانیای که
از آنها دزدیدم بر آینده شان تاثیری گذا شته با شد؟ در ست ا ست که وقتی ما ن
او بودم خودن هرگز نفهمید ،اما زمانی که بزرگتر شــد نه؟ متوجه نشــد؟ آیا با
در هم بااتن تصویر او با تصویر «والپتز» 1خودم در شکل دادن به سرنوشتش ننشی
نداشتم؟ آه که همواره این پرسشِ وحشتناک بیپاسخ مانده و خواهد ماند.
با این همه ،سرانجام اهمیدم آن نیمفتهای نازکاندامِ زیرارویِ دیوانهکننده
وقتی بزرگ میشـــو ند نه شـــکلیا ند .یادم میآ ید که در ین ب عدازظهر
خاک ستریِ بهاری در امتداد خیابان شلوغی نزدین کلی سای مد ن قدم میزدم۲.
دختری قدکوتاه و الغر با کفشهای پاشنهبلند و قدمهای نست و نابن تند از
کنارم گذشــت .همزمان ین بار دیگر به هم نگاه کردیم .او ایســتاد و من ســالم
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گفتم و نزدین شدم .قامتش شاید حتا به موهای سینهام نمیر سید .مانند بی شتر
دختران ارانســـوی ،نهرهای گرد و نا ی در زنخدان داشـــت .از مهههای بلند و
راس خوندوخت خاکســـتریِ مایل به آبی نســـران به بدنش ،که هنوز خوب
ما نده بود ،خوشـــم آ مد ،و این ه مان پهواک نیمفتی بود ،رزی از خوشـــی،
تحریکی در اندام جنســـیام .در او نیزی بنه گانه با وول خوردن های حراهایِ
کپل پرتحرکش در هم میآمی خت .قیمت را که پرســـ یدم ،بیدر نگ به ز بان
اران سوی و با صدای خوننوای ظریفِ زنگمانندن (مثل ین پرنده ،در ست
مثل ین پرنده) پا سخ داد « :صد ».سعی کردم نانه بزنم ،و ی در نگاه متمایل به
پایینم که تا پی شانی گرد و رهی کاله سادهان (با نوار و ین حلنهی گل) پایین
آمده بود آن اشتیاق عنتی را دید؛ و با مههزدنی ناگهانی گفت« :متاسفم» و وانمود
کرد که دارد میرود .شاید تا سه سال پیش هنوز دهانش بوی شیر میداد! همین
اکر مشکل را حل کرد .او به راه ااتاد و من از پیان ،و از پلههای شیبدار معمول
که باال راتیم مثل همیشــه زنگی را به صــدا درآورد تا راه را برای این موســیو باز
کند؛ او که شاید د ش نمیخواست در این مسیر اندوهزده به سوی آن اتاق حنیر،
که انر تختخواب بود و بیده ،موسیوی دیگری را بریند.
بنا به رســم ،دخترک اوری کادوی کونکش را خواســت و من اســمش را
پرسیدم (مونین) و سپس سنش را (هجده) .با راه و رسم دیرینِ دختران خیابانی
خیلی خوب آشــنا بودم؛ همه طوطیوار میگویند «هجده »،ننان قاطع که جایی
برای ب ح نمی ما ند و تا ده بار در روز هم این دروغ را حســـرت بار تکرار
می کن ند ،موجودات کونو وی بدب خت! در مورد مون ین شــــن ندارم که
د ستکم ین یا دو سال به سن واقعیان اازوده بود .این را از روی ن شانههای
بیشــماری نون بدنِ توپر ،ترگلورگل و نارس او دریااتم .وقتی راسهایش را
با ن نان ســـر عت د فریری درمیآورد ،ح ظهای نیمی از بدنش را در توری
رنگوروراتهی پرده پو شاند و با خو شی کودکانه به صدای ارگی که در حیاط
غرارآ ود زیرین پخش میشــد گون داد .دســتهای کونکش را که وارســی
کردم و بهگونهای ناخنهای کثیفش را نشــانش دادم ،با ترشــرویی کودکانهای،
گفت« :آره ،خوب نی ست» و به سمت د ست شویی رات .گفتم مهم نی ست ،ا صالً
مهم نیست .با آن موهای قهوهای کوتاه ،نشمهای خاکستری درخشان و پوست
سفید ،بسیار د ربا مینمود .باسنش از باسن پسربنههای تپل بزرگتر نرود .نیزی
که درواقع از گفتنش ابایی ندارم (و راســـتش برای همین هنوز هم در خاطرهی
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آن اتاق خاکستریِ توری با مونین کونو و پرسه میزنم) این است که در میان
نزدین به هشــتاد باری که برای خود وحشــت آاریدم بودن با مونین تنها باری
بود که به من ذتی ناب داد .هنگامی که راســـش را با همان نابکی و تندی
میپوشــید ،با خوشــرویی گفت« :کســی که این را اختراع کرده آدم باهوشــی
بوده».
وقتی از او تناضـــای ماموریت مفصـــلتری برای همان شـــب کردم ،گفت
ساعت نُه تو قهوهخانهی سر خیابان میبیندم و سپس ق سم خورد که در این عمر
جوانش هرگز ( )un lapin poseبدقو ی نکرده اســـت .باز هم به همان اتاق
برگشــتیم .دیگر نتوانســتم خودم را نگه دارم و به او گفتم« :خیلی زیرایی» و او با
وقار پاسخ داد« :این نظر ف شماست ».سپس متوجه نیزی شد که من هم در
آی نهای که بهشـــت کونن ما را منعکس میکرد متوجهش شـــدم؛ ق یااهی
ترســـناک من با دندان های رویهماشـــرده که دهانم را از ریخت انداخته بود.
مونین کونو وی وظیفه شناس (که بهرا ستی نیمفت بود) میخوا ست بداند که
پیش از همخوابگی الیهی قرمز روی رانش را پاک کند ،تا اگر د م خواســـت
بتوانم او را بروســم ،یا نه .ا رته که د م میخواســت .بیش از هر زن جوان دیگری
که پیش از او دیده بودم ،خودم را در او رها کردم ،و آن شب آخرین تصورم از
مونینِ مههبلند با ننان نشاطی شکل گرات که با کمتر رویدادی از رویدادهای
تحنیرکننده ،نکرتبار و ناگفتهی زندگی عاشــنانهام توانســتم ننین ارتراطی برقرار
کنم .وقتی دخترک نیمهبیدار با هامررت هامررتِ ق قکنان در شـــب بارانی آوریل
قدم گذاشــت ،بهنظر از پادان پنجاهیای که به او دادم خیلی خشــنود بود .روبهروی
ویترین منازهای ایستاد و با شوق زیادی گفت»bas! Je vais m'acheter des« :
میخواهم برای خودم جوراب ســـاقبلند بخرم ،و من هرگز آن بهای کودکانهی
پاری سیان را که کلمهی  basرا با ننان ا شتیاقی ادا کرد که « »aدر انفجاری کوتاه
و شادمانه به « »oبدل شد ،مثل « »،botارامون نمیکنم.
روز بعد ،ســر ســاعت دو و پانزده دقینهی بعدازظهر ،توی آپارتمان خودم با
او قرار گذا شتم ،اما آنقدر موانیتآمیز نرود؛ بهنظر یک شره از نوجوانی به سوی
زن شدن رشد کرده بود .سردیای که در او دیدم سرب شد نهارمین قرارم را با
او به هم بزنم .ا رته از بریدن زنجیر آن راب هی احســـاســـی متاســـف نرودم ،زیرا
احتمال این خ ر بود که با آن حال و هوای جانگدازن باع دردســر شــود ،و
ســـران جام با ســـرخوردگی پا یان یا بد .پس ب گذار در خاطرم ه مان مون ین
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باریناندامِ زیرا بماند ،همانطور که ین یا دو دقینه برایم بود :نیمفت تخســـی
که بهواقع در قا ب ااحشهای جوان میدرخشید.
آشـــنایی کوتاهم با او ســـلســـله نیزهایی به من آموخت که شـــاید برای
خوانندهی راهوناهبلد بســیار بدیهی باشــد .در یکی از روزهایی که د دار شــده
بودم ،ترلینی از ین مجلهی جنســـی در اتاق کار دوشـــیزه ایدیت مرا به زانو
درآورد .دو شیزه ایدیت از من خوا ست در میان کلک سیون عکسهای بهن سرت
رســـمی از آ رومی کثیف ( به نام به منِ زی رای موقهوهای ن گاه کن!) یکی از
همســـرشـــتهایم را پیدا کنم .وقتی آ روم را پس کشـــیدم و بهگونهای اشـــتیاق
بزهکاریام را و دادم ،قیااهای به خود گرات که گویی میخواهد درِ خروجی
را به من نشــان دهد؛ با این همه ،پس از اینکه پرســید نه قیمتی حاضــرم بدهم،
منتی گذاشت و مرا به کسی معرای کرد که گویی میتوانست برایم کاری بکند.
اردای آن روز ،زن پرحرف آســـمداری با هجهی تنریراً د ننمانندِ پرونســـی،
بوی سیر و آرایشی غلیظ و سریلی سیاه پشت بهای بنفش ،مرا به جایی برد که
از قرار معلوم خــانــهی خودن بود ،و آنجــا ،پس از آنکــه نوک قلنرــهی
انگشـــت های گوشـــتیان را خوب بوســـیدم تا کیفیت شـــهوتانگیز کاالی
غننهمانندن را به او ن شان دهم ،پردهای را نمای شی پس زد و آن بخ شی از اتاق
را که به نظر من معموالً خانوادهای بزرگ و شـــلخته در آن میخوابیدند نمایان
کرد .حاال خا ی بود ،انر دختر بســـیار ناق و نله و رنگپریدهای که بهطور
زنندهای ساده بود روی صند یای ن ش سته و سر سری به عرو سن کنلش شیر
میداد .گیسوان سیاه و کلفتش را با نوار قرمز آراسته بود و دستکم پانزده سال
دا شت .وقتی سرم را به ن شانهی منفی تکان دادم و کو شیدم خودم را از آن دام
بیرون بک شم ،زن ورورکنان شروع کرد نیمتنهی ک شراف نرکمردهی دخترک
ندهور را درآورد؛ ا ما همین که عزم جزم مرا برای راتن د ید خواســــت که
دســتمزدن را بدهم .همزمان دری ته اتاق باز شــد و دو مردی که داشــتند توی
آشپزخانه غذا میخوردند وارد بح شدند .هر دو سیاهنرده و بدقواره بودند ،با
گردنی برهنه و بیکراوات ،انر یکی شان عینن آاتابی به ن شم دا شت .پ شت
سر شان پ سربنهای وارد اتاق شد و سپس بنهی نوپای پاننرریِ کثیف دیگری.
جاکشِ خشمگین به مرد عینکی اشاره کرد و بیهی من نی ،مثل کابوس بید یل و
من ق ،گفت این آقا تو ادارهی آگاهی پلیس کار کرده ،پس بهتر ا ست نیزی را که
از تو خواســته شــده بدهی .به ســمت مری راتم .مری اســم حراهایان بود .در این
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ااصله کون و کپل گندهان را به نارپایهای کنار میز آشپزخانه رسانده بود تا سوپ
نیمهرهاشـدهان را بخورد ،و بنهی نوپا هم عروسـن او را برداشـته بود .با موجی از
د سوزی که راتار احمنانهی مرا آ شکار میکرد ا سکنا سی توی د ست بیاعتنایش
انداختم و او هم هدیهی مرا به کارآگاه سابق تسلیم کرد .با این کارن آنقدر اذیت
شدم که زود راتم.
7
نمیدانم آیا آ روم آن جاکش به این شـــرکه پیوندی داشـــت یا نه؛ اما خیلی
زود ،برای حفظ امنیت و سالمت خودم هم که بود ،باید ازدوا میکردم .خیال
کردم که زندگی منظم ،غذاهای خانگی ،همهی آداب و رسوم زندگی مشترک،
اعا یتهای معمول و دوابخشِ اتاق خواب و ،کســی نه میداند ،شــاید شــکواا
شــــدنِ برخی ارزن های اخالقی و برخی جایگزین های معنوی به من ک من
میکند تا اگر از هوس های خ رناک و آبروبر نپاالیم ،دســـتکم آن ها را در
آرامش مهار کنم .آن پول کمی که پس از مرگ پدرم به من رســـید (آخر هتل
میرانا سال ها پیش از مرگ او به ارون راته و نیز زیادی نمانده بود) به اضااهی
ظاهر بســـیار گیرا و ا رته کمی هم عروســـم به من د گرمیای میداد که برای
د ستیابی به هدام به ج ستوجو بپردازم .پس از اندی شیدن و برر سی ب سیار زیاد،
دختر دکتری هســـتانی را برگزیدم ،مرد خوبی که اتفاقا حملههای ســـرگیجه و
تپش قلرم را درمان کرده بود .از ســوی دیگر ،با هم ش ـ رنج هم بازی میکردیم
و دخترن از پ شت سهپایهی ننا شیان مرا تما شا میکرد و بهجای ک شیدن گل
یاس و گوســـفند ،نشـــم یا بند انگشـــتان مرا قرض میگرات و توی نرندیات
کوبیستیان جا میداد .از این روی ،کارن به شکست میانجامید.
بگذار بار دیگر تاکید کنم :من بهرغم بدشــانســیهایم مرد بســیار خونتیپی
بودم و هنوز هم هســـتم؛ نرمراتار ،بلندقامت ،با موی صـــاف و تیره و قیااهای
اا سرده و ی ب سیار اریرنده .ا رته قوهی مردانگی اوقا عادهای که اغلب در قیااهی
ظاهری به صورت اندوه و ااسردگی نمایان می شود ،بهواقع ،بخشی از نیزیست
که ما ن آن مجرور است پنهانش کند .و این در مورد من درست است .ااسوس
که آن ز مان این قدر خوب نمیدانســـتم که هر زنی را انت خاب کنم با ین
ن شمن میتوانم به د ست آورم؛ را ستش کمکم برایم عادت شد که خیلی به
زنها توجهی نشان ندهم تا مانند میوهای رسیده روی دامن سردم بیفتند .اگر مثل
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مردهای معمو ی ارانسوی بودم که به زنان جلف گرایش داشتند ،شاید بهآسانی
می توانســـتم در میان آن همه زیرارویان دیوانه که گهوارهی تســـلیم ناپذیرم را
میجنراندند موجوداتی بهمرات ب د رباتر از وا ریای هســـتانی بیابم .اما بعدها
اهمیدم که انتخاب من بر پایهی ااکاری بود که در ذاتشـــان نوعی ســـازگاری
رقتبار بود .همهی اینها نشــان میدهند که هامررت بدبخت همیشــه در مســائل
جنسی نندر احمق بوده است.
۸
گرنه قرارم این بود که انر دنرال شخصیتی آرامبخش با موی زهار تزیینی
و دستپختی ستودنی از خوراک پود ـ و ـ اویِ ارانسوی باشم ،آننه بهواقع مرا
به ســمت وا ریا کشــاند تنلیدی بود که او از دختربنهها میکرد .این تنلید نه از
آن روی بود که با علم غیرش مرا شناخته بود ،بلکه این سرن او بود و من بودم
که بهخاطر این ســرن در برابر او زانو زدم .بهواقع ،ســنش کم نرود و بیســت و
هشت یا بیست و نه سا ی داشت (ا رته هرگز سن واقعیان را نفهمیدم ،نون حتا
گذرنامهان نیز دروغ می گفت) و از بکارتش هم بســـته به شـــرای ی که بنا به
روحیهی خاطرهگرایش تنییر میکرد داســتانهای گوناگون میباات .من هم که
به سهم خودم آنقدر خام بودم که کمتر ک سی میتوان ست اینگونه خام با شد،
مگر آدمی با ااکار منحرف جن سی .او بهنظر نرم و کرک سان و شاد و شنگول
بود و راسهای پسرانهی تنگ میپوشید .بخش بزرگی از پاهای صااش را نشان
میداد و میدان ست ن ور قوزک سفیدِ پایش را توی دمپاییهای مخملی سیاه
به نمایش بگذارد .ب و ونه برمینید و روی گونه هایش نال میانداخت.
ورجهوروجه میکرد .راس نســران میپوشــید و موهای کوتاه ار و بورن را به
سرکی بسیار کودکانه و وس تکان میداد.
پس از مرا سم کوتاهی در تاالر شهرداری ،آپارتمانی نو اجاره کردم و او را
به آن جا بردم و پیش از آن که به او دســــت بزنم وادارن کردم راسِ خواب
ســـادهی دخترانهای را که از کمد راس های یکی از یتیم خانه ها کش راته بودم
بپوشـــد .با این کارِ من تعجب کرد .به هر حال ،از آن شـــبِ زناشـــویی ننان
ساعتهای ذتبخ شی ساختم که هنگام دمیدن خور شید دیگر خل و نل شده
بود .اما واقعیت زود خودن را نمایان کرد .موی رنگشـــده بلند شـــد و ریشـــههای
سیاهش آشکار شد .م پای تراشیدهان زبر شد .خیلی زود دهان مرطوبش ،با آنکه
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آن را از عشق پر میکردم ،با رسوایی شراهتش را به دهان مامانِ وزغمانندِ مرحومش
که او را در پرترهی نفیســـی د یده بودم آشـــ کار کرد؛ و حاال به جای دخترک
رنگپریدهی هرزه ،پیرزنی در حنینت بیمنز با پستانهای گنده و پاهای کوتاهِ ناق
روی دست هامررت هامررت مانده بود.
این زندگی زنا شویی از سال  19۳5تا سال  19۳9ادامه یاات .تنها سرمایهی
او ســرشــت کمحراش بود که کمن میکرد به آپارتمان االکتزدهمان حس
غریری از آ سایش بدهد ،آپارتمانی با دو اتاق ،که پ شت پنجرهی یکی از اتاقها
نشــماندازی غرارآ ود داشــت و پشــت دیگری دیواری آجری ،آشــپزخانهای
کونن و وانی به شــکل کفش که وقتی در آن مینشــســتم احســاس میکردم
مارات 1شدهام ،ا رته بدون خدمتکار ینه سفیدی که بخواهد با ضربهی ناقو مرا
بک شد .با هم نند شب خوب و بهخاطرماندنی دا شتیم .او در روزنامهی Paris-
 Soirغرق می شد و من پ شت میز زهواردرراتهام کار میکردم .با هم به سینما،
مســابنهی دونرخهســواری و مشــتزنی میراتیم .و ی به تن ارســودهان به آن
صـــورت گرایشـــی نداشـــتم ،مگر در مواردی ناگزیر و بســـیار ضـــروری .بنال
روبهرویی دختر کونو ویی دا شت که سایهان دیوانهام میکرد؛ اما سرانجام با
ک من وا ر یا برای بیرون آ مدن از این گرا تاری موهوم راه هایی قانونی پ یدا
کردم .در مورد پخت غذا ،بیحرف و حدی  ،اکر خوراک پود ـــــ و ـــــ اوی
ارانسوی را از سر بیرون کرده بودیم و بیشترِ وعدههای غذاییمان را در رستوران
شــلوغی توی خیابان بناپارت ،پشــت میزهایی با رومیزیهای نوپیسشــده از
شــراب و در میان وِروِر و ســروصــداهای خارجیها ،میخوردیم .اروشــندهی
منازهی بنلی صنایع د ستی میاروخت و پ شت پنجرهی شلوغش ما شین ناپ
خوشگل و زرقوبرقدار سرز ،قرمز ،طالیی و آبی پررنگ آمریکاییای را به نمایش
گذاشـــته بود و همننین وکوموتیوی با دودکش و ســـپری بزرگ که گویی از دل
مرغزار شری تواانی واگنهای ارغوانی رو شنش را میک شد و دود سیاه براقش را با
ابرهای بارانزای خزمانند ترکیب میکند.
این زندگی از هم پاشــید .تابســتان  ،19۳9عموی آمریکاییام از دنیا رات و
برای من حنوق ساالنهای برابر با نند هزار دالر به ارث گذا شت ،ا رته به شرطی
که به آمریکا میراتم و به کار و کســب او توجهی نشــان میدادم .این دورنما به
نظرم بســـیار خوشـــایند آمد .احســـاس میکردم زندگیام به تکانی نیاز دارد.
موضـــوع دیگری هم بود :آرامش ز ندگی مشـــترک و باشـــکوه مان را ب ید
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سورا سورا کرده بود .هفتههای آخر ،بیش و بیشتر متوجه میشدم که وا ریای
ناق من دیگر مثل همی شه نی ست؛ عجیب بیقرار شده بود ،حتا گاهی ناراحت و
آزرده مینمود که با شــخصــیت موجودیان در انرار ،شــخصــیتی که قرار بود
جعل کند ،کامالً متفاوت بود .وقتی به او گفتم که بهزودی به ســـمت نیویورک
حرکت میکنیم ،گیج و پریشــان شــد ،نون برگههای هویتش مشــکل داشــتند.
ظاهرا گذرنامهی نانسن ۲داشت یا بهتر است بگویم گذرنامهی نسناس ۳،نون به
دالیلی حتا ســهمی که در گذرنامهی همســر صــد در صــد ســوئیســیان داشــت
نمیتوانست مشکل گذرنامهی نانسنیان را راع کند.
بنابراین ،اکر کردم بهتر ا ست برویم رئیس حوزه یا منامات ر سمی دیگر را
برینیم ،و در ضــمن با شــکیرایی بســیار برایش دربارهی آمریکا ،کشــور بنههای
گلگون و درختان کممانند ،توضیح دادم و گفتم که زندگیان نسرت به زندگی
در این پاریس تیره و د گیر تنییری اســاســی خواهد کرد ،اما به این تصــمیم من
هی میل و عالقهای نشان نداد.
ین روز صرح ،وقتی مدارکش دیگر داشت کم و بیش آماده میشد ،هنگام
بیرون آ مدن از یکی از ســــاخت مان های اداری ،ه مانطور که م ثل اردک راه
میرات ،بیآنکه کلمهای حرف بزند ،ســر پشــما ویش را تند و پیدرپی تکان
داد .نند دقینهای گذاشــتم ســرن را خوب بجنراند و ســرانجام پرســیدم اتفاقی
ااتاده که من نمیدانم ،و او پاسخ داد (من از زبان ارانسه ترجمهان میکنم ،و به
گمانم او هم ،به نوبهی خودن ،از یکی از زبان های بیمزهی اســـالوی به زبان
ارانسه ترجمه کرده بود)« :پای مرد دیگری در میان است».
بیتردید هی مردی دوست ندارد این عرارت زشت را از دهان زنش بشنود.
اعتراف میکنم که با شنیدنش گیج شدم .د م میخواست او را بزنم و ی زدنش
وســـر خیابان ممکن نرود ،گرنه ین مرد عامیِ درســـتکار این کار را میکرد.
سالها تحمل رنجهای پنهانی به من درس بردباری اراانسانی آموخته بود .او را تا
پای تاکســـیای که مدتی کنار جدول ،همپای ما ،پیش میآمد بردم و ســـوار
شدیم .در آن ا مای کم و بیش خ صو صی آه سته از او خوا ستم که آن حرف
بیمعنی را تو ضیح بدهد .خ شم ازایندهای دا شت خفهام میکرد ،نه به این د یل
که به آن آدم م محن ،به مادام هامررت ،عالقهی خا صی دا شتم ،بلکه بهخاطر
پیش آ مدن همز مان ن ند موضـــوع قانونی و غیر قانونی که خودم با ید تن ها
دربارهشان تصمیم میگراتم و او ،وا ریا ،زن مسخرهی من ،با گستاخی داشت به
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شیوهی خودن از دست سرنوشت و کمن من رها می شد .از او اسم معشوقش
را پر سیدم ...دوباره پر س شم را تکرار کردم؛ اما او انر ورور م سخرهای کرد و
دربارهی بدبختیان در زندگیِ با من گفت و از تصـــمیمش برای طالق اوری.
سرانجام ،م شتم را روی زانویش کوبیدم و اریاد زدم« :میگویم اسمش را بگو!»
بیآنکه یکهای بخورد ،طوری توی ن شمهایم زل زد که گویی جوابش آنقدر
ساده است که الزم نیست به زبان آورد ،و سپس شانههایش را باال انداخت و به
گردنِ کلفت رانندهی تاکســـی اشـــاره کرد .او هم جلوی قهوهخانهی کونکی
ایستاد و خودن را معرای کرد .اسم مسخرهان یادم نیست و ی پس از این همه
سال هنوز قیااهان را خوب به یاد میآورم ،روسی خپل و سفید ،از سرهنگهای
سابق ،با سریلی کلفت و موی کوتاه سربازی؛ هزاران نفر از آنها در س ح شهر
پاریس از این نمونه معاملههای احمنانه میکردند .پشـــت میزی نشـــســـتیم .یارو
تزاری شراب سفارن داد و وا ریا پس از آنکه د ستمال مرطوبی روی زانویش
گذاشـــت شـــروع کرد به حرف زدن ،ا رته با درون من ،بهجایِ با من .کلمهها را
بســیار روان در این مخزن باشــکوه میریخت؛ هرگز اکرن را هم نمیکردم که
او ننین توانی دا شته با شد .گهگاهی هم رگراری از کلمههای ا سالوی به سوی
آن معشــوق پوســتکلفتش روانه میکرد .اوضــاع وارونه پیش میرات و ،وقتی
کلنلِ تاکســی با رخندِ ما کیت کوشــید وا ریا را خامون کند و شــروع کرد از
ننشهها و برنامههای آیندهان گفتن ،از آن هم ااتمامتر شد .ارانسوی را با دقت
و ی با نه هجهی زنندهای حرف میزد؛ دنیای عشـــق و کار را طوری شـــرم
میداد که گویی میخواهد با وا ریا ،زنِ کودکش ،بازو در بازو وارد آن شـــود.
وا ریا حاال داشـــت میان من و او آرایش میکرد و به بهای جمعشـــدهان رژ
میما ید و غرنرش را ســـه برابر میکرد تا به خر ســـینهان برســـاند و کارهای
دیگری از این دست ،و مرد هم جوری از او حرف میزد که گویی غایب است
یا کودک صنیری ست زیر سرپرستی کسی و حاال به صالم اوست که از بودن
زیر سرپرستی ین آدم عاقل به بودن زیر سرپرستی آدم عاقلتری برود؛ میدانم
ممکن است این خشم ناخودآگاهم سرب تنییر و تشدید بعمی احساسات شده
باشد ،اما قسم میخورم که او داشت با من سر نیزهایی مثل خوراک او ،عادت
ماهانهان ،کمد راسها و کتابهایی که خوانده و باید بخواند مشورت میکرد،
نون گفت« :به نظر من ،ژان کری ستف را دو ست خواهد دا شت؟» آه نه ا ستاد
کاملی بود ،آقای تاکسیوی .
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برای پایان دادن به این حرف های نرند ،به وا ریا پیشـــنهاد دادم مختصـــر
وســـایلی را که دارد اوری بردارد و برود .با این پیشـــنهاد ،کلنل مســـخره برای
خودنمایی گفت حاضر است آنها را تا توی ماشین بیاورد .پس کلنل با برگشت
به حراهی واقعیان خانوادهی هامررت را تا خانهشـــان برد و در تمام راه وا ریا
حرف زد و هامررتِ ستمگر با هامررت کونو و مشورت میکرد که آیا هامررت
هامررت خود او را بکشـــد یا معشـــوقش را یا هر دو را و یا هی کدام را .یادم
میآید ین بار وقتی اسلحهی دوست دانشجویی را به دستش میدادم (در یکی
از آن روزهایی که اکر کنم تا به حال در موردن حرای نزدهام و حاال هم وقت
این کار نیســت) به این اکر ااتادم که از خواهر کونو ویش ،یکی از اثیریترین
نیمفتهای ممکن ،دخترکی با موهای آراســـته به پاپیون ســـیاه ،ذت بررم و بعد
خودم را بکشـــم .حاال مانده بودم که آیا وا نکا (اســـمی که کلنل صـــدایش
میکرد) اصــالً ارزن کشــتن ،خفه کردن یا غرق کردن دارد یا نه .پاهای خیلی
ح سا سی دا شت و اکر کردم همین که تنها شدیم بهتر ا ست ،بهجای هر نیز ،از
همین پا ناکارن کنم.
اما حظهای تنها نشدیم .وقتی وا نکا داشت نمدان بزرگ و دو تا ساک و
ین کارتن را تا مرز پاره شــدن پر میکرد و با اشــنهای روانش رنگینکمان
آرایشش را روی صورتش پخش میکرد ،تصور اینکه کفشهای کوهنوردیام
را بپوشـــم و با نوک پا اردنگی محکمی به کپلش بزنم ناممکن بود ،نون کلنل
عنتی دایم آن دوروبر میپلکیــد .نمیگویم راتــارن از روی بیاحترامی بود،
اتفاقا بهعکس ،مثل بازیگر ارعی در ک نار بازیگر اصـــلی مرا جذب و گمراه
میکرد ،نون با را تار مودبِ مردم مت مدن دن یای قدیم برای هر حرکتی به
ز بان های گو ناگون و با تلفظ اشـــت راه (۴،j’ai demannde pardonne
 )excuse meest-ce que j’ai puisعــذرخواهی میکرد و حتــا وقتی
وا نکا شـــورت های صـــورتی زرقوبرقدارن را از روی بند باالی وان پایین
میآورد با کیاســـت ســـرن را برگرداند؛ اما نامرد بهنظر همیشـــه همهجا بود و
هیکلش را با قا ب آپارتمان ما جور میکرد ،روی صند ی من روزنامه میخواند،
گره طنابی را باز میکرد ،سیگاری میپینید ،قاشقهای نایخوری را میشمرد،
به دســـتشـــویی ســـر میزد ،به روســـپیان کمن میکرد تا پنکهای را که پدر
وا ن کا به او داده بود جمع ک ند ،و ن مدان هایش را تا خ یا بان میبرد .من هم
دستبهسینه نصف باسنم را روی رهی پنجره گذاشته بودم و از نفرت و د زدگی
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داشـــتم میمردم .ســـرانجام ،هر دو از آپارتمان رزان بیرون راتند و من بهجای
ســـیلیای که باید ،مثل بازیگرهای ایلم ها ،با پشـــت دســـت تو گون وا نکا
میزدم ،جایگزین نانیزی را برگزیدم و در را با ننان شدتی پشت سرشان بستم
که صدایش هنوز در هر رگ و پیام زنگ میزد .سپس نا شیانه نن شم را بازی
کردم و پریدم توی دســتشــویی تا برینم ادوکلن انگلیســیام را نررده باشــند؛ نررده
بودند .اما زود متوجه شدم که مشاور سابق تزار ،پس از اینکه خوب مثانهان را
خا ی کرده ،ســیفون را نکشــیده .با دیدنش بدجوری حا م به هم خورد .بهواقع،
اســتخر باشــکوه شــان آن بیگانه با ته قهوهای ســیگارن که در آن وامیرات
بزرگ ترین اهانت ممکن به من بود و ننان خ شمگینم کرد که وح شیانه دوروبر
خودم مینرخیدم تا هفتتیری پیدا کنم .ا رته خوب که اکر میکنم میبینم این
هم نیزی نرود بهجز ادب طرنهی متوســـر روســـی (و همننین شـــرمِ شـــرقی،
ا حتماالً) که کلنلِ خوب (ماکســـیموی ! اســـمش ناگهان به ذهنم زد) ،این آدم
بسیار رسمی (و دیگر همقمانهایش) ،را بر آن داشته که نیاز شخصیان را در
ســـکوتی مود با نه راع ک ند و با ســـرازیر کردن حجم ز یادی از آب پشــــت
نکهنکه های آهســـتهی ادرارن صـــدای بلندی در خانه نپیناند و کونکیِ
اندازهی خانهی میزبانش را به رخش نکشــد .اما این اکر آن حظه به ذهنم نزد و
با خشـــم میغریدم و برای پیدا کردن نیزی بهتر از جارو همهی آشـــپزخانه را
میکاویدم .سپس از گ شتن د ست ک شیدم و با ت صمیمی قهرمانانه از خانه بیرون
زدم تا با مشت به او حمله کنم؛ ا رته ،بهرغم بنیهی خوبم ،مشتزن خوبی نیستم،
بهعکس ماکسیموی که گرنه کوتاهقد بود ،با آن سینهی ارا به نظر میآمد از
ندن خام درست شده باشد .در امای خا ی خیابان هی اثری از زنم و راتن او
نرود ،بهجز دگمهی شیشهایان که پس از سه سال نگهداری بید یل در جعرهای
شکسته حاال توی گِل کنار خیابان ااتاده بود .احتماالً همین دگمه جلوی شکستن
دماغم را گرات .با این همه ،پس از مدت کمی ،تاوان کاری را که با من کرد
پس داد .ین روز مردی پاســـادینایی به من گفت که دوروبر ســـال 19۴5خانم
ماکســیموی با نام دختریِ زبورواســکی ســر زا رات .گویی زن و مرد بهگونهای
خودشان را به کا یفرنیا رسانده بودند و نهادشناسان معروف آمریکایی با حنوقی
بسیار خوب آنها را به مدت ین سال در پروژهای آزمایشی بهکار گراته بودند.
پروژه دربارهی واکنش نهاد انسان ،بهعنوان نهارپای دیرین ،به رژیم غذایی موز
و خرما بود .خرررســـان دکتری بود که قســـم میخورد با نشـــم های خودن
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وا نکای ناق و کلنل را که اکنون ناقتر و موهایش هم سفید شده دیده است.
میگفت توی یکی از د ستهای شان میوه بود و د ست دیگر آب و د ست دیگر
زیرانداز و دســـت نهارم نیزهای دیگر ،و به همراه نهارپایان دیگر که از میان
آدمهای بدبخت و تهیدست انتخاب شده بودند به سختی روی کف شسته شدهی
ا تاق های روشـــن میخز ید ند .برای خوا ندن نتی جهی این آز مایش ها ه مهی
مجله های مردم شـــناســـی را ورق زدم ،و ی گویی هنوز ناپ نشـــده .ا رته این
آزمایشهای علمی بع می وقتها طول میک شد تا به بار بن شینند .امیدوارم وقتی
ناپ شد شرم و عکس هم داشته باشد ،گرنه گمان نمیکنم کتابخانهی زندان
ننین آ ثاری را در خود جای د هد .این یکی که من این روز ها در آن ز ندانی
شــدهام ،بهرغم آن همه ف و محرت وکیلم ،خود مثال خوبی برای نشــان دادن
وضـــعیت کتابخانه های زندان هاســـت .اینجا مثالً انجیل دارند که خوب معلوم
اســـت ،و همننین آثار دیکنز (ســـری خیلی قدیمیان را از نشـــر جی .دبلیو
دیلینگهم ،نیویورک ،سال  ،1۸۸7که حتا سا ش با شمارههای التین نوشته شده)،
دانش نا مهی کود کان ( با عکس های قشـــنگی از دختر کان شـــلوارکپونِ
پیشاهنگ با موهای بور شفاف) و اعالم ین قتل از آگاتا کریستی .ناگفته نماند
که اثری مثالً درخشــان مثل و گردی در ایتا یا نوشــتهی پرستتی الفینستتتون،
نوی سندهی بازدید از ونیز ،ناپ بو ستون ،سال  ،1۸۶۸و اثری کم و بیش جدید
( )19۴۶بــه نــام ااراد بلنــدآوازهی ســـینمــا مثــل بــازیگران ،تو یــدکننــدههــا،
نمایشنامهنویسها به همراه عکسهایی از صـــحنههای ایلمهایشـــان نیز در این
کتابخانه یاات میشــود .دیشــب که این آخری را ورق میزدم ،از قمــا نگاهم
روی نیزی خیره ماند که من قدانان از آن بیزارند و شاعران عاشق آن .بیشتر آن
صفحه را اینجا بازنویسی میکنم:
رو ند پایم ،متو د ســـال  19۲۲از ال ندی ،ماســـانوســـت .دانشآموختهی
مدر سهی تاتر ا سینور ،دربی ،نیویورک .در سانبر ست روی صحنه آمد و در
کنار ب سیاری از کارهای دیگر ،دو بلوک از اینجا ،دختری سرزپون ،شوهری
گیج ،قارچ عجیب ،بزن و برو ،جان الو ی و در رویای تو بودم را بازی کرده
است.
کِلِر کوئلتی ،نمایشنامهنویس آمریکایی .متو د ســال  1911از اوشــنســیتی،
نیویورک .دانشآموختهی دانشگاه کلمریا .از کار در آگهی به نمایشنامهنویسی
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رســـید .نویســـندهی نیمف کونن ،بانویی عاشـــق آذرخش (در همکاری با
ویویین دارکبلوم) و همننین عصر سیاه ،قارچ عجیب ،عشق پدرانه و نیزهای
دیگر .نمایش نامه هایی که برای بنه ها نوشـــته اراوان و درخور توجهاند .نیمف
کونن ( )19۴0در اصل زمستان به شعاع نهارده هزار مایل روی صحنه رات
و پیش از آنکه به نیویورک برسد  ۲۸0بار بازی شد.
ســـرگرمی های این نویســـنده :ماشـــین های ســـرعت ،عکاســـی ،حیوانات
دستآموز.
د ورس کویین ،متو د سال  1۸۸۲از دیتون ،اوهایو .دانشآموختهی آکادمی
آمریکا .او ین بار در ســال  1900در اتاوا روی صــحنه رات .کارن را در ســال
 190۴در نیویورک با ن مایش هرگز با غری ره ها حرف نزن آ غاز کرد (در ۳0
نمایشِ دیگر ظاهر نشد).
اینکه ا سم مع شوق نازنین من به این عجوزهی بازیگر ن سریده هنوز هم مرا
با دردی جانسوز تکان میدهد .شاید او هم باید هنرپیشه میشد .متو د  .19۳5در
نمایشنامهنویس آدمکش ظاهر شــد (متوجه شــدم که در پاراگراف پیش قلمم
نزید و بهجای ظاهر شد نو شتم ظاهر ن شد ،اما فا در ستش نکن ،کالرنس) و
همننین در کواین ســـواین و مجرم در کشـــتنِ محرم .آه ،و یتای من ،انر این
کلمهها برایم ماندهاند تا با آنها بازی کنم.
9
کار پیگیریِ طالق سفرم را عنب انداخت ،و پس از گذراندن زم ستانی در
ک شور پرتنال ،زمانی که اندوه جنگ جهانیِ دیگری بر جهان سایه انداخته بود،
و پس از رهایی از بیماری سینهپهلو ،سرانجام به آمریکا رسیدم .در نیویورک هر
کار آ سانی را که سرنو شت برایم رقم میزد با ا شتیاق میپذیراتم؛ مثالً تنظیم و
ویرایش آگهی های ع ر و ادوکلن؛ و هر و قت کار بهتری برای ان جام دادن
نداشــتم به آن میپرداختم .از جســته و گریخته بودن این کار خوشــم میآمد ،و
همننین از اینکه بهظاهر به نوشتن و ادبیات ربر داشت .از سوی دیگر ،در زمان
جنگ ،دان شگاهی در نیویورک از من خوا ست که تاریخ ادبیات ت رینی اران سه
را برای دانشجویان انگلیسیزبان کامل کنم .او ین جلد آن دو سال طول کشید و
در این مدت روزی نرود که از پانزده ســـاعت کمتر کار کنم .حاال که به آن
روزها اکر میکنم ،میبینم زندگیام ،دقیق ،به دو بخش گســتردهی درخشــان و
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بارینِ تارین تنســـیم شـــده بود :بخش درخشـــان آن مربوط میشـــد به کار
د گرمکنندهی پهوهش در کتابخانههای باشکوه ،و بخش تاریکش به میل جنسی
طاقتارســایم ،و بیخوابیهایی که از آن بســیار گفتهام .خواننده ،که حاال دیگر
مرا میشــناســد ،بهآســانی میتواند تصــور کند که برای نیمنگاهی گذرا (آه که
همیشـــه هم از دور) به نیمفتهایی که در ســـنترال پارک بازی میکردند نندر
گر ما و گرد و خاک میخوردم ،و همننین میدا ند که ن ندر از زرق و برق
زنان کارمند ع رزدهای که مرد خونم شنگی در یکی از ادارهها یکریز دربارهی
آنها حرف میزد نفرت دا شتم .بهتر ا ست از اینها بگذریم .سرانجام ،ننان بیمار
و ناخون شدم که در آسای شگاهی ب ستریام کردند و بیش از ین سال در آنجا
ماندم؛ پس از مرخصی ،دوباره به کارم برگشتم تا دوباره بستری شوم.
گویی مدتی زندگی دشـــوار در جنگل یا بیابان میتوانســـت به بهرود حا م
ک من ک ند .یکی از دکتر های خوب من ،جوانی با تهریش قهوهای ،گیرا ا ما
بدبین ،برادری دا شت که سرپر ست گروهی اعزامی به شمال کانادا بود .مرا هم
بهعنوان «ث رتکن ندهی واکنش های ایزیکی» با این گروه ارســـ تاد ند .من و دو
گیاه شناس جوان و نجاری پیر با یکی از متخصصهای تنذیهی گروهمان ،دکتر
آنیتا جانسون ،نوبتی همرستر میشدیم (برای من هرگز نندان موانیتآمیز نرود).
خوشـــرختانه ،دیری نپایید که این خانم رات .من که هی نفهمیدم این گروه
اعزامی بهواقع دنرال نه بود .بنا به شمار بسیار هواشناسهایی که همراه این گروه
بودند ،اکر میکردم دارند ق ب منناطیســـیِ در حال حرکت و متز زل شـــمال
(اکر کنم تا کشور و ز) را ردیابی میکنند .گروهی از ما با گروهی از کاناداییها
در پییر پوینتِ ملویل ســـاند 1ایســـتگاه هوایی میزدند .گروه دیگر که باز هم
واقعیت ماجرا را نمیدانســـتند پالنکتونها را جمع میکردند .گروه ســـوم روی
بیماری سل در توندرا م ا عه میکردند .ین بار با برَت ،ایلمرردار گروه ،پ سری
بیاعتمادبهنفس (او هم نوعی مشکل روانی داشت) ،در انجام کارهای بیاهمیت
با هم جور شدیم و از او شنیدم که ااراد مهم این مجموعه ،رهرران واقعیای که
ما هی کدام شان را ندیدیم ،کار شان برر سی تاثیر آب و هوا روی بهرود کیفیت
خز روباه ق ریست.
در این مدت ،در کلرههای پیش ساختهی نوبی ،در میان سنگهای گرانیت
دورهی پیشکامررین ،از دورههای زمینشـــناســـی ،زندگی میکردیم .ذخیرهی
خوبی از همهنیز داشتیم ،مثل مجلههای ریدرز دایجست ،دستگاه بستنی سازی،
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دسـتشـوییهای صـحرایی ،کالههای کاغذی برای جشـن کریسـمس و غیره .در
کمال شگفتی ،بهرغم یا بهخاطر نرودِ اکر و خیالهای هوسرازانه ،حا م بهتر شد.
زندگی در میان گیاهان بیبروباری مثل درختنههای کمپشــت و گلســنگ ،تازه
شدن و شاید پاک شدن با تندبادهای پرسروصدا ،و نشستن روی تختهسنگی زیر
آسمان کامالً صاف و درخشان (گرنه از دل آن هی نیز مهمی درنمیآمد) مرا
از خودِ واقعیام جدا میکرد .دیگر هی و سو سهای دیوانهام نمیکرد .دخترکان
تپل و گلگون اســـکیمو که بوی ماهی میدادند ،با موهای پرکالغی زشـــت و
صــورتهایی مثل خوکنهی هندی ،حتا از دکتر جانســون هم کمتر میل جنســی
مرا برمیانگیختند .به عرارت دیگر ،در ق ب نیمفتی پیدا نمیشود.
نند روزی وظایف مهمی مثل آزمایش جریان یخرودها ،تجزیهی پ شتههای
باقیمانده از یخرودها ،جن و جانورها را رها کردم و مشـــنول نوشـــتن دربارهی
نیزهایی شـــدم که خونباورانه تصـــور میکردم «واکنش»های واقعیاند (مثالً
متوجه شـــدم که خوابها زیر آاتاب نیمهشـــب بســـیار رنگارنگاند؛ دوســـت
ایلم بردارم هم این را تای ید کرد) .کار دیگری که با ید ان جام میدادم گراتن
آزمون های کو نن از ااراد گو ناگون همراه مان بود .این آزمون ها در بارهی
موضوعهای مهمی مثل نوستا هی ،ترس از حیوانات ناشناس ،هوسهای غذایی،
انزال شــرانه ،ســرگرمیها ،برنامهی رادیویی مورد عالقه ،تنییر در نشــمانداز و
اینها بود .خیلی زود همه از پاسخ دادن به این سوالها خسته شدند .برای همین،
کل این پروژه را رها کردم و نزدین به پایان کارِ ســـخت بیســـت ماههام در آن
ســـرما (به قول یکی از گیاهشـــناسها که بهشـــوخی میگفت) گزارشـــی کامالً
دروغین و ن نان پرآبو تاب ســــاختم که خوان نده آن را نهتن ها در مج لهی
اکتشافهای ق ب بلکه در سا نامهی روانایزیکی بزرگساالن  19۴5یا  19۴۶نیز
خواهد یاات؛ بعدها از دکتر سالمتیبخشم شنیدم که نتیجهی این گزارن بهواقع
برای ق ب منناطیســـی یا هر نیز دیگری از جزیرهی ویکتوریا در ق ب شـــمال
ضــرری نداشــته ،زیرا هدف اصــلی نیزی بود که «پنهانی و محرمانه» انجام شــد.
این را هم اضااه کنم که هر نه بود بهخوبی به بار نشست.
وقتی خواننده بفهمد که با برگشـــتم به دنیای تمدن بار دیگر به جنون دنار
شــدم ،ااســوس خواهد خورد (اگر برای ما یخو یا و رنج تحملناپذیری مثل آن
باید بیرحمانهترین واژه را به کار بررم ،جنون واژهی مناســـریســـت) .اما بهرود
کاملم را مدیون کشــفیام که هنگام درمان در آن آســایشــگاه بســیار پرهزینه به
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دســت آوردم .آنجا اهمیدم که در بازینه گراتن روانپزشــکان ذت بیپایانی
نهف ته اســـت :با حیله آن ها را پیش برریم و هرگز نگذاریم بفهم ند که همهی
تراندهای حراهشـــان را بلدیم؛ برایشـــان بهدروغ خواب های دقیق و باورپذیر
تعریف کنیم ،نمونــههــای دقیق و خــا ص (کــه این کالنهــای خواب را بــه
روزگاری برســاند که خودشــان این خوابها را برینند و با جیغ و اریاد از خواب
بیدار شوند) :با بیان صحنههای بسیار واقعنما اما بهواقع دروغین دستشان بیندازیم
و نگذاریم ذرهای به گراتاری واقعی جنسیمان آگاه شوند .با رشوه دادن به یکی
از پرســتارها توانســتم به پروندههایم دســترســی پیدا کنم و دریابم که مرا «با نوه
همجنسگرا» و «با فعل ناتوان جنســی» نامیدهاند .خیلی خوشــحال شــدم .بازی
عا یای بود و نتی جهان در مورد من ن نان کا مل بود که پس از این که حا م
خوبِ خوب شــــد ین ماه دیگر آن جا ما ندم (خوب میخواب یدم و م ثل
دخترمدرســهایها غذا میخوردم) .ســپس ین هفتهی دیگر اضــااه کردم ،انر
برای بازی دادن و ذت بردن از تازهواردی توانمند ،ین آدمِ معروفِ آواره (و
بیگمان آشـــفته) ،که با بهرهوری از رون ویههای به بیماران میقروالند شـــاهد
بسته شدن ن فهی خودشان بودهاند۲.
10
پس از مرخص شدن از آنجا ،مسیر را به سمت جایی مثل حومهی نیوانگلند
یا ین شهر کونن آرام (با درختان نارون و کلیسایی سفید) تنییر دادم ،جایی
که می توانســتم تابســتان را به پهوهش بگذرانم و به ســر و ســامان دادن به بنیهی
یادداشتهایی که اشرده در جعرهای گذاشته بودم ادامه دهم ،و گهگاهی تنم را
در آب دریانهای در آن نزدیکی ها بشـــویم .دوباره به کارم عالقهمند شـــدم،
منظور به کار سخت پهوهشیام؛ نیز دیگر شرکت اعا م در کارِ بهارثرسیده از
عمویم بود که تا آن زمان به کمترین مندار رسیده بود.
یکی از کارمندان پیشینش ،تخم و ترکهی یکی از آن خانوادههای سرشناس،
پیشـــن هاد داد ن ند ماهی در خا نهی عموزادهی ما راخ تهان ،آ قای منکویِ
گوشـهگیر ،زندگی کنم .زنش خواسـته بود طرنهی باالی خانهشـان را که روزی
عمهی مرحومشـــان بیســـروصـــدا آن جا زندگی میکرده اجاره بد هد .گفت
عموزادهان دو تا دختر کونو و دارد ،یکیشــان نوزاد اســت و دیگری دوازده
سا ه ،و باغی ن شمنواز که نزدین دریانهای زیرا ست .گفتم بهنظر ب سیار عا ی
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میآید.
برای آنها نامهای نوشــتم و قانعشــان کردم که آدم متمدنیام .ســپس به راه
ااتادم و شـــب را در ق ار در رویا گذراندم و همهی جزیات ممکن را دربارهی
نیمفتی اســرارآمیز که میتوانســتم به زبان ارانســوی به او درس بدهم و به زبان
هامررتی ناز و نوازشش کنم تجسم کردم .اما هی کس برای دیدن من به ایستگاه
کونکی که در آن با کیفِ نوی گرانقیمتی نشـــم بهراه بودم نیامد و هی کس
هم به تلفنم جواب نداد؛ سرانجام ،منکو آشفته و پریشان با راسهای خیس به
تنها هتل رمزدیلِ ســرز و صــورتی رســید و خرر آورد که خانهان آتش گراته و
خاکستر شده؛ این شاید ناشی از پرتوهای آتش خانمانسوزی بود که همزمان در
تمام شب در رگهای من زبانه میکشید .گفت خانوادهان ماشین را برداشته و
به ســمت مزرعهشــان راتهاند ،و ی یکی از دوســتان زنش ،آدم بزرگواری به نام
خانم هیز ،ساکن خانهی شمارهی  ۳۴۲خیابان الن ،میخواهد به من کمن کند.
خانمی هم که روبهروی خانهی خانم هیز زندگی میکند ماشین یموزین قدیمی
مح شر با سنف نهارگو شش را به منکو قرض داده بود و سیاهپو ستی شاد و
شنگول رانندهان بود .حاال که تنها هدام از آمدن از بین رات ،دیگر برنامهریزیِ
باال م سخره و بیخود بود .معلوم ا ست که خانهان باید از نو ساخته می شد ،اما به
من نه؟ آیا درســـت بیمهان نکرده بود؟ بدجوری خشـــمگین و د خور و ملول
بودم ،اما از روی ادب اروپاییام نمیتوانستم پیشنهاد او را نپذیرم و در آن ماشینِ
تشـــییع جنازه به خیابان الن نروم .اگر هم نمی پذیراتم ،بیشـــن منکو برای
خالص شــدن از دســت من رون دقیقتری را تدبیر میکرد .خودن با شــتاب
رات و رانندهی من کوتاه قهنههای زد و سرن را تکان داد .در راه به خودم قول
شرف دادم که حتا اکرِ ماندن در رمزدیل را هم به سرم راه ندهم و همان روز با
هواپیما به ســمت برمودا ،باهاما یا بلیتز بروم .مدتها بود که حس خونگذرانی
در سواحل رنگارنگ این شهرها در کمرم برانگیخته میشد ،تا اینکه پسرعموی
منکو با پی شنهاد خیرخواهانهان که حاال بیاایده شده بود جهت ق ار ااکارم
را صد و هشتاد درجه تنییر داد.
حرف تنییر جهت شـــد :وقتی داشـــتیم به ســـمت خیابان الن میپینیدیم،
نزدین بود با ماشین از روی سگ امو ی رد شویم (یکی از آن سگهایی که
در انتظار آمدن ماشینها روی زمین دراز میکشند) .کمی جلوتر ،خانهی هیز ،با
نارنوب سفید بیریختش ظاهر شد .ا رته بی شتر به خاک ستری میزد تا سفید و
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خیلی که نه و د گیر مینمود .منظورم یکی از آن خا نه هاییســــت که ند یده
میدانی در حمامش شــیلنگی پالســتیکی به و هی زیر شــیر وصــل شــده اســت.
شاگردانهی راننده را دادم و آرزو کردم بیدرنگ برود تا شاید بتوانم بیخرر به
هتلم برگردم؛ و ی صـــاف رات جلوی خانهی روبهرو و جلوی پیرزنی که از
سر سرای خانهان او را صدا میکرد ای ستاد .نهکار میتوان ستم بکنم جز اینکه
کلید زنگ را اشار دهم؟
پیشـخدمت سـیاهپوسـتی در را به رویم باز کرد و مرا روی موکت پشـت در
نشـــمبهراه گذاشـــت و خودن تند به ســـمت آشـــپزخانه و غذایی که داشـــت
میسوخت و بهینین نراید میسوخت دوید.
جلوی راهروی ورودی زنگو ــههــایی از نوع مــاسمــاســــنهــای نوبیِ
نشـــمســـفید مکزیکی آویزان بود ،و کپی ماللآوری از آر یزیین ،نناشـــی
ونگوک ،که معموالً طرنهی متوســـرِ مثالً هنردوســـت به دیوار خانهشـــان
میزدند .سمت راست دری نیمهباز بود و گوشهای از اتاق نشیمن ،نند تا خرت
و پرت مکزیکیِ دیگر و مرلی با پارنهرومرلیِ راهراه دیده میشــد .وقتی به توپ
تنیس خاک ستریای روی قف سهای نوبی خیره شدم و پی شانیام را پاک کردم و
تازه اهمیدم که نه عرقی روی پو ستم ن ش سته و نندر بیرون گرم بوده ،از باالی
راهپلهی ته راهرو صـــدای بم خانم هیز که به نرده ها تکیه داده بود بلند شـــد .با
حنی ملیح پرســید« :آقای هامررت؟» کمی خاکســتر ســیگارن هم روی زمین
ریخت .سپس از پلهها پایین آمد .صورتش بیشتر نهارگون بود تا گرد .دمپایی
و شلوار راحتی زرشکی و بلوز ابریشمی زردی پوشیده بود و همننان با انگشت
اشاره به سیگارن ضربه میزد.
بهتر است االن توصیفش کنم و از شر این یکی خالص شوم .زن بیناره در
میانهی دههی نهارم عمرن بود .پیشـــانی براق ،زیرابروی برداشـــته ،با قیااهای
ب سیار معمو ی و ی تا اندازهای گیرا؛ شاید ب شود گفت شمای دوری از مارلین
دیتریک دا شت .گوجهی موی قهوهای برنزهان را از پ شت سر د ست میزد و
مرا به ا تاق پذیرایی میبرد .یکی دو دقی نهای در بارهی آتشســـوزی خا نهی
منکو و خوبیهای زندگی در رمزدیل حرف زدیم .نشـــمهای ســـرز دریاییِ
اا صلهدارن به شکلی م سخره از نوک سر تا ناخن پایم مینرخید ،و ی بهعمد
از ن گاه کردن به نشـــم هایم خودداری میکرد .رخ ندن انر باال ا نداختن
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مســـخرهی ین ابرو بود .حرف که میزد ،خودن را از روی مرل وامیپیناند و
با حا تی پر شی به سمت سه تا جاخاک ستری یا توری جلوی شومینه (جایی که
میانهی قهوهای ســیری ااتاده بود) میکشــید و دوباره برمیگشــت و توی مرل ارو
میرات .یکی از پاهایش را هم زیر باسنش تا کرده بود .بیتردید از آن زنهایی
بود که حرفهایشان را ننان صینل میدهند که گویی عمو کانون کتابخوانی،
بازی بریج یا یکی از این گروههای ســنتی عنتیاند ،اما بهواقع روم و جســمشــان
هی صینلی نخورده ،زنهایی بهدور از ذرهای شو طرعی ،آنهایی که ن سرت به
دهها موضوعی که در مهمانیها م رم میشود بهکل بیتفاوتاند ،اما قوانین این
گفتوگوها را خیلی خوب رعایت میکنند ،گرنه بهآســانی میتوان تشــخیص
داد که هی نگرانی یا توجه خاصی نسرت به موضوع ندارند .خیلی خوب متوجه
شدم که اگر به هر علت پیشبینیناپذیری م ستاجر او ب شوم ،بنا به آن نیزی که
در ذهنش از مســـتاجر دارد ،هر کاری را با رون خاص خودن با من خواهد
کرد ،و من دوباره درگیر یکی از آن روابر عاشــنانهی ماللآوری خواهم شــد
که همهی زیر و بمش را خوب میشناسم.
اما شن نداشتم که در آنجا نمیمانم .بیتردید نمیتوانستم در آن نمونه از
خانههایی که روی هر صــند یشــان مجلههای نرکمرده ریخته و در آنها نوعی
پیوند ناخوشــایند میان کمدی مثالً «مرلمان مدرن کارا» با تراژدی «صــند یهای
جنران زهواردرراته» و نراغ های رومیزی کنته و الم ســـوخته برقرار اســـت
خو شحال با شم .پس از آن ،مرا به طرنهی باال برد تا بها ص الم «اتاقم» را ن شانم
دهد .نون اکر میکردم که بینونونرا آن را رد میکنم ،به آن نگاهی گذرا
انداختم .با این همه ،باالی «تختخوابم» ت صویر سونات کرویتسر از رنه پرینه را
تشـــخیص دادم .خانم هیز این اتاقِ خدمتکار را «نیمهآپارتمان» نامید! محکم به
خودم گفتم هر نه زودتر باید از این جا بروم ،گرنه به ظاهر وانمود کردم که
بهازای پول کمی که میزبان پرتمنایم برای غذا و سنف میخواهد این اتاق نحسِ
مزخرف درخور تامل است.
به هر حال ،ادبِ آموخته در کشـــورهای جهان کهن وادارم میکرد که تا
پایان این آزمونِ د شوار بروم .از آنجا به سمت را ست خانه راتیم (به قول او ،به
سمت «اتاقهای من و و ».خیال کردم و همان خدمتکار ا ست) و این پناهجوی
د جوی ،این مرد م شکلپ سند ،وقتی ااتخار دیدن تنها د ست شویی ن صیرش شد،
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نتوانســـت نفرتش را بروز ندهد؛ امـــای دراز کونکی میان راهرو و اتاق و ،با
نیزهای مرهم خی سی که روی وان آویزان بودند (و مویی که کف وان به شکل
عالمت سوال ااتاده بود) و آنطور که انتظار میرات مار پالستیکی ننررهزدهای
هم جلوی وان بود و ،همجور با آن ،موکت صـــورتی نرمی که ســـر توا ت را
میپوشاند.
خانم دستش را حظهای روی آستینم گذاشت و اشتیاق نیمهآشکاری را ،که
میشـــود زیادهروی در «بیخیا ی» نامید ،با شـــرم و اندوه ترکیب کرد و گفت:
«اح ساس میکنم خیلی خو شت نیامد »،ننان که باع شد شیوهی سرد انتخاب
واژههایش مثل حن ســخنرانی پرواســورها غیرطریعی جلوه کند« .قرول دارم که
خانهی نندان مرتری نی ست »،گون محکومبه شنیدنم همننان می شنید« ،اما قول
میدهم که اینجا راحت باشــی ،خیلی راحت ،واقعاً راحت» (داشــت به بهایم
نگاه میکرد)« ،حاال برویم باغ را نشــانت بدهم» (این جمله را با نشــاطی بیشــتر و
حنی گیراتر گفت).
با بیمیلی دو باره دن را ش به راه اا تادم .از پ له ها پایین آ مدیم و از م یان
آشــپزخانهی ته راهروی ســمت راســت خانه ،همان ســمت ناهارخوری و ســا ن
پذیرایی ،گذشـــتیم (زیر ا تاق «من» در ســـ مت ن خا نه انر گاراژ بود).
پیشخدمت سیاهپوست و کم و بیش جوان و ناق هنوز توی آشپزخانه بود .ما را
که دید ،کیف سیاه براق و بزرگش را از روی دستگیرهی دری که به ایوان پشتی
باز می شد برداشت و گفت« :خانم هیز ،من دیگر میروم ».خانم هیز آهی کشید
و جواب داد« :باشــد ،وئیز ،روز جمعه برنامهات را روشــن میکنم ».ســپس ،از
انراری کونکی گذشــتیم و به اتاق ناهارخوری که درســت موازی اتاق پذیرایی
بود و پیشتر خوبی هایش را گفتهام وارد شـــدیم .روی زمین نگاهم به جوراب
ســفیدی ااتاد .خانم هیز با غری ســرزنشآمیز خم شــد و آن را برداشــت و توی
کمد کنار انراری پرت کرد .به میز نوبی و سرد میوهی روی آن که انر هستهی
خیس آ ویی میانش بود نگاهی تند انداختیم و گذ شتیم .د ستم را توی جیرم ارو
بردم و کورمال برنامهی زمانی ق ارها را بیرون کشـــیدم و خیلی تند به ســـاعت
حرکت او ین ق ار نگاه کردم .هنوز توی سا ن ناهارخوری پ شت سر خانم هیز
میراتم که ناگهان گلخانهان نمایان شـــد .راهنمایم داد زد« :این هم مهتابی» و
ســـ پس ناهن گام اموا در یایی آبی در د م خروشـــ ید و از روی موکتی زیر
رودخانهی خورشــید دخترک نیمهبرهنهای روی زانوهایش جابهجا شــد .عشــق
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ریویراییام بود که از باالی عینن آاتابیان دقیق به من نگاه میکرد.
خودن بود ،همان کودک ،با همان شـــانههای ظریف عســـلیرنگ ،همان
پشــت ابریشــمی خمشپذیر برهنه و همان ســر پر از موی شــاهبلوطیرنگ .دور
ســـینهان دســـتمال ســـیاه خالخا یای گره زده بود و پشـــت آن پســـتانهای
تازهجوانهزدهای را که در روز جاودانهای نوازشـــشـــان کرده بودم از نشـــم
ســا خوردهی نهرهام پنهان میکرد ،اما نه از نشــم حااظهی جوانیام .و من مثل
دایهی شازده کونو وی اا سانهای (که گم شده ،دزدیده شده ،و در راسهای
ژندهی کو یای پیدا شده ،اما تن برهنهان از پس این پارهها به شاه و سگهای
شـــ کاریان رخ ند میز ند) او را از روی خال قهوهای تیرهی روی پهلویش
شــناختم .با شــگفتی و شــادمانی (شــاه در تمنای ذت ،شــیپورها جارزنان ،دایه
مســت) دوباره شــکم درونکشــیدهی زیرایش را دیدم و ب و ونهی آویزانم
حظهای نخست روی آن مک کرد ،و سپس روی آن باسن کودکانهای که در
آن واپسین روزِ جاودانهی عنتی ،پشت «صخرههای صورتی »،بر جای دندانههای
بهجامانده از کش شورتش بوسه زده بودم .آن بیست و پنج سا ی که پس از آن
زندگی کرده بودم تا اندازهی ین نن هی تپنده کاهش یاات و ناپدید شد.
احساس میکنم شرم دقیق آن جرقه ،آن رز ،آن اشار ناشی از هیجان شناخت او
سختترین کار ممکن است .در همان ین حظهی درخشان که نگاهم روی کودک
زانوزده نزید (نشــمهایش پشــت آن عینن آاتابی ســیاه نشــمن زد ،خانم دکتر
کونکی که قرار بود همهی دردهایم را درمان کند) و در راس مردل بزرگســـاالن از
کنار او گذشـــتم (مرد جذاب و خونقیااهی گنده ،مردی از دنیای ســـینما) ،مکندهی
روحم هر ذره از زیرایی درخشــان او را مکید ،همهی ذرههایی را که در همان ین آن
با ذرهذرهی زیرایی عروس مردهام ســـنجیدم .دمی بعد ،او ،ا رته این یکیِ تازه ،و یتا،
و یتای من ،ا گوی او یهان را کامالً در سایه برد .همهی آن نیزی که میخواهم روی
آن تاکید کنم این است که کشفِ او پیامد ویرانگر آن روزهای عذابآور گذشته در
آن «قلمروی شـــاهزادگیام در کنار دریا» بود .هر حادثهای بین این دو حادثه انر
زنجیرهای از پایهریزیهای ا شتراه ،احمنانه و کورکورانه از ذت بود .شراهتها آنقدر
بود که دو نفر یکی شدند.
این را هم بگویم که بههی روی دنار توهم نیســـتم .قاضـــیهایم همهی اینها را
بازی مرد دیوانهای در نمایشـــی احمنانه برداشـــت خواهند کرد ،مردی با عالقهی
نفرتانگیز به میوهی سرز .مهم نیست ،دیگر برایم هی اهمیتی ندارد .انر میدانم وقتی
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که من و زنِ هیز از پله های حیاط پایین میراتیم و وارد باغ نفســـگیرن میشـــدیم
زانوهایم مثل عکسی روی آب می رزید و بهایم مثل ماسهها بودند و...
خانم هیز گفت« :او وی من است و اینها گل من».
گفتم« :بله ،بله ،نه زیرا ،زیرا ،زیرا».

11
سند شمارهی دو داترِ یادنگا شتی جیری ست با جلد نرم م صنوعی سیاه که
روی آن سال طالیی « »19۴7گو شهی باالی ن «1»escalier enحن شده
بود .طوری از این محصـــول خوب کمپــانی االن االن ،ســــاخــت بلنکتون
ماســانوســت ،حرف میزنم که گویی همینجا جلوی من اســت .درواقع ،پنج
ســـال پیش نابود شـــد و نیزی از آن نماند ،بهجز ظاهر مختصـــرن( ،با درود و
احترام به حااظهی تصویربردارم) قننوسِ ۲بیبال و پر نحیف.
ا ما ماجرا خیلی دقیق در خاطرم ما نده اســــت ،نون بهواقع دو بار آن را
نوشـــ تهام .نخســــت برای هر بخش روی «بر گه های ماشـــین تحریر» با مداد
یاددا شتهایی نو شتم (بارها پاک کردم و از نو نو شتم) و سپس آنها را خوب
خالصه کردم و با ریزترین و شی انیترین دستخ م در آن داترنهی سیاهی که
گفتم بازنویسی کردم.
در نیوهم شایر ،سیام می را برای روزهداری (بهمنظور پی شگیری از حوادث
طریعی سخت) تع یل میکنند ،اما این روز در کارو ینای شما ی و جنوبی تع یل
نیســت .در همان روز ،بهد یل همهگیر شــدن نوعی ویروس آنفلوانزای شــکمی
(حاال هر نه بود) ،مدرســـه ها را ناگزیر بســـتند و تا پایان تابســـتان باز نکردند.
خوان نده ممکن اســــت داده های مربوط به آب و هوای ســــال  19۴7را در
روزنامه های رمزدیل بررســـی کند .این اتفاق نند روز پس از جابهجایی من به
خانهی هیز ر داد ،و آن داترنهی یادداشــتی که حاال میخواهم ســرســری از
روی آن بگذرم (مثل جاســـوســـی که پیامی را حفظ میکند و نوشـــتهی آن را
قورت میدهد) دربرگیرندهی بیشتر رویدادهای ماه ژوئن آن سال بود.
پنجشــنره .روزی بســیار گرم .از نن هی مناســری (پنجرهی حمام) د ورس را
دیدم که زیر نور سرز کمرنگ پشتِ خانه سالنه سالنه راه میرات و نیزهایی را
از روی ب ند ر خت ها برمیداشــــت .پیراهنی ن هار خا نه ،شـــلوار جین آبی و
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کفشهای کتانی پو شیده بود .هر حرکتی که زیر سایهرو شنهای حیاط میکرد
مرموزترین و حساسترین تار وجود زبون مرا به صدا درمیآورد .پس از مدتی،
روی پایینترین پلهی ایوان پ شتی ،کنار من ن ش ست و شروع کرد سنگریزههای
میان دو پایش را جمع کردن ،سنگریزهها ،خدای من ،و سپس تکهای از شیشهی
شیر پی خوردهای را که شریه ب گره شده بود بردا شت ،و یکییکی به سمت
قوطیای پرتــاب کرد .دنــگ .نمیتوانی برای بــار دوم بزنی ،نمیتوانی بزنی،
تماشایش شکنجه بود ،دنگ؛ آه ،عا ی ست :پوست برنزه و یف ،بیهی کی.
خوردن بســـتنی باع میشـــود جون بزنی .روغن زیادی پوســـت که به نربی
پوست معروف است پیاز مو را تنذیه میکند ،و ی اگر اراوان تو ید شود ،سرب
تحرین پوست شده و راه را برای عفونی شدن جونها باز میکند .اما نیمفتها
جون نمیزنند ،گرنه شـــکمشـــان را با غذاهای نرب و شـــیرین پر میکنند.
خدایا ،دیوانهکننده ا ست ،آن نن هی براق رزان باالی گیجگاهش که کمکم به
موی قهوهای روشـــن میرســــد؛ و آن اســـتخوان کونکی که روی م پای
پودرزدهان میپیند« .دختر منکو؟ گینی منکو؟ آدم وحشـــتناکیســـت .و
بدجنس .و نشـــموگونبســـته و ها و .نزدین بود از الج اطفال بمیرد ».دنگ.
کرکهای براق تورمانند روی ساعدن .وقتی بلند شد که رختهای ش سته را
بررد تو ،توانســتم از دور جای رنگراتهی شــلوار جین ببرگشــتهان را روی
نشــیمنگاهش بســتایم .آن ســمت نمن ،خانم هیزِ وس با دوربینش ،مثل درخت
تنلری مرتاضها ،بزرگ شــد و ،پس از کمی جار و جنجال برای برگشــتن رو به
آاتاب و گفتن نگاه غمگین باال و نگاه خوشـــحال پایین ،با پررویی از منی که با
نشمهای نیمبسته به پلهها نگاه میکردم عکس گرات ،از هامررت خونقیااه.
جمعه .دیدمش که با دختر تیرهرنگی به نام رُز جایی میرات .نرا شـــیوهی
راه راتنش ،راه راتن ین بنه ،بهراســـتی ین بنه! ،اینگو نه زن نده تحریکم
میکند؟ بگذار تحلیلش کنم .کمی نوک پاهایش را رو به تو میگذاشـــت .زیر
زانویش در هر گام ق میزد و تا پا یان گام این نی کش میآ مد .کمی هم
پاهایش را روی زمین میکشــید .بســیار بنهگانه ،بینهایت روســپیوار .هامررت
هامررت هم با حرف زدن التیِ این کونو و و صـــدای خشـــن بلندن بینهایت
احســاســاتی میشــود .ســپس از آن ســوی پرنین رگرار حرفهای گســتاخانه و
بیمعنی ان را بـه رز شـــنیـدم .صــــدایش نون آهنگی بـاالرونـده در درونم
مینواخت .مک « .همین حاال باید بروم دخترو».
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شنره( .شاید آغازن کمی دستکاری شده) میدانم نوشتن در این داترنهی
خاطراتِ روزانه دیوانگی ست ،اما در من شور و شوق عجیری ایجاد میکند که
احســـاس میکنم باید ادامهان بدهم؛ و شـــاید انر ین همســـر مهربان بتواند
دستنوشتههای مرا رمزگشایی کند .بگذار با اشنهای سرازیر بگویم که امروز
وی من روی ایوان حمام آاتاب میگرات ،اما مادرن و زن دیگری یک سره آن
دوروبر بودند .ا رته باید همانجا روی صند ی جنران مینشستم و وانمود میکردم
که دارم نیزی میخوانم .اما محض احتیاط از آنجا راتم ،نون میترســیدم آن
رزن احم نا نهی مســـخره و ر قتانگیزی که الجم میکرد ن گذارد حا ت
ساختگی عادی به خود بگیرم.
یکشـــنره .مو گذرای گرما هنوز با ماســـت؛ وزن د پذیرترین باد از غرب.
این بار پیش از آمدنِ و نن هی اســـتراتهیکی را انتخاب کردم و با خرواری از
روزنامه و پیپی نو روی صند ی جنران ایوان ن ش ستم .در کمال تا سف با مادرن
آمد ،هر دو با مایوی دوتکهی سیاه ،به نوییِ پی من .آن دخترک عزیزم ،عمرم،
حظهای کنار من ایســـتاد؛ بخش اکاهی روزنامه را میخواســـت ،خیلی بوی آن
یکی را می داد ،بوی آن ریویرایی را ،اما شـــدیدتر ،با اثری تواانیتر ،بوی تند
آتشـــینی که بیدرنگ مردانگیام را به جنرش درآورد ،و ی زود بخشـــی را که
میخوا ست از د ستم ک شید و به سمت ح صیر کنار مامان خوک آبیان دوید.
زیرای من روی شکمش دراز کشید و استخوان کمی باالزدهی کتف ،کرکهای
روی خمیدگی ســـتون انرات ،برآمدگی کپلهای کونن زیر مایوی ســـیاه و
ران های برنزهشــــدهی کود کا نهان را به من ،به هزاران مرد من از کاســــه
بیرونزدهی نشــســته در خون نشــمانم ،نشــان میداد .دخترک کالس هفتمی،
آرام ،از اکاهی عکسدار رنگی ذت میبرد .او دوستداشتنیترین نیمفت بود،
نیمفتی که حتا پریاپوس ۳سرز ،قرمز و آبی نمیتوانست در خیا ش بگنجاند .وقتی
از البهالی منشـــور رنگارنگ نورها می پاییدمش و با ب های خشـــن بر میل
شــهوانیام تمرکز میکردم و زیر روزنامهها آرام عنب و جلو میراتم ،احســاس
کردم اگر درســـت تمرکز کنم ،همهی دریااتم از او شـــاید آن قدر باشـــد که
بیدرنگ به خلســه و شــادمانیای که گدایی با ق عه نانی به آن میرســد دس ـت
یابم؛ اما ،مثل برخی شــکارنیها که شــکار جنرنده را به شــکار بیجنبوجون
ترجیح میدهند ،بر آن شـــدم که این دســـتیابی رقتبار را با جنب و جونهای
جورواجور دخترا نهی او جور کنم ،مثل وقتی که میکوشـــ ید م یان کمرن را
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بخاراند و زیر بنل خال خا یان نمایان میشـــد ،اما هیز ناق ناگهان رو به من
برگشـــت و اول کرریت خواســـت و ســـپس بحثی مثالً جدی را دربارهی کتابی
تنلری از کالهررداری معروف شروع کرد و همهنیز را خراب کرد.
دو شنره .خونگذرانیِ ک شدار .روزهای ماتمزدهام را در اا سردگی و اندوه
میگذرانم .قرار بود بعدازظهر (من و مادر هیز و د ورس) شـــســـته و آراســـته به
گِلَس ِین برویم که بامدادِ صدفگون ،ناگهان ،خاک ستری و ابرآ ود شد و به
ظهر که رســید باران گرات و نراتیم .برای همین ،و ناراحت شــد و ا مشــنگهای
بهپا کرد.
میانگین سن بلوغ برای دخترها در نیویورک و شیکاگو سیزده سال و نه ماه
اعالم شده .ا رته از بنهای به بنهی دیگر ارق میکند؛ در برخی از ده سا گی یا
شــاید کمی زودتر شــروع میشــود و در برخی حتا در هفده ســا گی .وقتی هری
ادگار ما نِ ویرجینیا شد ،دخترک هنوز نهارده سا ه هم نرود .به او ریا ضی یا
جرر درس میداد .میتوانم تج سمش کنم .ماه ع سل شان را در پیترزبرگِ الوریدا
گذراندند .منظورم همان شــاعریســت که یکی از شــاگردهای موســیو هامررت
هامررت در پاریس او را «موسیو پو پو» ۴میخواند.
بنا به دیدگاه نویســـندههایی که دربارهی عالقه به روابر جنســـی با کودکان
مینویســند ،من هم همهی آن ویهگیهایی را که ســرب میشــود دختربنهها با
مردی درآمیزند دارم :اکی خونبرن ،دســـتهایی عمـــالنی ،صـــدای کلفت
خونآهنگ و سینهای ارا  .از آن گذ شته ،میگویند به بع می از خوانندهها یا
هنرپیشههایی که و هم عاشق آنهاست شریهم.
ســـهشـــنره .باران .ســـیلِ باران .ماما راته خرید .و؟ میدانســـتم جایی همین
نزدیکی هاســـت .پس از کمی مانور پنهانی ،او را در اتاق خواب مادرن دیدم.
پیراهنی نارخانه پوشـــیده بود .پلن نپش را باال کشـــیده بود و در آینه دنرال
نیزی که توی نشــمش ااتاده بود میگشــت .گرنه آن بوی نشــئهکنندهی بدن
آاتابخوردهان را خیلی دوســت دارم ،اکر میکنم بهتر اســت گاهی ین بار
ســـرن را بشـــوید .ین آن هر دویمان وارد حمام ســـرزرنگ و گرمِ آینهکاری
شدیم .در یکی از آینهها صورتمان به همراه سر شاخههای سپیدار سرک شیده به
آسمان دیده می شد .نخست او را محکم از شانههایش گراتم و سپس نرم از دو
گیجگاهش ،و به ســمت خودم برگرداندمش .و یتا گفت« :درســت اینجاســت.
هنوز احساسش میکنم».
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«زن روستایی سوئیسی آن را با نوک زبانش درمیآورد».
«یعنی یس میزند و بیرونش میکشد؟»
نوک زبانم را درآوردم و گفتم« :آیه .امتحانس کنم؟»
گفت« :با شد ».آرام نوک رزان زبانم را روی کرهی غلتان و شور ن شمش
اشار دادم .نند بار مهه زد و گفت« :خوب شد ،خوبِ خوب .درآمد».
«حاال آن یکی نشم».
«دیوانه!» و آمد بگوید «توی این که نیزی »...بهای غننهی مرا دید که به
ســمت نشــم دیگرن میرود .پس تن داد و گفت« :باشــد »،و هامِ ناکام روی
صورت گرم آاتاب سوخته و باالگراتهی او خم شد و دهانش را بر پلن رزان
او نســـراند .با این کار و یتا خندید و مرا آرام پس زد و از حمام بیرون رات.
ناگهان تمام تنم قلب شد و به تپش ااتاد .هرگز در زندگیام اینطور نشده بودم،
حتا وقتی آن معشوقهکودک ارانسویام را نوازن میکردم ...هرگز...
شب .هی گاه ننین رنجی نک شیده بودم .د م میخواهد نهرهان را و صف
کنم ،را تار و کردارن را ،ا ما نمیتوانم ،زیرا وقتی این دوروبر اســــت م یل و
کشـــشـــم به او کورم میکند .عنتی ،عادت ندارم نزدین نیمفتها باشـــم .اگر
نشـــم هایم را برندم ،میبینمش ،و ی انر بخش بیحرکتی از او را ،صـــحنهی
صامت سینمایی ،بخش دو ستدا شتنی زودگذر ،مثالً ن ش سته ،ین زانو را زیر
دامن کوتاهش تا زده و بند کفشـــش را میبندد« .د ورس هیزne montrez ،
( »pas vos zhambesصدای مادر و یتاست که اکر میکند زبان ارانسه بلد
است و از او میخواهد که رانهایش را به نمایش نگذارد).
شــعری از من .شــعری موزون دربارهی مهگان ســیاه دودیان ،نشــمهای
خاکســـتری کمر نگ و خیرهان ،پنج کن من نابرابرِ روی بینی کو تاه و
کرکهای قهوهای روی دســت و پایش؛ اما پارهان کردم و امروز نیزی از آن
در خاطرم نمانده .حاال شاید انر بتوانم ویهگیهای و را با تکراریترین واژهها
(از داتر خاطرات بازنوشته شده) اینگونه برشمرم :موهایش قهوهای مایل به قرمز
اســت ،بها به قرمزی بهای آبنراتمکیده ،ب پایینی گوشــتی و خوشــگل...
آه ،ای کان نویسندهای زن بودم که میتوانست قیااهی برهنهی او را از زاویهی
دیدی برهنه بریند! اما نهکار کنم که هامررت هامررت اســـتخواندار و درازم ،با
ســـینهی پرمو و ابروی کلفت ســـیاه ،هجهی غریب و گودا ی پر از دندان های
نیمهپوسـیدهی هیوالیی پشـت رخند مالیم پسـرانه .او هم دخترک ظریفِ رمانی
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زنانهنویس نرود .نیزی که مرا دیوانه میکند سر شت دوگانهی این نیمفت است
و شاید ب شود گفت همهی نیمفتها ،ترکیری از ظراات کودکانهی خیالانگیز با
هرزگی توجیهناپذیر ،متاثر از تصـــاویر و آگهیهای زنانهی روزنامهها ،اثرگراته
از قرمزی رنگ باختهی نهرهی پیشـــخدمت های نوجوان اروپا (دخترکانی که
بوی پودر گل مینا و بوی عرق میدهند) و متاثر از رو سپیهای ب سیار جوانی که
در روســپیخانهها خودشــان را مثل بنهها درســت میکنند؛ و باز همهی اینها
ترکیب میشـــود با تُردی بی ن و زیرایی که از دل گُل و گِل میتراود ،از دل
برگ و مرگ ،آه خدایا ،خدایا .و از همه یگانهتر این است که او ،و یتا ،و یتای
من ،میل شهوانی باستانی این نگارنده را به خود اختصاص داده است.
ن هارشـــن ره « .برین ،مادر را وادار کن که اردا من و تو را به گلس یکمان
بررد ».این ها واژه به واژه حرف های آن نگار دوازده ســـا ه بود که هنگام آمدنِ
م ن به ایوان و راتنِ او به داخل ســاختمان با صــدایی خواســتنی زیر گوشــم نجوا
کرد .بازتاب آاتاب عصر مثل مروارید سفید و روشن ،مثل سرنیزههای بی شمارِ
رنگینکمان ،روی ماشین قورباغهای می رزید .برگهای نارون تنومندی سایهی
د پذیری بر تخ تهکوبِ دیوار خا نه ا نداخ ته بود ند .هر دو در خت ســـپ یدار
می رزیدند .صــدای رات و آمد ماشــینهایی از دوردســت به گون میرســید؛
بنهای داشـــت یکی را صـــدا میکرد« :نانســـی ،نانســـی!» و و یتا نوار کارمن
کونو وی محروبش را که من ارکســـتر کوتو ه ها می نامیدم و او ایناینکنان
شوخیِ ریشخندآمیزم را مسخره میکرد توی ضرر گذاشته بود.
پنج شنره .دی شب من و زنِ هیز و و یتا روی ایوان ن ش سته بودیم .بخار گرمی
در تاریکی شـــهوانی عمق میگر ات .هیزِ پیر ایلمی را که یکی از روز های
زم ستان با و یتا دیده بود مف صل تو ضیح داد .دا ستان م شتزنی بود که در او
بدبختی با کشیش پیری دیدار کرده بود .اتفاقا کشیش هم در جوانیان مشتزن
بوده و هنوز هم میتوانست گناهکاری را ناکار کند .روی زمین ،روی تشکنهی
نرمی ،کنار هم نشـــســـته بودیم (بهواقع و یتا خودن را میان ما ارو کرده بود،
سوگلی) .نوبت من که شد ،از سفر خون و ماجراجویانهای که به ق ب شمال
داشــتم گفتم و ســپس از داســتانی ســاختگی؛ از هفتتیری که نیروی تخیلم به
دستم داد و به سمت خرسی شلین کردم .خرس اریاد کشید« :آه ».در تمام این
مدت بهواقع حواســـم جمع و یتا بود که کنارم نشـــســـته بود و من همانطور که
حرف میزدم از آن تاریکی مهر بان که جنرش ا ندامم را نامرئی میکرد بهره
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میجســتم و دســتهایم را طوری تکان میدادم که به دســت و شــانهی و یتا و
عروســن پشــمیان میخورد ،عروســکی که دخترک ضــمن بازی یکریز به
ران هایم ارو میکرد .ســـرانجام ،وقتی عزیز پرتبوتابم را در تار های تنیدهی
نوازنهای اماییام گراتار کردم ،به خود اجازه دادم که پای برهنهان را تا م
پای پوشـــیده با کرکهای ســـیخشـــده نوازن کنم ،و همزمان به یفهی خودم
بخندم و رزه به اندامم بیندازم تا رزن واقعیام را پنهان کنم .یکی دو بار هم
جدی ،و ی تند ،پوزهام را ب ه صـــورت او ما یدم و با این کار حظهای گرمای
موهایش را روی بهایم احساس کردم .همزمان دستی به سر عروسکش ما یدم.
او هم خیلی وول میخورد ،آنقدر که ســرانجام مادرن با خشــم از او خواســت
آرام بگیرد و عروســکش را به دل تاریکی پرتاب کرد .من هم خندیدم و طوری
از روی پای و یتا به ســمت هیز خم شــدم که توانســتم دســتم را از زیر پیراهن
پسرانهی نیمفتم به روی کمر الغرن بخزانم و پوستش را مس کنم.
اما میدانســتم که این کارها بیاایده اســت و دیگر از آن همه میل حا م بد
شده بود و اح ساس میکردم را سم بدجوری برای تنم تنگ شده .از این روی،
وقتی مادرن در آن تاریکی با خونســـردی اعالم کرد که « به نظر ما حاال دیگر
وقتش ر سیده که و برود بخوابد »،کم و بیش خو شحال شدم .و یتا گفت« :و به
نظر من تو خیلی بدجنســـی »،و مادرن گفت« :این هم یعنی اردا پیننیکی در
کار نی ست ».و یتا جواب داد« :اینجا ک شوری آزاد ا ست ».وقتی و با روحیهی
برانک سی از آنجا رات ،بهخاطر بیحا ی و س ستی ب سیار همانجا ن ش ستم تا هیز
سیگار دهمش را کشید و از دست و گله کرد.
را ستش را بخواهی ،حتا در ین سا گی هم نا سازگار بود .ا سراببازیهایش
را از توی گهواره پایین میانداخت تا مادر بینارهان یکریز جمعشــان کند ،بنهی
نســـناس! حاال هنوز هم ،در این ســـن ،آتشـــپاره اســـت .تنها نیزیکه میخواهد
ورجهورجه کردن و قر و واقر و با این و آن رقصــیدن اســت .نمرههایش خیلی بد
بود و ی تو مدرســهی تازهان بهتر از مدرســهی پســکی شــد (پســکی محل قرلی
زندگیشان در یکی از ایا تهای غرب میانه بود .خانهی رمزدیل خانهی مادرْشوهر
مرحومش بود و کمتر از دو سال پیش به این خانه ننل مکان کرده بودند).
«نرا آنجا ناراحت بود؟»
«آه ...من بیناره باید میدانســـتم ،نون خودم هم تو بنگی همین تجربه را
داشـــتم :پســـرها م آدم را میپینانند ،با نند کتاب توی ســـینهات میکوبند،
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موهایت را میکشــند ،به پســتانهایت میزنند ،طوری که درد میآید ،دامن آدم
را باال میزنند .در ست ا ست که زمانِ ر شد تنییرات خلنی هم کم نی ست ،اما و
بزرگش میکند .بنهایســت اخمو و ناســازگار .پررو و ناارمان .مثل اینکه ســر
کالس نوک خود کارن را به باســـن ویوال ،آن دختر ای تا یایی ،ارو کرده.
میدانی ،مو سیو ،د م نه میخواهد؟ دو ست دارم از شما خواهش کنم که اگر
پاییز هنوز اینجا بودید ،در انجام تکا یفش کمکش کنید .به نظرم شــما همهنیز
بلدید ،جنراای ،ریاضی ،ارانسه».
موسیو پاسخ داد« :بله ،همهنیز».
هیز ،بیدرنگ ،پرسید« :یعنی اینجا خواهید بود!»
د م میخواســت اریاد بزنم و بگویم انر اگر بتوانم گاهگاهی این شــاگرد
ناارمانم را ناز و نوازن کنم ،تا ابد میمانم .اما باید در برابر او هوشــیار و محتاط
راتار میکردم .بنابراین ،انر نا های ســـر دادم و دســـتها و پاهایم را ناهمزمان
( 5)le mot justeکشیدم و زود به اتاقم راتم .اما زن آشکارا هنوز نمیپذیرات
که روز به پایان آمده و میخواســت باز هم با هم بنشــینیم .دیگر توی تختخواب
ســردم دراز کشــیده بودم و دســتهایم را که روم بوی و یتا را در خود داشــتند
روی صورتم ا شار میدادم که صدای صاحرخانهی خ ستگیناپذیرم را شنیدم؛
یوان به سمت در اتاقم میآمد و آهسته میپرسید انر میخواهم بدانم مجلهی
گلنس اند گا را که ن ند روز پیش قرض گرا ته بودید تمام کردید؟ و از
اتاقش داد زد که «پیش من اســـت ».این خانه برای خودن کتابخانهایســـت که
کتاب قرض میدهد ،خدا رحم کند.
۶
جمعه .نمیدانم اگر در کتابم این بیت شعر (ناک قرمز روشن) از رونسار
یا این دو بیت شــعر (تپهی کونکی پوشــیده از کرکهای نازک /تزئینشــده با
ایلهی قرمزی در میان) 7از رمی بلو را واگویه کنم ،ناشرهای درسخواندهام نه
خواهند گفت .اگر بیش از این در این خانه و زیر اشار توانارسای این وسوسهها
و در کنار عزیزم ،نازنینم ،عمرم ،عروســم ،بمانم ،دوباره دیوانه خواهم شــد .آیا
هنوز مادر طریعت راز بلوغ را در دامن او گذاشـــته؟ احســـاس ورم کردن .نفرین
ایر ندی .از سنفااتاده .مادربزرگش آمده« ۸.م ستر یوتروس»( 9این عرارت را از
مجلهای دخترانه ننل میکنم) شـــروع میکند به ســـاختن دیوار نرم و کلفتی که
روی آن ممکن است بنهای خوابانده شود .مرد دیوانهی کونکی درون سلو ی
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نرم.
اگر زمانی ،از روی اتفاق ،کســـی را بکُشـــم ...روی « اگر» تاکید میکنم،
نیزی که به این کار وادارم کرده باید بهمراتب جدیتر از آنی باشـــد که آن
زمان مرا به کشـــتن وا ریا وامیداشـــت .روی این نیز تاکید کنم که آن زمان
بیعر ضه بودم .اگر روزی مرا ننرهداغ کنید تا بمیرم ،به یاد دا شته با شید که انر
حملهای از جنون میتواند ننین انرژیای به من بدهد که اینگونه بیرحم ش ـوم
(شــاید در همهی این پاراگراف دســت برده شــده) .گاهی در خواب دســت به
کشتن میزنم .اما میدانید نه اتفاقی میااتد؟ مثالً هفتتیر را بلند میکنم .رو به
د شمن مورد نظر هدف میگیرم .آه ،ما شه را هم بهواقع میک شم ،اما تیرها یکی
پس از دیگری ،ســـربهزیر ،از دهانهی و ه روی زمین میریزند .در آن خوابها
تنها اندیشهام مخفی کردن شکست ااتماحم از دشمنی ست که هر آن آزردهتر
میشود.
ام شب ،سر شام (در ست حظهای که آمدم به شوخی دربارهی سریل مدل
مسواکیِ خوشگلی که هنوز جدی برای گذاشتنش تصمیم نگراته بودم توضیح
دهم) ،گربهی پیر ،مادرانه و کمی مســـخره ،زیرنشـــمی به و نگاه کرد و به من
گفت « :اگر طرف واقعاً خل نشده ،بهتر است اکر این مدل سریل را از سر بیرون
کند ».و بیدرنگ بشـــناب ماهی پختهان را طوری پس کشـــید که بهجز یوان
شـــیرن همهنیز را روی میز برگردا ند و از ا تاق نا هارخوری بیرون پر ید .هیز
پرسید« :اگر و بهخاطر این راتارن عذرخواهی کند ،شما هم اردا با ما به گلس
ین تشریف میآورید تا کمی شنا کنیم؟»
بعد از شام ،از غارهای رزانی که دو هماورد در آنها معرکه گراته بودند صدای
هو ناک بسته شدن درها و سروصداهای دیگر شنیده میشد.
و یتا عذرخواهی نکرد .پس برنامهی دریانه نو شـــد .شـــاید واقعاً خون
میگذشت.
شنره .نند روزی ست که وقتی توی اتاقم مینشینم و مینویسم در را نیمهباز
میگذارم؛ اما انر امروز شکارم به دام ااتاد .و بیآنکه مرا صدا کند وارد اتاق
شد و برای پنهان کردن شرمش از این ورودِ سرزده مدتی وول خورد ،پاهایش
را تاپ تاپ به زمین کوبید ،ورق ها را زیر و رو کرد و ســـپس با عالقه از خرِ
خون نوشـــته های کابوسوارم تعریف کرد .آه ،نه ...مک میان دو پاراگراف
حاصــل خونخ ی ین خوشــنویس نرود؛ حروف رمز وحشــتناکی از هرزگی
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ویرانگرم بود (که او نمیتوانســت رمزشــان را بگشــاید) .وقتی حلنههای قهوهای
موهایش را روی میز کارم خم کرد ،هامررتِ هار دســتش را با تنلیدی شــرمآور
از مثالً خوی شاوندی نزدین دور بازوی او گذا شت و وانمود کرد که هنوز دارد
کاغذ توی دســت و را از ااصــلهی نزدین میخواند .مهمان بیگناه کونو وی
من آرام به حا ت نیمهنشسته روی زانویم نشست .نیمر ستودنی ،دهان نیمهباز و
موی گرمش در سـه ایننی دندان نیش برهنهام بود؛ و گرمای پاهایش را از روی
راس پسرانهی خشنش احساس میکردم .ین آن و ناگهان اهمیدم که میتوانم
بیآنکه تنریه شوم گلویش یا ااروزهی دهانش را برو سم .ینین دا شتم که او این
اجازه را به من میدهد و حتا به گونهای که ها یوود میآموزد ن شمهایش را هم
میب ندد .م ثل یســـ یدن بســـتنی با خا مهی شـــکالتی روی آن .بهواقع ،نیزی
نامعمولتر از آن نرود .نمیتوانم به خوان ندهام ( که در این ح ظه شـــا ید دیگر
ابروهایش را تا پ شت سر کنلش باال ک شیده) بگویم که از کجا اهمیدم .شاید
گونِ میمونیام ناخودآگاه تنییر کونکی را در آهنگ صدای نفس او احساس
کرده بود ،نون حاال دیگر به نوشـــتههای خرننگقورباغهی من نگاه نمیکرد،
بلکه با کنجکاوی و خوی شتنداری منتظر بود .آه ،نیمفت پاک و زالل من! منتظر
بود که مســـتاجر ااســـونگرن کاری را که تشـــنهی انجام دادنش بود انجام دهد .به
گمان من ،از نظر ین کودک مدرن ،ین خوانندهی ب سیار م شتاق مجلههای ایلم یا
آدم زبردســتی در تماشــای نمای نزدین آهســته ،نندان هم عجیب نراشــد که مرد
بزرگسال خونقیااهی توانمندی ...دیگر دیر شد.
خانه ،ناگهان ،با صـــدای وئیز ورا به رزه درآمد .خانم هیز تازه وارد خانه
شده بود و وئیز دا شت از مردهی نیزی که او و ز ی تام سون در زیرزمین دیده
بودند برای هیز حرف میزد .و یتا کونو و هم کســی نرود که از ننین داســتانی
بهآسانی بگذرد.
یک شنره .پر از تنییر ،بدخلق ،خونخلق ،بدراتار ،باوقار با ج ست و خیزهای
زنندهی کودکانه ،جانگداز و خواستنی ،از ارق سر تا ناخن پا (کامالً نیوانگلندی،
مناســبِ قلم نویســندههای زن) ،از پاپیون ســیاهش و ســنجاق موهایش گراته تا
عالمت کونن روی ماهینهی ساق پایش ،دو این باالی جوراب سفید زبرن
(جای ضربهی کفش ا سکیت در پ سکی) .با مادرن برای ج شن تو دی ،نیزی،
به خانه ی خانم همیلتون رات .با دامن بلند و اراک کتانی شـــ رنجی .از همین
حاال بهنظر نلنلههای کونکش خوب شکل گراته .سوگلی زودرس!
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دوشنره .صرحی بارانی« .از آن صرحهای مالیم خاکستری 10»...پشت پیهامهی
سفیدم طرم گل یاس دارد .خودم هم مثل یکی از آن عنکروتهای ورمکردهی
رنگپریدهی باغهای قدیمیام که میان تار درخشانم نشستهام و هر آن به این تار
و آن تار ضربهای میزنم و تکانشان میدهم .تارهایم در سرتاسر خانه تنیده شده
و مثل جادوگری نیرنگباز از همین نن ه به همهی صداهای خانه گون میدهم.
آیا االن و توی اتاقش ا ست؟ آرام ابری شم تارم را میک شم .نه ،نی ست .می شنوم
که و هی د ستمال کاغذی د ست شویی مینرخد و صدای ناپیو ستهای میدهد؛
و ی تار و ریســمان گســتردهام صــدای پایی از دســتش ـویی به ســمت اتاقش ثرت
نمیکند .آیا هنوز هم دارد دندانهایش را مسواک میزند؟ (تنها کار بهداشتیای
که و واقعاً با میل انجام میدهد) .نه .درِ دستشویی همین حاال بسته شد .پس باید
در جای دیگر خانه شــکار خوشــرنگ و زیرایم را حس کنم .بهتر اســت تاری از
ابریشـــم به پایین پلهها بکشـــم .خشـــنود از این هوشـــیاریام ،میاهمم که توی
آشــپزخانه نیســت و در یخنال را نمیکوبد یا اریاد گوشــخراشــی بر ســر مامای
منفورن (که به گمانم دارد از سومین گفتوگوی تلفنی آه سته و آرامبخ شش
ذت میبرد) نمیکشد .بسیار خوب ،بهتر است به جستوجوی پنهانیمان ادامه
دهیم و امیدوار باشــیم .مثل نور به ســمت ایوان ُسـر میخورم و میبینم که رادیو
خامون اســـت (ماما هنوز دارد خیلی آرام با خانم نتایلد یا خانم همیلتون
حرف میزند ،سر شده ،رخند میزند و با د ست آزادن جلوی دهنی گو شی
را گراته ،گویی دارد شـــایعهی ســـرگرمکنندهای را حاشـــا میکند ،هو ،نو،
موسیو ...صدایش را پایین میآورد ،کاری که هنگام گفتوگوی رودررو هرگز
نمیکند ،خانمِ رک و بیپرده) .پس نیمفت من ا صالً توی خانه نی ست! راته! آن
نیزی که ت صور میکردم که توری من شور نور شکن ا ست تار عنکروت قدیمی
خاکگراته از آب درآمد ،خانه خا ی ست ،مرده است .اما ناگهان صدای هِرهِر
شیرین و آه ستهی خندهی و یتا را از میان در نیمهباز شنیدم« :به مادر نگویی که
من همهی سوسیس شما را خوردم».
وقتی از اتاقم بیرون دویدم ،راته بود .و یتا ،کجایی؟ ســـینی صـــرحانهای که
خانم صاحرخانه خیلی خوب آماده کرده بود آنجا بود .وال ،و یتا!
ســهشــنره .دوباره ابرها مزاحم راتن به آن دریانهی دســتنیااتنی شــدند .آیا
سرنوشت دسیسه میپرورد؟ دیروز ،روبهروی آینه شورت نوی شنایم را امتحان
کردم.
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نهارشــنره .بعدازظهر ،هیز (با کفشهای مناســب و راس دســتدوز) آمد و
گفت که با ما شین میرود مرکز شهر تا برای دو ستِ دو ستش هدیهای بخرد و
خواســت که اگر ممکن اســت من هم با او بروم ،نون ســلینهی خیلی خوبی در
انتخاب پارنه و ع ر دارم .ســپس زیر ب گفت« :میخواهم ع ر وســوســهانگیز
مورد عالقهی خودت را انتخاب کنی ».هامررتی که در کار ارون ع ر اســـت
نهکار میت وان ست بکند؟ مرا میان ما شینش و ایوان جلوی خانه گیر انداخته بود
و وقتی هیکل گندهام را بهزحمت بارین کردم تا به درون خانه بخزم (و هنوز با
ناامیدی دنرال راه ارار میگشــتم) گفت« :عجله کن ».ماشــین را روشــن کرد و
وقتی به کامیونی که برای دوشـــیزهی پیر و زمینگیر خانهی روبهرویی صـــند ی
نرخدار آورده بود و حاال داشـــت بهســـختی دور میزد محترمانه احش میداد
صـــدای تیز و یتایم از پنجرهی ایوان بلند شـــد که «هی ،شـــما دو تا! کجا دارید
میروید؟ من هم میآیم! صــرر کنید!» هیز واق زد که «محلش نگذار» و همزمان
موتور را خامون کرد؛ بیناره رانندهی نازنین من نفهمید که و یتا به ین آن
خودن را به ماشـین رسـاند و حاال داشـت دسـتگیرهی در سـمت مرا میکشـید.
وقتی او را دید ،گفت« :این یکی را دیگر نمیشود تحمل کرد ».اما و سوار شده
بود و از خو شحا ی می رزید و به من میگفت« :ین کم با سنت را بکش عنب.
با تواَم!» هیز از گوشــهی نشــم به من نیمنگاهی کرد و به این امید که االن وی
پررو را از ما شین بیرون میاندازم داد زد « :و!» همانطور که ماشین جلو پرید و و
به عنب پرت شد و همزمان من نیز به عنب پرت شدم ،و (برای نندمین بار) گفت:
«دیدی من هم آمدم!» و هیز که با خشــم روی دندهی دو میگذاشــت گفت« :این را
دیگر نمیشــود تحمل کرد که ین بنه اینقدر بدراتار باشــد و تا این اندازه ســمج،
آن هم وقتی میداند که نمیخواهیم بیاید و بهجایش باید برود حمام».
بند انگ شتانم روی شلوار جین آبی بنه بود .متوجه شدم که پابرهنه ا ست و
روی ناخن های پاهایش نن ه هایی از الک قرمز آ را ویی مانده و دور انگشـــت
شـــســـت پایش نســـب کاغذی زده .آه ،خدایا ،حاال ن ور میشـــود این پای
نازکاســتخوانِ بلندانگشـتِ میمونی را نروســید! بیآنکه ندیمهمان بریند ،ناگهان
د ستش توی د ستم سر خورد .در تمام راه تا خود ارو شگاه آن پنجهی کونن
داغ را در میان انگشتانم نگه داشتم ،نوازیدم و اشار دادم .پرههای دماغ مار ینیِ11
راننده که حاال دیگر کرمپودرن ریخته بود یا پاک شـــده بود برق میزد ،و
خودن هم ســخنرانی یننفرهی معرکهای دربارهی رات و آمد ماشــینها اجرا
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میکرد و از نیمر رخند میزد ،از نیمر ب و ونه برمینید و از نیمر به
مهههای نناشــیشــدهان دســت میزد ،و من در تمام این مدت دعا میکردم که
هرگز به آن اروشگاه نرسیم ...و ی رسیدیم.
حرف دیگری ندارم که گزارن بدهم ،بهجز این که ،نخســــت ،در راه
برگشــت به خانه ،هیزِ بزرگ هیزِ کونن را روی صــند ی پشــت نشــاند ،و بعد
خانم تصـــمیم گر ات که انت خاب هامررت را برای خودن و زدن به پشــــت
گونهای خونریختش نگه دارد.
پنج شنره .آغاز ماه گرم با تگرگ و تندباد همراه شد .امروز الی دانشنامهی
جوانان کاغذروغنیای پیدا کردم که بنهای کوشـــیده بود روی آن ننشـــهی
آمریکا را روبرداری کند و پشت آن کاغذ ،روبهروی نمای کلی ننشهی الوریدا
و خلیج مکزین ،اهرســت تای شــدهای از نام (بیشــن) همکالسهای و در
مدرسهی رمزدیل بود .شعری بود که خیلی زود از بر شدم.
انجل ،گریس
آستین ،الوید
بیل ،جن
بیل ،مری
باک ،دنیل
بایرن ،مارگریت
کمرل ،ا س
کارماین ،رز
نتایلد ،ایلیس
کالرک ،گوردون
کوِن ،جان
کوِن ،مریین
دانکن ،وا تر
اا تر ،تِد
انتیژیا ،استال
الشمن ،ایروینگ
ااکس ،جور
گلیو ،میبل
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گودیل ،دونا د
گرین ،وسیندا
همیلتون ،مری رز
هیز ،د ورس
هانن ،رز ین
نایت ،کن
منکو ،ویرجینیا
منکریستال ،ویویین
منایت ،آبری
میراندا ،انتونی
میراندا ،ویوال
رزاتو ،امیل
شلنکر ،ینا
اسکات ،دونا د
شریدن ،اگنس
شروا ،او گ
اسمیت ،هیزل
تا روت ،ادگار
تا روت ،ادوین
وین ،الل
ویلیامز ،را ف
ویندمو ر ،وئیز
ین شعر ،ین شعر واقعی! وقتی ا سم «هیز ،د ورس» را در سایهی نامهای
خاص ک شف کردم ،نندر برایم عجیب و شیرین بود ،با دو محااظ شخ صی از
رز ،شاهزادهای ااسانهای میان دو ساقدون .د م میخواهد آن رزی را که دیدن
این ا سم در میان ا سمهای دیگر به تیرهی پ شتم داد برایتان تحلیل کنم .نهنیزی
ننان مرا به هیجان میآورَد که نزدین اســـت اشـــن هایم ســـرازیر شـــوند،
اشـنهای اراوان و داغ و دُرمانندی که شـاعران و عاشـنان میریزند؟ بهراسـتی
نهنیزی؟ آخر علت هیجان من از دیدن این ا سم نا شناسِ عزیز در پی آن نناب
رســمیان («د ورس») و آن جابهجایی نامانوس نام و نام خانوادگی ،که به ین
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جفت د ستکش نو یا ر پون نو میماند ،نی ست؟ آیا «ر پون» واژهی کلیدی
نیست؟ آیا به این د یل است که همیشه ذتی در رازهای پینیده و ناشفاف نهفته
و ر پوشـــی آویخته که تو بهتنهایی برگزیده شـــدهای تا از پس آن گوشـــت و
پوســـت و نشـــمی را که به تو رخند میزند برینی؟ یا آیا به این د یل اســـت که
میتوانم همهی همکالسهای دوروبر عزیزِ اندوهگین و گراتهام را مجسـم کنم:
گریس و جونهای رســـیدهان؛ گینی و پاهای ســـســـتش؛ گوردون ،جلقزن
سرکش؛ دانکن ،د نن بدبو؛ اگنسِ ناخنخور؛ ویوال ،با جونهای سر سیاه و
پســتانهایی که باال و پایین میپرند؛ راز ین زیرا؛ مری رز تیرهپوســت؛ اســتالی
دوســـتداشـــتنی که به غریرهها اجازه داده به او دســـت بزنند؛ را ف ،قلدرِ دزد؛
ایروینگ ،که برایش بســی متاســفام؟ و او که در میان همهی نامها گم شــده ،با
مدادی بهدندانجویده ،منفور معلمها و مجذوب نگاه پسرها که بر مو و گردن او
خیره مانده ،و یتای من.
جم عه .آرزو میکنم ااج عهای وحشـــت ناک ر د هد ،نیزی م ثل ز ز ه،
انفجاری بزرگ .مادرن یکریز و طوالنی با همه میرود و مایل ها از خانه دور
میشود .و یتا در آغون من اشن میریزد و من ،مردی آسودهخاطر ،سرخون
در م یان این خرا به ها 1۲.شـــگفتی او ،توضـــیح های من ،د یل و بر هان هایم،
نا یدنهایم .خیا راایهای بیهوده و احمنانه! ین هامررت شــجاع ممکن بود با او
نفرتانگیزترین بازی ها را بکند (مثالً ،در روزی مانند دیروز که دخترک دوباره
به اتاقم آمد تا نناشــیهایش را نشــانم دهد ،کاردســتیهای مدرســه)؛ شــاید آن
هامررت به او رشــوهای میداد و ســپس ارار میکرد .شــاید مردی ســادهتر و اهل
عملتر جدی از جایگزین های ســـوداگرانهی گوناگون بهره میبرد ،بهویهه اگر
میدانست به کجا بگریزد؛ من که نمیدانم .بهرغم ظاهر مردانهام ،به شدت ترسو
و بزد م  .روم رمانتیکم حتا با اندیشیدن به انجام کاری ناپسند و ناشایست به رز
و وحشـــت میااتد .آن هیوالهای هرزهی ســـواحل« .اما برو جلو ،برو!» 1۳آنابل
روی ین پا میپرد تا پایش را توی شـــلوارکش بکند و منِ دریازده در دریایی
پرتالطم میکوشم او را برینم.
ه مان روز .دیرو قت ،خیلی دیر .نراغم را روشـــن کردم تا خوابی را که
دیدهام یادداشــت کنم .ا رته خوابم پیشزمینهای داشــت .ســر شــام ،هیز از روی
محرت اعالم کرد حاال که ادارهی هواشـــناســـی قول داده پایان هفتهای آاتابی
دا شته با شیم روز یک شنره ،بعد از کلی سا ،میرویم دریانه .پیش از خواب ،روی
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تختخوابم دراز کشیدم و غرق در دریای اندیشههای عاشنانه ننشه میکشیدم که
ن ور میشــود از پیننین روز یکشــنره ســود برد .میدانســتم که مادر هیز از
اینکه د رندم به من محرت میکند بیزار اســت .بنابراین ،روز ســفر به دریانه را
طوری برنامهریزی کردم که مادر را خوشــحال کنم .تنها با او حرف بزنم ،اما در
حظهای مناســـب هم بگویم ســـاعتم یا عینن آاتابیام را توی امـــای باز میان
جنگلِ دوردســـت جا گذاشـــتهام و با نیمفتم به جنگل بزنم .واقعیت در این برهه
پس نشینی کرد و به رویا بدل شد ،و سفر اکتشاای به دریانه به هرزگی کشید و
و یتای شاد ،اا سد و شاکی بهگونهای عجیب و آگاهانه د ست به راتاری زد که
عنل میدانســـت که او هرگز ننین کاری نمیکند .ســـاعت ســـه صـــرح ،قرص
خوابی خوردم و اوری خوابی دیدم که دنرا هی این رویاها نرود و ی هجوی از
آنها بود .دریانهای که هرگز ندیده بودم ،بهنوعی معنیدار و وا ضح پیش رویم
هویدا شــد :بســتری بود از یخ زمردی که رویش عابی شــیشــهای زده باشــند.
ا سکیمویی آبلهرو با تال شی بیهوده سعی میکرد آن را با کلنگ ب شکند .بهرغم
آن که در یا نه یخ زده بود ،روی ســـا حل شـــنیان میموزا ها و خرزهره های
وارداتی گل داده بود ند .بهینین دکتر بالنش شـــوارتزمن برای اازودن ننین
خواب شــهوانیای به پروندههایش ین کیف پر از شــیلینگ به من میپرداخت.
متاســـفانه ،بنیه ان پراکنده و قاطی بود .هیز بزرگ و هیز کونن دور دریانه
ا سب سواری میکردند و پس از آنها من هم از روی وظیفه شنا سی سوار ا سب
شـــدم و باال و پایین راتم ،به پاهایم قوس دادم و از هم بازشـــان کردم ،گرنه
بهواقع هی اسری میانشان نرود ،انر هوای سرن بود ،یکی از آن اشتراههایی که
در ذهن پریشانخیالِ خواب ر میدهد.
شـــنره .قلرم هنوز به دیوارهی ســـینهام میکوبد .هنوز هم از یادآوری کار
خجا تآورم به خود میپینم و آهسته نا ه میکنم.
نمای پ شت .نگاهم گذرا به پو ست شفاف کمرن ،میان نیمتنه و شلوارک
ورزشـــی ســـفیدن ،ااتاد .روی رهی پنجره خم شـــده بود و برگهای درخت
سپیدار پشت پنجره را میکند و همزمان گرم حرف زدن با پسرک روزنامهرسان
(اکر کنم کن نایت) بود که نند حظه پیش از آن روزنامهی محلی رمزدیل را
بــا ضـــربــه ای دقیق روی ایوان پرت کرده بود .در این حظــه ،شـــروع کردم
نگ نگان به سمت و خزیدن یا ،به قول بازیگرهای پانتومیم ،نگیدن .همانطور
که آهســته و تو دنده خالص به ســویش میراتم ،دســت و پایم س ـ وم محدبی
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شـــدند که میان هدف ااتادند ،به جای آن که روی آن قرار بگیرند :هامررت،
عنکروت زخمی .گویی ساعتها طول ک شیده تا به او بر سم :مثل این بود که از
سمت ا شتراه تل سکوپ او را دیدهام و با بیدقتیِ تمام ،مثل آدم الج ،روی پاهای
کج و کو ه به سمت باسن سفتش حرکت کردم .سرانجام ،به پشت سرن رسیدم
و بهاشـــتراه تصـــمیم گراتم پسِ گردن او را بگیرم و تکانش بدهم تا بدینســـان
حیلهی واقعی ام را پنهان کنم .اما ناگهان و با صدای گوشخراشی زوزه کشید و
گفت« :و م کن!» دخترک همننان رو به خیابان ایســتاده بود و با پررویی هر نه
از دهانش درمیآمد میگفت ،متلن ،گوشـه و کنایه ،و هامررتِ پسـتا رت با
رخندی شرمآ ود ،د خور ،عنبنشینی کرد.
اما حاال برین که پس از آن نه اتفاقی ااتاد .بعد از ناهار ،روی صـــند ی
کوتاهی م داده بودم و مثالً م ا عه میکردم .ناگهان دو دست کونن تردست
نشمهایم را پوشاند :از پشت طوری دزدانه روی پنجههایش آمده بود که گویی
به ارم رقص با ه مانور صرح مرا بازاجرا میکرد .انگ شتهایش جلوی خور شید
را گراته بودند و پرتوهای قرمز بازمی تاباندند و خودن بریدهبریده میخندید و
تنش را به این ســـمت و آن ســـمت میپیناند .بیآنکه از حا ت میده درآیم،
بازوهایم را به عنب و دو سو بردم .د ستهایم روی پاهای نابن و قلنلکیان
کشیده شد و کتابِ روی پایم مثل سورتمه به پایین سرید .خانم هیز سالنه سالنه
باال آمد و با کمی نشمپوشی گفت« :اگر مزاحم کارهای پهوهشیتان می شود،
محکم بزنیدن .نندر این باغ را دوست دارم (در این جملهان نشانی از عالمت
تعجب نرود) ،زیر نور خورشــید معرکه نیســت (و در این جمله نشــانی از عالمت
ســوال نرود) »،و با نشــانهای از خشــنودیِ ســاختگی خانمِ نفرتانگیز روی نمن
ن ش ست و به د ستهای ازهمجدایش تکیه داد و به آ سمان نگاه کرد .در ست در
همین حظه توپ کهنهی تنیســـی روی او ااتاد ،و « و» از باال با اعتماد گفت:
«برخشـــید ،مادر .نمیخواســـتم تو را هدف بگیرم ».ا رته که نه ،د ررک معرکهی
کرکدار من.
1۲
این بیستمین و آخرین یادداشت است و وقتی میخوانی میاهمی که بهخاطر
نوآوریهای هوشــمندانهی شــی ان همهی طرم و برنامهها یکســان پیش میرود.
شی ان اول خودن وسوسهام میکند ،سپس جلوی مرا میگیرد و با دردی مرهم
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در بن هستیام رهایم میکند .خوب میدانستم د م نه میخواهد و این خواسته
را ن ور به انجام برســـانم بیآن که پاکدامنی دخترک را آ وده کنم ،زیرا در
زندگیام تجربههایی از میل جنســـی به کودکان داشـــتهام؛ مثالً بارها از راه نگاه
ما نِ نیمفتهای کنمکی توی پارک شـــدهام و در گرمترین و شـــلوغترین
نن هی اتوبوسهای شهریِ پر از بنهمدر سهایهای سرپا ،با احتیاط و ددمن شانه،
نیمفتها را گیر انداختهام .اما حاال نزدین به سه هفته بود که همهی دسی سههای
رقتانگیزم ننش بر آب میشــد .ا رته عامل بیشــتر این ناکامیها زنِ هیز بود (که
همانطور که خواننده متوجه خواهد شد ،همهی وح شتش از این بود که مرادا و
از من ذت بررد تا من از و) .اگر شی ان نفهمیده بود که برای هر نه بیشتر بازی
دادنِ من باید کمی هم به من آرامش برخشد ،بهویهه با آن شور و هیجان بسیاری
که ن سرت به آن نیمفت در من ایجاد شده بود ،برای نخ ستین نیمفتی که در تمام
زندگیام در ننگالِ زشــت ،رنجکشــیده و خجا تیام داشــتم ،بیگمان دوباره به
تیمارستان روانه میشدم.
بی تردید تا کنون خواننده متوجه سرابِ راتن به دریانه هم شده ا ست .اگر
بهجای خانم هیز ،آبری منایت 1این برنامهی دوســـتداشـــتنی را برای راتن به
آن جن گل خ یا ی و آن در یا نهای که قو ش را داده بود ند برای من مین ید،
بهنظر من نی میآمد (گرنه د م میخواســـت بر منز آن بنهشـــی ان بکوبم).
بهواقع ،در وعدهای که خانم هیز داده بود اریری بود :به من نگفته بود که مری
رز همیلتون (دخترک تیرهپوســـتی که او هم برای خودن زیرا بود) قرار اســـت
بیاید ،و اینکه قرار است دو نیمفت با هم بازی کنند و زیر گون هم پ پ کنند
و خالصــه دو تایی با هم خون باشــند و خانم هیز و مســتاجر خونقیااهان نیز،
نیمهبرهنه و متین ،کنار هم بن شینند و گفتوگو کنند ،دور از ن شمهای کنجکاو
و ا مول ،ن شمهایی که بهواقع ا مو ی هم کردند و زبانهایی که یاوهها بااتند.
عجب روزگار غریری! شــتابان از ســرنوشــتهایی که خواهانش بودیم گریختیم.
پیش از آمدنم به اینجا ،صاحرخانهام ننشه میکشد که پیردختری به نام دوشیزه
ایلن را به خانهان بیاورد تا پیش من و و یتا با شد و خودن ،زن ب سیار کا سب و
زحمتکش ،دنرال کار مناسری در نزدینترین شهر بگردد .گویا پیشتر هم مادر
دوشیزه ایلن آشپز خانوادهی خانم هیز بوده است .خانم هیز برنامه را دقیق تنظیم
میک ند :آ قای هامررت عینکی و خم یده با ن مدان هایش از ارو پای مرکزی
میآید و گو شهای ،پ شت انروه کتابهایش ،مین شیند و هر روز پیر و ارسودهتر
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میشود؛ و دوشیزه ایلن هم از دختر دوستنداشتنی و بدِ خانم هیز خوب مراقرت
میکند؛ و خود خانم هیز هم در شهر بزرگ و زیرایی به کار منشیگری مشنول
میشــود .دوشــیزه ایلن ین بار دیگر هم در تابســتان  19۴۴و یتا را زیر ننگال
نامهر بانش داشـــ ته ( و آن تابســـ تان پر از آزردگی و رنج را با تن رزه به یاد
میآورد) .اما حادثهای که آنقدرها هم پینیده نرود همهی برنامههایش را به هم
زد .درست روز رسیدن من به رمزدیل ،دوشیزه ایلن (در شهر ساوانای جورجیا)
از جایی میااتد و گنش میشکند.
13
روز یکشـــنرهی پس از آن شـــنرهای که شـــرم دادم ،بنا به پیشبینی ادارهی
هواشــناســی ،آســمان صــاف و آاتابی بود .وقتی ســینی خا ی صــرحانهام را روی
صند یِ پشت درِ اتاقم گذاشتم تا صاحرخانهی خوبم هر وقت توانست برن دارد
و بررد ،با روار شیهای کهنهام (تنها نیزی که از من و از و سایلم کهن سال شده)
به پاگرد روبهرویی خزیدم و از روی نرده ها به گفتوگوهای پایین خانه گون
دادم و به وضعیت جدید پی بردم:
بگومگوی تند دیگری در خانه بهپا بود .خانم همیلتون زنگ زده و خرر داده
بود که «دخترن تب کرده ».خانم هیز ،با شـــنیدن این خرر ،داشـــت به دخترن
میگ فت که پ ینن ین به تعویق میاا تد .هیز کونو وی پرحرارت به هیز
گندهی سرد گفت اگر اینطور است پس من هم با تو به کلیسا نمیآیم ،و مادر
قرول کرد و رات.
اینها را درست پس از ریش زدن ،ای ستاده روی پاگرد ،شنیدم ،هنوز ال هی
گو شم صابونی بود و پیهامهای که پ شتش عکس گل باللِ آبیرنگ بود (نه گل
یاس) به تن داشــتم؛ حاال صــابون را پاک کرده ،مو و زیر بنلم را ع ر و ادوکلن
زده و ربدو شامرر ابری شمی بنفشرنگی پو شیده بودم و به حا ت ع صری نیزی
زمزمه میکردم .در این حظه ،به درخواست و یتا ،به طرنهی پایین خانه راتم.
دوســت دارم خوانندههای آگاهم در این صــحنهای که در شــرفِ بازســازی
آنم با من همران شــوند؛ از آنها میخواهم که موبهموی آن را بررســی کنند و
خود شان برینند که اگر به قول وکیلم (در ین گفتوگوی خ صو صی) ماجرا را
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با «همد ی بیطراانه» بسنجند ،میاهمند همهی این حادثهی شیرینِ شرابی نندر
بااحتیاط و نندر پاکنهاد اســـت .پس ب یایید شـــروعش کنیم .آه که نه کار
سختی پیش رویم دارم!
شــخصــیت اصــلی :هامررت همهمهکن .زمان :صــرح یکشــنرهای از ماه جون.
مکان :اتاق ن شیمن سرا سر آاتابی .اثاث صحنهی نمایش :کاناپهی راهراه کهنه،
مشــتی مجله ،گرامااون ،عروســن و خرت و پرتهای مکزیکی (مرحوم هرا د
ای .هیز ــــ ـ خدا بیامرزد آن مرد خوب را ـــــ در یکی از روزهای ماه عسلش در
ورا کروز ،پس از نرت نیمروزن در اتـاق آبیرنـگ هتلی ،د ررک مرا پس
میاندازد .گذشــته از د ورس ،نیزهای بســیار دیگری که در جایجای این خانه
دیده میشوند یادگار آن سفرند).
نمایش :آن روز و یتا پیراهن نیت زیرایی پو شیده بود که ین بار دیگر هم
آن را به تنش دیده بودم؛ پیراهنی آستینکوتاه با دامن گشاد و باالتنهی تنگ ،به
رنگ صورتیِ روشن با نارخانههای صورتیِ تیرهتر .برای کامل کردن رنگها،
به بهایش هم رژ زده بود و توی گودی دســـتش ســـیب قرمز بهشـــتی زیرایی
داشـــت .اما برای راتن به کلیســـا کفش نپوشـــیده بود ،و کیف ســـفید روزهای
یکشنرهان را هم نزدین گرامااون پرت کرده بود.
وقتی روی مرل ،کنار من ،نشست ،قلرم مثل طرل شروع به نواختن کرد .دامن
قشــنگ راســش دورن پف کرده بود .حاال دیگر خشــمش ارو کشــیده بود و با
سیب براق توی دستش بازی میکرد .سیب را در میان پرتوهای غرارآ ود آاتاب
باال میانداخت و میگرات ،و با این پرتاب ها و گراتن ها از آن نمای پیا هی
صینلخوردهای میساخت.
هامررت هامررت در یکی از این باال انداختنها سیب را گرات.
و دستهایش را دراز کرد و برق مرمریِ کف آنها را نشان داد و بها تماس
گفت« :برن گردان به من!» با بروز حا تی نشــان دادم که «خوشــمزه» اســت و او
بی در نگ از دســـتم ننگش زد و د ندانش را در آن اروکرد ،و ق لب من ،م ثل
گلو ــه ای از برف زیر پوســــت نــازک ،ارغوانی شــــد .ســـپس بــا زیرکیِ
میمونصـــفتیان که ویهگی خاص آن نیمفتِ آمریکایی بود مجلهای را که باز
کرده بودم از د ستم قاپید (حیف که هی ایلمی از این طرم جا ب ضرر ن شده،
از ارتراط رمزآمیز حرکات همزمان ما) .مجله را ،در جســـتوجوی نیزی که
میخواســت به هامررت نشــان دهد ،بیآنکه صــفحهها به ســیبِ ازشــکلااتادهی
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توی دســتش گیر کنند ،تند و وحشــیانه ورق زد .ســرانجام ،پیدایش کرد .برای
نشـــان دادن عالقهام ،ســـرم را جلو آوردم ،طوری که وقتی ب هایش را با م
دســـتش پاک میکرد موهایش به گیجگاهم خورد و بازویش به گونهام ما یده
شد .بهخاطر پرتوهای غرارآ ود اتاق ،کمی طول کشید تا عکس را خوب برینم و
واکنشــی نشــان دهم .در این مدت ،و یتا ناشــکیرا زانوهای برهنهان را روی هم
می ما ید و به هم میزد .هنوز تصـــویر برایم کمی تار بود ،اما دیدمش :ننان
ســوررئا یســتی روی ماســههای ســاحلی طاقراز دراز کشــیده بود و در کنارن
مجســمهی گنی ونوس میلو به روی شــکم و تا نیمه زیر ماســهها دان شــده بود.
زیر عکس نوشــته بود عکس برگزیدهی هفته .مجله را پس زدم تا آن صــحنهی
زشــت را کنار بزنم .حظهی بعد ،و یتا با حنهبازی کوشــید صــحنه را بازســازی
ک ند؛ ســـرا پا روی من آ مد .م قلن ره و نازکش را گراتم .مج له م ثل پر ندهای
دستپانه روی زمین ااتاد .و یتا برای آنکه رها شود خودن را پیناند و واپیناند
و عنب ک شید و سرانجام روی سمت را ست کاناپه به پ شت دراز ک شید .سپس
بنهی گستا در سادگی تمام پاهایش را روی رانهای من گذاشت.
حاال دیگر از هیجان به مرز جنون رســیده بودم؛ از ســوی دیگر ،زرنگیِ آدم
عاقل را هم دا شتم .همانطور که روی مرل ن ش سته بودم ،با نند حرکت مخفی،
میل جنســـی پنهانم را با پاهای ســـاده وم او هماهنگ کردم .پرت کردن حواس
دخترک از انجام حرکات تنظیمکنندهی الزم برای اجرای موانیتآمیز حنهام
کار آســـانی نرود .برای توجیه جنب و جون های نامرترم تند حرف میزدم ،از
نفس میاا تادم و دو باره نفس تازه میکردم ،و برای توج یه م ک هایم وانمود
میکردم دنداندردی ناگهانی به سراغم آمده ،و در تمام این مدت نگاه شیفتهی
درونیام به هدف طالیی بعدیام بود و با احتیاط به ما ش سحرآمیزم میاازودم،
ما شــی که به شــیوهای توهمآمیز ،اگر نه واقعی ،مرا از شــر پارنههای (پیهامه و
ربدوشــامرر) میان دو پای آاتابســوختهی او و غدهی مخفیِ احســاسِ ناگفتنی
من ر ها میکرد ،پار نه هایی که از نظر ایزیکی برداشـــتنی نرود ند و ی از نظر
روانی نابودشــدنی هم بودند .ضــمن حرکاتم ،خودبهخود ،مالیم به نیزی ضــربه
میزدم و واژه های ترا نهی مســـخرهای را که آن روز ها معروف بود با کمی
د ستکاری از بر میخواندم؛ ای کارمنِ من ،کارمنِ کار ساز من ...االن االن ،آن
شــب االن من ...و آن ســتاره و طیارهی من ،و ســاغر و میخانهی من ...یکریز این
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جملهها را تکرار کردم و او را در اا سون ویههی این خواندن نگه دا شتم (اا سون
ناشی از دستکاری) و در تمام این مدت سخت میترسیدم که مرادا خدا وسیلهای
بســازد و وضــع را به هم بزند و بار طال را که همهی وجودم بر آن تمرکز کرده
بود از روی من بردارد ،و این د واپســی وادارم میکرد که کار کنم و برای یکی
دو دقینهی نخ ست ننان شتابزده که نمیتوان ستم با ذتِ تنظیم شدهی سنجیده
هماهنگش کنم .ســـتاره هایی که میدرخشـــیدند و طیاره هایی که میپریدند و
میخانهها و ســـاغر ها که حاال خواندنش را و به عهده گراته بود؛ صـــدای و یتا
صــدای مرا دزدید و آهنگی را که داشــتم بد میخواندم درســت کرد .صــدایش
آهنگین بود و زیرا .پاهایش که روی پای زندهام بود کمی واخورد؛ نوازشــشــان
کردم؛ اینجا بود که به گوشــهی ســمت راســت تکیه داد ،کمی گل و گشــاد
نشست .وال ،دخترک جوراب ساقکوتاه ،میوهی عهد باستان را میبلعید و آبش
را هورت میکشـــ ید و م یانش آواز میخوا ند ،و دم پاییان را میا ندا خت و
پاشـــنهی پای برهنهان را در کنار انروه مجله های ســـمت ن من ،به جوراب
ســــاقکو تاه کشدررا تهان می ما ید ،و با هر کاری که میکرد ،وو ی که
میخورد و موجی که میزد ،کمکم میکرد بتوانم به نظم ت ماس مخفی م یان
جانور و ماهرو ،میان انفجار انزجارآور این جانور و زیراییِ بدن پاکِ گودراتهی
او در اراک نخی ،بهرود بخشم.
زیر ضربهی نرمِ نوک انگشتانم پرزهای ریز روی قلمِ پای او را که سیخ شده
بودند احســاس کردم .خودم را در گرمای گزنده اما خواســتنی بدن مَهکونو و،
که مثل گرمای م ِهآ ود تابســـتان بود ،گم کردم .بگذار روی پایم بماند ،بگذار
روی پایم بماند ...وقتی خودن را ک شید تا ه ستهی سیرش را به سمت شومینه
پرتاب کند ،بدن جوانش ،ســاق پاهای بیگناهِ بیشــرم و باســن گِردن را روی
بخش محرمانهی مننرضِ زیر شـــکنجه و رنجررم جابه جا کرد؛ و ناگهان تنییری
مرموز در احســاســم ایجاد شــد .وارد مرحلهای از بودن شــدم که دیگر هی نیز
برایم مهم نرود ،بهجز نیوشــاندن ذت دمکردهی درون بدنم .آن دمش شــیرینی
که در محرمانهترین ری شههایم شروع شد و به سوزن پرتبوتاب بدل گ شت
اینن به مرحلهای از آرامش کامل ،اعتمادبهنفس و د گرمی رســـیده بود که در
هی جای دیگر این زندگی یاات شدنی نرود .غوطهور در شهد شیرین و عمینی
که بدینگونه پا میگرات و در راهش به ســـوی تشـــنج نهایی بهخوبی پیش
میرات ،احســـاس کردم میتوانم از ســـرعتش بکاهم تا تب و تابم را طوالنیتر
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کنم .و یتا در امن و امان در عا م خودن بود .آاتاب تلویحی البهالی ســپیدارها
میتپید؛ و ما عجیب و خداگونه تنها بودیم .من از پس پردهی خوشیِ مهارشدهام
و یتا را تماشــا میکردم ،صــورتیرنگ در غراری طالییرنگ .دخترک از این
خوشـــی من بیخرر بود و همهنیز برایش بیگانه .آاتاب بر ب هایش می تابید و
بهایش گویی هنوز دا شتند واژههای ت صنیف کارمنِ کار ساز من را که دیگر
از گون من ااتاده بود ادا میکردند .حاال همهنیز آماده بود .عصبهای خوشی
نمایان بودند .پایانههای حســی وارد مرحلهی شــیدایی و جنون میشــدند .ذرهای
ا شار میتوان ست همهی به شت را آزاد کند .دیگر آن هامررت هار نرودم ،سگ
هرز ااســـد عروســـی که حتا به نکمهای که با گد او را بیرون میاندازد محکم
مینسرد .من از رنج ریشخند اراتر بودم ،اراتر از هر احتما ی برای مجازات .در
این حرمســرای خودســازم آن تُرک نیرومند و شــادی بودم که با اندیشــه و در
آگاهی کامل از آزادیان او حظهی ذت بردن از جوانترین و شکنندهترین
بردهان را به تاخیر میا ندازد .آویزان بر رهی گســــل شـــهوت ( با ت عادل
ایزیو وژیکی دقیق همنون برخی تکنین های هنری) یکریز واژه هایی را از پی
و تکرار میکردم :ساقیِ باقی من ...کارمن کارسازِ من ،هاهاهارِ من ...مثل کسی
که در خواب حرف بزند و بخندد ،و در همان حال ،آهســته دس ـتِ خوشــم را تا
آن جا که روم ادب اجازه میداد روی پای آاتابخوردهان ســـراندم و پیش
راتم .آن نن ه ای که روز پیشـــش به ک مد ســـنگین توی راهرو خورده بود.
بر یدهبر یده نفس کشـــ یدم و گفتم« :برین ...برین! برین نه کار کردهای ،برین با
خودت نه کار کردهای ...آه ،برین ».قســـم میخورم که به خاطر کرودی بنفش
مایل به زردِ روی رانِ زیرای نیمفتیان بود که آن را با د ست گندهی پ شما ویم
ما یدم و آرام پو شاندم؛ و بهخاطر راس زیر شل و و ش گویی هی نیز نرود که
از رسیدن شست عمالنیام به گودی داغ کشا هی رانش جلوگیری کند ،درست
م ثل وقتی که ب نهی قلنلکیای را نوازن کنی و قلن لن بدهی ،انر همین.
ناگهان با صدایی تیز گفت« :مهم نیست ،اصالً مهم نیست» و وول خورد و و ید
و سرن را به پ شت پرتاب کرد و دندانش را روی رهی درونی براق دهانش ارو
کرد و همزمان کمی نرخید و پشــتش را به من کرد ،طوری که دهان ناالن من،
آقایانِ هیئت منصـــفهی دادگاه ،تنریراً به گردن برهنهان رســـید و من آخرین
ضـــربهی طوالنیترین خلســـهی ممکن ین مرد یا ین هیوال را به کپل نپش
کوبیدم.
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پس از این ،و یتا بیدرنگ از روی مرل پایین غلتید (گویی در کشـــمکش
بودیم و حاال م شتم آزاد شده بود) و سپس روی پاهایش ،نه ،روی پایش ای ستاد
تا خودن را به تلفنی که با تمام نیرو و بل ند و به نظرم از مدت ها پیش ز نگ
میزد برســاند .ایســتاد و نشــمکی زد ،گونههایش برااروخته بودند ،موی ســر
آشــفته و نگاهش با همان بیتوجهیای که از روی مرلمان گذشــت از روی من
گذشــــت .ه مانطور که حرف میزد و به مادرن گون میداد ( که از او
میخواســـت به نتایلد برود و با او ناهار بخورد ــــــــــــــ هنوز نه و و نه هام
میتوانســـتند حدس بزنند که خانم هیزِ پرکار نه ننشـــهای در ســـر دارد) ،و یتا
یکریز نگه دمپایی توی دســتش را به رهی میز میزد .خدا را شــکر که دخترک
اصالً نفهمید نه اتفاقی ااتاد!
با دستمال رنگارنگ ابریشمیای که نشمهای سراپاگونِ و یتا در نگاهی
گذرا آن را دید عرق پیشــانیام را پاک کردم و غرق در ســرخوشــیِ ناشــی از
رهایی ربدوشامرر سل نتیام را دوباره مرتب کردم .هنوز و پشت تلفن بود و با
مادرن نانه میزد (از او میخواســـت که بیاید و او را با ماشـــین بررد ،کارمنِ
کارســاز من) ،این را بلند و بلندتر خواندم و از پلهها مثل باد باال راتم و ســیلی از
آب داغ را توی وان رها کردم.
حاال شاید بد نراشد که بیتهای آن ترانه را دستکم تا جایی که میتوانم به
یاد آورم کامل کنم .شاید هی وقت درست یاد نگراتم.
اینطوریست:
آه ،کارمن من ،کارمن کارساز من!
االن االن ،آن شبهای االن
و ستارهها ،و طیارهها ،و میخانهها و ساقیها...
آه ،د ربای من ،آن دعواهای وحشتناک ما
و آن شهر االن که با شادی
بازو در بازو
در آن قدم زدیم
و آخرین دعوای ما
و هفتتیری که با آن تو را کشتم ،آه کارمن من
همان هفتتیری که هنوز در دست من است1.
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(اکر میکنم کا یرر  ۳۲خودکارن را کشیده و گلو ه را در نشم روسپیان
خا ی کرده است).
1۴
ناهارم را توی شهر خوردم؛ سالها بود که اینطور گرسنه نشده بودم .سپس
پیاده ،آرامآرام ،برگشــتم .هنوز خانه بی و یتا بود .بعدازظهر را با خوشــی به اکر
کردن ،برنامه نیدن و گواریدن تجربهی صرح گذراندم.
به خود می با یدم؛ شـــیره را از اننراض دزدیده بودم بیآن که دامن کودک
نابا غ را ذرهای کهدار کرده باشم .بهواقع ،هی آسیری به او نرسید .جادوگر شیر
را ،شیره را ،شامپاین کفدار را ،توی کیفِ نو و سفید دخترک ریخته بود ،و و،
یا آن کیف ،همن نان دســــتنخورده بود .ب نابراین ،رو یای دون ،آتشـــین و
گناه آ ودم را بنا گذاشته بودم و هنوز و یتا سا م بود ،و من سا م بودم .اما بهواقع
آننه دیوانه وار ما ن شـــده بودم و یتا نرود ،بلکه نوآوری خودم بود ،و یتای
هوسانگیزِ دیگری ،شــــا ید واقعیتر از و ی تا ،و ی تایی که آن یکی را در بر
میگرات و می پوشـــاند ،و یتایی که میان من و او شـــناور بود و هی آرزویی
نداشت ،و بهینین بیهی آگاهیای و بیهی زندگیای از آنِ خود.
بنه هی نیز نفهمید .من با او هی کاری نکردم .پس هی نیز مرا از تکرار
ننین کاری بازنمیداشــــت .او م ثل تصـــویری بود روی پردهای رزان و من
گوژپشتی گدا که در تاریکی خودم را آزار میدادم .در آن سکوت با یده ،عصر
کش میآمد و گویی درختانِ بلندقامتِ بیشعور خرر داشتند؛ و آن هوس دوباره
شــروع شــد و این بار حتا قویتر از پیش آزارم میداد .دعا میکردم و از خدای
بخشــنده میخواســتم که هر نه زودتر و یتا بیاید و وقتی مامان توی آشــپزخانه
است ین بار دیگر صحنهی روی کاناپه را تکرار کند ،خواهش میکنم ،خدایا،
آه که نه هو ناک او را دوست دارم و میپرستم.
نه« ...هو ناک» کلمهی در ستی نی ست .آن شوری که پیمانهی خو شیِ تازهام
را پر کرده «هو ناک» نیســت« ،رقتانگیز» اســت .من آن را مناســب رقتانگیز
میدانم .بله ،رقتانگیز است ،زیرا بهرغم اشتهای آتشین و سیریناپذیر شهوتم،
با تمام نیرو و در اندیشهی آیندهی او ،د م میخواست پاکی آن کودک دوازده
سا ه پاییده شود.
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و حاال ب یا و بنگر که نگو نه پادان رنج هایم را گراتم .و ی تا ن یا مد؛ با
خانوادهی نتایلد به تما شای ایلم راته بود .میز آرا ستهتر از همی شه نیده شده
بود :با شمعهای روشن ،خودتان تصورن کنید .در این حال و هوای زننده خانم
هیز به دو رهی ننرهای بشــنابش آرام دســت ما ید ،طوری که گویی به کلیدهای
پیانو دســـت میزند و به بشـــناب خا یان رخند زد (رژیم داشـــت) و گفت
امیدوارم ساالد را دوست داشته باشی (دستورن را از مجلهی زن برداشته بود).
امیدوارم کا راسها را هم دوســـت داشـــته باشـــی .نه روز خوبی داشـــتم .خانم
نتایلد خیلی محرت کرد .دخترن ،ایلیس ،از اردا به اردوی تابســتانی میرود.
برای ســه هفته .تصــمیم گراتیم و یتا را هم از پنجشــنره بفرســتیم و بنا به تصــمیم
قرلی تا ماه ژوئیه صـــرر نکنیم .قرار شـــده بعد از اینکه ایلیس برگشـــت و هنوز
آنجا بماند تا مدرسهها باز شوند ...نه نشمانداز زیرایی ،آه ،قلرم!
آه ،نه ی کهای خوردم ،آ یا این معنی را نمیداد که عزیزم را از دســــت
می دادم ،آن هم درســـت ز مانی که پن هانی او را از آنِ خود کرده بودم؟ برای
توجیه قیااهی عروسم ،دوباره مجرور شدم دنداندرد ساختگی صرح را بهانه کنم.
باید دندان کرســـیِ خیلی بزرگی باشـــد ،با آبســـهای به بزرگی گیالس های
کمپوتها.
خانم هیز گفت« :ما اینجا دندانپز شن خیلی خوبی داریم .اتفاقا هم سایهی
ماســت ،دکتر کوئلتی .اکر کنم عمو یا پســرعموی آن نمایشنامهنویس اســت.
اکر می کنی این درد تمام بشـــود؟ هر طور دوســـت داری .باید پاییز و را بررم
پیشش تا به قول مادرم با سیم برنددن .ممکن است همین سیمکشیِ دندان کمی
این دختر را مهار کند .اکر کنم این روزها بدجوری شـــما را اذیت میکند .تا
پیش از راتنش یکی دو تا آوار دیگر هم بر سر ما خراب خواهد کرد .آخر رک
و پوســتکنده گفت نمیرود .راســتش را بخواهی ،حاال هم از ترس او را پیش
خانوادهی نتایلد گذاشــتم ،نون تازه خرر را شــنیده ،هنوز بهتنهایی نمیتوانم
رودررویش بایســـتم .ممکن اســـت این ایلم ســـینمایی نرمَش کند .ایلیس دختر
خیلی ماهیســـت و و توی این دنیا هی بهانهای نمیتواند پیدا کند که بهخاطر
آن از ایلیس بدن بیاید .واقعاً ،موســـیو ،من خیلی ناراحتم برای آن دندان شـــما.
اگر اردا صرح ،اول وقت ،هنوز درد دا شته با شید ،بهترین و عاقالنهترین کار این
اســـت که بگذارید با آیور کوئلتی تماس بگیرم .میدانی؟ به نظرم راتنش به
اردوی تابســتانی خیلی ســا متر و عاقالنهتر از این اســت که تو کونه و خیابانها
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ول باشـــد و روی نمنها بنشـــیند و گریه کند و رژ ب مامانش را بزند ،و دنرال
آقایان پهوهشـــگر و خجا تی بیفتد ،و با کوننترین بهانه کجخلنی و گریه و
زاری کند».
ســـرانجام ،گفتم« :م مئنی که اردوگاه را دوســـت خواهد داشـــت؟» (د یل
آبکی!).
هیز پاسخ داد« :بهتر است که دوست داشته باشد و همهان هم بازی نیست.
اردوگاه را شـــر ی هومز اداره میکند ،میدانی ،زنی که دختر آتش اردوگاه را
نوشـــت .با درسهایی که آنجا میگیرد از جنرههای مختلف بزرگ میشـــود،
سالمتی ،دانش ،اخالق ،بهخ صوص از نظر م سئو یتپذیری ن سرت به مردم .اکر
میکنید شــمعها را برداریم و برویم روی ایوان بنشــینیم یا میخواهی بروی توی
تختخواب و آن دندان را تیمار کنی؟»
آن دندان را تیمار کنم.
15
اردای آن روز ،با ماشـــین به مرکز شـــهر راتند تا نیزهایی را که برای اردو
الزم بود بخرند :همهی راسهایی که برای و خریده بودند زیرا بود .سر شام مثل
همیشــه راتارن ریشــخندآمیز بود و پس از شــام بیدرنگ به اتاقش برگشــت تا
توی کتاب های اکاهی ای که برای روزهای بارانی اردوگاهِ کیو برایش گراته
بودند ارو برود (آنقدر ســـریع ورقشـــان زد که تا روز پنجشـــنره نیزی از آنها
نمانده بود و دیگر با خودن نرُردشـــان) .من هم به پناهگاهم خزیدم و نند نامه
نوشــتم .تصــمیمم این بود که به ســاحلی بروم و وقتی مدرســهها باز شــدند باری
دیگر در خا نهی هیز حمـــور یابم ،زیرا میدانســـتم که در نرود این کودک
نمیتوانم در این خانه بمانم .روز سه شنره ،دوباره برای خرید از خانه بیرون راتند
و از من خواســتند که اگر ســرپرســت اردوی تابســتانی زنگ زد ،تلفن را جواب
بدهم .آن خانم زنگ زد؛ و ین ماه پس از آن ارصـــتی پیش آمد که با هم آن
گفتوگوی د پذیر را به یاد آوریم .آن شــب ،و شــامش را توی اتاقش خورد.
به خاطر دعوایی که طرق معمول با مادرن کرده بود ،گریه میکرد و همانطور
که پیشتر هم اتفاق ااتاده بود د ش نمیخوا ست او را با آن ن شمهای پفآ ود
برینم :قیااهان طوری بود که پس از مدتی گریه کدر میشـــد و پف میکرد و
وحشـــتناک گیرا و هوسانگیز میشـــد .نه تاســـفانگیز بود که او دربارهی
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زیرایی شنا سی پنهانیِ من ننین ا شتراه میکرد ،زیرا من بهواقع عا شق آن تهرنگ
صـــورتی بوتیچلیام 1،آن رنــگ رز جوان ــبهــایش ،آن مهگــان خیس و
گوریده؛ خالصــه ،آن ویرِ خجا تیان مرا از بســیاری ارصــتهای خوشــایند و
نشمنواز محروم کرد .اما خیلی نیزها بود که من نمیدانستم .وقتی توی تاریکی
ایوان نشــســتیم (آخر باد بیحیایی شــمع قرمز خانم هیز را خامون کرد) ،هیز با
خندهای هو ناک گفت« :به و گفتهام هامررت عزیزت با ارســتادن تو به اردوگاه
تاب ستانی کامالً موااق ا ست .با این حرف نه جار و جنجا ی بهپا کرد! توجیه این
جار و جنجال و این بود :من و شـــما میخواهیم از شـــر او رها شـــویم ،اما د یل
واقعیان این بود :به او گفتم اردا میرویم و این راسهای شری را که با قلدری
وادارم کرد برایش بخرم با نیزهای سادهتر و ق شنگتر عوض میکنیم .میبینی،
او خودن را ین ستارهی کونن سینما میبیند؛ و من او را بنهای قوی ،سا م
و بیشــن با قیااهای معمو ی میبینم .اکر میکنم ریشــهی مشــکالت ما همین
است».
روز نهارشــنره ،توانســتم نند ثانیه کمین کنم و و را برینم :روی پاگرد بود،
عرقگیر و شـــلوارک ســـفید با که های ســـرز پوشـــیده بود و نمدانی را در
ج ستوجوی نیزی زیر و رو میکرد .به شوخی نیزی گفتم تا ن شان دهم که با
او دوســـتم ،اما بیآن که به من نگاه کند انر صـــدایی از بینیان بیرون داد.
هامررتِ بدبخت که داشـــت میمرد از روی ســـادگی اســـتخوانِ دنرا نهان را
نوازن کرد ،و و با یکی از قا ب های کفش مرحوم هیز محکم به او زد ،طوری
که جایش درد گرات .وقتی از پله ها پایین میخزیدم و بازویم را می ما یدم و
نهایت تاسفم را ن شان میدادم ،گفت« :دورو!» حتا ر ضایت نداد شامش را با هام
و مام بخورد :موهایش را شست و با کتابهای مسخرهان به رختخواب رات .و
روز پنجشنره خانم هیز بیصدا او را به سمت اردوی کیو برد.
به قول نویســـ نده های بزرگتر از من« :ب گذار بن یهان را خوان نده خودن
حدس بزند ».اما ین بار دیگر که به آن اکر میکنم ترجیح میدهم ســرنخی به
خوانندههایم بدهم .این را خوب میدانســتم که عاشــق و یتا شــدهام و این عشــق
جاودانه است؛ اما این را هم میدانستم که او برای همیشه و یتا نخواهد ماند .اول
ژانویه ســیزده ســا ه میشــد .دو یا ســه ســال دیگر از نیمفت بودن درمیآمد و
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«دختری جوان» میشـــد و ســـپس «دختری دانشـــگاهی »،که این دیگر کابوسِ
کابوسها بود .واژهی «جاودانه» انر به اح ساس خود من برمیگ شت ،به و یتای
جاودانهای که در خونم جاری شــده بود .و یتایی که هنوز اســتخوان تهیگاهش
نترکیده بود ،و یتایی که امروز میتوانســـتم مس کنم ،برویم ،به حرف هایش
گون کنم و برینمش ،و یتایی با صدای گوشخران و موهای قهوهای رو شن ،با
نتریها ،و پی و تاب و ارهای پشـــت ســـرن ،و گردن گرم و نســـرندهان و
واژگان کونه بازاریان« :نندنآور« »،معرکه« »،نرب و نرم« »،الت محله»،
« وس و بیمزه »،همین و یتا ،و یتای من ،کاتولوسِ ۲بیناره برای همیشــه او را
از دســــت خوا هد داد .به این ترت یب ،نگو نه میتوانم برای دو ماهِ بیخوابِ
تابستان او را نرینم؟ دو ماهِ کامل از دو سالِ باقیمانده از سالهای نیمفتی او! بروم
خودم را به شـــ کلِ دخترِ ا مل غمزدهای درآورم ،ماد مازل هامررتِ احمق و
ندانمکار ،و نادرم را بر دامنهی اردوگاه کیو برپا کنم ،با این امید که نیمفتهای
حناییرنگ داد بزنند و بگویند« :برویم این آوارهی صـــداکلفت را بیاوریم پیش
خودمان »،و سپس این ملکه برثِ پاگنده ۳را به کا شانهی بیتکلف شان بررند و آن
شب برث در کنار د ورس هیز بخوابد!
رویاهای خشن و خا ی و بیهوده .دو ماهِ زیرا ،دو ماهِ حساس ،هدر میرود،
و از دست من هی کاری برنمیآید ،مگر هی  ،انر هی .
با این همه ،در آن روز پنجشنره ،ین ق ره از عسلِ ناب در کندو ماند .صرح
زود هیز میخواســت او را با ماشــین به اردوی کیو بررد .هیاهوی راتن آنها که
بلند شـــد ،از تخت پایین خزیدم و نیمتنهام را از پنجره به بیرون دادم .به همین
زودی ما شین شان زیر درختان سپیدار زوزه میک شید .وئیز توی پیادهرو ای ستاده
بود و با د ستش روی ن شمهایش سایران زده بود ،گویی م ساار کونو و دا شت
زیر خورشــید صــرحگاهی رانندگی میکرد .این کارن ناآزمودگی او را نشــان
میداد .هیز داد زد« :زود بان!» و یتای من که نیمی از تنش توی ماشـــین بود و
د ستگیره را طوری گراته بود که میخوا ست در را محکم بکوبد شی شه را پایین
ک شید و برای وئیز و سپیدارها د ست تکان داد (ارد و نیزهایی که گویی دیگر
هرگز نخواه د دید) و سپس سرنوشت را از حرکت انداخت :به باال نگاه کرد ،و
مانند باد به درون خانه دوید (هیز وحشــتزده او را صــدا میکرد) .حظهای بعد
شـــنیدم که د رر من از پلهها باال میدود .قلرم ننان به تپش ااتاد که داشـــتم پس
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میااتادم .پیهامهام را باال کشیدم و در را به دیوار کوبیدم .همزمان و یتا وارد شد.
اراک روز یکشــنرهان را پوشــیده بود .پا به زمین میکوبید و نفسنفس میزد.
دمی دیگر در آغوشـــم بود و دهان پاکش زیر اشـــار وحشـــیانهی انهای مرد
عروس ذوب میشـد ،عزیز رزان و تپندهی من .آنی بعد صـدای پایش را شـنیدم
که زنده ،دسـتنخورده ،تاپتاپ از پلهها پایین میدود .حرک سـرنوشـت از نو
آغاز شد .پای موبور به درون ماشین کشیده شد و در کوبنده بسته شد ،و دوباره
ب سته شد .هیزِ راننده پ شتِ ارمان ،بیقرار با بهای قرمزِ ال ستیکی ،از خ شم به
خود میپینید و ســخنرانیای ناشــنودنی میکرد و عزیز مرا تاب میداد .همزمان
دوشـــیزهی پیر و زمینگیر خانهی روبهرویی از ایوان رَزپینش یکریز برایشـــان
دست تکان میداد ،اما هی کدام او را ندیدند ،حتا وئیز.
1۶
دســـتِ خا ی من هنوز پر بود از رنگ عاجی و یتا ،پر از حس مس کمر
انحنادارِ پیش از نوجوانیان ،آن حس نزن روی پوست نرم عاجی او ،از روی
همان اراک نازکی که با آن او را روی پاهایم باال و پایین کرده بودم .ناگهان به
ســـمت اتاق آشـــفتهان راتم ،درِ کمدن را محکم باز کردم و البهالی انروه
نیزهای رها شدهای که به تن او ما یده شده بودند ارو راتم .بهخ صوص یکی از
آنها پارنهی صـــورتیرنگی داشـــت ،کثیف و پاره با بوی کمی تند روی درزِ
دوختش .قلب آماسیدهی هامررت را در آن پینیدم .ناآرامی و اندوهی در درونم
به خرون آمد ،اما باید همهی آن نیزها را میانداختم و بیدرنگ آرامشـــم را
بازمییااتم ،نون احساس کردم صدای مخملی خدمتکار را میشنوم که از پلهها
آرام مرا صـــدا میکند .گفت پیامی برایم دارد و پشـــت آن صـــدای من که
ناخودآگاه از او تشــکر میکرد و ســپس «خواهش میکنمِ» محرتآمیز او .وئیزِ
خوب نامهی بیتمرر و بسیار تمیزی را توی دست رزانم گذاشت.
«این نوعی اعترافنامه است .من عا شق تواَم (نامه اینگونه آغاز شده بود؛ و
برای ح ظهای مرهم خر ناخوا نا و پرتنشـــش را با خر خرن نگقور با غهای
دخترمدرســهایها اشــتراه گراتم) .یکشــنرهی گذشــته که تو ،هامررتِ بد ،قرول
نکردی بیایی و پنجرههای جدید کلیســای ما را برینی ،همین یکشــنرهی گذشــته،
عزیز من ،از خدا پرســیدم نهکار کنم ،پیشــنهادن همین کاری بود که میبینی.
برین ،هی راه دیگری نیســت .من از نخســتین حظهای که تو را دیدم ،عاشــنت
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شدم .من زنی پراحساس و تنهایم و تو عشق زندگی منی.
حاال ،عزیزترین ،عزیزترین من ،موســـیوی عزیز 1،این را خوا ندی و باخرر
شدی .بنابراین ،خواهش میکنم بیدرنگ وسایلت را بردار و خانه را ترک کن.
این دســتور خانم صــاحرخانه اســت .دارم مســتاجرم را مرخص میکنم .با گد
بیرونت میاندازم .برو! گم شو! ترک کن! ۲موقع شام برمیگردم ،اگر راه رات
و برگشــت را با ســرعت هشــتاد بروم و تصــادای نکنیم (مگر نه اهمیتی دارد؟)،
د م نمیخواهد تو را در خانه برینم .خواهش میکنم ،خواهش میکنم اوری از
این جا برو ،همین حاال ،حتا این یادداشت یاوه را تا پایانش نخوان .برو ،بدرود.
عزیزم ،موضــوع خیلی ســاده اســت .تردید ندارم که من برای تو هینم ،هی ِ
هینم برای تو ،هی ِ هی  .بله ،تو از حرف زدن با من ذت میبری (و از مســخره
کردن من بیناره) .کمکم به خانهی صــمیمی ما عالقهمند شــدی ،به کتابهایی
که من دوست دارم ،به باغ زیرایم ،حتا به سروصداهای و ،اما من برای تو هینم.
درســت اســت؟ درســت اســت .هی و بیارزن .حاال اگر پس از خواندن این
«اعترافنامه»ی من با آن روحیهی ســرد و عروس اروپاییات اکر کردی که من
آنقدر گیرا هســتم که از نامهام ســوءاســتفاده کنی و به من دســتدرازی کنی،
آن و قت مجرم شـــ ناخ ته خواهی شــــد ،بدتر از ب نهدزدی که دخترب نهای را
بیســیرت کرده باشــد .برین عزیزم ،اگر تصــمیم گراتی بمانی ،اگر بیایم و برینم
هنوز هســـتی (که میدانم نخواهی بود ،و به همین د یل میتوانم اینطوری ادامه
دهم) ،ماندنت انر ین معنی خواهد داشـــت ،که تو هم همانقدر که من تو را
میخواهم مرا میخواهی :بهعنوان ج فت همیشـــگی؛ و این که آ مادهای برای
همیشه زندگیا ت را به زندگی من پیوند بزنی و پدرِ دخترِ کونو وی من باشی.
بگذار ین کونو و دیگر هم بنُرم و بتوام عزیزترینم ،زیرا میدانم که این
نامه حاال دیگر به دســت تو پاره شــده و ذرههایش (ناخوانا) در گلوگاه مســترام
مینرخند .عزیزترینم ،در طول این ماه شــگفتانگیز ژوئن ،نه دنیایی از عشــقِ
به تو بنا کردهام! میدانم که نندر باوقاری و نندر "بریتانیایی ".ممکن اســت با
آن کمگویی اروپاییات ،و با داشــتن آن ادب و احترام ،از گســتاخی این دختر
آمریکایی سخت شگفتزده شده با شی! تو که قویترین اح سا ساتت را پنهان
میکنی ،باید مرا بهخاطر اینگونه گشــودن ســفرهی دلِ زخمخورده و بینارهام
احمنی بیپروا بدانی .در این سالهای گذ شته ،زجرهای ب سیار ک شیدهام .آقای
هیز مردی بیمانند بود ،اردی ممتاز ،اما بیســت ســال از من بزرگتر بود ...حاال

والدیمیر ناباکوف 83 /
بهتر اســت از گذشــته بد نگوییم .عزیزترینم ،اگر خواســتهی مرا نادیده گراته و
این نامهی کنایهآمیز را تا پایان خوا ندهای ،باید تا کنون حس کنجکاویات
خوب ا شراع شده با شد .مهم نی ست .پارهان کن و برو .یادت با شد که کلید را
روی میز اتاقت بگذاری ،با ین یادداشــت کوتاه از نشــانیات ،تا بتوانم دوازده
دالری را که بابت اجارهی نند روزِ باقی مانده تا پایان ماه به تو بدهکارم برایت
بفرستم .خداحااظ عزیز .برایم دعا کن ،اگر اصالً دعا میکنی.
شین .ه».
آننه اینجا آوردهام نیزیســـت که از آن نامه به یاد دارم ،و آننه را از آن
نامه به یاد دارم کلمه به کلمه به یاد دارم (از جمله ,آن کلمههایی که به ارانسویِ
بد نو شته بود) .د ستکم دو برابر این بود .بخش اح سا ساتی آن را جا گذا شتم.
راســتش آن موقع هم ســرســری خواندمش؛ دربارهی برادر و یتا بود که در دو
سا گی مرده بود ،و اینکه اگر االن زنده بود نندر من او را دو ست میدا شتم.
آن زمان خود و یتا نهار سا ه بوده .برینم ،نیز دیگری هم میتوانم بگویم؟ آره.
«گلوگاه م سترام» (جایی که نامه را بلعید)» را درواقع خودم به نامه ا ضااه کردم.
او احتماالً ا تماس کرده بود که آتشی مخصوصش درست کنم و آن را بسوزانم.
نخ ستین واکن شم بیزاری ،سرخوردگی و گریز بود .واکنش بعدیام مثل این
بود که دســت آرامبخش دوســتی روی شــانهام قرار بگیرد و از من بخواهد که
عجله نکنم .نکردم .از گیجی که درآمدم ،دیدم هنوز توی اتاق و ایســـتادهام.
ین صفحهی کاملِ آگهی از مجلهای زرقوبرقدار کنده شده و به دیوار باالی
تخت نســریده بود ،میان صــورت ین آوازخوان و مههی ین هنرپیشــه .آگهی
شوهر جوانی را ن شان میداد که موهایی م شکی دا شت با نوعی نگاه بیروم در
نشمهای ایر ندیان .ربدوشامرری را از االن و بهمان کمپانی ترلیغ میکرد و
ســـینی پایهدار پلمانندی از االن و بهمان کمپانی در دســـت داشـــت که در آن
صــرحانهای برای دو نفر بود .زیر عکس ،کشــیش تامس مورِل ۳او را «قهرمان
پیروز» نامیده بود .زنِ ســراســرتســلیمشــده (که در عکس دیده نمیشــد) از قرار
معلوم روی تختش ن ش سته و د ستش را دراز کرده بود تا سهم صرحانهان را از
سینی بردارد .اینکه ن ور همر سترن میخوا ست به زیر این پل برود ،بیآنکه
نیزی از صـــرحانه بریزد ،معلوم نرود .و کمانی را بهمســـخره به ســـمت قیااهی
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بیحال مرد کشیده بود و با حروف کتابی نوشته بود :ها .ها .راستش ،بهرغم نند
ســال تفاوت ســن ،شــراهت نشــمگیری میان من و او بود .زیرِ آن عکس آگهی
دیگری بود .این یکی هم رنگی .نمایشنامهنویس معروای ۴،باوقار ،سیگار دروم
میکشــید .او همیشــه دروم میکشــید .شــراهتم به این یکی خیلی کم بود .زیرن
تختخواب ننشونگاردار و بود ،پر از اکاهی .عاب پایه های تخت کنده شـــده
بود و عالمتهای سیاه کم و بیش گردی روی سفیدی پایهها به جا گذاشته بود.
به خودم اطمینان دادم که وئیز راته .روی تختخواب و دراز کشـــیدم و نامه را
ین بار دیگر خواندم.
17
آقایان هیئت من صفه! نمیتوانم ق سم بخورم که برخی از طرمهای مربوط به
این کاری که میخواهم انجام دهم (اگر اجازه داشــته باشــم که اظهار نظر کنم)
پیشتر به ذهن من نرســـ یدها ند .ا ر ته ذهنم این ها را در هی قا ب قانونم ند یا
دربارهی موقعیتی خاص حفظ نکرده بود؛ و ی بگذار ین بار دیگر بگویم ،این
را هم نمیتوانم ق سم بخورم که ذهنم در تاریِ ااکارم ،در تاریکی اح سا ساتم ،با
اینها بازی نکرده بود (تا نتیجهی دیگری را جفت و جور کند) .شاید وقتهایی
بوده ،حتماً وقتهایی بوده ،اگر بتوانم ادعا کنم که این هامررت را میشــناســم،
وقت هایی که انر برای امتحان عنیدهی ازدوا با بیوهی با یدهای را بررســـی
کردهام (مثالً ،شار وت هیز) ،بیوهای که در این دنیای گ ستردهی خاک ستری حتا
ین خوی شاوند برایش نمانده ،انر با این منظور که بتوانم آنطور که میخواهم
با بنهان باشـــم ( و ،وال ،و یتا) .حتا آماده بودم به شـــکنجهگرهایم بگویم که
یکی دو باری هم نگاه سردِ ارزیابم را به بهای مرجانی و موهای برنزی و خر
گردن بســـیار پایین شـــار وت انداختهام و بهگونهای مرهم کوشـــیدهام او را در
رویایی احتما ی بگنجانم .این را زیر شکنجه اعتراف میکنم ،شکنجهی خیا ی،
که شــاید حتا وحشــتناکتر از نوع واقعیان باشــد .ای کان میتوانســتم از این
شاخه به شاخهای دیگر بپرم و از کابوس شرانهای برایتان بگویم که با یادآوری
واژهی هو ناکی از خواندههای جوانی به ســراغم میآید و مرا ســخت شــکنجه
میکند ،مثل «دردی شدید و سخت» (عجب نابنهی درد بوده او که این عرارت
را آار یده!) یا واژه های وحشـــت ناک ،مرموز و خ یا نتآمیزِ «شـــوک روحی»،
«رویدادی تکاندهنده» و «تیر اانی نوبهی دار ».اما داستانم همینطوری هم خام
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و بدساختار است.
پس از مدتی ،نا مه را از بین بردم و به ا تاقم برگشـــتم ،خوب اکر کردم،
مو هایم را ژوال ندم ،ربدوشـــامرر بنفشـــم را پوشـــ یدم ،و از م یان د ندان های
بههماشرده نا یدم و ناگهان ،ناگهان ،آقایان هیئت منصفه ،احساس کردم (از میان
شکلکی که بهایم را کج کرده بود) پوزخند دا ستایوا سکی 1ظاهر شد ،مثل
خورشــیدی بدشــکل و دور( .در این موقعیت تازه و در امــایی کامالً روشــن)
همهی ناز و نوازنهای سر سریای را که شوهر مادرِ و یتا میتوان ست بیدریغ
خر و کند تجســم کردم .هر روز ،روزی ســه بار ،او را به ســینهام مینســرانم.
آنگاه همهی م شکالتم راع می شوند و مردی سا م می شوم« .تو را روی زانویی
مهربان مینشـــانم و بر گونهی نرمت بوســـهای پدرانه حن میکنم »...هامررتِ
بام ا عه!
سپس با احتیاطِ تمام ،بر نوک پای ذهن ،شار وت را بهعنوان جفت احتما یام مجسم
کردم .بهخدا میتوانســتم خودم را تجســم کنم که با صــراهجویی دارابیای را نصــف
کردهام و برایش میآورم ،صرحانهای بیشکر.
هامررت هامررت که از شدت نورِ سفید و اریادها و گدهای پلیسِ عرقریز
خیس عرق اسـت ،و حاال که احسـاسـات درونی خود و شـخصـیترین الیههای
زندگیان را به نمایش گذاشـته ،آماده اسـت آخرین «حراش» )!(quel mot
را بزند :راســـتش هدام این نرود که با شـــار وت بیناره ازدوا کنم و او را به
روشـــی زننده ،نفرتانگیز و خ رناک مثل گذاشـــتن پنج قرص کلرید جیوه در
شـــرابِ پیش از غذایش یا نیزی مان ند آن از م یان بررم؛ اما اکری با پیو ندی
ظریف به علم دارو شنا سی به ذهن پرخرون و مهآ ودم ضربه میزد .نرا خودم
را به آن ناز و نوازن های پنهانیِ آمیخته با شـــرم و حیا که پیشتر امتحان کرده
بودم محدود کنم؟ رویاهای دیگری از آمیزن جنسی جلوی نظرم در نوسان بود
و روی خون نشـــانم میداد .خودم را میدیدم که به مادر و دختر معجون قوی
خواب می نوشانم تا بتوانم در سراسر شب و در مصونیت کامل دومی را نوازن
کنم .خانه با صـــدای خروپف شـــار وت پر شـــده ،اما و یتا گویی حتا نفس
نمیکشید ،به خموشیِ عروسنهای نناشی شده« .مادر ،قسم میخورم که کِنی
هرگز به من دســـت هم نزده « ».یا دروغ میگویی ،د ورس هیز ،یا من بختن
شدهام ».نه ،نه ،تا آنجا پیش نمیروم.
ب نابراین ،هامررتِ بخ تن ننشـــه کشـــ ید و خواب ها د ید و همانطور که
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خورشـــیدِ آتشـــینِ هوس و تصـــمیم (دو نیزی که دنیای زنده را آاریده) باال و
باالتر میآمد او هم بر ایوان های زنجیروار نشـــســـته و در زنجیری از خیال های
هرزگی ،جامی شفاف به دست ،به سالمتی شبهای گذشته و آینده نوشید .در
همین عا م رویا جام را شک ستم و (نون در آن دنیای خیال آنقدر نو شیده بودم
که دیگر مست بودم و بزرگواری و رادمنشیام را دستکم میگراتم) گستاخانه
تصمیم گراتم که سرانجام هیز گنده را ننان سیاه کنم ،نه ،نه « ،سیاه» زیادی تند
اســـت ،ننان ارغوانی کنم که بگذارد با هیز کونن همدم شـــوم ،و اگر قمری
گندهی بدبخت بخواهد جلوی بازی کردن مرا با دخترخواندهی قانونیام بگیرد،
او را با نرمی ت هد ید کنم که ترکش خواهم کرد .در ین کالم ،پیش از این
پیشـــنهاد بکر ،پیش از این گســـتردگی ،گوناگونی و گشـــایش اکر ،به اندازهی
حمرت آدم در سراب باغ سیرش (بنا به تاریخ مشرقزمین) بدبخت بودم.
اینن این گفتهی مهم را یادداشت کن :هنرمند درونم بر نجیبزادهی درونم
نیره شده بود .با اراده و تالن بسیار سرانجام توانستم شیوهی نگارشم را در این
زندگینامه با حنِ آن روزنگاری نخســتین ،هنگامی که خانم هیز نیزی جز مانع
نرود ،همنوا کنم .دیگر نیزی از آن یادداشــــت های روزن گاریام ن ما نده؛ ا ما
وظیفهی هنری خود دانستم که حن آن را حفظ کنم ،صرفنظر از آنکه نندر
امروز برایم دروغین و بیرحمانه مینماید .خوشــرختانه ،ماجرایم به جایی رســید
که دیگر میتوانم از خوار شمردن شار وت بیناره و توهین به او د ست بردارم،
آن هم بهخاطر واقعنمایی اندیشههای گذشتهام.
برای جلوگیری از دو سـه سـاعت سـرگردانیِ شـار وتِ بیناره در جادههای
پرپی وخم (و جلوگیری از هر گونه تصــادف احتما ی که میتوانســت رویاهای
متفاوت هر دومان را خراب کند) ،دســـت به کاری خردمندانه اما ناارجام زدم و
کوشیدم با او در اردوی کیو تلفنی حرف بزنم .اما نیم ساعت پیش از تلفن من از
آن جا را ته بود ،و به جای او و جواب داد .با ترس و رز و از ســـوی دیگر با
احساسِ نیره بودن بر سرنوشت به او گفتم که میخواهم با مادرن ازدوا کنم.
مجرور شدم دو بار بگویم ،نون نیزی حواسش را پرت میکرد و نمیگذاشت
به حرف هایم توجه کند .وقتی حرام را اهمید ،با قهنهه گفت « :نه بابا !...این که
معرکه ا ست! حاال کی ج شن میگیرید؟ ین حظه صرر کن ،ین سگتو ه...
ین تو هســـگ جورابم را گاز گراته .گون کن »...و پشـــت ســـرن گفت که
میتواند حدس بزند که نه کیف و صــفایی در انتظار اوســت ...وقتی گوشــی را
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گذاشتم ،متوجه شدم که همین یکی دو ساعت ماندن در آن اردوگاه کاای بوده
تا تصویر هامررت هامررتِ خونقیااه را در ذهن و یتا کونو و با تصویر دیگری
عوض کند .اما دیگر نه ارقی دارد؟ همین که مدت مناسری از ازدوا گذشت،
او را برمیگردانم .اگر شـــاعر بودم ،میگفتم« :شـــکواه های نارنجی روی مزار
بهندرت پهمرده میشــوند ».اما من که شــاعر نیســتم؛ من انر یادداشــتکنندهای
بسیار درستکارم.
پس از اینکه وئیز رات ،یخنال را بررسـی کردم و دیدم خا یِ خا یسـت.
پیاده تا مرکز شهر راتم و بهترین خوراکیهای موجود را خریدم .همننین ،نند
شیشه نوشیدنی ا کلی خوب و دو سه نوع ویتامین خریدم .دیگر م مئن بودم که
وقتی از من خواسته شود احساس و اشتیاقی نیرومند از خود نشان دهم ،به کمن
این محرکها و بنیهی طریعی خودم ،میتوانم جلوی هر گونه دسـتپانگی ناشـی
از سردی و بیعالقگیام را بگیرم .هامررتِ خوناکر ،مثل نمایشهای خیابانی،
بارها و بارها شار وت را با خیالهای مردانه برانگیخته است .این را هم بگویم که
شار وت آدم خون راس و خونبدنی بود ،میشود گفت خواهر بزرگ و یتای
من بود .اگر باســن گنده ،زانوهای گرد ،پســتانهای رســیده و پوســت صــورتی
خشن گردن (خشن در منایسه با ابریشم و عسل) و سردی و ماللانگیزیان را
جدی نمیگراتم ،زنی خونقیااه بود.
عصـــر که به غروب نزدینتر شـــد ،گردن خورشـــید به دور خانه به پایان
رسید .نشستم ،پیا های نوشیدم و از پی آن پیا های دیگر و باز پیا های دیگر؛ جین
و آب آناناس ،معجونِ د پسند من که همیشه انرژیام را هم دو برابر میکند .بعد
راتم و با نمن نامرتب حیاطمان که مدت ها توجهی به آن نشـــده بود ســـرگرم
شدم .این روزها پر شده بود از قاصدک ،و نهرهی بیشتر قاصدکها از خورشید
به ماه تنییر کرده بود .ســگ عنتیای (من از ســگها بیزارم) تختهســنگی را که
زمانی پایهی ساعتی آاتابی بود کثیف کرده بود .وقتی داشتم صند یهای تاشو،
آن زرااههای قرمز! ،را باز میکردم ،ننان جین و و یتا درونم میرقصـــیدند که
نزدین بود روی آنها بیفتم .آروغها گاهی صدای به سالمتی میدهند ،مال من
که میداد.
پرنین ارســودهای در انتهای باغ خانهی ما را از سـ ل آشــنالها و یاسهای
همســـایه جدا میکرد؛ اما در انتهای دیگر نمن ،بخش جلوی خانه ،میان ما و
خیابان (که همگام با ین ضـــلع خانه به ســـمت پایین میرات) هی نیز نرود.
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بنابراین ،میتوان ستم (با رخندی نا شی از خ شنودی از انجام کارِ خوب) برگ شت
شــار وت را برینم :آن دندان باید اوری کشــیده شــود .همینطور که با ماشــین
نمنزن پیش میجهیدم و جابهجا میشــدم و زیر پرتوهای خورشــیدِ دم غروب
خردههای نمن جلوی ن شمم مو میزدند ،ین ن شمم به آن بخش از خیابان
بود .خیابان از زیر ســایهی گنردی نند درخت بزرگ پی میخورد و ســپس با
شیب ب سیار تندی به سمت پایین و خانهی ما میآمد ،و از جلوی خانهی آجری
و پوشـــ یده از پی ننِ دوشـــیزهی رو بهرویی و آن نمن ت پهایان ( که خیلی
مرتبتر از مال ما بود) میگذ شت و پ شت ایوان خودمان ناپدید می شد .ا رته از
آن نن های که من با خوشحا ی کار میکردم و آروغ میزدم پایان این شیبِ تند
دیده نمیشــد .ســرانجام ،همهی قاصــدکها را زدم .بوی شــیرهی قاصــدکها با
بوی آناناس در هم آمیخته بود .حاال مریین و می بل ،دختربنه هایی که از نند
دقینهی پیش ،ناخودآگاه ،رات و آمدشان را دنرال میکردم (ا رته مگر هی کدام
جای و یتای مرا میگراتند؟) ،به ســـمت خیابانی میراتند که «خیابان الن» ما از
آن جدا میشـــد؛ یکیشـــان دونرخهای را هل میداد و دیگری از توی پاکتی
نیزی میخورد ،و هر دو بل ندبل ند حرف میزد ند .ز ی ،باغ ران و ران ندهی
پیردخترِ روبهرویی ،سیاهپو ست ورز شکار و مهربان ،از دور نی شخندی به من زد
و به همراه تکان ســـر و دســـت داد زد و دوباره اریاد زد و گفت« :امروز خیلی
پرکار و پرانرژی شدهای!» سگِ دیوانهی موادارونِ پو دارِ دیواربهدیواری دنرال
ماشین آبیای دوید ...نه ،ماشین شار وت نرود .دخترکِ زیراتر (اکر کنم میبل)،
با موی بور ،شــلوارک و نیمتنهی بنددار ،کمی زیادی بیبندوبار (به پان س ـوگند
که او نیمفت واقعیســت) ،کاغذ ســاندوینش را منا ه کرد و دواندوان به این
خیابان برگشــت و با دویدن به ســمت بیرونزدگی خانهی خانم و آقای هامررت
خودن را از ن شم این بزِ سرز پنهان کرد .از زیر سایهی برگها واگن استی شنی
بیرون آمد و پیش از آنکه سایه تمام شود برخی شاخهها با سنف ماشین کشیده
شـــدند و پس از رهایی آهســـته رو به عنب تاب خوردند .ســـگ همســـایهی
موادارون با شتاب پابهپای ما شین میدوید .راننده که زیرپو شی پو شیده بود و
د ست نپش روی سنف بود مک کرد و رخندی زد .سپس با تپ شی در سینه
سواری آبیای را دیدم که برمیگشت .از شیب خیابان آهسته پایین آمد و پشت
گوشـــهی دیگر ســـاختمان ناپدید شـــد .حظهای نیمر رنگپریده و آرامش را
دیدم .اکر کردم تا نرود طرنهی باال نمیاهمد که ماندهام یا از این خانه راتهام.
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دقینهای دیگر با قیااهای بســیار نگران از پنجرهی اتاق و به پایین نگاه کرد و مرا
دید .با ننان شــتابی به ســمت باال دویدم که پیش از آنکه از اتاق و بیرون بیاید
خودم را به او رساندم.
1۸
وقتی عروس بیوه ا ست و داماد زنمرده ،وقتی او ی کمتر از دو سال در این
شهر کونن ما زندگی کرده و دومی کمتر از ین ماه ،وقتی موسیو میخواهد
همهنیز با سرعت تمام شود و مادام با رخندی شکیرا کامل ت سلیم می شود ،در
این صورت ا ست که ،ای خوانندهی من ،ج شن عرو سی معموالً «بی سرو صدا»
میگذرد .عروس نه تاجی از شکواههای نارنجی و شیفون آویزان از آن را روی
سرن میگذارد و نه ارکیدهی سفید الی کتاب دعا را در دست میگیرد .دختر
کونن عروس هم می توانست به مراسم پیوند هامررت و شار وت کمی شور و
نشــاط بیفزاید؛ اما میدانســتم که در این وضــعیت نمیتوانم به و یتای تنهامانده
نزدین شـــوم و محرت کنم .بنابراین ،با این نظر که بهتر اســـت بنه را از بنه های
اردوی کیوی مورد عالقهان جدا نکنیم مواانت کردم.
شـــار وتِ بهاصـــ الم پراحســـاس و تنهای من بخشـــی از زندگی روزانه و
اجتماعیام شـــد .در ضـــمن ،زود اهمیدم که گرنه نمیتواند احســـاســـات و
گریههایش را مهار کند ،زنی ست پایرند به ا صول اخالقی .شار وتِ خوب پس
از آنکه کم و بیش مع شوقهی من شد (ا رته این عزیز ع صری و بیقرارِ او ،عزیز
قهرمانش! ،بهرغم تحرینها ،بهواقع در بروز عشـــق مشـــکالتی داشـــت ،گرنه
بهظاهر عشقِ او را به شیوهی بسیار عا ی و با سخنان محرتآمیز دنیای قدیم پاسخ
میگفت) بیدرنگ مرا دربارهی باورم به خدا سینجیم کرد .میتوان ستم بگویم
در این زمینهها اکر روشنی دارم؛ اما برای ادای احترام به آن زاهدِ پارسا گفتم به
روما ندس اعت ناد دارم .به ناخن هایش ن گاه کرد و دو باره پرســـ ید آ یا در
خانوادهات رگهای از نهادی عجیب هم داری .در پاســخ این ســوال پرســیدم که
اگر بداند که پدربزرگ مادری پدرم تُرک بوده ،با من ازدوا نخواهد کرد.
گفت برایش هی مهم نیســـت ،اما اگر زمانی بفهمد که به خدای مســـیح اعتناد
ندارم ،خودن را خواهد کشت .ننان جدی گفت که مو به تنم سیخ شد .اینجا
بود که اهمیدم زنیست که به اصول پایرند است.
آه که نندر مودب و محترم بود :به خاطر هر آروغ کونکی که رشـــتهی
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ســخنش را میبرید پوزن میخواســت ،بهجای «شــنیدن» میگفت «شــنفتن »،و
وقتی با دوستانش حرف میزد از من به نام آقای هامررت یاد میکرد .اکر کردم
وقتی به میان مردم محل بروم ،اگر آنها را ااســون کنم ،شــار وت را خوشــحال
خواهم کرد .روز ازدوا ما مصـــاحرهی کوتاهی با من کردند که در ســـتون
اجتماعی روزنامهی رمزدیل ناپ شد ،با عک سی از شار وت که در آن یکی از
ابروهایش را باال انداخته بود .اســمش را هم اشــتراه نوشــته بودند (هیزر) .بهرغم
غیرواقعی بودن بخشهایی از مصـــاحره ،این زبانزدیها نینیِ د ش را صـــینل و
صفا داد و سرب شد که من هم از خو شحا ی با دمم گردو ب شکنم .شار وت با
درگیر شدن در کارهای کلیسا و همننین با شناخت بیشتر مادر همکالسهای و
در این بیست ماه توانسته بود خودن را در این جامعه ،اگر نه بهعنوان شهروندی
برجســـته ،دســـتکم پســـندیده جا کند ،اما پیش از این هی گاه با ننین عنوان
تکاندهندهای از او یاد نشـــده بود و من او را زیر این عنوان بردم ،آقای ادگار ه.
هامررت« ،نویسنده و کاشف»( 1اسم «ادگار» را انر به این د یل اضااه کردم که
د م میخواســـت) .وقتی برادر منکو آن را مینوشـــت ،خواســـت بداند نه
نیز هایی نوشـــ تهام .آن نه به او گفتم اینگو نه از ناپ درآ مد« :ن ند ک تاب
دربارهی پیکاک ،رینبو و دیگر شـــاعران ».همننین ،نوشـــته بودند که من و
شــار وت از نند ســال پیش همدیگر را میشــناختیم و من از خویشــاوندان دور
شوهر اول شار وتم .این را هم به اشاره گفتم که سیزده سال پیش من با شار وت
راب های داشتهام ،و ی این جمله را ناپ نکردند .وقتی شار وت علت این حرف
را پرسید ،گفتم ستون اجتماعی باید کورسویی از اشتراه هم داشته باشد.
بهتر است به این داستان عجیب و غریب ادامه بدهم .وقتی از من خواسته شد
که از باال راتن رترهام از «اجارهدار» به «یار غار» خوشـــحال باشـــم ،آیا بیشـــتر
احســاس نفرت و بیزاری به ســراغم نیامد؟ نه .آقای هامررت اعتراف میکند که
در ک نار آبگین کردن خنجر پوالدینِ توط ئهان ،غرور و نخوتش تا ا ندازهای
غلنلن داده شــده و به مختصــر د ســوزی و حتا به نوعی پشــیمانی رســیده بود.
هرگز اکرن را هم نکرده بودم که خانم هیزِ مســـخره و بهواقع زی را ،با آن
باورهای کورکورانهان به عظمت کلیســـا و به کانون کتابخوانیشـــان ،با آن
شیوهی سخنوری تصنعیان ،و آن راتار خشن ،سرد و سرزنشآمیزن با بنهی
دوازده ســا هی بازوکُرکیِ پرســتیدنی ،بتواند به ننین موجود حســاس و ضــعیفی
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تردیل شود که وقتی در درگاه اتاقِ و یتا د ستهایم را دور بازویش گذا شتم با
رزن خودن را پس بکشد و بگوید« :نه ،نه ،خواهش میکنم نکن».
این دگرگونی ظاهرن را بهتر کرد .رخندن که انر ادایی م صنوعی بود از
آن زمان به بعد بازتابندهی زیرایی خاصــی شــد ،بازتابشــی که در خود ظراات و
نرمی دا شت و من ،با شگفتی تمام ،شراهتی به قیااهی زیرا و گم شدهی و در آن
میدیدم ،مثالً ،آن روزی که به اختراع نوعی د ستگاه تو ید نو شابهی سودا خیره
شده بود یا زمانهایی که در سکوت راسهای همیشه گرانبها و نو و دستدوز
مرا تحســین میکرد .وقتی شــار وت را میدیدم که با زن دیگری گراتاریهای
مادر بودن را در میان می گذارد و شـــکلن هایی درمیآورد که گویی تســـلیم
دنیای زنانگیســـت (نشـــم ها را مینرخاند و گوشـــه های دهانش را پایین
میکشــید) ،شــکلنهایی که و هم گاهی نوع کودکانهان را درمیآورد ،مات
و مرهوت میشــدم .پیش از خواب ،نند جام مشــروب نوشــیدیم و با کمن آن
توانستم ،به یاد بنه ،مادر را و شکم سفیدن را که سالها پیش ،در سال ،19۳۴
نیمفـت من مـاهی کونـن خمیـدهای در آن بود نـاز و نوازن کنم .موهـای
خوبرنگشــدهان که برای حس بویایی و المســهام بســیار ماللانگیز بود ،در
حظههایی ویهه ،در آن بستر پردهدار و زیر نور نراغ ،اگر باات موی ارِ و یتا را
نداشــت ،دســتکم نمایی از آن را به خود میگرات .همانطور که به زن جدید
شا شم شادم نزدین می شدم ،یکریز با خود میگفتم که از نظر بیو وژی بیش
از این نمیشــود به و یتا نزدین شــد؛ و همینطور با خود میگفتم که وت هم
در سن و یتا به همان اندازهی دخترن دختربنهای خواستنی بوده است ،به همان
اندازه که روزی دختر و یتا خواهد بود .آن شـــب از زنم خواســـتم که از زیر
کلک سیونی از کفشها آ روم سی سا های را بیرون بک شد (مثل اینکه آقای هیز
عاشـــق آن بوده) تا برینم که وت در کودکیان نه شـــکلی بوده؛ گرنه نور
عکسها خوب نرود و راسها بیقواره بودند ،توانســتم نخســتین نســخهی مات
و یتا را در آن عکس ها تشـــخیص بدهم ،پاها ،اســـتخوان گونه ،دماغ کوتاه،
وتلیتا ،و یشا۲.
خالصـــه ،از روی پرنین ســـالهای دراز ،پشـــت پنجرهای کونن خوب
نشـــمنرانی کردم ،و وقتی هم او با تب و تابی رقتانگیز ،ناز و نوازن های
شــهوتانگیز ،با آن نوک پســتان زیرا و ران گندهان ،مرا برای اجرای وظیفهی
شرانهام آماده میکرد هنوز با د سردی در پی بوییدن نیمفت بودم و همننان ،در

والدیمیر ناباکوف 92 /
میان بوتههای پوسیدهی تارین ،جوانی را شکار میکردم.
راســتش نمیتوانم بگویم که زن بینارهام نندر مهربان و مودب بود .هنگام
صرحانه در آن آشپزخانهی روشن ااسردگیآور با آن نور کرومرنگش و تنویم
هاردوِر و شــرکا و گوشــهی گیرا و خلوتگه د نشــین صــرحانهخوری (شــریه آن
قهوه خا نه ای که شـــار وت و هامررت ز مان دانشـــجویی زیر گون هم پ پ
میکردند) ،شار وت با ربدو شامرر قرمزن مین ش ست و آرنجش را روی میز
پالســـتیکی میگذاشـــت و مشـــتتش را عصـــای گونهان میکرد و با مهربانی
تح مل نا پذیری به من خیره میشـــد تا ژامرون و تخممرغم را بخورم .ح تا اگر
صــورت هامررت از دردهای عصــری کج میشــد ،این نهره به نشــم او از نظر
زیرایی و جانبخشی با پرتوهای خورشید و سایههای برگهایی که روی یخنالِ
سفید می رزیدند رقابت میکرد .رنج واقعی من برای او سکوت ع شق مینمود.
درآمد کم من که به درآمد حتا کمتر او اضــااه شــده بود به نظر او پول هنگفتی
بود؛ نه به این د یل که جمع این دو درآمد میتوانســـت برای خانوادهی طرنهی
متوســر کاای باشــد ،بلکه به این د یل که پول من پیش نشــم او متاثر از نیروی
سحرآمیز مردانگیام میدرخ شید ،و او این ح ساب م شترک را مثل یکی از آن
بلوارهــای جنوبی میدیــد کــه در میــانــهی روز در یــن ســـویش ســــایــهی
یکپارنهای ست و در سوی دیگرن پرتوهای مالیم خور شید میدرخ شند و تا
پایان نشمانداز ،تا جایی که کوههای صورتی نمایان میشوند ،ادامه دارد.
تا پنجاهمین روز زندگی زناشوییمان ،شار وت به اندازهی سالها کار کرد.
زن بیناره خودن را به کارهایی مشـــنول میکرد که مدت ها پیش کنارشـــان
گذاشـــته بود یا هرگز به آنها نندان عالقهای نداشـــت .گویی ازدواجم با مادر
کودکی که عاشـــنش بودم به او این توان را داده بودم که (برای تمدید آهنگ
پروســـتی) جوانیِ ازدســـتراتهان را با اجازهی من بازیابد .با شـــور و شـــوق
عروسهای جوان قدیم شــروع کرد «خانه را برق بیندازد ».از آنجا که روزهای
پیدرپی روی صــند یام نشــســته و ننشــهی مســیر رات و آمد و یتا را در خانه
بهدقت در ذهنم ک شیده بودم ،هر سورا سنرهی این خانه را خوب می شناختم و
با آن راب هی احســـاســـی درازمدتی برقرار کرده بودم ،با همهی زشـــتی ها و
کثیفیهایش ،و حاال احســـاس میکردم موجودی الکزدهام که قوز کرده و باید
با بیمیلی حوض رنگ های نخودی ،اخرایی ،خرد ی ،خرمایی و خزهای را که
شار وت میخواست به این خانه بدهد تاب آورم .خدا را شکر که تا آنجا پیش
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نرات ،اما بخش بزرگی از انرژیان را با نمایش دایمی خنده و اخمِ ،شـــکوه و
شن ،خر ِ شستن پنجرهپونها ،برق انداختن کرکرههای ونیزی ،خرید پرده و
کرکره های نو ،برگرداندن آن ها و عوض کردنشـــان با نیزهای دیگر و از این
نمونه کارها کرد .روی پارنه های نیت و قلمکار پردهای ها کار کرد و رنگ
مرل را عوض کرد ،آن مرل مندســـی که ین بار روی آن با جنب و جونهای
آهسته حرابی از بهشت در درونم ترکید .مرلمان را جابهجا کرد و از نو آراست و
وقتی اهم ید در رســـا هی ین خا نه «ا جازهی جدا کردن میز های عســـلی از
نراغهای روی آنها را دارد» اح ساس خو شحا ی کرد .با این عرارت که مو فِ
خانهی خودت تویی ،نفرتی از صند یهای خمشو و میزهای نرخان در او ایجاد
شد .معتند بود که اتاقی پر از پنجرههای بزرگ و قاب نوبی دور پنجره نمونهای
از اتاق مردانه ا ست و اتاقی با پنجرههای رو شنتر و کارهای نوبی ظریف اتاقی
زنانه .رمانی که موقع ورودم به این خانه میخواند با مجله های تصـــویردار و
راهنمای تزئین خانه جایگزین شــده بود .از کارخانهای در شــمارهی  ۴۶۴0بلوار
روزو ت در شـــهر ایالد ف یا برای ت خت دونفره مان «خوشـــخوابی با  ۳1۲انر»
سفارن داد ،گرنه آن قدیمی هم انع افپذیری خوبی دا شت و بهنظر برای هر
گونه استفادهای خوب و بادوام بود.
شار وت هم مثل شوهر مرحومش از ایا تهای غرب میانه بود و آنقدر در
رمزدیلِ آرام ،نگین این ایا ت شــرقی ،زندگی نکرده بود که همهی مردمِ خوب
را ب شنا سد .انر تا اندازهای دندانپز شن زندهد ی را که در کا کهنهای پ شت
خانهی ما زندگی میکرد میشناخت .در یکی از گردهماییهای کلیسا هم با زن
«پراااده»ی مواداروشــی که ســر خیابان ما خانهی «قدیمی» ســفید و ترســناکی
دا شت آ شنا شده بود .گهگاهی هم با پیردختر روبهرویی «دیداری» دا شت؛ اما
گذشته از آنهایی که شار وت بهشان سر میزد یا در گردهماییهای توی حیاط
مید ید یا با آن ها گ فتوگوی تلفنی داشــــت ،عاق لهزن های نج یبزاده و یا
خانمهای م شکلپ سند مثل خانم گلیو ،خانم شریدن ،خانم منکری ستال ،خانم
نا یت و دیگران به ندرت به شـــار وت توجهی نشـــان میداد ند یا به او تلفن
میکردند .بیشــن تنها زو هایی که شــار وت با آنها راب های واقعاً صــمیمانه
دا شت ،بهدور از هر گونه بدگمانی یا آینده سنجی ،خانم و آقای اار و بودند که
در ست پیش از عرو سیِ ما از سفری تجاری به شیلی برگ شتند و با خانوادههای
نتای لد ،منکو و ن ند نفر دیگر (ا ر ته نه خانم موادارون و از او منرورتر
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خانم تا روت) به عروســـی ما آمدند .جان اار و مردی بود میانســـال و ســـاکت،
ورزشـــکاری جدی و تاجری کامالً مواق که در نهل مایلی رمزدیل ،در شـــهر
پارکینگتون ،وازم ورز شی میاروخت :همان ک سی که برای هفتتیرم ا شنگ
گرات و در بعدازظهر یکشنرهای ،ضمن قدم زدن در جنگل ،طرز کار با آن را به
من یاد داد ،همان کســـی که خودن را با رخندی وکیل پارهوقت می نامید و
بع می از کارهای قانونی شار وت را هم انجام داده بود .جین ،زن ن سرتا جوانش
(که خا هزاده یا عموزادهان هم بود) ،دختری بود نگدراز با عینن رنگارنگ
و دو تا سگ باکسر ،دو پستان نوکتیز و دهان گشاد قرمز .جین تصویرهایی از
طریعت و نهره میکشید .خیلی خوب به خاطر میآورم که در یکی از جمعهای
مشـــروبخوری نه تعریفی از پرترهی خواهرزادهان ،رز ین هاننِ کونو و،
کردم ،دختری خونآبورنگ با راس پی شاهنگی ،کاله اا ستونی سرز ،کمربند
بااتهای از همان رنگ و موهای ار زیرایی که به شانههایش میر سید .جان پیپش
را از دهانش درآورد و گفت حیف که دا ی (دو یتای من) و رز ین تو مدر سه با
هم ناسازگاری میکردند .اما امیدوار بود که وقتی از اردوی تابستانی برگشتند با
هم مهربانتر با شند .از مدر سه حرف زدیم؛ خوبیهایی دارد و بدیهایی .سپس
جان گفت« :ا رته خیلی از کارگرهای ساختمانیِ اینجا ایتا یاییاند ،اما این را هم
بگویم که هنوز ۳»...جین حراش را ق ع کرد و گ فت « :خدا ک ند که دا ی و
رز ین تابســتان را با هم باشــند ».ناگهان و را پیش نظرم تجســم کردم که از اردو
برمیگردد ،پو ستی قهوهای ،گرم ،خ سته ،منگ و ناراحت؛ نزدین بود از ا شار
هیجان و تمام شدن صررم به گریه بیفتم.
19
حاال که خوب گرم ســـخن شـــدم ،نند کلمهی دیگر هم در وصـــف خانم
هامررت بگویم ( بهزودی حاد ثهی بدی ات فاق میاا تد) .من همیشــــه از بودن
رگه هایی از حس ما کیت در او آگاه بودم ،اما هرگز اکرن را هم نمیکردم
که اینگونه دیوانهوار نســرت به هر نیز زندگی من که به او هی رب ی نداشــت
حســودی کند .کنجکاوی ســیریناپذیر و ناخوشــایندی نســرت به گذشــتهی من
داشــت .از من میخواســت که همهی معشــوقههای پیشــینم را زنده کنم تا شــاید
بتواند مرا به نن های برساند که از آنها بد بگویم ،عن و نفرینشان کنم ،تراهشان
کنم ،خائنانه بیارزشــشــان کنم و بدین ترتیب گذشــتهام را خراب کنم .وادارم
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کرد که از ازدواجم با وا ریا که بیشـــن آدم مســـخرهای بود تعریف کنم؛ اما
مجرور شـــدم نیزهایی از خودم بســـازم و برای ســـیر کردن حس بیمارگونهی
خوشــی شــار وت بیرحمانه به داســتانهای بانوان زندگیام شــا و برگ دهم.
برای خشــنودی او ،وادار شــدم اهرســتی عکسدار از آنها نشــانش بدهم ،همه
متفاوت ،مثل آگهیهای آمریکایی که در آن عکس بنهمدر سهایها را میزنند
با ن سرت نامح سو سی از نهادهای گوناگون؛ مثالً ین بنه ،انر ین پ سربنهی
قهوهای ن شمگرد ،که او هم به زیرایی بنیه ا ست ،توی عکس میآورند و تنریراً
هم و سر ردیف جلو مین شانند .بنابراین ،زنهای زندگیام را به او معرای کردم
و آن ها را در برابر شـــار وت به رخند زدن و به ن و راســـت راتن واداشـــتم،
موبورِ ســرد ،موقهوهایِ پرشــور ،مومسـیِ شــهوتانگیز ،مثل رژهی روســپیها در
روسپیخانهها .هر نه معمو یتر و بیارزنتر عرضهشان میکردم خانم هامررت
از نمایش من خشنودتر میشد.
هرگز در زندگیام تا این اندازه اعتراف نکرده بودم و اعتراف نشــنیده بودم.
آن و صف پاک و ساده و غیرهنرمندانهای که او ،به گفتهی خودن ،از «زندگی
عاشنانهان» ارائه میداد ،از وصف نخستین بوسه و دستما ی تا راب هی جنسیای
که برایش پیش آمده بود ،با توصـــیف های ســـاختگی و اریرندهی من از نظر
اخالقی در ت ماد ن شمگیری بود ،اما از آنجا که از نظر مو ضوع هر دو از ین
آبشـــخور آب میخوردند (ســـریال های آبکی یا رمان های کوتاه روانکاوی و
تهی) ،بـا هم متجـانس بودنـد .بـه عرـارت دیگر ،من بنـا بـه شـــیوهی بیـان او
شــخصــیتهای ســاختگیام را تصــویر میکردم .از برخی عادتهای آمیزشــی
اســتثنایی آقای هرا د هیزِ خوب که شــار وت وصــف میکرد بدجوری خندهام
میگرات و شـــار وت تصـــور میکرد که خندهی من نابجاســـت .و ی بنیهی
زندگینامهان آنقدر خا ی از ف بود که کا ردشکاای از جسدن میتوانست
تا آن اندازه بی ف باشـــد ،نون هی کار خالای نکرده بود .بهرغم خوراک
اندکش ،آنقدر سا م بود که من زنی به سالمت او ندیده بودم.
از و یتای من بهندرت حرف میزد ،حتا کمتر از آن پسربنهی بور مردهان،
که عک سش ،بهرغم همهی عکسهای ممنوعه ،اتاق خواب سرد و بیروم ما را
میآراســت .در یکی از آن خیا راایهای مســخرهان پیشبینی کرد که روم آن
نوزاد مرده به زمین بازمیگردد و در بدن بنهای که از این ازدوا خواهد داشت
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میدمد ،و گرنه من هی میلی به نســخهبرداری خر تو ید هامررت از خر تو ید
هرا د نداشـــتم (ا رته در مورد و یتا ،با همهی ترس و وحشـــتم از زنای با محرم،
کمکم به این نن ه رســـیده بودم که به او به نشـــم بنهی خودم نگاه کنم) ،این
اکر هم به ذهنم زد که دورهی طوالنی بســـتری شــــدن او در بخش زای مان
بیمارســتان ،پس از عمل خوبِ ســزارین و مشــکالت دیگر بعد از عمل در بهار
آینده ،به من این ارصت را خواهد داد که نند هفتهای با و یتا تنها بمانم و شکم
نیمفت گیجم را با قرصهای خواب پر کنم.
آه ،او انر از دخترن بیزار بود! نیزی کــه بــه نظر من دیگر نهــایــت
بدجنســـیان بود این بود که مینشـــســـت و پرســـش نامهای را از ین کتاب
احمنانهی منتشـــرشـــده در شـــیکاگو (مثل راهنمای رشـــد کودک) پر میکرد.
یاوه هایی که برای هر سال کودک نیزهایی داشت و مامان باید در هر روز تو د
بنهان آن را پر میکرد .در روز تو د دوازده ســـا گی و ،اول ژانویهی ،19۴7
شـــار وت هیز ،با نام دختریِ بِکِر ،زیر ده صـــفت از نهل صـــفت که با عنوان
«شخصیت کودک شما» اهرست شده بودند خر کشیده بود :ایرادگیر ،بدگمان،
پرخاشـگر ،تندخو ،خیرهسـر ،دهاندریده ،سـربههوا ،امـول ،منفیباف (زیر این
صفت دو بار خر ک شیده بود) و نا شکیب .سی صفت دیگر را که شامل شاد،
همراه ،پرانرژی و غیره بود نادیده گراته بود .دیدنش واقعاً عصـــرانیام میکرد.
هر نیز کونکی را که به و یتا تعلق داشـــت با بیرحمیای که در هی جای
دیگری در سرشت مالیم همسر دوستداشتنی من یاات نمی شد یا خرد میکرد
یا ننان به گوشـــهای پرتاب میکرد که مثل خرگون های هیپنوتیزمشـــده در
جایجای خانه خ شکش میزد .خانم نازنین اکرن را هم نمیکرد که در یکی از
صرحهای یکشنره که معدهام ناراحت بود (بهخاطر نیزهایی که به سس اازوده بود تا
مزهان بهتر شود) و نتوانستم با او به کلیسا بروم با یکی از نگهجورابهای و یتا به او
نارو بزنم.
و ین مورد دیگر برخورد او با نامههای عزیز د رندم بود!
«مامی و هامی عزیز،
امیدوارم که حا تان خوب با شد .از آبنراتها خیلی ممنونم .را ستش (خر زده
بود و دوباره نوشته بود) بلوز بااتنیام را توی جنگل گم کردم .نند روزیست که
اینجا هوا سرد شده .اوقاتِ دارم .دوستتان دارم،
دا ی».
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خانم هامررت گفت« :احمق کلمهی بعد از "اوقات" را جا گذاشـــته .آن
بلوزی که گم کرده پشـــم خا ص بود ...ای کان تو هم برای ارســـ تادن آن
آبنراتها با من مشورت میکردی».
۲0
در نند مایلی رمزدیل دریانهای ست به نام آورگلس ین (که من ا سمش
را اشــتراه شــنیده بودم) .در روزهای بســیار گرم هفتهی پایانی جوالی هر روز به
آنجا میراتیم .حاال مجرورم که آخرین شــنای دونفریمان را در ین ســهشــنره
صرح داغ ،با تمام جزئیات خستهکنندهان ،شرم دهم.
ماشـــین را در پارکینگی دور از جاده پارک کردیم و از دل جنگل درختان
کا به ســـمت دریانه به راه ااتادیم .توی راه شـــار وت گفت که جین اار و
هنگام شکارِ جلوههای نادرِ نور (جین دانشآموختهی مدرسهی هنر بود) ز ی را
دیده که ساعت پنج صرح روز یک شنره در «آبنو سی» (این کلمه را جان به کنایه
گفته) ارو راته است.
من گفتم« :احتماالً آب خیلی سرد بوده».
عزیز من نیِ بدسرشتِ من جواب داد« :نکته این نیست ،منظور این است که
آدمِ زیرِهنجاریســت ».و ســپس (با آن فظ محتاطش که دیگر داشــت حا م را
خراب میکرد) ادامه داد« :من احســاس میکنم که وئیز ما هم عاشــق آن احمق
است و اکر میکنم حدسم درست است».
احســـاس کردن « .ما احســـاس میکنیم دا ی آنطور که با ید خوب کار
نمیکند( »...بنا به گزارشی از مدرسهی قدیمیان).
خانم و آقای هامررت با دمپایی و ربدوشامرر همننان میراتند.
«میدانی ،هام ،ین آرزوی بزرگ دارم »،خانم هام ،شـــرمنده از این آرزو،
ســـرن را طوری پایین آورد که گویی با زمین قهوهای درددل میکند« ،خیلی
د م میخواهد ین پیشخدمت کارآزموده پیدا کنم ،مثل آن دختر آ مانیای که
خانوادهی تا روت میگفتند؛ بیاید و تو خانهی ما زندگی کند».
«ما که جا نداریم».
با آن رخند مســخرهان گفت« :گون کن! ا رته که داریم عزیزم ،تو خانهی
هامررت را دســـتکم گراتی .اتاق و را به او میدهیم .من که میخواســـتم آن
ســـورا را اتاق مهمان کنم ،حاال میدهیم به پیشـــخدمت .تازه ســـردترین و
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اکسنیترین جای خانه است».
پرســیدم« :نی داری میگویی؟» پوســت روی اســتخوان گونههایم کشــیده
می شد (این را به این د یل مینوی سم که وقتی دخترم هم شنید همین اح ساس را
داشت :ناباوری ،نفرت ،آزردگی).
زنم در نخســتین گردننهی تلویحیان در پی پاســخ به این پرســش برآمد:
«آیا نگران روابر عاشنانهای؟»
«بههی وجه ،انر ماندهام که وقتی مهمان یا پیشـــخدمت بیاوری دخترت را
کجا جا میدهی».
خانم هامررت که در عا م رویا ســـیر میکرد رخندزنان آهی را کش داد و
همزمان با باال ک شیدن ین ابرو و بازدمی نرم گفت« :متا سفانه باید بگویم که و
کونو و توی این ت صویر جا ندارد ،ا صالً و ابداً جایی ندارد .و کونو و صاف
از اردوگاه تاب ستانی به مدر سهی شرانهروزی خوب ،جدی و قانونمندی میرود
که به بنهها آموزنهای دینی درســت و حســابی هم میدهد ،و از آنجا هم به
دانشکدهی بیردز ی .همهی برنامهها نیده شده .الزم نیست نگران او باشی».
همین طور ادامه داد که خودن ،خانم هامررت ،باید به این تنرلی دیرینهان
غلره کند و بنشـیند و نامهای برای خواهرِ دوشـیزه ایلی که در سـنت ا جررا درس
میدهد بنویســـد .اینجا دریانهی خیرهکننده نمایان شـــد و من در همین حظه
گفتم عینن آاتابیام را توی ماشــین جا گذاشــتهام و از او خواســتم برود کنار
آب ،و گفتم من به او میرسم.
همیشــه اکر میکردم ما ش م دســتها ادای داســتانهاســت ،ادامهی نیز
ناشـــناختهای از شـــاید برخی آیین های قرون وســـ ا؛ اما وقتی به جنگل زدم تا
حظه ای از رنج ناامیدی بگریزم (خدایا ،به زنجیرهای دستانم نگاه کن!) احساس
کردم این بهترین نمایش برای نشـــان دادن حال روحیام بود ،بیآن که مجرور
باشم نیزی بگویم.
اگر بهجای شار وت ،وا ریا بود ،میدانستم ن ور «از پسش برآیم؛» «از پس
برآمدن» همان عرارتیســت که دنرا ش میگشــتم .در روزهای خوب گذشــته با
پیناندن م شـــکنندهی وا ریای خپل (همان منی که از باالی دونرخه رویش
اا تاده بود) میتوانســـتم بیدر نگ وادارن کنم نظرن را عوض ک ند؛ ا ما ح تا
اکرن را هم نمیشــد کرد که بشــود با شــار وت ننین کاری کرد .شــار وتِ
آمریکاییِ خونبرخورد مرا بدجوری ترســـانده بود .آن خیال خوشـــم که اکر
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میکردم میتوانم او را بهخاطر عشـــق و عالقهان به خود مهار کنم خیا ی باطل
بود .جرئت نداشــتم دســت از پا خ ا کنم تا مرادا تصــویری که از من ســاخته و
میســتاید خراب شــود .وقتی او ســرپرســت عزیز من بود ،ناپلوســیان را هم
میکردم و هنوز هم در راتارم نسرت به او نشانی از تسلیم بود .تنها برگ برندهی
من ناآگاهی او از عشـــق هیوالیی من به و بود .از عالقهی و به من بارها اذیت
شــده بود؛ اما احســاس مرا نســرت به او نمیتوانســت دریابد .اگر وا ریا بهجای او
بود ،شــــا ید میگفتم« :برین ،احمق گ نده ،این منم که میدانم نهنیزی برای
د ورس هامررت خوب اســـت و من برایش تصـــمیم میگیرم ».به شـــار وت
نمیتوانســتم (حتا بهآرامی و با خودشــیرینی) بگویم« :برخشــید عزیزم ،من موااق
نی ستم .ین ار صت دیگر هم به بنه بدهیم .اجازه بده د ستکم برای ین سال
خودم معلم خ صو صیان با شم .ین بار هم خودت گفتی »...درواقع ،دربارهی
و حتا ین کلمه هم نمیتوان ستم به شار وت بگویم بیآنکه خودم را و بدهم.
آه ،شما حتا نمیتوانید تصور کنید (همانطور که من هم هرگز تصور نمیکردم)
که این زنانِ پایرند به اصـــول اخالقی نهجور آدم هایی هســـتند! شـــار وت که
هی گونه نادرســـتیای را در آداب و قوانین غذا خوردن ،راتار ،کتاب و مردمی
که عاشــنشــان بود متوجه نمیشــد ،اگر من هر نیزی میگفتم که به معنی نگه
داشــتن و نزد ما بود ،بیدرنگ متوجه حن نادرســتم میشــد؛ مثل موســینیدانی
بود که ممکن اســـت در زندگی معمو ش آدم بیادب و نفرتانگیزی باشـــد،
خا ی از ظراات طرع و سلینه ،اما هر نت ا شتراهی را در مو سینی با دقتی شی انی
متوجه می شود .برای شک ستن خوا ستهی شار وت باید قلرش را می شک ستم ،و
آنگاه تصویر من هم در ذهن او در هم می شکست .اگر میگفتم« :من میدانم با
و یتا نهکار کنم و تو به من کمن میکنی که این ماجرا بی سرو صدا بماند ،یا
همینجا از هم جدا می شویم »،مثل زنی پ شت شی شهای مهآ ود ،رنگ میباخت
و آهســته میگفت« :بســیار خوب ،حاال هر نه به این حرف بیفزایی یا از آن کم
کنی ارقی نمیکند ،اینجا دیگر پایان راه است ».و اینجا واقعاً پایان راه بود.
ننین وضـــع آشـــفتهای بود .یادم میآید وقتی به محل پارکینگ ماشـــینها
رســیدم ،به اشــاریِ آب تلمرهای زدم و ین مشــت آب را که مزهی زنگ آهن
میداد ننان حری صانه نو شیدم که گویی به من جوانی ،آزادی ،ذهنی جادویی و
نیز معشـــوقهای کونو و میبخشـــید .برای مدتی با ربدوشـــامرر بنفش و پاهای
آویزان بر رهی یکی از میزهای زبر و زمخت نشــســتم .باالی ســرم تنهی کا ها
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غهغه میکردند .در ااصــلهای نهنندان دور دو دختربنه با شــلوارک و نیمتنه از
دســتشــوییای نیمهپنهان که روی آن نوشــته بود «زنانه» بیرون آمدند .میبل (یا
بازیگر ننش میبل) ناراحت و پریشانحال با پاهای گشوده روی دونرخه نشسته
بود و آدامس میجوید و مریین بر ترکِ دونرخه پاهایش را کامل از هم باز
کرده بود و موهایش را از دســت مگسها تکان میداد .هر دو آهســته ،بیخیال،
روی دونرخه تاب میخوردند و نزدین میشـــدند و با ســـایه ها و پرتوهای
خورشــید در هم میآمیختند .و یتا !...پدر و دختر آب شــدند و تو این جنگلها
ارو راتند! راهحل طریعی از میان برداشتن خانم هامررت بود ،اما ن ور؟
هی مردی نمیتوا ند ننشــــهی قتلی را بیع یب اجرا ک ند؛ ا ما ین حاد ثه
میتواند آن را بهخوبی به انجام ر ساند .نمونهان ماجرای معروف مادام کور در
شهرِ آر ه در جنوب اران سه ا ست که در ست در پایان سدهی پیش اتفاق ااتاد.
مدت کوتاهی پس از ازدوا  ،مادام با ژنرال کور در خیابان شــلوغی قدم میزد
که مرد ری شوی بلندقامت نا شنا سی( ،گویی) مع شوق مخفی خانم ،به سمت او
میرود و به قصـــد کشـــتنش کاردی را ســـه بار در کمر زن ارو میکند .در این
حظه ،ژنرال ،مردی شــریه ســگ بو داگ ،بازوی قاتل را محکم ننگ میزند.
درســـت در همان آنی که قاتل میکوشـــد خودن را از ن نگ و د ندان آن
کونو وی خشـــمگین رها کند (و نند نفر از تماشـــانی ها هم دور آنها جمع
می شوند و حلنهی محا صره را تنگ و تنگتر میکنند) ،معجزهای ر میدهد:
ین ایتا یایی دیوانه ،در خانهای بسـیار نزدین به حادثه ،کامالً تصـادای با نوعی
مادهی منفجره ور میراته که ناگهان خیابان به قیامتی از دود و آجرهای در حال
سنوط و مردم در حال ارار تردیل می شود .انفجار به هی کس آسیب نمیرساند
و انر ژنرال کور را ننش بر زمین میکند؛ اما عاشق انتنامجوی مادام با دیگران
از صحنه میگریزد و تا پایان عمر شاد و آسوده زندگی میکند.
میبینی اگر خودِ کارگزار نن شهی از میان بردا شتنِ یکی را بک شد نه عا ی
اجرا میشود!
به ســـمت آورگلس ین برگشـــتم .بخشـــی از دریانه که ما و نند زو
«خوب» دیگر (خانم و آقای اار و ،خانم و آقای نتایلد) در آن شنا میکردیم
نوعی خلیج کونن بود .شـــار وتِ من آن جا را به این د یل که برای خودن
« ساحلی خصوصی» به حساب میآمد دوست داشت .جای اصلی شنا (یا به قول
روزنامهی رمزدیل« ،جای غرق کردن») در سمت ن (بخش شرقی) آورگلس
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بود و از خلیج کونن ما دیده نمی شد .در سمت راست ما نند ردیف درخت
کا بود که ســرِ پینی به مرداب تردیل میشــد و انتهای دیگر مرداب دوباره با
پی دیگری به جنگل میرسید.
آنقدر بیصدا کنار زنم نشستم که او به حرف آمد و پرسید« :برویم توی آب؟»
«ین دقینه دیگر میرویم .بگذار این ق ار ااکارم را به نن های برسانم».
اکر کردم .بیش از ین دقینه گذشـــت .ســـپس گفتم« :بســـیار خوب ،حاال
میتوانیم برویم».
«من هم توی آن ق ار بودم؟»
«بیشن بودی».
شــار وت وارد آب شــد و همزمان گفت« :امیدوارم ».دیری نپایید که آب به
رانهای کلفت و پوستمرغیان رسید .سپس دستهایش را دراز کرد ،دهانش
را بست و با صورتی که زیر آن کاله پالستیکی سیاه خیلی معمو ی بود خودن
را به سمت جلو پرتاب کرد و آبها را خوب به هر سو پاشید.
آهسته شنا کردیم و به اموا رزان دریانه رسیدیم.
در آبتلِ روبهرو که دســتکم هزار قدم از ما ااصــله داشــت (اگر کســی
میتوان ست روی آب راه برود) قیااهی دو مرد کونن را میدیدم که در بخش
ســـاحلی خودشـــان به شـــدتِ ســـگ های آبی کار میکردند .آن ها را خوب
می شناختم :پلیس بازن ش ستهی ه ستانیترار و و هکش بازن ش ستهای که صاحب
بی شتر ا وارهای آن سمت ساحل بود .این را هم میدان ستم که برای صفای دل
غمانگیزِ خودشــان اســکله میســازند .صــدای تقتق کارشــان به گون ما بســیار
بلندتر از آنی بود که بشود از ابزار و بازوهای آن کوتو هها بازشناخت؛ آدم اکر
میکرد که کارگردان با عروســنگردانِ ســر صــحنه هماهنگی و تفاهم ندارد،
به ویهه وقتی برداشت شنوایی از صدای سنگین هر ضربه از برداشت بینایی عنب
میااتاد.
نوار ما سهای سفید ساحل «ما» که حاال دیگر کمی از آن دور شده بودیم و
به آبهای عمیق رســـیده بودیم روزهای هفته خا ی بود .بهراســـتی هی کس در
آن دوروبر نرود ،بهجز ه مان دو کوتو هی آن ســـوی در یا نه ،و هواپی مای
خصوصی قرمزی که باالی آنجا وزوز میکرد و راتهراته در آبی آسمان ناپدید
میشــد .زمینه برای اجرای قتلی ارز و حرابســاز بســیار مناســب بود ،نون ما در
ننان نن هی مرهمی بودیم که مرد قانون و مرد و هکش آن قدر به آن نزدین
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بودند که صــحنهی اتفاق را برینند و آنقدر دور که صــحنهی جنایت را نرینند .به
اندازهای نزدین بودند که ب شنوند شناگر آ شفتهای دارد د ست و پا میزند و با
اریادن برای نجات زن در حال غرقش کمن میجوید؛ و (اگر به د یلی زود به
این ســـمت نگاه میکردند) دورتر از آن بودند که برینند شـــناگر آشـــفته دارد
صحنهی ارو کردن زنش را (با پاهایش) توی آب به پایان میر ساند .اما هنوز به
این مرحله نرسیده بودم؛ راستش د م میخواهد حادثه ،خودن ،بهآسانی و دقیق
ر دهد! بدین ترتیب ،شــار وت همننان با خامدســتی و مثل انجام وظیفه شــنا
میکرد (پری در یایی خامدســـت) اما با نوعی ذت عمیق (آ یا به این د یل که
دریامردن در کنارن نرود؟) .همانطور که به روشــنیِ یادآوری ین خاطره در
آینده (منظورم این اســت که ســعی میکردم نیزها را طوری برینم که در آینده
نیزهای دیده را به یاد میآوریم) سفیدی براقِ صورت خیسش را که بهرغم آن
همه تالن اصــالً برنزه نمیشــد و بهای رنگپریده ،پیشــانی برآمدهی برهنه،
کاله تنگ سیاه روی سرن و گردن ناق خیسش را تماشا میکردم ،میدانستم
تنها کاری که باید بکنم این اســت که کمی عنب بیفتم ،نفس عمینی بکشــم ،و
م پای او را ننگ بزنم و تند با جسدِ اسیر در ننگا م شیرجه بروم .نرا جسد؟
به این د یل که به خاطر تعجب ،ترس و ناآزمودگیان ،ناگهان ین گا ن آبِ
کُشندهی دریانه را وارد ریههایش میکرد؛ در همان زمان میتوانستم دستکم
ین دقینه او را زیر آب نگه دارم و با نشـــم های باز نگاهش کنم .این اکر
مرگرار مثل گذر ستارهی دنرا هداری در سیاهی جنایتی خوببرنامهریزی شده از
سرم گذشت .مانند سکوت ترسناک نمایش با های بود که با رین مرد با رین زن
را از م پا میگیرد و از میان شامگاهِ آبگون مثل برق میرود .در حا ی که هنوز
او را زیر آب نگه داشـــته ام ،شـــاید برای ین نفس عمیق باال بیایم و دوباره تا
آنجا که الزم ا ست نند بار دیگر شیرجه بروم و وقتی پرده کامل روی او بیفتد
آماده ی داد زدن شـــوم و کمن بخواهم .بیســـت دقینه بعد که دو کوتو ه با
قاینشان به ما نزدین می شوند و هر دم بزرگ و بزرگتر می شوند تا سرانجام به
ما میرســـند ،میبینم که روی بدن یکیشـــان تا نیمه رنگ پاشـــیده ،و آن موقع
دیگر خانم هامررت هامررتِ بیناره ،قربانی گراتگی عمالنی یا انسداد رگهای
قلری یا هر دو ،در کف گلآ ود دریا ،حدود سی پا زیر س ح شادمان آورگلس
ین ،روی سرن ایستاده.
خیلی آ سان بود ،نه؟ اما دو ستان ،شما نمیدانید که من بههی وجه نمیتوانم
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دست به ننین کاری بزنم!
او در کنارم شـــنا میکرد ،خوک آبی ســـادهدل و دســـتوپانلفتی ،و این
اشــتیاق و شــور با همهی من ق و اســتدال ش در گوشــم اریاد میزد :همین حاال
وقتش اســت! اما دوســتان ،بهراســتی نمیتوانســتم! در ســکوت به ســمت ســاحل
برگشتم ،و او هم موقر و ارمانرردار دور زد و دنرا م برگشت .شی ان همننان در
گوشـــم ار یاد میزد و ا ندرزم میداد و من همن نان نمیتوانســـتم این موجود
گندهی ُســـرخورندهی بیناره را غرق کنم .وقتی به این نتیجهی ااســـردگیآور
رســـیدم که نه اردا ،نه جمعه و نه هی روز یا شـــب دیگری توان کشـــتن او را
نخواهم داشت ،اریاد درون گوشم دور و دورتر شد .آه ،بهآسانی میتوانستم به
پ ستان های وا ریا ضربه بزنم ننان که از شکل بیفتند یا جور دیگری اذیتش کنم،
یا به همان آسانی و آشکاری خودم را تجسم میکردم که به زیر شکم عاشق او1
شلین میکنم و او را به زانو درمیآورم و «آخی» از گلویش بیرون میکشم .اما
نمیتوان ستم شار وت را بک شم ،بهویهه وقتی و ضع ،رویهمراته ،آنقدر هم که
در آن نخســـتین حظههای یکهخوردنم در آن صـــرح عنتی به نظر میآمد بد و
ناامیدکننده نرود .اگر او را از پای نیرومندن که گد میزد میگراتم ،اگر نگاه
شــگفتزدهان را میدیدم ،صــدای وحشــتناکش را میشــنیدم ،و اگر همننان
میخواســتم این ننشــه را به انجام برســانم ،روحش تا پایان عمر رهایم نمیکرد.
شاید اگر بهجای سال  ،19۴7سال  1۴۴7بود ،نشم سرشت مهربانم را میبستم و
به او از عنینی توخا ی زهری قدیمی یا معجون سحرآمیز مرگ میخوراندم .اما
در این ع صر ا مو یِ طرنهی متو سر دیگر آن موانیتی که در کا های زربفت
کهن به دست میآمد نصیب ما نمی شود .امروز برای کشتن باید دانشمند باشی.
نه ،نه ،من هی کدام از دو ارد باال نرودم .خانمها و آقایان هیئت منصـــفه ،بیشـــتر
مجرم های جنســـی که از ته دل آرزوی ین نا هی شـــیرین ،تپش و راب های
ایزیکی ،نه زوما جنســـی ،با دختربنهای را دارند بیگانههای بیخ ر ،بی یاقت،
بیعر ضه و تر سوییاند که انر از جامعه میخواهند به آنها اجازه دهد به راتار
بیضرر و بهاص الم ناهنجارشان ادامه دهند و بیآنکه پلیس یا مردم سرکوبشان
کنند به روابر خ صو صی ــــ شهوانی گمراه شان ادامه دهند .ما اهریمن راب هی
جنســـی نیســـتیم! ما به خوبی ســـربازها دختران را بیســـیرت نمیکنیم .ما مردان
شـریف اندوهزده ،آرام و سـگنشـمیم که در حمـور آدمبزرگها میل شـدید
جن سیمان را خوب مهار میکنیم و از سوی دیگر آمادهایم که سالهای زیادی

والدیمیر ناباکوف 104 /
از عمرمان را بدهیم تا انر ارصـــت دســـت زدن به نیمفتی را به دســـت آوریم.
تاکید میکنم که ما قاتل نی ستیم .شاعران هرگز ک سی را نمیک شند .آه ،شار وت
بینارهی من ،در آن بهشـــت جاودانهات در میان ترکیب جاودانهی آســـفا ت و
پالستین و آهن و سنگ (خدا را شکر نه آب ،نه آب!) از من بیزار نران.
به هر حال ،تیغ به رگ کامالً نزد ین بود .بهزودی به ماجرای ج نا یت
بیعیب و ننصم میرسیم.
حو ه ها را دورمان پینیدیم و زیر خورشید تشنه نشستیم .شار وت به دوروبر
نگاهی کرد و سینهبندن را باز کرد ،اما روی شکمش برگشت و پشتش را برای
سورنرانها به نمایش گذا شت .سپس گفت مرا خیلی دو ست دارد .آه عمینی
کشــید .دســتش را دراز کرد و کورمالکورمال از جیب ربدوشــامررن بســتهی
سیگارن را درآورد .بلند شد و سیگاری کشید .به شانهی راستش نگاهی کرد.
بوســـهی طوالنیای از من گرات .دهانش بوی ســـیگار میداد .ناگهان از تپهی
پشت ما و از زیر بوتهها و کا ها سنگی به سمت ما غلتید و پشت سرن سنگی
دیگر.
شار وت سینهبند بزرگش را روی پستانش نگه داشت و دوباره روی شکمش
دراز ک شید و گفت« :بنههای بیتربیت ا مول .باید با پیتر کر ستوا سکی حرف
بزنم».
از باری کهراه جن گل صــــدای خشخش و کوبش پا آ مد و جین اار و با
سهپایهی نناشی و بساطش نمایان شد.
شار وت گفت« :ما را ترساندی».
جین گفت« :آن باال در ین نن هی مخفی سر سرز دا شتم جا سو سی طریعت
را میکردم (جاســـوس ها معموالً کشـــته میشـــوند) و میخواســـتم نناشـــی
نشــماندازی را تمام کنم .اما هی خوب نشــد .اصـالً اســتعداد این کار را ندارم»
(که کامالً درست بود) .سپس گفت« :هامررت ،شما هی وقت نیزی کشیدهای؟»
شار وت که کمی به جین حسودیان میشد از او پرسید« :جان هم میآید؟»
جان میآمد .امروز می آمد که ناهارن را در خانه بخورد .ســـر راهش به
سمت پارکینگتون جین را پیاده کرده بود و همین حاال هم میآمد که او را بررد.
صرح زیرایی بود .در ننین روزهای معرکهای که جین مجرور میشد سگهایش،
کاوال و مالمپوس ۲،را با قالده برندد و برود احساس بیرحمی میکرد.
نند دقینهای روی ما سههای سفید ،میان من و شار وت ،ن ش ست .شلوارک
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پوشـــیده بود .پاهای قهوهای درازن برای من به اندازهی پای مادهاســـب جذاب
بود .وقتی رخند میزد ،ثههایش پیدا میشد.
«تنریراً هر دوی شــما را در نشــماندازم جا دادم .حتا متوجه شــدم که نیزی
یادت راته بود (منظورن من بودم) ،ســـاعت منیات را درنیاورده بودی ،بله،
شما را میگویم آقا».
شــار وت دهانش را مثل ماهی جمع کرد و بهنرمی گفت« :ضــدآب اســت».
جین م مرا گرات و تا باالی زانویش برد و هدیهی شـــار وت را امتحان کرد و
سپس دست هامررت را روی ماسهها گذاشت ،کف دست رو به باال.
شار وت با عشوه گفت« :تو اینطوری همهنیز را زیر نظر داری».
جین آهی کشـــید « :ین بار دو تا بنه را دیدم که درســـت همین جا ،زیر
غروب آاتاب ،عشـــقبازی میکردند .ســـایههایشـــان مثل غول بود .ماجرای آقا
تامسون در آن سپیدهدم را هم که برایت گفتم .داعهی بعد شاید آیور ناق و پیر
را توی راس عاجیرنگ برینم .واقعاً آدم عجیب و غریریســت .ین بار داســتان
خیلی زشتی از برادرزادهان تعریف کرد .مثل اینکه»...
«سامعلین »!...صدای جان بود.
۲1
راســـتش هنگام د خوری از نیزی ســـرد و خامون میشـــوم ،یا به عرارت
دقیقتر وقتی از کســی یا نیزی میرنجم به ســکوت ارو میروم ،که این عادت،
همســـر ســـابنم ،وا ریا ،را تا پای مرگ میترســـاند .گریه و زاری میکرد و
میگ فت« :وقتی نمیاهمم نهنیزی با ع شــــده اینجور را تار کنی ،اذ یت
می شوم ».اما پیش شار وت که خامون می شدم ،او همننان به جیرجیرن ادامه
میداد و یا با مشــت به زیر نانهی ســکوتم میکوبید .عجب زن عجیری! من هم
بلند میشــدم و به اتاق ســابنم که حاال دیگر «نیمهآپارتمانی» بســیار معمو ی بود
میراتم و با خود میگفتم عاقرت ین شــاهکار پهوهشــی برای نوشــتن دارم ،و
شار وت شادمان به کار آرا ستن خانه برمیگ شت ،پ شت تلفن نهنه میزد ،و
پس از آن مینشست نامه مینوشت.
از پنجرهی اتاقم ،از البهالی برگهای ننرهای و رزان ســپیدارها ،او را دیدم
که به آن سوی خیابان میرود و نامهای را که برای خواهرِ دو شیزه ایلن نو شته با
خشنودی توی صندوق پست میاندازد.
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هفتهی پس از ســفرمان به دریانه ،ابرها و بارانهای پراکنده داشــتیم و یکی
از د گیرترین هفتههای زندگیام بود .ســپس ،پیش از آخرین پیدایی خورشــید،
دو سه پرتوی بیرمق امید به زندگیام تابید.
یادم آمد که کلهام بهموقع خوب کار میکند و نه بهتر که اکنون نیز از این
هون ســرشــار بهره بگیرم .گفتم اگر جرئت ندارم در برنامهریزیهای زنم برای
دخترن دخا ت کنم (دختری که در آن هوای د پســند هر روز گیراتر و برنزهتر
می شد ،و آنقدر از من دور بود که عذابم میداد) ،بیگمان میتوانم به شیوهای
عادی ننان طرم کاملی بنینم که در آینده ما را به ســمت موقعیت ویههای بررد.
ین شب خود شار وت زمینه را برای اجرای این طرم اراهم کرد.
با نگاهی مهربان به قاشــق پر از ســوپم خیره شــد و گفت« :ین خرر معرکه
برایت دارم .پاییز دو نفری به انگلستان میرویم».
قا شق سوپ را قورت دادم ،بهایم را با د ستمال کاغذی صورتیام پاک
کردم (آه ،مالاههای زیرا و گرانبهای هتل میرانا!) و گفتم« :من هم برای تو ین
خرر معرکه دارم ،عزیزم .ما به انگلستان نمیرویم».
با قیااهای شــگفتزدهتر از آنکه تصــور میکردم به دســتهایم نگاه کرد و
پرسید« :نرا؟ مگر نه اشکا ی دارد؟» (داشتم ناخودآگاه دستمال صورتی بیناره
را تا میزدم و پاره میکردم و تا میزدم و دوباره پاره میکردم) .اما وقتی رخندم
را دید کمی آرام شد.
گفتم« :مو ضوع کامالً ساده ا ست .حتا در هماهنگترین خانهها مثل خانهی
ما ،همهی تصـــمیم ها را زن خانه نمیگیرد .برخی تصـــمیم ها را مرد خانه باید
بگیرد .بهخوبی می توانم هی جان تو دختر ســــا م آمری کایی را هن گام گذر از
اقیانوس اطلس ،روی کشـــتی با خانم بامرل ،یا ســـام بامرل ،یا مندونا د یا االن
روســـپی ها یوود ،تجســـم کنم .و وقتی تو خیره ن گاه میکنی و من تحســـین
رشــنآمیزم را به قصــر ســنتریز ،نگهرانهای قرمزپون یا بیور ایترز 1یا حاال هر
اســـمی که دار ند م هار میکنم ،بیترد ید عکسِ زی رایی برای آگهی آژانس
مســـاارتی میشـــویم .اما من به اروپا حســـاســـیت دارم ،از جمله به انگلیس پیر
شــــادخوار .ه مانطور که تو خودت هم خوب میدانی ،برای من از آن دن یای
قدیمی و پوســـ یده هی ن ما نده ،بهجز پیو ندی بســـ یار غمانگیز .و هی کدام از
آگهیهای رنگارنگ مجلههای تو این وضعیت را عوض نخواهد کرد».
شار وت گفت« :عزیزم ،من واقعاً»...
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«نه ،ین حظه صــرر کن .این موضــوع که ارعیســت .من نگران رویههای
کلیام .وقتی خواســـتی بعدازظهرها با تو به دریانه بیایم و حمام آاتاب بگیریم،
بهجای آنکه کارهایم را انجام دهم و پهوهشــگر و اســتاد بمانم ،با خشــنودی تن
دادم و بهخاطر تو پ سری برنزه و گیرا شدم .وقتی برنامهی بازی بریج و وی سکیِ
بوربون با خانوادهی د ربای اار و را نیدی ،با اروتنی پیروی کردم ...نه ،خواهش
میکنم ،صـــرر کن .وقتی دکوراســـیون خانهات را عوض میکنی ،هی دخا تی
نمیکنم .وقتی تو تصـــمیم میگیری ،وقتی تو دربارهی همهی نیزهای زندگی
ت صمیم میگیری ،شاید گاهی کامالً یا تا اندازهای مخا ف با شم اما هی حرای
نمیزنم .از نیز های جزئی نشـــم میپوشـــم ،و ی نیز های کلی را نمیتوانم
نادیده بگیرم .خیلی دوست دارم که به دستورهای تو گون کنم ،اما هر بازیای
قواعد خودن را دارد .ناراحت نی ستم ،ا صالً ناراحت نی ستم .این کار را نکن .اما
من نیمی از این خانوادهام و صدای کونکی دارم ،اما صریح».
وقتی حرف میزدم ،آ مد ک نارم و روی زانویش اا تاد .آرام ا ما با حرارت
ســرن را تکان میداد و به شــلوارم ناخن میکشــید .حرام که تمام شــد ،گفت
هرگز متوجه این مســئله نشــده ،و من آقا و ســرور و خدای اویم .ســپس گفت:
« وئیز رات .بیا برویم و با هم عشـــق بازی کنیم ».و بعد گفت « :یا مرا برخش یا
خواهم مرد».
این حادثهی کونن خیلی به روحیهام کمن کرد .آرام گفتم که مســـئله
مسئلهی عذرخواهی نیست ،بلکه تنییر شیوهی زندگی ست؛ بر آن شدم که برای
به د ست آوردن منااعِ خودم پاا شاری کنم و ساعتهای زیادی را گو شهگیر و
بیحوصله روی کتابم کار کنم یا دستکم وانمود کنم که دارم کار میکنم.
تخت اتاق پیشــینم از مدتها پیش به کاناپه تردیل شــده بود .ا رته از اول هم
کاناپه بود .از همان روزهای نخســتین زندگی مشــترکمان گفته بود که این اتاق
کمکم به «اتاقن نویســنده» تردیل خواهد شــد .یکی دو روزی پس از حادثهی
انگلیس ،روی صند ی نو و راحتی نشسته بودم و کتاب بزرگی روی پایم بود که
شار وت با انگ شت حلنهان به در زد و خرامان وارد اتاق شد .نندر حرکاتش
با حر کات و ی تایم ارق داشــــت؛ وقتی و ی تا با آن شـــلوار جین کثیف ا ما
دو ستدا شتنیان به من سر میزد ،بوی باغ سرزمین نیمفتها را میداد ،کمرو
و شـــرحمانند ،کمی هرزهوار ،و دگمهی پایین بلوزن باز بود .با این همه ،این را
هم بگویم که در پس بیباکیِ هیز کونن و وقار هیز بزرگ باریکهآبی آمیخته به
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شرم جاری بود که هر دو از ین جنس بودند و زمزمهشان یکسان بود .ین بار دکتر
ارانسوی باسوادی به پدرم گفت که در میان خویشاوندان نزدین حتا کوننترین
قار و قور شکم «صدایی» یکسان دارد.
خالصه ،شار وت به درون اتاق خزید .اکر میکرد که میانهی ما هی خوب
نیســت .شــب پیشــش و شــب پیش از آن ،همین که روی تخت دراز کشــیدیم،
وانمود کردم خوابم و صرح هم سپیده که زد از تخت بیرون آمدم.
خیلی مالیم پرسید« :مزاحم نیستم؟»
دانشنامهی دختران ،جلد مربوط به حرف  ،Cرا ورق زدم و به تصویری که
به قول ناپخانهایها «تصویر پایین صفحه» نام داشت نگاه کردم و همزمان گفتم:
«در این حظه ،نه».
شار وت به سمت میز کونکی رات که بد ی از نوب ماهون بود و کشویی
داشت .دستش را روی آن گذاشت .بیشن میز زیرایی نرود و ی این به شار وت
رب ی نداشت .به حا تی جدی ،نه با عشوهگری ،گفت« :همیشه میخواستم ازت
بپرســم که نرا این قفل اســت؟ میخواهی توی این اتاق بماند؟ خیلی زشــت و
بدترکیب است».
«بگذار باشد ».صفحهی کم در اسکاندیناوی را میخواندم.
«کلید دارد؟»
«قایمش کردم».
«هام»!...
«نامههای عاشنانهام توی آن میز است».
یکی از آن نگاه های ماده آهوان زخمی را به من انداخت و با این نگاهش
بدجوری عصـــرانیام کرد .نمیدانســـت که حرام جدیســـت یا نه و ن ور
گفتوگو را ادامه دهد .نند صفحهی دیگر مربوط به حرف سی (کانادا ،کاناپه،
کاندیدا )...را آهســته ورق زدم و او همننان آنجا ایســتاد .داشــت به نارنوب
پنجره نگاه میکرد ،نه به آن سوی پنجره ،و با ناخنهای تیز قرمز و بادامیرنگش
روی شیشه ضرب میزد.
وقتی کلمههای کاراته و کارامل را میخواندم ،آرام به سمت صند یام آمد،
شل و سنگین روی دستهان نشست و مرا در بوی ع ری که زن او م میزد غرق
کرد.
با انگشــت کونکش به نشــماندازی پاییزی در ایا ت شــرقی اشــاره کرد و
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پرسید« :آیا سرورم میخواهد همهی پاییز را در اینجا بگذراند؟»
«چطور؟» (بسیار شمرده و آهسته).
شـانههایش را باال انداخت (شـاید هرا د در این اصـلِ سـال به سـفر میراته،
اصل شکار ،و این واکنشی شرطی از سوی شار وت است).
هنوز انگشت اشارهان رو به آن نن ه بود که گفت« :اکر کنم میدانم آنجا
کجاست .یادم میآید که هتلی آنجاست ،انننتد هانترز ،خون ساخت و عا ی،
درست است؟ غذایش هم مثال ندارد و هی کس به کسی کاری ندارد».
گو نهان را روی شـــنینه ام ما ید ،کاری که وا ریا مدت کو تاهی پس از
ازدواجمان ترکش کرد.
«نیز خاصی برای شام میخواهی ،عزیزم؟ جان و جین اار و امشب میآیند
اینجا».
نا های کردم .ب پایینیام را بو سید و با حنی خون گفت که کین میپزد
(یادی از زمان مســتاجریام که ین بار کیکش را دوســت داشــتم) و مرا با کار
بیهودهام رها کرد.
آرام کتابِ باز را روی جایی که او ن ش سته بود گذا شتم ( صفحههایش مثل مو
ورق خوردند تا اینکه مدادی الی آن جلوی ورق خوردن شان را گرات) و به جایی
که کلید را قایم کرده بودم نگاهی انداختم :مخصــوصــاً آن را زیر تیغ ریشتراشــم
گذاشته بودم .از این تیغ پیش از آنکه شار وت برایم تینی نو ،و ی ارزانتر و بهتر از
ف
این تیغ کهنــهی گران ،بخرد اســـتفــاده میکردم .آیــا زیر ریشترانِ توی کی ِ
آسترمخملی جای مناسری برای قایم کردن کلید بود؟ کیف ریشتران توی نمدان
کونکی بود که مدارک و کاغذهای دانشگاهی را در آن نگه میداشتم .بهتر نیست
جای منا سبتری برای کلید پیدا کنم؟ قایم کردن نیزها ،بهخ صوص با دا شتن زنی
که با همهی وسایل ور میرود ،بسیار سخت است.
۲۲
اکر کنم ین هفتهای از آخرین شنا در دریانه میگذشت که پستنیِ ظهر
نامهای از دوشیزه ایلنِ دوم آورد .نوشته بود که همین امروز از مراسم خاکسپاری
خواهرن به سنت ا جررا برگ شته ا ست« .اوامیا پس از شک ستن ا ستخوان گنش
دیگر خوب نشد ».دربارهی دختر خانم هامررت هم نوشته بود که از وقت ثرتنامِ
امســـال گذشـــته اســـت ،اما خانم و آقای هامررت اگر د ورس را در ماه ژانویه
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بیاورند ،ممکن است ترتیب ورودن به مدرسه داده شود.
اردای آن روز ،پس از ناهار ،به سراغ «دکترمان» راتم .مردی دوستداشتنی
با آدابِ خوبِ برخورد با مریض و تکیهی کامل به داروهای مجاز که همین دو
ویهگی ناآگاهی و بیعالقگیان را به علم پزشـــکی خوب میپوشـــاند .اینکه
و یتا به رمزدیل برمیگشـــت د یل مهمی بود برای آیندهنگری .به عرارت دیگر،
باید برای آمدن او کامالً آماده میشدم .باید میاهمیدم کودک عزیزم دقیق کی
برمیگردد تا پیش از آنکه سنت ا جررا او را از من دور کند ابزار الزم خواباندن
هر دو موجود را برای آن شب و شبهای دیگر اراهم کنم ،خوابی ننان عمیق
که هی صــدایی یا مســی آنها را بیدار نکند .راســتش پیکارم را از مدتی پیش
شــروع کرده بودم ،پیش از آنکه شــار وت آن تصــمیم بیرحمانه را بگیرد .در
بیشـــتر شـــب های ماه ژوئیه پودرهای گوناگون خواب را روی شـــار وت ،این
دواخور بی باک ،امتحان کرده بودم .آخرین دوزی که به او دادم (اکر میکرد
برومید خفیف است و اعصابش را آرام میکند) بیهوشش کرد و تا نهار ساعت
بیهون ماند .رادیو را با آخرین صدا روشن کردم .با نراغی شریه آ ت مصنوعی
توی صورتش نور اا شاندم ،ا شارن دادم ،نی شگونش گراتم ،سیخونکش زدم،
و ی هی کدام بر ریتم خواب آرام و نفس های عمینش اثری نگذاشـــت .با این
همه ،با ین بوسهی ساده ناگهان بیدار شد ،سرحال و قوی مثل هشتپا (نزدین
بود نتوانم ارار کنم) .اکر کردم این دارو آن کاری را که من میخواهم نخواهد
کرد؛ مجرور شـــدم نیزی م مئنتر بگیرم .وقتی به دکتر بایرن گفتم که آخرین
نسخهان بیخوابیام را درمان نکرد ،اول حرام را باور نکرد و خواست ین بار
دیگر آزمــایشـــش کنم .بعــد حظــهای ذهن مرا بــا نشــــان دادن عکسهــای
خانوادگی شان گمراه کرد .بنهی د ربایی هم سن و سالِ دا ی دا شت؛ اما من به
حنهان پی بردم و با پااشـــاری خواســـتم که قویترین داروی موجود در عا م
هستی را برایم بنویسد .پیشنهاد داد بروم گلف بازی کنم ،اما سرانجام راضی شد
دارویی بدهد که به گفتهی خودن «واقعاً اثر میکند ».از قفسهای شیشهای پر از
کپســولهای آبی مایل به بنفش بیرون آورد .س ـرِ شــیشــه را با نخ بادمجانیرنگ
بســـ ته بود .دکتر بایرن گ فت این دارو تازه وارد بازار شــــده و برای بی ماران
روانرنجور خوب نیســت ،آنها با ین جرعه آب (اگر درســت بنوشــند) آرام
می شوند .این دارو برای هنرمندانی ست که اصالً خواب به نشمشان راه ندارد و
حاضــرند برای نند قرن زندگی نند ســاعت بمیرند .عاشــق اینم که دکترها را
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گول بزنم .با آن که از ته دل خوشـــ حال بودم ،وقتی قرص ها را توی جیرم
میگذاشـــتم ،با بدبینی شـــانههایم را باال انداختم .در ضـــمن ،باید با او با احتیاط
پیش بروم .ین بار ،در ین مورد دیگر ،اشـــتراهی احمنانه از من ســـر زد و به
آخرین بارِ حمورم در بخش روانی اشاره کردم که با شنیدن آن اکر کنم ال هی
گوشــش تکان خورد .نون بههی وجه د م نمیخواســت شــار وت یا هر کس
دیگری از آن بخش از گذ شتهام نیزی بداند ،نا شیانه مو ضوع را عوض کردم و
گفتم زمانی بود که برای نو شتن رمانی روی دیوانهای تحنیق میکردم .بگذریم؛
اما آن پیرمرد ناقال عجب دخترک زیرایی داشت!
از آن جا خوشـــحال بیرون آمدم .ارمان ماشـــین زنم را با ین انگشـــت
مینرخاندم و خشــنود به ســمت خانه میراتم .ســرانجام ،رمزدیل پر از گیرایی
شد .جیرجیرکها با با شان میخواندند؛ خیابان تازه ش سته شده بود .آرام و نرم
از شــیب خیابان کونکمان پایین آمدم .آن روز همهنیز عا ی بود .آبی و ســرز.
میدانستم خورشید میدرخشد ،زیرا بازتابش را از سوئینم روی شیشهی ماشین
میدیدم؛ و میدانســتم که ســاعت دقیناً ســه و نیم اســت ،نون پرســتاری که هر
بعدازظهر برای ما یدن ماهینههای بدن دوشــیزهی روبهرویی میآمد ،با جوراب
و کفش سفید ،تند از پیادهروی بارین پایین میرات .مثل همی شه ،همین که از
شــیب کونه پایین آمدم ،ســگ وحشــی موادارون به من حمله کرد ،و باز مثل
همیشه روزنامهی محلی رمزدیل روی ایوان ،درست روی همان نن های که کِنی
پرت میکرد ،ااتاده بود.
روز پیش از آن ،به رژیم گوشــهگیری و ســردی خودخواســتهام پایان داده
بودم ،و حاال همین که درِ اتاق ن شیمن را گ شودم آمدنم را با صدایی شاد اعالم
کردم .شــار وت با همان بلوز زرد و شــلوار آ را وییرنگی که در نخســتین روز
آمدنم به تن داشــت پشــت میزِ گوشــهی اتاق نشــســته بود و نامه مینوشــت .پسِ
گردن شیریرنگ و گوجهی موهای برنزهان به سمت من بود .دستم هنوز روی
د ستگیرهی در بود که دوباره و پر شور جملهام را تکرار کردم .از نو شتن د ست
کشــید .حظهای بیحرکت نشــســت .ســپس آرام توی صــند یان نرخید و
آرنجش را بر انحنای صـــند ی تکیه داد .صـــورتش از پی احســـاس درونش از
ریخت ااتاده بود .نمای جا ری نرود .در این حظه ،به پاهایم خیره شـــد و گفت:
«زنِ هیز ،مادهســگ گنده ،گربهی پیر ،مامان نفرتانگیز ...هیز احمق و پیر دیگر
گول تو را نمیخورد ،او ،او »...شاکی باان صاف من ساکت شد ،کینه و بن مش
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را قورت داد و دوباره شــروع کرد .هر نه هامررت هامررت گفت یا ســعی کرد
بگوید اایده نداشت .او همننان حرف میزد« :ای پستا رت کالهرردار ،حا م
از تو به هم میخورد ،جنایتکار .اگر ین قدم جلوتر بیایی ،ســـرم را از پنجره
بیرون میکنم و جیغ میزنم .برگرد!»
دوباره اکر کردم هر نه هامررت هامررت زیر ب بگوید ممکن ا ست بیاثر
باشد.
«امشـــب اینجا را ترک میکنم .اینجا همهان مال تو .انر دیگر هرگز ،هرگز،
آن بنهی وس بدبخت را نخواهی دید .از این اتاق برو بیرون».
خوان ندهی من! هر نه او گ فت ان جام دادم .از پ له ها به ســـ مت ه مان
نیمهآپارتمان ســابنم راتم .برای مدتی دو دســت به کمر ،بیحرکت و خونســرد،
ایستادم و از آستانهی در به میز کونن دسترردخورده خیره شدم .کلیدی روی
قفلش آویزان بود و ن هار کل ید دیگر از کل ید های خا نه روی میز .از راهرو به
ســمت اتاق خواب خانم و آقای هامررت راتم و آرام داترنهی یادداشــتم را از
زیر با ش او بیرون کشــیدم و توی جیرم گذاشــتم .ســپس به ســمت طرنهی پایین
خانه به راه ااتادم .در نیمهی راه صــدایش را که شــنیدم ایســتادم .داشــت از تلفن
کنار درِ اتاق ن شیمن با ک سی حرف میزد .میخوا ستم بدانم دربارهی نهنیزی
حرف میزند :شنیدم سفار شی را پس گرات .سپس به سا ن ن شیمن برگ شت.
نفس عمینی کشــیدم و از راهرو وارد آشــپزخانه شــدم .ب ری ویســکیای را باز
کردم .شــار وت هرگز ویســکی را رد نمیکرد .از آنجا به ســمت ناهارخوری
راتم و به پشت پهن او خیره شدم.
آرام گفتم« :داری زندگی من و خودت را خراب میکنی .نرا مثل آدمهای
متمدن راتار نکنیم؟ همهی این ها توهم و اکر و خیال های توســـت .مگر دیوانه
شدهای ،شار وت؟ یادداشتهایی که پیدا کردهای پارههایی از ین رمان است.
اسم تو و او اتفاقی انتخاب شده ،انر به این د یل که دمدستترین اسمها بودند.
ین بار دیگر بهش اکر کن ...حاال میخواهم برایت کمی ویسکی بیاورم».
نه جواب داد و نه ســـرن را برگرداند؛ همننان با آن خر خرننگقورباغهان
تندتند نیزهایی مینوشــت .اکر کنم نامهی ســومش بود (دو تای دیگر تمررخورده
روی میز ااتاده بودند) .به آشپزخانه برگشتم.
دو تا یوان روی میز گذا شتم (این نامه به سنت ا جررا؟ به و؟) و درِ یخنال
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را باز کردم .وقتی یخ را از جایخی درمیآوردم ،صـــدایش به من غرید .دوباره
بنویس و بده به او دوباره بخواندن .جزئیاتش را به خاطر نخواهد آورد .تنییرن
بده ،جعل کن .ین پارهان را بنویس و به او نشـــان بده ،یا این دوروبر بگذار تا
بریند .نرا بع می وقتها شیرهای آب اینطور وح شتناک زوزه میک شند؟ نه
وضــعیت وحشــتناکی ،واقعاً وحشــتناک! آب گرم که البهالی ســلولهای یخها
نفوذ میکند ،ین تکهی با شمانند و کونن یخ ،با ش یخی خرس عروسکی،
و ،عجب صـدای گوشـخران ،شـکننده و آزارندهای تو ید میکند! دو یوان را
کنار هم روی میز گذاشتم ،بامب .ویسکی را ریختم و نند ق ره هم سودا به آن
ا ضااه کردم .شار وت ترکیب آب آناناس و جین مرا تحریم کرده بود .تکههای
یخ ترقتروق صدا میدادند .با یوانها از ناهارخوری گذ شتم و از الی درِ سا ن
پذیرایی که نیمهباز بود ،اما کمتر از آنکه حتا آرنجم از آن رد شود ،با او حرف
زدم و گفتم« :برایت ویسکی آماده کردم».
پتیارهی دیوانه جوابی نداد .یوان ها را روی بواهی نزدین تلفنی که زنگ
میزد گذاشتم و گوشی را برداشتم.
ز ی تامسون بود ،همان آقایی که دوست داشت پیش از سپیدهدم شنا کند:
« ز ی هســـتم ،ز ی تامســـون .آقا ،یکی خانم هامررت را زیر گراته .زود بیایید
بیرون».
اکر کنم با بیحوصلگی گفتم که همسرم صحیح و سا م است .هنوز گوشی
دستم بود که در را اشار دادم و باز کردم و گفتم« :این آقا میگوید که تو کشته
شدهای ،شار وت».
اما شار وت تو اتاق نشیمن نرود.
۲3
تند از خانه بیرون زدم .در دوردســـت خیابان شـــیبدارمان منظرهی عجیری
دیدم .پکارد گندهای به رنگ مشـــکیِ متا ین از ســـراشـــیری نمن دوشـــیزه
روبهرویی با زاویهای از پیادهرو (جایی که پتویی از جنس پارنهی تارتان مثل
تودهای ااتاده بود) باال راته و آنجا گیر کرده بود .ماشین زیر پرتوهای خورشید
میدرخشـــ ید .در هایش مان ند بال های پر نده باز بود ند و نر های جلو توی
بوته های شم شاد ارو راته بودند .سمت را ست ما شین ،روی انحنای آرا ستهی
نمنها ،پیرمردی خون راس با کت نهاردگمهی خاک ستری ،پاپیون خالخا ی
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و ســریلهای ســفید ،پاهای درازن را کنار هم گذاشــته و به پشــت خوابیده بود،
م ثل مرده ای موم یایی .مجرورم آن نه را در ین ن گاه گذرا و آنی د یدم در
زنجیرهای از واژه ها ب یان کنم؛ ا ما این ه مه واژه به برقآســــایی و یک پارنگیِ
بردا شتم از صحنه آسیب میرساند :تودهی پتو ،اتومریل ،پیرمرد آراسته ،پرستار
دوشـــیزهی روبهرویی که خشخشکنان و درتکاپو با یوانی نیمهپر به ســـ مت
ایوان توریبســـته برمیگردد ،به جایی که پیرزنِ ناتوان توی صـــند یان حرس
شده و شاید صدای غه ماشین را شنیده ،اما گویی این صدا آنقدر بلند نروده که
واقواق موزون ســگ موادارون را بپوشــاند .ســگ واقواق میکرد و از ین
گروه به گروه دیگر ،از ین دسته از همسایهها که به همین زودی توی پیادهرو،
نزدین خرت و پرتهای بررســیشــده ،جمع شــده بودند به ســمت ماشــین (که
عاقرت راننده از روی نمن به آ سفا ت آورد) و از آنجا به سمت ز ی ،دو مرد
پلیس و مردی با عینن الکی میرات و برمیگشـــت .اینجا باید به نند نکتهی
دیگر نیز ا شاره کنم ،علت ر سیدن بیدرنگ پلیسها ،آن هم کمتر از ین دقینه
پس از حادثه ،این بود که داشتند در خیابان روبهرویی ،نند متر پایینتر از شیب
خیابان ،برای ماشـــینهایی که غیرقانونی پارک کرده بودند جریمه مینوشـــتند.
نکتهی دیگر :آن آقای عینکی ،اردرین بی یل جونیور ،رانندهی پکارد بود ،و
پدر هفتاد و نه سا هان ،بانکدار و و شده که روی نمن دراز کشیده و پرستار به
او آب میداد ،غش نکرده بود ،بلکه دا شت به شیوهای صحیح از سکتهی قلری
خفیف یا ســـکتهای احتما ی بهرود می یاات .و ســـرانجام این که آن پتوی ک نار
پیادهرو (روی نن های که شـــار وت همیشـــه به من نشـــان میداد و از تَرَکهای
پی واپی و ســرزهزدهان شــکایت میکرد) بدن تکهوپارهشــدهی شــار وت را
میپوشاند .وقتی با شتاب از خیابان میگذشته تا سه نامهان را در صندوق پست
جلوی خانهی دوشــیزه روبهرویی بیندازد ،ماشــین بییل به او میزند و او را نند
اوتی با خود میکشــد .نامهها را بنهای زیرا با اراکی کثیف برداشــته بود .مرا که
دید ،آنها را به دســتم داد .توی جیب شــلوارم گذاشــتمشــان و در همان حال با
ناخنهایم خردشان کردم.
در این حظه ،ســـه دکتر به همراه خانم و آقای اار و وارد صـــحنه شـــدند و
میدان را به دســـت گراتند .مرد زنمرده ،مردی با مهارتی اســـتثنایی در مهار
احســاســات ،نه اشــکی ریخت و نه خشــمگین شــد .کمی تلوتلو خورد .ســپس
دهانش را باز کرد تا انر اطالعات یا راهنماییهایی را که برای شـــناســـایی زنِ
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مرده ،معاینهی او و خاکســپاریان بســیار ضــروری بود بگوید .سـرِ زن معجونی
بود از مخنه ،مخ ،موی برنزه و مایع خون.
وقتی آن دو دوســــت ،جــانِ آرام و جینِ گریــان ،مرد زنمرده را روی
تختخواب دا ی خواباندند و خودشـــان روی تختخواب خانم و آقای هامررت
خوابیدند تا شب را در کنار او با شند ،خور شید هنوز سر بود و ن شم را کور
میکرد .آن شـــب را احتماالً آن قدر هم که هیرت آن ایجاب میکرد بیگناه
نگذراندند.
د یلی ندارم که در این زندگینامهی ویهه مراســم پیش از خاکســپاری را که
با ید در آن شـــر کت میکردم و یا ح تا خود خاکســـ پاری را که به ا ندازهی
ازدواجمان بی سرو صدا بود مف صل شرم دهم .اما در آن نهار پنج روزِ پس از
مرگ سادهی شار وت نند پیشامد ر داد که باید نوشته شوند.
نخســتین شــب زنمردگیام ننان مســت بودم که مثل همان بنهای که روی
آن تخت میخوابید خوابیدم .صرح اردا تند راتم و پارههای نامههای درون جیرم
را برر سی کردم .بدجوری قاطی شده بودند و دیگر نمی شد سه نامهی کامل از
آن ها درآورد .اکر کنم جمله های «...و تو هم بهتر اســـت پیدایش کنی ،نون
نمیتوانم بخرم »...از نامهای به و درآمد؛ و خرده کاغذِ دیگر بهنظر به میل ارار
شار وت با و از پارکینگتون یا حتا پیشتر از آن از پسکی اشاره داشت ،مرادا که
الشـــخور برهی عزیزن را برباید .بریده ها و خرده کاغذهای دیگر (هرگز اکر
نمیکردم که ننین ننگالهای قویای دارم) دربارهی برگهی درخواســتی بود،
نه به ســنت ا جررا ،بلکه به مدرســهی شــرانهروزی دیگری که گفته میشــد در
رون های آموزشـــیان ننان ســـختگیر ،بیرحم و بارینبین اســـت که به
«کانون ا صالم و تربیت دختران» معروف شده ا ست (گرنه زیر درختان نارون
و سایل بازی کروکت هم دا شتند) .سرانجام ،سومین نامه معلوم ا ست که به من
اشـاره داشـت .توانسـتم اینها را از آن درآورم...« :پس از گذشـت ین سـال از
جدایی ،ممکن اســـت...« »،...آه ،عزیزترینم ،آه ،عز ...« »،...بدتر از آن ،اگر من
زنی بودم که تو حفظ میکردی...« »،...یا ،شــاید ،من باید بمیرم ». ...با این همه،
از این دســتاوردهایم نیز معنیداری درنیاوردم؛ پارههای آن ســه پیام نوشــتاری
شـــتابزده در کف دســـتان من همان قدر درهم و برهم شـــده بود که عناصـــر
تشکیلدهندهان در ذهن شار وت بیناره.
آن روز ،جان با مشــتریای قرار داشــت و جین باید میرات به ســگش غذا
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می داد .بدین ترت یب ،مدت کو تاهی از همراهی دوســـ تانم محروم بودم .این
آدمهای نازنین میتر سیدند که در تنهایی د ست به خودک شی بزنم ،و نون هی
دو ست دیگری دوروبر نرود (دو شیزهی روبهرویی ناتوان در برقراری ارتراط بود
و منکو مشـــنول ســـاخت خانهی نو در نند مایلی ما؛ خانوادهی نتایلد هم
راته بودند شهر مین تا م شکلی را که در خانوادهی خود شان پیش آمده بود حل
کنند) ،به ز ی و وئیز ماموریت داده بودند که دوروبر باشـــند و ن گذارند تنها
بمانم ،به این بهانه که میخواهند به من کمن کنند تا انروه بیشـــمار نیزهای
بیصــاحب را جمع و جور و بســتهبندی کنم .در حظهای که ســخت برانگیخته
بودم (منتظر ز ی بودیم تا با وئیز ســر قرارشــان حاضــر شــوند) ،به خانم و آقای
اار وی زودباور گفتم که در میان خرت و پرت های شـــار وت عکس کونکی
پیدا کردم .در آن عکس شــار وت باالی تختهســنگی ایســتاده و باد موهایش را
روی صــورت خندانش پخش کرده بود .به آنها گفتم این عکس در ماه آوریل
 19۳۴گراته شـــده ،بهاری بهیادماندنی .در یکی از ســـفرهای کاریام به آمریکا
ارصتی دست داد و نند ماهی در پسکی ماندم .شار وت را آنجا دیدم و هر دو
دیوانهوار عاشـــق هم شـــدیم و با هم راب ه برقرار کردیم .متاســـفانه ،من ازدوا
کرده بودم و او هم نامزد هیز بود ،و ی بعد از برگشت به اروپا ،با کمن دوستی،
همننان برای هم نامه میارســتادیم .آن دوســت هم از دنیا رات .جین به عکس
نگاه کرد و زیر ب گفت ین نیزهایی شـــنیدهام ،و هنوز هم به عکس نگاه
میکرد که آن را به دست جان داد .جان پیپش را از دهان درآورد و به شار وت
بِکِر زیرا و خون گذران نگاهی انداخت و آن را به من برگرداند .ســـپس هر دو
برای نند ســاعتی از پیش من راتند .از زیرزمین خانه صــدای وئیز میآمد که به
ز ی ،عاشق سینهناکش ،غر میزد و ناسزا میگفت.
همین که جین و جان اار و پایشـــان را از در بیرون گذاشـــتند ،کشـــیشـــی
گردنمرغی زنگ زد .ســـعی کردم گفتوگویم با او آنقدر کوتاه و یکدســـت
با شد که نه به او بیاحترامی شود و نه به نیزی شن کند .بله ،همهی زندگیام
را برای آســـایش این بنه می گذارم .اتفاقا این جا صـــلیب کونکی دارم که
شـــار وت بِکِر در دورهی جوانی به من داده .دخترخا هی مســـن و محترمی در
نیویورک دارم .با کمن او برای دا ی مدر سهی خ صو صی خوبی پیدا میکنم.
آه ،عجب هامررت حنهبازی!
برای د خوشـــی وئیز و ز ی که اکر میکردم ممکن اســـت به جان و جین
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گزارن بدهند (که دادند) ،با صــدای بلند و ماهرانه ننش گفتوگویی تلفنی با راه
دور را بازی کردم و وانمود کردم که با شـــر ی هومز (در اردوی کیو) حرف
میزنم .وقتی جان و جین برگشتند ،بهعمد با حا تی بسیار گیج ،آهسته گفتم که و
را با گروهی از بنه های متوســـ ه به گردن علمی بردهاند و در این مدت امکان
دسترسی به او نیست.
جین گفت« :خدای من ،حاال نهکار کنیم؟»
جان جواب داد که خیلی ساده است و او میتواند ماموران جنگلرانی را خرر
کند تا گردشـــگران را پیدا کنند .ین ســـاعت هم طول نمیکشـــد .آن ها این
محدودهها را خوب میشناسند و...
سپس ادامه داد« :را ستی ،نرا خود من با ما شین نروم ،و تو میتوانی با جین
بخوابی» (واقعاً این عرارت دوم را نگفت اما جین ننان با هیجان پیشـــنهادن را
پذیرات که میشد این را از حرف او برداشت کرد).
به م یان آ مدم و از جان خواهش کردم که ب گذار همینطوری پیش برود.
گفتم نمیتوانم تحمل کنم که بنه در این مدت دوروبر من باشد ،اشن بریزد و
به من بنسرد .آنقدر حساس است که این تجربه ممکن است روی آیندهان اثر
بگذارد .روانپزشــنها بیماران روانی زیادی را بررســی کرده و نتیجه گراتهاند
که این حوادث باع بیماری آنها شده .ناگهان سکوتی برقرار شد.
جان کمی بیپرده گفت« :خب ،شــما دکترید اما با این همه من هم دوســت
شار وت و مشاورن بودم .میخواهم بدانم که تصمیمت برای این بنه نیست».
جین داد زد« :جان ،بنهی خودن اســـت نه هرا د هیز .نرا متوجه نیســـتی؟
هامررت پدر واقعی دا یست».
جان گفت« :بله ،برخشــید ،درســت اســت .این را نفهمیدم .ا رته حاال دیگر
موضوع آسان میشود .و هر کاری بکنی درست است».
پدرِ پریشــانخاطر ادامه داد که اوری پس از مراســم خاکســپاری میرود و
دختر ح سا سش را برمیدارد .همهی سعیان هم این خواهد بود که در محی ی
کامالً مت فاوت او قات خوبی برایش اراهم ک ند ،شــــا ید او را به ســـفری به
نیومکزیکو یا کا یفرنیا ،جایی که خودن زندگی کرده ،بررد.
ننان هنرمندانه ســـکوت ناشـــی از ناامیدی بیپایان ،خاموشـــی پیش از طنیان
وحشی ،را تنلید کردم که جین و جانِ نازنین مرا به خانهشان بردند .انرار شراب خوبی
هم داشتند ،مثل بنیهی انرارهای شراب این کشور ،و همین خیلی به من کمن کرد،
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نون از بیخوابی و از روم میترسیدم.
حاال وقت آن ا ست که بگویم نرا میخوا ستم د ورس را از آنجا دور نگه
دارم .راستش ،دمی پس از آنکه شار وت از دور و دایره بیرون شد ،و من ،پدر
آزاد ،به خانه برگشــتم و یوانهای ویســکی و ســودای آماده را تا ته خوردم ،و
روی آن یکی دو پاینتی هم مخلوط آ نا ناس و جین نوشـــ یدم و یکراســـت به
دست شویی راتم تا از همسایهها و دوستان دور با شم ،انر ین نیز در ذهنم بود
و آگاهانه ضربان میزد :تا نند ساعت دیگر و یتای پرحرارت و موقهوهای من،
و یتای من ،و یتای من ،در آغوشـــم خواهد بود ،اشـــن خواهد ریخت و من
اشــنهایش را با ســرعتی بیش از آنکه بتوانند جاری شــوند با بوســههایم پاک
خواهم کرد .اما همانطور که با نشمهای گشاد و صورت برااروخته جلوی آینه
ایستاده بودم جان اار و آرام به در زد تا م مئن شود حا م خوب است .بیدرنگ
اهمیدم که آوردن و یتا به این خانه و به میان این همه آدم ســرگردانی که ننشــه
میک شند او را از من دور کنند دیوانگی ست .از سوی دیگر ،ک سی نه میداند،
شاید و یتای پیشبینیناپذیر خودن هم نوعی بیاعتمادی احمنانه ن سرت به من
نشان دهد ،احساس نفرتی ناگهانی ،ترسی مرهم یا نیزی مانند آن ،و درست در
حظهی پیروزی هدیهای که معجزهوار به دست آورد بودم از دستم برود.
از آدمهای ســـرگردان گفتم؛ مهمان دیگری هم داشـــتم ،دوســـتمان بییل،
آقایی که زنم را از دور بیرون کرد .بییل با آن قیااهی ماللآور و رســـمیان و
آن نانه ی بو داگی و قاب عینن کلفت و ســـورا نمایان بینیان بیشـــتر به
همدســـت جالد شـــریه بود .او را جان اار و آورد و خودن رات و در را آرام
ب ست .وقتی مهمان عجیرم مالیم گفت که دوقلوهایش همکالس دخترخواندهی
منا ند ،ننشــــهی بزرگی از صـــح نهی تصــــادف را جلوی من باز کرد .اگر
دخترخواندهام اینجا بود و ننشــهی بییل را میدید ،بیگمان زیر آن مینوشـت
« نه باحال »،با نند عالمت تعجب و خ وط نن هنین رنگارنگ .خر گذرِ
خانم هامررت هامررت را در نند نن ه با ت صویر آدمنهای شتابان ک شیده بود.
این خرِ خیلی رو شن و سرنو شت ساز به خر مارپینی میر سید که ن شانهی دو
دور پشت سر هم پینیدن ماشین بود؛ ین بار پینیده بود که به سگ موادارون
نزند (ســـگ در ننشـــه نرود) و بار دوم نوعی ادامهی اغراقآمیز او ی بود تا از
رخداد تراژدی جلوگیری کند .ن شان صلیب ب سیار سیاهی هم روی پیادهرو بود،
روی نن های که شار وت جان داده بود .با دقت نگاه کردم تا نشانهی مشابهی را
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روی نمنزار ،جایی که پدر گنده و مومیایی مهمانم دراز کشــیده بود ،پیدا کنم؛
پیدا نکردم .اما اممـــای آن آقای نجیبزاده زیر اممـــای شـــاهدانی مثل ز ی
تامسون ،دوشیزهی روبهرویی و نند نفر دیگر دیده میشد.
اردرین بییل خودکار مرغِ مگســیان را ظریف و ماهرانه از ین نن ه به
نن هی دیگر میپرا ند تا بیگناهی م لق خودن و بیدقتی زن مرا ثا بت ک ند:
برای آن که به ســـگ نزند ،به این ســـمت آمده و همزمان شـــار وت هم روی
آسفا ت خیس سر خورده و بهجای اینکه خودن را به سمت عنب پرتاب کند،
به ســـ مت جلو شـــیر جه را ته (اردر ین این حر کت را با پر تاب شــــا نهی
ابردوزی شدهی کتش نشان داد) .گفتم بی شن تنصیر تو نروده ،و من با دیگران
همعنیدهام.
اردرین بییل از راه سورا های سیاه و تنگ بینیان سخت نفس میکشید
و همزمان که ســرن را تکان میداد دســت مرا میاشــرد؛ ســپس با ادایی کامالً
مودبانه و گشادهدستی رادمنشانهای پیشنهاد داد که هزینههای مراسم خاکسپاری
را بپردازد .انتظار داشـــت پیشـــنهادن را نپذیرم .با هقهق ناشـــی از مســـتی و
قدرشــناســی ،پیشــنهادن را پذیراتم .از این کارم جا خورد .آهســته و ناباورانه
حراش را تکرار کرد .دوباره از او با تاکیدی بیشتر تشکر کردم.
آن گفتوگوی عجیب سرب شد که کرختی روحم برای حظهای برطرف
شــود .نه نیز عجیری! بهواقع ،مامور واقعی ســرنوشــت را دیده بودم و پوســت و
گو شت و شانهی ابردوزی شدهی مامور سرنو شت را مس کرده بودم .ناگهان
اتفاقی عا ی و بزرگ ر داده بود و حاال مســـررش این جا بود .در این ا گوی
پینیده (زنی شتابان ،آ سفا تی خیس و نزنده ،سگی مزاحم ،جادهای شیبدار،
ما شینی بزرگ ،بوزینهای پ شت ارمان) سهم تن صیر خودم را کمرنگ میدیدم.
اگر اینقدر احمق نرودم یا اینگونه نابنهی اهل شهود نرودم که آن روزنگاشتها
را نگه دارم ،آن دگرگونی نا شی از خ شمِ کینهتوزانه و شرمِ خ شمآ ود شار وت
را در راه دویدن به ســمت صــندوق نامهها کور نمیکرد .اما با اینکه اینها او را
کور کرده بود ،هنوز اگر سرنوشتِ ازپیشتعیین شده ،آن همزمانکنندهی قما و
قدر ،که درون ابرینش ماشین و سگ و خورشید و سایه و زمین خیس و ضعف
و قوت و ســـنگ را به هم آمیخت ،نرود ،هی اتفاقی نمیااتاد .بدرود مار ین!1
د ست دادن ر سمی مامور کودن سرنو شت با من (هنگامی که از پی شم میرات)
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مرا از آن رخوت و بیحســـی بیرون آورد؛ و به گریه ااتادم ،خانم ها و آقایان
هیئت منصفه ،به گریه ااتادم.
۲۴
وقتی برای آخرین بار به دوروبرم نگاه کردم ،نارون ها و ســـپیدارها پشـــت
طوقدارشــان را به یورن بیامان تندبادی ناگهانی کردند ،و باالی بر کلیســای
ســـفید رمزدیل ابر ســـیاهِ پیشـــاهنگِ تواان و رگرار نمایان شـــد .به قصـــد
ماجراجوییهایی ناشـناخته ،خانهی خاکسـتری را که انر ده هفتهی پیش در آن
اتاقی اجاره کرده بودم ترک کردم .ســایههای باشــکوه ،ســایههای گســتردهی
خیزران ،به همین زودی روی زمین پخش شـده بودند .باات غنیشـان به ایوان یا
اتاق های خانه گیرایی تازهای میبخشـــید .خانهی بهشـــت هم پیش این خانه
بیشــن برهنه مینمود .ق رهای باران روی بند انگشــتم نکید .وقتی جان اار و
نمدانهایم را توی ماشین میگذاشت ،ین بار دیگر برای نیزی به داخل خانه
راتم و در این ح ظه ات فاقی مســـخره ر داد .نمیدانم که در این یادداشـــت
د خران از تاثیرگذاری یگانهی قیااهی زیرای نویســـنده بر همهی زن ها ،از هر
ســـن و نهادی ،یا از ظاهر کاذب ســـلتیکش و از مردانگی جواننما و میمونوار
گیرایش ،به اندازهی کاای گفتهام یا نه .ا رته ممکن اســـت گفتن اینگونه نیزها
در قا ب اولشـــخص بهنظر مســـخره بیاید .اما گهگاهی مجرورم این ظاهر را به
خوانندهام یادآوری کنم ،درســت مثل رماننویســی حراهای که به شــخصــیتی از
شــخصــیتهای داســتانش ویهگی خاصــی میدهد یا او را با ســگی به داســتان
میآورد ،و هر گاه که در طول داستان آن شخصیت ظاهر می شود مجرور است
سگ را هم بیاورد یا آن ویهگی را بازتو ید کند .شاید دربارهی این شخ صیت
بخ صوص باید حتا بی شتر گفت .اگر قرار ا ست دا ستانم خوب درک شود ،باید
این ظاهر زیرا و عروســـم همواره و در همه حال به یاد خواننده باشـــد .و یتای
خرد سال به همان اندازه که در برابر مو سینیهای شش و ه شتی س ست می شد
برای گیرایی هامررت غش میکرد؛ شـــار وت بزرگســـال با احســـاس ما کیتی
خردمندانه عاشـــق من بود که اینن بیش از آن که بتوانم بروز دهم ااســـوس
میخورم و به آن احترام می گذارم .جین اار وی ســـی و ین ســـا ه و کامالً
روانرنجور هم گویی عالقهی شـــدیدی به من پیدا کرده بود .جین مثل بومیانِ
خونتران خونقیااه بود با رخســـار حناییر نگ ســـوخ ته .ب هایش مثل
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پو ی های درشـــت و زرشـــکی بود ند و وقتی آن خ نده های واقواقیان را
سرمیداد ،دندانهای بزرگ کدر و ثههای بیرنگش نمایان میشدند.
جین خیلی بلندقامت بود و همی شه شلوارهای راحتی و صندل میپو شید ،یا
دامنهای نینووانیندار و کفش با ه .اهل نوشــیدن بود و مشــروبهای ا کلی
قوی هم مینوشـــید .دو بار جنینش را ســـنر کرده بود ،داســـتانهایی دربارهی
حیوانات مینوشـــت ،نناشـــی میکرد ،همانطور که خوانندهام میداند از مناظر
دریانه میکشــید ،و در همین ســنِ کم ســرطانی را که قرار بود در ســی و ســه
ســا گی او را بکشــد درمان میکرد .ا رته جین برای من هی گیراییای نداشــت.
نند ثانیه پیش از آنکه خانه را ترک کنم (من و او توی راهرو ایســتادیم) ،جین
که از حا تم متوجه نظرم شـده بود با دسـتهای همیشـه رزانش دو شـنینهی مرا
گرات و با ا شن در ن شمان آبی رو شنش تالن کرد خودن را به بهای من
بن سراند ،اما ناکام ماند .سپس گفت« :مواظب خودت بان و دخترت را بهجای
من بروس».
صــدای رعدی در ســراسـر خانه طنین انداخت و از پی آن جین گفت« :شــاید
روزی ،جایی ،در زمانی بهتر دوباره همدیگر را دیدیم» (جین هر جا که هستی ،در
امای زمانیِ زیر صفر یا در امای روحی باالی صفر ،مرا بهخاطر اینها برخش و
برای این عرارتهای توی پرانتز).
و حاال داشــتم کنار خیابان ،خیابان شــیبدار ،با هر دو نفر دســت میدادم و
همهنیز ،پیش از آمدن ســـیل ســـفید ،در آســـمان در پرواز بود و مینرخید.
کامیونی با خوشـــخواب هایی از ایالد فیا به ســـمت خانهای خا ی میپینید و
گردبادی درســـت باالی همان ســـنگی که روی آن پتو را از روی شـــار وت
برداشـــتند تا شـــناســـاییان کنم دیده میشـــد .شـــار وت به خود پینیده بود و
نشـــمهایش همانطور دســـتنخورده بودند و مهههای ســـیاهش هنوز خیس و
نمدی بودند ،مثل نشمها و مهههای تو ،و یتا.

۲5
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شاید حاال همه اکر میکنید که با برداشته شدن سدهای سر راه و دورنمای
خوشیهای هذیانی و بیپایانی که در پیش روی من بود غرق شادی بودم و برای
این رهاییِ شــیرین از ته ســینه نفس راحتی میکشــیدم .آه که بههی وجه ننین
نرود .بهجای آرمیدن زیر پرتوهای بخت خندان ،وســواسگونه نگران مشــکالت
اخالقی بودم و میترســـیدم .برای مثال ،آیا مردم از اینکه با پااشـــاری و را از
آمدن به مراســـم جشـــن و خاکســـپاری نزدینترین ارد خانوادهان بازداشـــتم
شگفتزده نیستند؟ یادت هست که او در مراسم عروسیمان هم نرود؟ یا اینکه:
ارض کنیم که دســـت پشـــما وی حادثه بیرون آمد و زن بیگناهی را از میان
برداشــت ،آیا ممکن اســت که ســرنوشــت در حظهای تاریندل از کاری که
گوســفند دوقلویش انجام داد نگذرد و نابهنگام یادداشــتی از روی د ســوزی به
دسـت و بدهد؟ درسـت اسـت که گزارن تصـادف انر در روزنامهی رمزدیل
منت شر شد ،و نه در پارکینگتون رکوردر یا در کالیمکس هرا د ،اردوی کیو هم
در ایا ت دیگریســـت و در اخرار ادرال خررهای محلی و مرگ و میرهایش را
اعالم نمیکنند ،اما همواره اکر میکردم که دا ی هیز ین جوری از این حادثه
باخرر شــده ،و درســت همان زمانی که من میروم او را بردارم یکی از دوســتانی
که من نمیشـــناســـم دارد او را به ســـمت رمزدیل میبرد .از همهی این اکر و
خیال ها نگرانکنندهتر این بود که هامررت هامررت ،شـــهروند تازهی آمریکا از
ترار ناشــناختهای از اروپا ،هی گامی برنداشــته تا از نظر قانونی ســرپرســت دختر
(دوازده ســـال و هفت ماههی) همســـرِ مردهان شـــود .آیا هی گاه جرئت ننین
کاری را خواهم داشــت؟ هر وقت تجســم میکردم که قوانینی مرموز در پرتوی
بیرحم قانونِ ازدوا مرا برهنه محا صره میکنند ،نمیتوان ستم جلوی رز شم را
بگیرم.
طرحم یکی از آن نمو نه های قدیمی بود :تا اردوی کیو ب تازم و به و ی تا
بگویم که مادرن مریض اســت و باید در االن بیمارســتان (بیمارســتان اختراعی
خودم) روی او عمل جراحی بزرگی انجام دهند ،و از آن جا با نیمفت خوابم از
ین هتل به هتلی دیگر بروم تا مادرن بهتر و بهتر شـــود و ســـرانجام بمیرد .اما
همانطور که به ســـمت اردوگاه میراتم اضـــ رابم بیشـــتر میشـــد .اکر اینکه
ممکن اســـت و یتا آن جا نراشـــد دیوانهام میکرد ،یا این که به جایش و ی تای
وحشـــتزده ای برینم که با ه یاهو یکی از دوســـ تان خانوادگی را میخوا هد؛
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بیگمان خانم و آقای اار و نیستند ،خدا را شکر ،و آنها را خوب نمی شناخت،
اما ممکن ا ست ک سان دیگری هم با شند که حتا به اکر من نمیر سد؟ سرانجام،
تصـــمیم گراتم تلفن کنم ،تلفن دروغینی که نند روز پیش با آن همه را خوب
گول زده بودم .وقتی در حومهی گلآ ود شـــهر پارکینگتون ،درســـت پیش از
ســـهراهی ،ایســـتادم ،باران شـــدت گرات .یکی از راهها کمربندیای بود که به
بزرگراه میرات و از تپه های رو به دریانهی کالیمکس و کیو می گذشـــت.
موتور را خامون کردم و برای یکی دو دقینه توی ماشین نشستم و همانطور که
خودم را برای آن تلفن آماده میکردم به بارانی که پیادهرو را میشست و به شیر
آتشنشـــانی (عجب نیز بدترکیری) با رنگهای ننرهای و قرمزن خیره شـــدم.
قرمزی بازوهایش که از باران جال خورده بود مثل ق رههای خون مصنوعی روی
زنجیر ننرهایان ریخته بود .شــاید به همین د یل اســت که ایســتادن جلوی این
موجودات کج و کو ه مثل تابوســـت .از آنجا به ســـمت پم بنزین راتم .وقتی
سرانجام سکهام با موانیت توی دستگاه تلفن ااتاد و صدایی از آن سوی سیم بلند
شد ،شگفتزده شدم.
هومز ،ســرپرســت اردوی کیو ،گفت که دا ی روز دوشــنره (حاال نهارشــنره
بود) راته گردن علمی و تا پایان امروز برمیگردد .گفتم بهتر اســـت اردا بیایم،
و بیآنکه جزئیات را شرم دهم گفتم مادرن را در بیمارستان بستری کردیم و
حا ش وخیم اســـت .ا رته بنه نراید بداند که حال مادرن بد اســـت .تا اردا
بعــدازظهر آمــاده ان کنیــد کــه بــا خودم بررمش .تلفن پس از ابراز محرــت و
آرزوهای خوب او ق ع شد و بهد یل م شکل مکانیکی عجیری همهی سکههایم
را تلقتلق پس داد و ،بهرغم ناراحتیام از عنب ااتادن خوشی ،مرا به خنده آورد.
وقتی دروغم دربارهی گردن علمیِ دا ی اینگونه راست درآمد ،مانده بودم که
آیا این بازپرداخت ناگهانی پول هم از سوی آقای سرنوشت بود.
بعد نه شــد؟ به ســمت مرکز خرید پارکینگتون راتم و تمام بعدازظهر را به
خرید نیزهای ق شنگ برای و گذراندم (باران ق ع شده بود و شهر مثل ننره و
شـــیشـــه میدرخشـــید) .خدای من ،هامررت در آن روزها زیر تاثیر شـــیفتگی و
شــیدایی رقتانگیزن نه نیزهای مســخرهای میخرید ،پارنههای شــ رنجی،
کتانهای روشـــن ،پیراهنهای آســـتینکوتاه و پفی یا با ینه و ســـرآســـتین خز،
دامنهای پلیســه ،نیمتنههای تنگ و نســران و دامنهای پر از نین و وانین .آه،
و یتا ،تو دخترک منی ،همانطور که وی دخترکِ پو بود و بی دخترکِ دانته ،و
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کدام دخترکیســـت که دوســـت ندارد با دامن های گرد و شـــورت های زنانه
بنرخد؟ صــدای ریشــخندآمیزی پرســید نیز خاصــی هم در نظر داری .مایوی
دوت که؟ ه مه رنگش را داریم .صـــورتی رو یایی ،ســـرزآبی براکی ،ســـرآ تی
ارغوانی ،قرمز ال های ،و سیاه شهوتانگیز 1.و راس سرهمی نه؟ زیرپون زنانه؟
زیرپون نه .من و و از زیرپون بیزاریم.
یکی از راهنماهای من برای اندازه های و یادداشـــتی دربارهی اندازهگیری
بدن انســـان بود که مادر و برای تو د دوازده ســـا گی او درســـت کرده بود
(خوانندهام کتاب کودکت را بشـــناس را به خاطر میآورد) .احســـاس میکردم
شـــار وت ،متاثر از انگیزههای مرهمی نون حســـادت و نفرت ،ین این اینجا
اضــااه کرده و ین پوند آنجا؛ اما ،از آنجا که میدانســتم نیمفت در این هفت
ماه بزرگتر شـــده ،اکر کردم حاال دیگر بیشـــترِ اندازهگیری های ماه ژانویه را
میتوانم بهعنوان اندازههای واقعی و قرول کنم :دور باسن :بیست و نه این ؛ دور
ران (در ست زیر شیار کپل) :هفده؛ دور ساق پا و دور گردن :یازده؛ دور سینه:
بیسـت و هفت؛ دور بازو :هشـت؛ دور کمر :بیسـت و سـه؛ قد :پنجاه و سـه این ؛
وزن :هفتاد و هشـــت پوند؛ قیااه :دراز؛ بهرهی هوشـــی1۲1 :؛ غدهی آپاندیس:
دارد؛ خدا را شکر.
گذ شته از این اندازهها ،میتوان ستم و یتا را در عا م خیا م بهرو شنی تج سم
کنم ،و سوز شی را در ا ستخوان سینهام ،در ست روی نن های که یکی دو باری
ارق سر ابری شمیان تا حد قلرم ر سیده بود ،حس کنم و گرمای وزنش را مثل
گذشـــته روی پاهایم احســـاس کنم (بدین ترتیب ،به ین معنی ،من همیشـــه «با
و یتا» بودم ،مثل زن « بارداری» که بنهان را همیشـــه با خود دارد) .بعد که
دریااتم حساب و کتابم کم و بیش درست بوده ،شگفتزده نشدم .وقتی مجلهی
وازم حرا میانهی تابســـتان را م ا عه کردم ،بهعمد و آگاهانه بخشهای زیرای
آن ،کفش های ورزشـــی ،کفش های کتانی و کفش های پاشـــنهدار «بنه های
خاطرخواه برای بنه های خاطرخواه» را مرور کردم .دختر ســـراپا ســـیاهی که
ه مهی این نیز های ر قتانگیز مورد ن یاز مرا برایم میآورد دانش مادر و و
توصـــیف دقیق مرا با واژه های نینِ تجاری جایگزین میکرد ،واژه هایی مثل
«ریزننش ».دیگری زنی خیلی م سنتر با پیراهن سفید و آرایش غلیظ خاگینهای
بود کــه دانش من از مــد دخترانــه برایش عجیــب مینمود؛ مثــل اینکــه آدم
کوتو های بانوی من اســـت .بنابراین ،وقتی دامنی را با جیب های « بانمن» در
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جلوی دامن نشـــانم داد ،بهعمد ،پرســـش خام مردانهای م رم کردم و پاســـخم
رخندی بود با نمای شی که ن شان میداد زی دامن از پ شت ب سته می شود .پس از
آن ،با انواع گوناگون شــلوارکها و شــورتها بســی ذت بردم .شــرح و یتاهای
کونن در سرا سر پی شخان میرق صید ،میااتاد یا گلهای مینا پخش میکرد.
معامله را با خرید نند پیهامهی کتانی ،مد معروف «پ سرک ق صاب »،سررا ست
کردیم .هامررت ،قصاب معروف.
در آن اروشـــگاه بزرگ ،که صـــاحرانش ادعا میکردند هر زن کارمندی
میتواند در آن از نوک ســـر تا ناخن پایش را با آخرین مدِ پوشـــاک نو کند ،و
خواهر کونو ویش نیز پ سرهای ردیف آخر کالس را تج سم کند که دهان شان
از دیدن پیراهن کشراف پشمیان آب ااتاده ،تهمایهای از اس وره و ااسون دیده
میشـــد .همهجا مانکن های پالســـتیکی بنههای دماغســـرباال با صـــورتهای
اون مانند ۲به رنگ های کهر مایل به ســـرز و ن و پیس های قهوهای دوروبرم
شناور بودند .یکراره متوجه شدم که من تنها خریدار آن مکان اسرارآمیزم ،و در
آن میان ،مثل ماهیای در آکواریومی سرزآبی ،مینرخم .احساس کردم که این
زنهای بیروحی که مرا از پیشــخانی به پیشــخان دیگر و از ســتیغ زیرآبیای به
جلرکی میبرند ااکارشان بهگونهای عجیب است ،و کمربندها و دسترندهایی که
انتخاب میکردم به نظر میآمد که از دســـت حوری دریایی به درون آب زالل
میااتند .سرآخر ،نمدان دستیای خریدم و کفش و راسها را در آن گذاشتم،
و یکراست به نزدینترین هتل راتم .از روزم خیلی خشنود بودم.
آن ع صرِ بس شاعرانه و انتخابهای پر از و سواس مرا به یاد ا سم اریرندهی
انننتد هانترز ۳انداخت ،اسم هتل یا متلی که شار وت دو سه دمی پیش از آزادی
من به آن ا شاره کرده بود .از روی کتاب راهنمای مکانها جایش را در شهرک
دوراا تادهی برایس ند ،در ااصـــ لهی ن هار ســــاعتی اردو گاه و ،پ یدا کردم.
میتوانســـتم به آنجا تلفن کنم ،و ی ترســـیدم ناخواســـته صـــدایم به قاتقات
انگلی سیِ شک سته تردیل شود .بنابراین ،تلگراای زدم و برای شب بعد اتاقی با دو
تخت یننفره سفارن دادم .نه شاهزادهی د ربای م سخره و د ستوپانلفتی و
ســســتی بودم! وقتی خوانندههایم بشــنوند که نه مشــکلی با جور کردن واژههای
تلگراام داشـــتم ،برین برخی از آنها ن ور به ریش من بخندند! راســـتش مانده
بودم نه بنویســـم :هامررت و دختر؟ هامررگ و دختر کونکش؟ هامررگ و
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دختر نابا نش؟ هامررگ و بنه؟ ا شتراه م محن ،گذا شتنِ «گ» در پایان ا سم،
که عاقرت هم ر داد ،شاید بازتاب تلهپاتی این تردیدهای من بود.
پس از آن ،در مخمل شـب تابسـتانی ،نه اکر و خیالهایی دربارهی معجون
عشـــق در ســـر داشـــتم! آه ،هامررگ دون! آیا وقتی به جع رهی پر از مهمات
جادوییان اکر میکرد خودن انننتد هانتر ۴نرود؟ آیا برای نیرگی بر هیوالی
بیخوابی نراید خودن یکی از آن کپ سولهای جادویی را آزمایش میکرد؟ در
آن جعره ،رویهمراته ،نهل تا از آن کپســولها بود؛ نهل شــب آن کونو وی
شـکنندهی خفته در بر تپندهی من .آیا برای نند سـاعت خوابیدن درسـت اسـت
که یکی از آنها را حرام کنم و در نتیجه خودم را از یکی از آن شــبها بیبهره
ســازم؟ بیتردید نه :هر کدام از آن قرصهای ارغوانی کونن ،هر کدام از این
کیهانهای میکروســـکوپی با گَردهی ســـتارههایش ،ارزشـــمندتر از آن بود که
حرامش کنم .آه ،بگذار برای نند حظه هم که شــده پر از احســاس باشــم! وای
که از این بدبینیِ خودم به تنگ آمدهام.
۲۶
این سردرد روزانه در هوای تیرهی این زندان گورمانند نابودکننده است ،اما
باید پایدار با شم .بیش از صد صفحه نو شتهام و هنوز به جایی نر سیدهام .تنویمم
گیج ا ست و قینا میرود .باید دوروبر پانزدهم اوت  19۴7با شد .اکر نمیکنم
دیگر بتوانم ادامه دهم .قلرم ،ســـرم ،همهی وجودم .و یتا ،و یتا ،و یتا ،و یتا،
و یتا ،و یتا ،و یتا ،و یتا ،و یتا ،و یتا .حروانین ،تکرارن کن تا صـــفحه پر
شود.
۲7
هنوز در پارکینگتونم .سرانجام ،مواق شدم ین ساعت بخسرم ،اما ناگهان از
ال
کابوس جماعِ بیتوجیه و ســـتوهآور با نرمادهی پشـــما وی کونن و کام ً
غریره ای بیدار شدم .ساعت شش صرح بود .یکراره به ذهنم ر سید که شاید بهتر
باشد کمی زودتر به اردوگاه بروم .پارکینگتون هنوز صد مایل تا اردوگاه ااصله
داشت و از آنجا تا هیزی هیلز و برایس ند حتا از صد مایل هم بیشتر بود .اگر به
آن ها گفتم که عصـــر برای بردن دا ی میآیم ،انر به این د یل بود که اکر
میکردم شـــبِ بخشـــنده بر بیقراریام ســـرپون میگذارد .اما حاال احســـاس
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میکردم هر نوع بردا شتِ ا شتراهی میتواند ر دهد و همین در من د هره ایجاد
میکرد و میترسیدم که این تاخیر سرب شود دا ی بید یل به رمزدیل تلفن کند.
با این همه ،وقتی ساعت نه و نیم صرح خوا ستم حرکت کنم ،باتری ما شین کار
نکرد ،و دیگر داشت ظهر میشد که پارکینگتون را ترک کردم.
نزدین ساعت دو و نیم به منصد رسیدم؛ ماشینم را در بیشهی درختان کا
پارک کردم .همانجا جوانکی با موهای قرمز و پیراهن ســـرز در تنهایی د گیری
نعل پرتاب میکرد .پسرک در سکوت مرا به داتری در ویالیی با روکار سیمانی
راهنمایی کرد .نند دقینه و به حال مرگ ،د ســـوزی کنجکاوانهی ســـرپرســـت
خسته و شلختهی موزنگارگراتهی اردوگاه را تحمل کردم .گفت همهی وسایل
دا ی را ب ستهایم و خودن هم آمادهی راتن است .میدانست مادر و بیمار است
و ی نمیدانســت حا ش بد اســت .ســپس پرســید که آیا آقای هیز ،منظورم آقای
هامررت ،میخواهند مشـــاورهای اردوگاه را برینند ،یا به اتاقهای دخترها نگاهی
بیندازند ،هر اتاقی به نام یکی از شـــخصـــیتهای دیزنی ند نامگذاری شـــده ،یا
میخواهند به متل ما هم نگاهی بیندازند ،یا این که نار ی را بفرســـتیم دا ی را
بیاورد؟ دخترها داشـــتند اتاق ناهارخوری را برای رقص آماده میکردند (البد
پس از راتن من به یکی از آدمهای آنجا گفته« :بیناره مثل روم بود»).
بگذار برای حظهای آن صـــح نه را با تمام ریزه کاری های پیش پااا تاده و
سرنو شت سازن باز سازی کنم :هومز عفریته صورتح ساب را نو شت ،سرن را
خاراند ،کشـــوی میزن را باز کرد و پول خردها را توی دســـت ناشـــکیرای من
ریخت .ســپس دقیق اســکناســی را روی پول خردها گذاشــت و بهگرمی گفت:
«...و پنج ».عکس های دختربنه ها؛ شـــبپرهی رنگارنگ و هنوز زندهای که به
دیوار پونز شــده بود («م ا عهی طریعت»)؛ دیپلمِ مســئول تنذیهی اردو توی قاب
روی دیوار؛ دســتهای رزان من؛ کارتی که هومزِ کاردان درســت کرده بود و
گزارن راتار دا ی هیز در ماه ژوئیه روی آن نوشته شده بود («متوسر تا خوب؛
عالقهمند به شـــنا و قاینرانی»)؛ صـــدای درختان و پرندهها ،و قلب تپندهی من...
پ شت به درِ باز ای ستاده بودم که صدای نفس او و حرف زدنش را از پ شت سر
شنیدم .احساس کردم خون به سمت سرم دوید .و در حا ی که ساک سنگینش
را میکشـــید و به این جا و آن جا میزد از در وارد شـــد و گفت« :ســـالم »،و
بیحرکت ایســـتاد .شـــو نشـــم و شـــاد به من نگاه کرد؛ بهای نرمش برای
رخندی احمنانه و از سویی بسیار دوستداشتنی از هم باز شدند.
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الغرتر و بلندتر شــده بود و برای حظهای صــورتش به زیراییِ آن تصــویری
کـه برای یـن مـاه در ذهن پرورانـده بودم نرود :ـ هـایش توراتـه بودنـد و
کنمنهای زیادی صورت گلگون و قهوهای مایل به قرمزن را پوشانده بود؛
و آن نخ ستین بردا شت (در آن وقفهی کوتاه آدمی ،در اا صلهی دو ضربان قلب
برر) آشـــکارا به این معنی بود که تنها کاری که هامررت زنمرده باید انجام دهد
یا میخواهد انجام دهد یا انجام خواهد داد این اســت که برای این بنهیتیمی که
با همهی آاتابخوردگی بهنظر رنگپریده میآید و نشمهایش از حال میروند
(و حتا آن ســایهی تیرهی زیر نشــمهایش پر از کنمن شــده) آموزن عا ی،
دنیای دخترانهی سا م و شاد ،خانهای تمیز و دوستان خوب از سن خودن اراهم
کند ،و در میان آنها (اگر ســرنوشــت یاری کند و بخواهد خوبیهایم را تالای
کند) ممکن اســت برای آقای دکتر هامررت مد ین کونو وی زیرایی پیدا شــود.
اما «در ین نشــمبههمزدن» به قول آ مانیها آن ها هی ملکوتی پاک شــد و بر
شــکارم نیره شــدم (زمان از رویاهای ما جلوتر میرود!) و او دوباره و یتای من
شد .راستش بیش از همی شه و یتا شد .دستم را روی سر قهوهای مایل به قرمز و
گرمش گذاشـــتم و کیفش را برداشـــتم .در آن راس روشـــن راهراه ،با طرم
ســیبهای قرمز و کونن ،خیلی عزیز و دوســتداشــتنی بود ،با دســت و پای
قهوهای طالیی و نن ههای یاقوتیمانند ناشـــی از خاراندن و جمع شـــدن خون و
جای کش جوراب سفید روی همان خر همیشگی م پاهایش .بهد یل گامهای
بنگانه ان یا به این د یل که هر نه من او را دیده بودم کفش های بی پاشـــنه
پوشـــ یده بود ،حاال آن کفش های پاشـــ نهدار بهنظر برایش خیلی بزرگ و
پاشنههایش بهنظر خیلی بلند میآمد.
خداحااظ اردوی کیو ،شـــاد باشـــی اردوی کیو ،خداحااظ غذای ســـاده و
نا سا م ،خداحااظ نار ی .توی ما شین داغ کنارم ن ش ست و مگس نابکی را که
روی زانوی زیرایش نشسته بود با دست زد .سپس با همان سرعتی که آدامسش
را میجوید پنجرهی سمت خودن را پایین ک شید و دوباره به صند ی تکیه داد.
در دل جنگل راهراه و خال خال تند میراتیم که از روی وظیفه پرســـید « :مادر
ن ور است؟»
گفتم« :دکترها هنوز در ست نمیدانند م شکلش نی ست ».گویی نیزی ست
مزاجی .م جازی؟ نه ،مزاجی .با ید مدتی دوروبر بنرخیم .بی مارســـ تان توی
محدودهی نزدین شهرک سرسرز پینگویل است ،شهر زندگی شاعر بزرگی
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از قرن نوزدهم و جایی که من و تو میتوانیم همهی ایلم ها را برینیم .اکر کرد
این برنامه معرکه ا ست و میخواست بداند که پیش از ساعت نه شب به آن شهر
میرسیم یا نه.
گفتم« :ما باید تا وقت شام به برایس ند برسیم و اردا به پینگویل میرویم.
گردشتان در جنگل ن ور بود؟ تو اردوی کیو خیلی خون گذشت؟»
«اوم».
«ناراحتی از آنجا آمدی بیرون؟»
«نُ ».
«حرف بزن و ،نا ه و ن ن نکن .نیزی برایم بگو».
«نهنیزی پاپا؟» (با طعنهای عمدی این کلمه را کش داد).
«هر نی».
«عیب ندارد اینطوری صدایت کنم؟ (ن شمهایش مثل دو شکاف به جاده
خیره بودند).
«اصالً».
«میدانی ،این مثل ایلمهاست ...از کی عاشق مامی شدی؟»
«ین روزی ،و ،بســیاری از احســاسها و موقعیتها را خواهی اهمید؛ مثالً،
همد ی و زیرایی راب هی معنوی را».
نیمفت بدبین گفت« :په!»
سکوتِ میان گفتوگو با سخن گفتن از نشمانداز پر میشد.
«برین و ،نندر گاو روی آن تپه است».
«اکر کنم اگر ین بار دیگر گاو برینم باال بیاورم».
«میدانی و ،بدجوری د م برایت تنگ شده بود».
«من نه .راســتش من ین جور نندنآوری به تو بیاعتماد شــده بودم ،و ی
این مســـئله اصـــالً مهم نیســـت ،نون تو دیگر به من اهمیت نمیدادی .تو خیلی
تندتر از مامان من رانندگی میکنی میستر».
سرعتم را از حدود هفتاد تا حدود پنجاه پایین آوردم.
«نرا اکر میکنی من دیگر به تو اهمیت نمیدادم ،و؟»
«خب ،تو حتا من را نروسیدی ،بوسیدی؟»
از درون داشتم میمردم .از درون نا ه میکردم .جلوتر نشمم به شانهی نسرتا
گســتردهی جاده ااتاد و به ســمت راســت آمدم و روی ناهمواری علفهای هرز
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تلق تلق کردم تا بایستم .یادت باشد که او بنه است .یادت باشد که او انر...
هنوز ماشین درست نایستاده بود که و یتا با گرمی توی بنلم رها شد .جرئت
نداشــتم ،جرئت نداشــتم که خودم را رها کنم ،حتا جرئت نداشــتم که به خودم
بنروالنم این (خیسی د نسب و آتش رزان) شروع زندگی وصفناپذیری ست
که سرنو شت ا ستادانه در ستش کرده و من سرانجام به آن ر سیدهام ،حتا جرئت
نداشتم که واقعاً او را بروسم .دهانِ در حال باز شدنش را با خودداریِ تمام مس
کردم ،جرعهای بسیار کونن ،کامالً بهدور از شهوت؛ اما او با حرکتی ناشکیرا
ب هایش را ننان محکم روی ب های من نســـراند که دندان بزرگ جلوی
دهانش را احســاس کردم و مزهی پونهای بزاقش را نشــیدم .ا رته میدانســتم که
این برای او نوعی بازی معصومانه است ،مسخرهبازی نوجوانی ،تنلیدی از تصویر
مــاجراهــای عشـــنیِ دروغین ،و از آنجــا کــه (رواندرمــانگرهــا و همننین
تجاوزکننده های جنســـی میگویند) حدود و قواعد ننین بازی های دخترانهای
انع افپذیر اســت ،یا دســتکم آنقدر بنگانه که شــرین بزرگســال بهآســانی
نمیتواند تمیز دهد ،سخت میترسیدم که مرادا زیادی پیش بروم و سرب شوم او
از نفرت و وحشت عنبنشینی کند .از همهی اینها مهمتر ،بدجوری میخواستم
او را به انننتد هانترزِ دورااتاده و بسته بررم ،و ی هنوز هشتاد مایل تا آنجا ااصله
دا شتیم .در ست نند ثانیه پیش از آنکه ما شین گ شت بزرگراه خودن را به ما
برساند ،نیروی درونی مندسی ما را از هم جدا کرد.
رانندهی سر و عروسش به من خیره شد« :خودروی آبیای ندیدید ،درست
مثل مال شما ،که از سر دوراهی از کنار شما بگذرد؟»
«ن ور...؟ نه».
و با ا شتیاق از روی من خم شد و د ست کودکانه و پاکش را روی پای من
گذاشت و گفت« :ما ندیدیم ،م مئنی که آبی بود ،نون»...
پلیس (دنرال کدام سایهی ما بود؟) به دخترک رخند قشنگی زد و برگشت.
ما هم به راهمان ادامه دادیم.
و گفت« :کلهپوک باید تو را میگرات».
«نرا من آخر؟»
«خب ،حداکثر ســرعت تو این ایا ت گندزده پنجاه اســت ...نه ...ســرعتت را
پایین نیاور کودن ،حاال دیگر راته».
«هنوز راه زیادی در پیش داریم و من میخواهم پیش از تارین شدن هوا به
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آنجا برسیم .پس دختر خوبی بان».
و در آرامش گفت« :بد ،دختر بد ،نوجوان رک و راست اما بانمن ...نراغ
قرمز بود! من هرگز ننین رانندگیای ندیدهام».
بیحرف از میان شهر بسیار کونن ساکتی گذشتیم.
«راســـتی ،اگر مادر بفهمد که ما عاشـــق همیم ،دیوانهی دیوانه میشـــود،
نمیشود؟»
«خدای من ،اینطوری حرف نزن ،و».
«اما ما عاشق همیم ،نیستیم؟»
«تــا جــایی کــه من میدانم ،نــه .اکر کنم دوبــاره میخواهــد برــارد .د ـت
نمیخواهد از شی نتهایت در اردوگاه برایم تعریف کنی؟»
«تو مثل کتابها حرف میزنی ،پاپا».
«نه کارهایی میکردی؟ جدی میخواهم کارهایت را برایم بگویی».
«تو راحت شوکه میشوی؟»
«نه ،بگو».
«برویم تو ین ارعی تا به تو بگویم».
« و ،باید جدی از تو بخواهم که دیگر از این مســخرهبازیها دســت برداری.
باشد؟»
«باشد .من در همهی برنامهها شرکت میکردم».
«آنسویت؟»1
«انســویت ،به من یاد داده شــده که با دیگران شــاد و گرم زندگی کنم و از
خودم شخصیتی سا م بسازم ،و درواقع آسانگیر».
«بله ،ین نیزهایی در آن کتابنه دیدم».
«ســرودخوانی دور آتشــدانِ ســنگیِ بزرگ یا زیر ســتارههای عنتی را خیلی
دو ست دا شتیم .دور آتش هر دختری روحیهان شاد می شد و با گروه هم صدا
میشد».
«نه حااظهی عا یای داری و ،و ی باید زحمت بکشـــی و حرفهای بد را
از کالمت بیرون کنی .خب ،بعد؟»
و با شور و احساسات گفت « :شعار دختران پیشاهنگ شعار من هم هست.
زندگیام را با کارهای ارزشــمند پر کنم ،مثل ...خب ،مهم نیســت نه .وظیفهام
این است که مفید باشم .با حیوانات نر دوستم .از دستورها پیروی میکنم .شادم.
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ین ماشین پلیس دیگر هم گذشت .خیلی گرمم و اکرم و راتار و گفتارم خیلی
ااسد است».
«امیدوارم همهان همین باشد .تو بنهی شو طرعی هستی ،و».
«آره ،همهان همین اســت .نه ،صــرر کن ،ین نیز دیگر هم یادم آمد؛ توی
اجاقهای گردان شیرینی درست میکردیم .محشر است ،نیست؟»
«خب ،حاال بهتر شد».
«زیلیون ب شناب ش ستیم .زیلیون ،میدانی ،زیلیون ،کلمهی خانم معلم ا ست،
یعنی خیلی خیلی خیلی خیلی .آهان ،یادم آمد ،به قول مادر ،بگذار برینم ،نی
میخواســـتم بگویم؟ اهمیدم ،عکس ایکسری ۲هم گراتیم .خدای من ،نندر
خون گذشت!»
«همین؟»
«همین .بهجز ین نیز کو نن ،نیزی که نمیتوانم به تو بگویم وگر نه
سرتاپا سر میشوم».
پرسیدم« :اکر میکنی بعد بتوانی برایم بگویی؟»
و جواب داد« :اگر توی تاریکی بنشـــینیم و بگذاری پ پ کنم ،میگویم.
توی اتاق قدیمیات میخوابی یا دوپشته با مادر؟»
«اتاق قدیمی .مادرت شاید عمل جراحی بزرگی داشته باشد ،و».
«جلوی آن آبنراتاروشی نگه دار .نگه میداری؟»
روی صند ی بلند ن ش سته و پرتویی از خور شید بر ساعد برهنهی قهوهایان
تابیده بود و داشت بستنی پرننشونگاری را که روی آن شربت دستساز ریخته
بودند میخورد .پســر احمنی ،با پاپیون کثیف و صــورت پر از جون ،بس ـتنی را
آ ماده کرد و برایش آورد و به ب نهی ظریف من در آن اراک نازک ک تانی
نگاهی عمیق و شـــهوانی انداخت .اشـــتیاقم برای رســـیدن به برایس ند و انننتد
هانترز دیگر دا شت از اندازهی تحملم سرمیزد .خو شرختانه ،و با همان نابکی
معمو ش بستنی را تمام کرد.
پرسیدم« :نندر پول داری؟»
ابروهایش را باال برد و با قیااهای غمگین گفت« :ین ســنت هم ندارم» و ته
کیف پول خا یان را نشانم داد.
با شی نت گفتم« :تا نند وقت دیگر درست میشود .آمادهای برویم؟»
«برین ،اینجا دستشویی هم دارند یا نه؟»
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محکم گفتم« :اینجا دست شویی نمیروی .شن ندارم که جای کثیفی ست.
بیا برویم».
رویهمراته ،دخترب نهی ارمانررداری بود و وقتی ســـوار ماشـــین شـــدیم
گردنش را بوسیدم.
با نشـــمهای شـــگفتزده به من نگاه کرد و گفت« :این کار را نکن ،آب
دهانت را روی من نریز ،کثیف!»
شانهان را باال آورد و آن نن ه را پاک کرد.
زیر ب گفتم« :برخشید .من واقعاً تو را دوست دارم ،همین».
در هوای ابری و گراته از جادهای پرپی وخم باال راتیم و ســـپس به ســـمت
پایین سرازیر شدیم.
و یتا کمی به من نزدین شد و با صدایی نرم و کمی درنگ گفت« :خب،
من هم بهنوعی تو را دوست دارم».
(آه ،و یتای من ،ما هرگز به آنجا نمیرسیم!).
تاریکی داشـــت برایس ند کونن و زیرا ،ســـاختمان های به ظاهر قدیمی،
م نازه های نو و درخ تان ســــا یهدارن را در بر میگر ات و ما در خ یا بان های
کمنورن میراندیم و به دنرال انننتد هانترز میگشــتیم .بهرغم ریزن پیوســتهی
بارانی نمنم ،هوا گرم و مالیم بود ،و به همین زودی گروهی از مردم (بیشـــتر
بنهها و پیرمردها) جلوی گیشهی سینما صف بسته بودند.
«آه ،من هم میخواهم این ایلم را برینم .بعد از شام برویم ،خواهش میکنم!»
هامررت زیر ب گفت که «شــاید راتیم ».اما این شــی ان نابکار خیلی خوب
میدان ست که نزدین ساعت نه ،وقتی نمای شش شروع شد ،و توی بنلش در
خوابی عمیق خواهد بود.
همین که کامیونی عنتی جلوی ما ایستاد و نراغهای ترمزن روشن شد ،و
به سمت در پرت شد و داد زد« :مواظب بان!»
اح ساس میکردم که اگر اوری و معجزهوار به هتل نر سیم و هتل ساختمان
ب عدی ن راشــــد ،دیگر صـــررم را نســـ رت به اتومر یل قراضــــهی هیز ،با آن
برفپاککنهای نامنا سب و ترمز دمدمیان ،از د ست میدهم .از عابران پیاده
که نشــانی هتل را میپرســیدم ،یا خودشــان هم مثل ما غریره بودند یا با ابروهای
درهمک شیده میپرسیدند« :انننتد نی؟ »،مثل اینکه با آدم دیوانهای روبهرواَند،
یا این که ادا و اشــــاره های ه ندســـی درمیآورد ند و توضـــیح های پین یده،
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کلیگویی های جنراایایی و نشـــانی های بســـیار بومی میدادند ( ...بعد وقتی به
ســـاختمان دادگاه رســـیدی به ســـمت جنوب برو ،)...طوری که در پی و واپی ِ
یاوههایی که به قصد کمن میبااتند بیشتر گم می شدم .و هم که دل و رودهی
عزیز پرکارن حاال دیگر آن بستنی را همم کرده و منتظر شام خوبی بود داشت
بیقرار می شد .حتا برای من هم که مدتها بود به سرنو شت ثانوی عادت کرده
بودم ،به دخا ت منشی بیعرضهی آقای سرنوشت که کمی در ننشههای عا ی و
رادمنشـــانهی رئیســـش دســـت میبرد ،آن شـــب ،توی خیابان های برایس ند
کور مالکور مال نرخ یدن ،آزارده ندهترین آزمونی بود که تا آن ز مان با آن
روبهرو شده بودم .نند ماه بعد ،وقتی به آن سر سختی بنگانهام اکر میکردم و
این که همهی حواســـم به آن هتل بخصـــوص ،با اســـم خیالانگیزن ،بود ،به
بیتجربگیام میخندیدم ،بهخصـــوص که در تمام مســـیرمان مســـاارخانههای
بیشـــماری دیده بودیم که اتاقهای خا یشـــان را با نورهای نئون اعالم کرده و
آمادهی پذیرایی از همه بودند ،از تاجرها ،زندانی های اراری ،آدم های ناتوان،
خانواده های بزرگ ،و همننین از ااســــدترین و شــــادابترین زو ها .آه...
رانندههای نجیبزادهای که در دل شبهای سیاه تاب ستانی سیر میکنید ،باید از
بزرگراه بیخدشــهی خودتان نگاه کنید و برینید که اگر ناگهان تاریکی را از این
م ساارخانهها بگیرند ،مثل جعرههای شی شهای ،نه شادیها و نه هو سرازیهایی
نمایان میشود!
معجزهای که از صــمیم دل آرزویش را داشــتم ســرانجام اتفاق ااتاد .مرد و
دختری که توی ماشـــین تیرهرنگی ،زیر درختان بارانخورده ،کم و بیش به هم
نســـریده بودند به ما گفتند که ما میان ین پارکیم و ی همین که در ن هارراه
بعدی به ســـمت ن بپینیم هتل را میبینیم .راســـتش ما نهارراهی ندیدیم.
پارک ،مثل همهی گناهانی که در آن ر میداد و آنها را میپوشاند ،سیاه بود،
اما زود ،پس از گذر از پی مالیم با شیری نرم ،م سااران از پسِ نمنم باران وزیِ
تابناکی را دیدند و ســپس درخشــش دریانه نمایان شــد .همانجا ،زیر درختان
شــرحمانند ،بر اراز جادهای شــنی ،قصــر رنگپریدهی زیرا و ســرســخت انننتد
هانترز ایستاده بود.
در نخســـتین ن گاه ردیفی از ماشـــین های پارکشــــده ،م ثل خوک های
سردرآخور ،نشانگر این بود که جایی برای پارک کردن نیست؛ اما زیر آن بارانِ
مالیم اتومریل کروکی باشــکوه یاقوتیرنگی که رانندهای قویهیکل داشــت به
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حرکت درآمد و تند عنبعنب آمد و ما با خشـــنودی در شـــکاای که به جا
گذا شت ارو راتیم .ا رته بیدرنگ از این شتابم پ شیمان شدم ،زیرا دیدم ک سی
که جایش را به من داد به پارکینگ ســـنفداری در همان نزدیکی رات .ناگفته
نماند که کنار او بهآسانی جای ین ماشین دیگر هم بود ،اما من بیحوصلهتر از
آن بودم که کار او را تکرار کنم.
وقتی عزیز عامیانهگوی من از ماشـــین پیاده شـــد و زیر نمنم شـــنیدنی باران
ایستاد ،با دست کودکانه اراکش را از شکاف دو هلویش آزاد کرد و از دورن
واپیناند و عرارت رابرت براونینگ را به زبان آورد« :وای! نه شــین و پین
و م شتی!» زیر کمانِ نورها سایهی بزرگ برگهای شاهبلوط روی سپیدارهای
ســـفید مینرخید و باال و پایین میرات .صـــندوق عنب ماشـــین را باز کردم.
ســیاهپوســت موســفید گوژپشــتی اونیفورمپوشــیده کیفهایمان را روی نرخی
گذا شت و به سمت سا ن هتل برد .هتل پر بود از زنان پیر و ک شیشها .و یتا از
کپل و رانش خم شد تا سگ کاکر اسپانیلی را که صورت سفید ،خالخالهای
آبی و گون ســیاه داشــت نوازن کند .ســگ زیرِ دســت و روی موکت گلدار
غلت میزد؛ نهکســـی میتوانســـت زیر دســـت او غلت نزند؟ آه ،قلرم! من هم
همزمان سینهام را صاف کردم و از میان جمعیت به سمت پی شخان راتم .پ شت
پی شخان پیرمرد خوکمانند ( سر روی) کنلی ای ستاده بود .در آن هتل قدیمی
همهی آدمها پیر بودند .پیرمرد با رخندی مودبانه ســراپایم را برانداز کرد .ســپس
آهسته تلگراف (نامفهوم) مرا نشان داد .درگیر شن و تردیدی پنهان بود .سرن
را برگرداند و به ساعت نگاه کرد و سرانجام گفت خیلی متاسفم ،اتاق دوتختهای
را تا ســاعت شــش و نیم هم نگه داشــتم و ی االن دیگر پر شــده .ســپس گفت
یکراره در برایس ند همایشــی مذهری با نمایش گل همزمان شــد .اســم شــما...
به سردی گفتم« :هامررگ نی ست ،هامراگ هم نی ست ،هربرت ،برخ شید ،هامررت
اســـت و هر اتاقی باشـــد مهم نیســـت ،انر میتوانید برای دخترکم تختخواب
تاشویی هم به ما بدهید .انر ده سال دارد و خیلی خسته است».
پیرمرد ســـر رو با مهر بانی به و ن گاه کرد .و هنوز روی دو زانو بود و با
بهای باز از نیمر به صــاحب ســگ ،زنی بســیار پیر با راســی بنفش ،میده بر
صند ی راحتیای پوشیده با پارنهی قلمکار ،گون میداد.
هر شـــکی که مرد بدترکیب داشـــت از آن نگاهِ شـــکواهمانند از بین رات.
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گفت هنوز هم باید اتاق خا ی داشـــته باشـــیم ،اتفاقا تخت دونفره هم دارد .در
مورد تختخواب تاشو...
«آقای پاتز ،باز هم تختخواب تاشو داریم؟» آقای پاتز که او هم سر رو بود
و کنل ،با موهای سفیدی که از گونها و سورا های دیگرن بیرون زده بود،
قرار شد بریند نه می شود کرد .او حرف میزد و من خودنویسم را باز میکردم.
هامررت بیصرر!
«تختهای دونفرهمان بهواقع سهنفرهاند ».پاتز آشکارا خواست که من و دخترم
توی ین تخت بخوابیم« .یکی از شــبهای شــلوغ ســه زن و ین بنه مثل بنهی
شــما روی آن خوابیدند .اکر کنم یکی از زنها مردی بود که تنییر قیااه [مثل من]
داده بود ».با این همه ،از همکارن پر سید« :آقای سواین ،ممکن ا ست تو اتاق ۴9
تختخواب تاشو داشته باشیم؟»
آقای ســواین ،همان د نن پیر او ی ،گفت« :اکر کنم به خانوادهی ســوون
دادیم».
گفتم« :ین کاری میکنیم ».سپس ادامه دادم« :ممکن است خانمم هم بیاید.
حتا آن موقع هم اکر کنم بتوانیم ین کاریان بکنیم».
دو خوک صــورتی حاال از بهترین دوســتانم شــده بودند .با قلم آشــکار و
آهســـ تهی جُرم نوشـــتم :دکتر اد گار هامررت هامررت و دختر ۳،خ یا بان الن،
شـــمارهی  ،۳۴۲رمزدیل .نیمی از کلید اتاق شـــمارهی  !۳۴۲را به من نشـــان داد
(جادوگر نیزی را نشــان میدهد که قرار اســت در کف دســتش غیب کند) و
سـپس کلید را به عمو تام داد .و سـگ را رها کرد ،همانطور که روزی مرا رها
خواهد کرد ،و از روی کفلش برخاست .ق رهای باران روی قرر شار وت نکید.
سیاهپو ست خونقیااه و جوانی درِ آ سان سور را باز کرد ،و بنهی محکوم وارد
آن شد و از پی او پدر سینهصافکنش و تام هشتپا با کیفها.
تنلیدی از راهروی هتل ،تنلیدی از سکوت و مرگ۴.
و شادمان گفت« :برین ،همان شمارهی خانهمان».
توی اتــاق ،تختخوابی دونفره ،آینــهای ،تختخوابی دونفره در آینــه ،د ِر
آینهکاریشـــدهی کمدی ،درِ دســـتشـــویی ایمـــا ،پنجرهی آبی تیره ،انعکاس
تختخواب توی پنجره و همینطور توی آی نهی کمد ،دو تا صـــ ند ی ،میزی با
رویهی شی شهای ،دو میز ع سلی کنار تخت ،تختخوابی دونفره :تختخوابی با قاب
بزرگ ،در ست اندازهی رویهی ملیلهدوزی شدهی قرمز تا سکنیان ،و دو نراغ
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رومیزی با سایران صورتی حاشیهدار در دو سوی تخت.
وسوسه می شدم که تو دست آن رنگینپوست اسکناس پنج دالری بگذارم،
اما اکر کردم ممکن ا ست این گ شادهد ستی ا شتراه بردا شت شود .پس بی ست و
پنج سنت کف دستش گذاشتم و پشت سرن ین بیست و پنج سنتی دیگر ،و
او از آنجا رات .تق .سرانجام ،تنها شدیم.
و پرســید« :هر دویمان تو ین اتاق میخوابیم؟» حا ت قیااهان با آن جنب
و جون در ست مثل زمانهایی بود که پر سش ب سیار مهمی را م رم میکرد :نه
د خور ،نــه بیزار (گرنــه رک و در آســـتــانــهی د خوری و بیزاری) ،انر
پرجنبوجون.
« گفتم ین تختخواب تا شو هم بیاورند که اگر تو دوست ندا شته با شی ،من
روی آن میخوابم».
«تو دیوانهای».
«نرا ،عزیز من؟»
«نون ،عزیز من ،وقتی مادر عزیز بشـــنود ،از تو طالق میگیرد و مرا به دار
میزند».
انر پرجنبوجون .بهواقع ،موضوع را نندان جدی نمیگرات.
نشــســتم و گفتم« :حاال به من نگاه کن!» او در نند اوتی من ایســتاده بود و
خشــنود به خودن نگاه میکرد ،با قیااهای شــگفتزده اما کم و بیش خشـنود به
ظاهرن خیره شده بود و آینهی درِ کمد را با پرتوهای گلگونش پر میکرد.
«برین ،و ،بگذار ین بار برای همیشه این را روشن کنیم؛ در هر صورت ،من
پدر تواَم و روی تو بسیار حساسیت دارم .در غیاب مادرت ،من مسئول خوشرختی
تواَم .ما پو دار نی ستیم ،و در مدتزمانی که در حال سفریم ،ناگزیریم ،مجروریم
که وقتهای زیادی را با هم باشــیم .وقتی دو نفر در ین اتاق مشــترک زندگی
میکنند ،ناگزیر وارد نوعی ،ن ور بگویم ،نوعی»...
و گفت« :کلمهان ز نای با محرم اســـت »،و رات توی کمد و با کرکر
خ ندهی کود کا نهای بیرون آ مد ،درِ ک ناری را باز کرد ،و پس از آن که با
نشــمهای خاکســتریان خوب داخل آن را نگاه کرد ،برای گریز از اشــتراهی
دیگر ،وارد دستشویی شد.
پنجره را باز کردم ،پیراهن غرق عرقم را کندم و پیراهن دیگری پوشــیدم .از
بودن شــیشــهی کونن قرص توی جیب کتم م مئن شــدم .قفلِ در اتاق را باز
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کردم...
و بیرون دوید .خوا ستم بنلش کنم :معمو ی ،کمی محرت مهار شدهی پیش
از شام.
گفت« :برین ،این بازی بوس را بگذار کنار و برویم ین نیزی بخوریم».
اینجا بود که غاالگیرن کردم و نمدان را نشانش دادم.
آه ،نه سوگلی رویایی! طوری به سمت نمدانِ گ شوده رات که گویی از
دور دارد تعنیرش میکند .با قدم هایی آهســـته جلو میرات و از آن ااصـــله به
گنجینهی توی درِ نمدان خیره شـــده بود (از خودم پرســـیدم آیا آن دو نشـــم
خاکستری درشتش مشکلی دارند ،یا او هم در همان غرار سحرآمیزی که من در
آن ارو راتهام غرق شـــده؟) .همننان به ســـمت نمدان میرات ،پایش را با آن
کفش پاشـــنهبلند ،واقعاً بلند ،باال میآورد و دو زانوی زیرای پســـرانهان را تا
میکرد ،و در دل هوای کشآمده بهآهســتگی کســی که در آب قدم میزند یا
در رویای پرواز اســت پیش میرات .ســپس جلینهی مســیرنگ ،زیرا و بســیار
گرانبهایی را از دو سرشانه بلند کرد و با دو دست بی صدایش آنقدر آهسته از
دو ســو کشــید که گویی شــکارنیِ متحیرِ پرندهایســت که نفســش را در ســینه
حرس کرده و دو بال پر ندهی شـــگ فتانگیزی را از نوک پر های آتش اامش
میگشــــایــد .بعــد (همــانطور کــه من همننــان منتظرن بودم) مــار کمربنــد
پرزرقوبرق را بیرون کشید و روی خودن امتحان کرد.
سپس به درون آغون منتظر من خزید ،تابناک و آسوده ،و مرا با نشمهای
گرگ و میش ،مهربان ،مرموز ،ناپاک و بیتفاوت نوازید ،درست مثل ارزانترین
و ند های ارزان .این همانیســـت که نیمفت ها از آن تنل ید میکن ند ،وقتی ما
مینا یم و میمیریم.
با دهان بســته و توی موهایش (کلمههایی مهارشــده) گفتم« :بُشــکلِ موس
نیست؟»
گفت« :اگر میخواهی بدانی ،مدل بوسیدن تو اشتراه است».
«داهِ رُرُست را نشانم بده».
دخترک عشقباز گفت« :باشد برای ین وقت خوب».

بیرحمانه باال میرود ،میتپد ،میکوبد ،سرِ شوق میآورد ،دیوانه .آسانسور
تلقتلق میکنــد ،مک ـ  ،تلقتلق ،پســـرکی در راهرو .هی کس بــهجز مرگ
نمیتواند دخترک را از من بگیرد! دخترک نازکاندام 5...بیگمان حظهی بعد
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می توانســتم دســت به اشــتراه بزرگی بزنم ،اما خوشــرختانه و دوباره به ســمت
گنجینهی راسها برگشت و من به دستشویی پناه بردم.
مدتی گذشـــت تا توانســـتم ،پس از خا ی شـــدن از شـــهوت ،تپش قلب و
شــمارهی نفســم را دوباره به حا ت عادی برگردانم .از همان دســتشــویی صــدای
خوشحال و بنگانهی «وای» و «ووی» و یتا را میشنیدم.
و همهی صابون را تمام کرده بود ،انر به این د یل که مس وره بوده.
«بیا دیگر عزیزم ،اگر تو هم به اندازهی من گرسنهای».
از در بیرون آمدیم و به سمت آسانسور راتیم .دخترک کیف سفید کهنهان
را پی و تاب میدهد ،پدر از جلو میرود (حواســـت را خوب جمع کن :هرگز
پشــت ســر او راه نرو ،او خانم نیســت) .وقتی ایســتادیم (حاال کنار هم) منتظر که
برویم پایین ،و ســـرن را رو به عنب برد و بیآن که جلوی د هانش را بگیرد
خمیازهای کشید ،ننان عمیق که موهای اراریان تکان خورد.
«تو اردوگاه نه ساعتی از خواب بیدارتان میکردند؟»
« شش و »،...خمیازهی بعدی را ارو خورد« ،نیم ».خمیازهای بزرگ با تکان ددان
همهی بدنش« .شش و »...دوباره با گلوی پر از هوا تکرار کرد.
هنگام ورود به رستوران با بوی نربی سر شده و رخندهای بیروم روبهرو
شــــدیم .جای بزرگ و پرزرقوبرقی بود با دیوارننش هایی پراحســــاس از
شـــکارنیان ااســـونشـــده در میان آمیزهای از حیوانات رنگوروراته ،پریهای
جنگلی و درخ تان جورواجور .این جا و آن جای رســـتوران ن ند زن پیر و دو
کشــیش و مردی با کت براکی داشــتند بیصــدا شــامشــان را تمام میکردند.
رســتوران ســاعت نه بســته میشــد و دختران ســرزپون با نهرههایی ســرد عجله
داشتند که هر نه زودتر از شر ما خالص شوند.
و بــا آرنج تیزن بــه یکی از مهمــانهــایی کــه تنهــا در گوشــــهی دیگر
ناهارخوری شــام میخورد و راس شــ رنجی جلفی پوشــیده بود اشــاره کرد و
نکرد ،و آرام پرسید« :عین کوئلتی نیست؟ دقیناً عین اوست .درست نمیگویم؟»
«مثل دندانپزشن ناق رمزدیل ما؟»
با این پرســش ،تند ،آب توی دهانش را قورت داد و یوان رقصــندهان را روی
میز گذاشـــت و گفت« :معلوم اســـت که نه ».ســـپس با خندهای بریدهبریده گفت:
«منظورم آن نویسندهی آگهیهای درامز است».
آه ،آوازه! آه ،زن!
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وقتی صدای تقتق ظرفهای دسر بلند شد (برن بزرگی از پای آ را و برای
خانم جوان و ب ستنی وانیلی برای محااظش که بی شتر آن ب ستنی را هم و بیهی
درنگی روی پای آ را ویش گذاش ـت و خورد) ،شــیشــهی کونن کپســولهای
بنفش پا پا هامررت را درآوردم .حاال که آن دیوارننش های در یازده را در آن
ح ظهی هیوالیی و غر یب به یاد میآورم ،انر میتوانم را تار آن ز مانم را با
خیا ی تهی که در آن ذهنی آشفته مینرخد شرم دهم؛ اما در آن زمان همهان
به نظرم کامالً ساده و اجتنابناپذیر میآمد .به دوروبر نگاهی انداختم و شادمان
از این که آخرین مهمان هم از آن جا راته درِ ب ری را برداشـــتم و با وقارِ تمام
معجون ع شق را توی د ستم انداختم .ادای پرتاب د ست خا ی را به سمت دهانِ
باز و قورت دادن قرص (خیا ی) را بارها با دقت جلوی آینه تمرین کرده بودم.
همانطور که انتظار داشــتم ،و یتا پرید روی شــیشــهی کپســولهای گرد قلنره و
خوشرنگی که با معجونی برای «خفتن زیرا» پر شده بود.
و گفت« :آبی! مایل به بنفش .اینها نیاند؟»
گفتم« :آسمان تابستان ،آ و ،انجیر و خون انگور امپراتورها».
«نه ،جدی ...واقعاً نیاند؟»
«انر قرصاند .ویتامین ایکس .آدم را حســـابی نســـت و ناالک میکند.
میخواهی امتحانش کنی؟»
سرن را بهشدت تکان داد و دستش را دراز کرد.
امیدوار بودم دارو زود اثر کند که ننین هم شد .روز خیلی طوالنی و سختی
را پشـــت ســـر گذاشـــته بود .صـــرح با باربارا ،خواهرِ مدیر نگرگاه ،راته بود
قایقســـواری و پاروزنی .این داســـتان را نیمفت ســـتودنیِ خونبرخوردم میان
خمیازههای مهارشدهای که سنف دهانش را مثل کوهان خم میکرد و هر حظه
هم اا صله شان کمتر می شد تعریف کرد .آه که این معجون نه تند اثر میکند!
ا رته کارهای دیگری هم کرده بود .ایلمی را که د ش میخوا ست بریند سر شام
مرهم به یاد میآورد و وقتی یوان های آبمان را خوردیم و از رســـتوران بیرون
آمدیم کامل ارامون کرد .وارد آسانسور که شدیم ،به من تکیه داد و با رخندی
بیرمق گفت دوســـت نداری برایت بگویم ...پلن های تیرهان تا نیمه بســـ ته
میشــد .عمو تام که آقای ارانســوی ـــــ ایر ندیِ ســاکت و دخترن و دو خانم
پهمردهی دیگر ،استادان گلآرایی ،را به اتاقشان میبرد پرسید« :خوابت میآید،
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نه؟» همه با د ســوزی به رز عزیز شــکننده ،برنزه ،تلوتلوخوران و منگ من نگاه
کردند .مجرور شدم او را تا توی اتاقمان بررم .روی رهی تخت نشست .آرام تاب
میخورد و خیلی کند و با حنی کشدار حرف میزد.
«اگر به تو بگویم ...اگر بگویم ،قول میدهی ،قول میدهی به من غر نزنی؟»
(خوابآ ود ،آنقدر خوابآ ود که ســرن خم میشــد و تخم نشــمهایش از
میانه درمیرات).
« حاال نه ،و ،بعدا بگو .حاال برو تو رختخواب .من میروم و ده دقینه به تو
وقت میدهم که بروی تو رختخواب».
«آه ،نه دختر بدی بودم ».دوباره شـــروع کرد ،موهایش را تکان میداد و با
انگشتانش گلِ سرِ مخملی توی موهایش را آهسته درمیآورد« .بذا بت بگم»...
«اردا ،و .برو بخواب ،بخواب ،محض رضای خدا برو بخواب».
کلید را توی جیرم گذاشتم و به سمت پایین به راه ااتادم.
۲۸
آ قا یان هی ئت منصـــ فه! تح مل کن ید! ا جازه بده ید انر ذرهای از و قت
ارزشـــمندتان را بگیرم .این حظهی بزرگی بود .و یتایم را که هنوز بر ب آن
تخت گودالمانند نشسته بود و خوابآ ود پایش را بلند میکرد و با بند کفشش
ور میرات و زیر رانش را تا مرکز دوشاخه شدنِ تنکهان نشانم میداد (همیشه
در نشــان دادن پاهایش بیاحتیاط بود یا میشــود گفت بیشــرم بود و یا هر دو)
گذاشــتم و راتم .در آن حظه ،خیال پینیدهی او بود که قفل کردم ،ا رته پس از
آن که خیا م جمع شـــد که در از توی اتاق نفتی ندارد .کلید با نوب آویزانی
که آن شـــ مارهی خاص رویش حن شــــده بود بیدر نگ وِردِ اجی مجی
الترجیای شد برای آیندهای گیرا و ترسناک .حاال مال من بود ،پارهای از دست
شهوتزدهی پ شما ویم .تا نند دقینهی دیگر ،بگو بی ست دقینه ،نه ،نیم ساعت،
به قول عمو گوســتاوم کار از محکمکاری عیب نمیکند ،تا نیم ســاعت دیگر به
ا تاق شـــمارهی  ۳۴۲برمیگردم و نیمفتم ،زیرایم و عروســـم را ز ندانی خوابی
شی شهای مییابم .هیئت من صفه! اگر شادمانیام میتوان ست حرف بزند ،آن هتل
ا شراایمآب را با غر شی کرکننده پر میکرد .اما حاال تنها پ شیمانیام این ا ست
که نرا بی صدا کلید را روی پی شخان نگذا شتم و در همان شب شهر را ،ک شور
را ،قاره را ،نیمکره را و بهینین جهان را ترک نکردم.
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بگذار توضیح بدهم .اگر از کنایههای تهمتآمیز او به خودن پریشان شدم،
بید یل نرود .زیرا هنوز جدی بر آن بودم که از این خر مشــیام پیروی کنم و با
نهانکاری های شـــرانه و بهره بردن از کمی برهنگی او در عا مِ کامالً بیهوشـــی
پاکیان را حفظ کنم .هنوز خویشــتنداری و احترام شــعارم بود ،گرنه خود و
در آن اردو گاه نفرینشــــده ،در راب های اروت ین ،به آن « پاکی» ( که علم
پیشراتهی امروز اتفاقا بهطور کامل آن را تعریف کرده) آسیب رسانده بود ،ا رته
بیشـــن در راب های همجنسگرایانه .بهینین ،من ،ژان ژاک 1هامررتِ پایرند به
شیوهی قدیمی دنیای کهن ،وقتی نخستین بار او را دیدم ،که به اندازهی «کودک
معمو یِ» متحجرِ عصرِ مرحومِ کهن ،هزاران سال پیش از میالد مسیح و شیوههای
جذاب جنســـی آن زمان (نون این روابر برایشـــان عادی بوده) ،مورد تجاوز
جن سی قرار نگراته ،قدرن را ندان ستم .امروز ،در این ع صر رو شنگری ،پیرامون
ما را برده های کونن گل مانند پر نکردهاند تا بتوانیم مثل مردمان روم قدیم
میان دو پردهی کار و حمام قاپشـــان را بدزدیم ،یا مثل آن خاورزمینیهای موقر
نیستیم که در زمانهای هوسرانی ،در میان خوراک گوسفند و شربت گالبشان،
از سرگرمکنندههای خردسال ،از سینه تا پاشنه ،بهره میبردند .نکتهی ا صلی این
ا ست که امروز پیوند میان دنیای بزرگ ساالن و دنیای کودکان بر ا ساس قوانین و
ر سوم جدید کار میکند .را ستش ،بهرغم اینکه در زندگیام با روانپز شکان و
مددکارهای اجتماعی ســروکار داشــتم ،دربارهی بنهها هی نمیدانســتم .با این
همه ،و یتا انر دوازده ســا ش بود ،و مهم نیســت که من نه ســازشــی با زمان و
مکان کردم .حتا با در نظر گراتن راتار خام بنهمدرســهایهای آمریکایی ،هنوز
بر این باور بودم که هر اتفاقی که میان آن بنه وسهای پررو گذشـــته در ســـن
باالتر و در محی ی متفاوت گذشـــته .بنابراین ،برای رســـیدن به این نتیجه که
دختران دوازده ســا ه نگونه باید باشــند ،اخالقگرای درونم به باورهای ســنتی
تکیــه زد .درمــانگر کودک درونم (درمــانگری تنلری ،همــانطور کــه بیشـــتر
درمانگرها هســتند ،و این هم نندان مهم نیســت) آن شــلهقلمکار نوارویدی را
باال آورد و ،در رو یا و با بزرگن مایی ،و ی تایی از دورهی «کمون» دختری
اح مار کرد .سرانجام ،هواپر ست درونم (این هیوالی دیوانه) با کمی هرزگی با
شکارن مخا فتی نکرد .این را هم بگویم که جایی پ شت این خو شی سرکش
سایههای سرگردان هم با هم مشورت میکردند و نظر میدادند و ی من به آنها
گون نمیدادم ،و امروز نه پشـــیمانم! آی آدمها ،توجه کنید! و یتا به من ثابت
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کرده بود که با آنابل پاک کامالً ارق دارد؛ باید این را میاهمیدم ،و این را هم
می اهمیدم که از هر روزن این کودک هوســـرازی که خود را برای ذت بردن
پنهان از او آماده کرده بودم شی انی نیمفتی نفس میک شد و همین سرب خواهد
شـــد که هی نیز پنهان نماند و ذتم مرگرار شـــود .باید میاهمیدم (از روی
عالمت هایی که از و یتا به من میرســـید ...از خود کودک واقعی و یتا ،یا از
ارشــتهی ســرکش پشــت ســر او) ،باید میاهمیدم که از آن خلســهی مورد نظر
هی نیز بهجز درد و وحشت نصیرم نخواهد شد .آه ،آقایان با دار هیئت منصفه!
و او مال من بود ،مال من ،کلیدِ درِ اتاق در م شتم ،م شتم در جیرم و او از آن
من .در مدتزمان برنامهریزیها که شبهای ب سیاری از خوابم را ادایش کردم
راتهراته همهی کههای اضـــاای را پاک کردم و با ســـوار کردن خیال عریان بر
خیال عریان ت صویر نهایی را ساختم .بدین ترتیب ،در عا م خیال نیمنگاهی به او
انداختم و دیدم که بهجز نگهای جوراب و دسترند ،عنابِ بالگشوده هی به تن
ندارد و عریان روی تخت ااتاده است ،درست همانجایی که معجون عشق او را
از پا درآورده؛ هنوز آن گلِ ســر مخملی توی دســتش بود .بخش عســلیرنگ و
نگاتیو ســفید بدنش زیر راس شــنا به دیگر جاهای برنزهی پوســتش ننش و نگار
داده بود و غننه های ســـفید پســـتان هایش را در نظرم نمایان میکرد .زیر نور
صـــورتی نراغ رومیزی کمی پرز های شـــرم گاهیان روی ت پهای گوشـــتی
میدرخشید .کلید سرد با دستهی نوبی گرمش در جیرم بود.
سرگردان از میان اتاقهای عمومی هتل گذشتم ،همگی از پایین باشکوه ،از
باال پراندوه :زیرا نهرهی شهوت همیشه اندوهبار است؛ هرگز اطمینانی نیست که
رقیری اهریمنی یا خدایی بانفوذ بر ب ستر شهوت پا نگذارد و پیروزی مهیای یکی
را به شک ست بدل نکند ،حتا زمانی که قربانی مخملی در سیاهنالِ یکی زندانی
باشـــد .به شـــیوهی معمول ،باید نیزی مینوشـــیدم؛ اما در آن مکان واالی پر از
هنرستیزان عرقکرده و اشیای عهد قدیم میخانهای نرود.
مثل باد به سمت دستشویی مردانه راتم .آنجا یکی با راس سیاه روحانی ،به
قول معروف از آن خون گذران ها ،داشـــت بررســـی میکرد که آیا هنوز هم
می تواند از وین کمن بگیرد یا نه؛ با دیدن من پرســـید که آیا ســـخنرانی دکتر
بوید را دو ست دا شتم و از پا سخ من ( شاه سیگموند دوم) که گفتم بوید برای
خودن آدمی شده گیج شد .بالاا صله پس از آن ،د ستمال کاغذیای را که با
آن نوک حساس انگشتانم را خشن کرده بودم توی ظرف مخصوصش انداختم
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و به سمت سا ن یورن بردم .آرنجهایم را آ سوده روی پی شخان گذا شتم و از
آقای پاتز پرســـیدم که م مئن اســـت خانمم تلفن نکرده ،و ســـپس دربارهی
تختخواب تاشو جویا شدم .پاتز گفت که او زنگ نزده (معلوم است که نزده ،او
مرده) و تختخواب تا شو را اردا ن صب میکنند ،ا رته اگر باز هم اینجا بمانیم .از
سا نی به نام سا ن هانترز سروصدای جمعیت بزرگی بلند بود و از آن میان کسی
دربارهی کشـــاورزی یا دربارهی جهان آخرت حرف میزد .اتاق دیگری بود به
نا م اتاق رزبری ،پرنور با میزهای کونن روشـــن و میز بزرگی پر از خوراکی.
بهجز یکی از مهماندارها (زنی با رخند بیروم و با شیوهی حرف زدن شار وت)،
کس دیگری آنجا نرود؛ مهماندار به ســمت من شــیرجه زد تا بپرســد که آیا من
آقای بردداکم ،اگر بله ،دوشـــیزه بییرد ۲دنرا م میگردد .گفتم «عجب اســـمی
برای ین زن »،و سالنهسالنه دور شدم.
خون رنگینک مانیام به درون قلرم جاری بود و از آن بیرون میزد .قرار
گذاشــتم تا ســاعت نه و نیم به و وقت بدهم .به ســا ن ورودی برگشــتم و متوجه
شـــدم تنییری ر داده :شـــماری از مردم در راسهای گلدار یا ســـیاه ،اینجا و
آنجا ،گروههای کونکی ت شکیل داده بودند .در آنجا بختی پری سان ار صت
شـــیرینِ دیدن کودکی به ســـن و ســـال و یتا را برایم اراهم کرد ،با اراکی مثل
اراک و یتا ،کامالً سفید ،و گلِ سر سفیدی روی موهای سیاهش .زیرا نرود ،اما
نیم فت بود ،و پا های عاجیر نگ و گردن ســـوســـن مان ندن برای ح ظهای
بهیادماندنی ذتبخشترین آهنگ پرتماد (موسینی مربوط به ستون انرات) را
برای هوســم به و یتا نواخت ،قهوهای و صــورتی ،پاک و پلشــت .بنهی ســفید
متوجه نگاه من شد (که بهرا ستی عادی و مهربان بود) و نون زیادی کمرو بود،
خون سردیان را کامالً از د ست داد :ن شمهایش را نرخاند ،پ شت د ستش را
روی گونهان گذاشــت ،ســجاف دامنش را کشــید و ســرانجام در گفتوگویی
موجهنما با مادر گاومانندن استخوانهای نازک کتفش را به سمت من نرخاند.
از آن ســـا نِ شـــلوغ راتم .بیرون روی پلههای ســـفید ایســـتادم و به صـــدها
حشــرهی کونکی که در این شــب ســیاهِ بادی و بارانی ،مثل ذرات پودر ،دور
نراغ مینرخیدند نگاه کردم .با خود اکر میکردم تنها کاری که میکنم ،تنها
کاری که جرئت میکنم انجام دهم ،رســـیدن به این نیزهای کونن اســـت...
ناگهان متوجه شـــدم که در آن تاریکی یکی نزدین من ،روی صـــند ی ایوان
ستوندار ،نشسته .هنوز هم خودِ او را نمیدیدم .صدای باز کردن سر نیزی او را
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و داد .سپس غانغون مودبانهان ،و دوباره صدای بسته شدن سر نیزی .داشتم
از آنجا میراتم که نیزی گفت؛ با من بود:
«از کجا پیدان کردی؟»
«بله؟ نی گفتید؟»
«گفتم عجب هوای سردی!»
«آره».
«این دختر همراهت کیست؟»
«دختر خودم».
«دروغ میگویی ،دخترت نیست».
«بله؟»
«گفتم هوا آنقدرها هم بد نیست .مادرن کجاست؟»
«مرده».
«عجب! متاســـفم .راســـتی ،اردا میتوانیم با هم ناهار بخوریم .این جمعیت
نکرتی دیگر تا آن موقع راتهاند».
«ما هم تا آن موقع راتهایم .شب خون».
«برخشید .من بدجوری مستم .شب خون .آن بنهی تو خیلی خسته است و
باید خوب بخوابد .پارسها میگویند خواب رز است ۳.سیگار میکشی؟»
«نه این موقع».
کرریتی روشـــن کرد ،اما نون مســـت بود ،یا بهخاطر باد ،شـــعلهی کرریت
نهرهی واقعی او را آشـــکار نکرد ،بلکه نهرهی دیگری را باز نمود ،پیرمردی
خمیده ،یکی از آن مشتریهای همیشگی هتلهای کهنه ،به همراه صند ی جنران
ســفیدن .هر دو ســاکت شــدیم و تاریکی س ـرِ جایش برگشــت .ســپس پیرمرد
سراهای کرد و خلر ازتهگوردرآمدهای را باال آورد.
از آنجا راتم .رویهمراته نیم ساعت سپری شد .باید از او میخواستم ین
جرعه به من بدهد .خستگی و اشار داشت شروع می شد .اگر تار ویو ونی بتواند
درد را احساس کند ،آنگاه من آن تار بودم .اما برازندهی من نرود که شتاب کنم.
همینطور که از میان گروهی از مردم در گوشــهای از ســا ن پیش میراتم ،برق
کورکن ندهای درخشـــ ید ،و دکتر بردداکِ گر مابخش ،دو زن تزئینکن ندهی
ارک یده ها ،دخترک ســـف یدپون و احت ماالً هامررت هامررت د ندانبره نه که
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ینوری از میان دختر عروسمانند و روحانیِ ااســونشــده میگذشــت جاودانه
شـــدند ،درســـت همانگونه که باات و یا نوشـــتهی روزنامهی شـــهر کونکی
میتواند جاودانه ت صور شود .جلوی آ سان سور گروه پرحرای جمع شده بودند.
دوباره از پلهها باال راتم .اتاق  ۳۴۲نزدین درِ خرو ا ض راری بود .میتوان ستم
هنوز هم کمی ...و ی دیگر کلید توی قفل نرخیده بود و من هم توی اتاق بودم.
۲9
درِ دستشویی باز بود و نراغش روشن؛ و ،گذشته از آن ،باریکهنور دیگری
هم از البهالی کرکره های ونیزی به درون می تابید .از پیِ تابش پرتوهای متناطع
به دل تاریکی اتاق ،تصویر زیر نمایان میشد:
و یتای من ،یکی از آن راس خوابهای قدیمیان را پوشــیده ،میان تخت،
پشـــت به در ،به پهلو خوابیده بود .نواری از نور کمرنگ به مهره های کمرن
میتابید .باالتنهی ن سرتا پو شیدهی او در امتداد د ست و پای برهنهان نمای هفت
و هشت داشت .هر دو با ش را زیر سر ژو یده و سیاهش گذاشته بود.
در ین نشـــمبههمزدن و بهطرز عجیری راسهایم را درآوردم و پیهامهام را
پوشیدم ،درست مثل ایلمها؛ بیننده اینگونه برداشت میکند که صحنهی عوض
کردن راسها کات شــده اســت .زانویم را که روی رهی تخت گذاشــتم ،و یتا
ســرن را برگرداند و از میان ســایهروشــنهای راهراه به من نگاه کرد .این همان
نیزی بود که این مزاحم پیشبینی نکرده بود؛ همهی ماجرای قرص های خواب
شـــیره ما ی بود (بازی کثیفی بین دکتر و من) .قرار بود ننان اثر کند که ین
شگر هم نتواند بیدارن کند ،و ی حاال به من زل زده بود و با صدایی کلفت مرا
باربارا صدا میکرد.
باربارا در پیهامهی هامررت (که بهینین برایش خیلی تنگ بود) ،روبهروی
این کونو وی توخوابحرفزن ،معلق و بیحرکــت مــانــد .دا ی آهی نرم و
ناامیدانه ک شید و به حا ت اول برگ شت .د ستکم دو دقینه خودم را روی رهی
تخت ســـفت نگه داشـــتم و مثل آن خیاطی که نهل ســـال پیش نتر نجاتی
دســتدوز ســاخت و میخواســت از بر ایفل بپرد منتظر ماندم .ســرانجام ،وقتی
نفسهای آهســتهان ریتم خواب گرات ،خودم را روی بخش بارین باقیمانده
از تخت کشـاندم و آرام گوشـهی مالاهای را که پایین پاشـنههای یخزدهام جمع
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شده بود کشیدم .دوباره و یتا سرن را بلند کرد و به من زل زد.
بعدها داروســـاز مهربانی به من گفت که این قرص های بنفش از خانوادهی
بزرگ و اثربخش باربیتورات ها نیســـتند ،و گرنه ممکن اســـت روی بیماران
روانپریشـــی که باور میکنند این داروی واقعیســـت اثر بگذارند و خوابشـــان
کنند ،برای نیمفت گونبهزنگی نون و ،حتا اگر خسته باشد ،آرامبخش بسیار
ضـــعیفیاند ،ضـــعیفتر از آن که مدتی او را در خواب نگه دارند .اینکه دکترِ
رمزدیل دکتری شــارالتان بود یا پیر زیرک و ناقال دیگر ارقی نداشــت و ندارد.
تنها نیز مهم این بود که اریب خورده بودم .وقتی و یتا دوباره نشـــم هایش را
باز کرد ،به این نتیجه رســیدم که حتا اگر قرار اســت دارو در ســاعتهای بعدی
شب کار کند نیزی که به آن تکیه زدهام باع شرمندگی ست .کمکم سرن
بر گشـــت و روی با ش ااتاد و ناعادالنه بخش بزرگی از آن را گرات .همننان
ســـاکت بر ره ی تخت ما ندم و به مو های گور یده ،به بخش کونکی از تن
نیمفت ،نیمی از پشـــت و نیمی از شـــانهان که در نور کم نمایان بود زل زدم و
سـعی کردم عمق خوابش را با شـمارهی نفسهایش بسـنجم .مدتی گذشـت ،اما
هی نیز عوض نشــد .تصــمیم گراتم خ ر کنم و کمی به آن تن برهنهی زیرا و
دیوانهکننده نزدین شوم؛ اما هنوز نندان به قلمروی گرم او نزدین ن شده بودم
که نفسش حرس شد .احساس نفرتانگیزی به سراغم آمد .و یتا کامالً بیدار بود
و اکر کردم اگر هر بخشـــی از بدن بینارهام به او بخورد جینی گوشـــخران
خواهد کشید .آهای ،خواننده ،مهم نیست که نندر نسرت به قهرمان نازکدل و
تا مرزِ ناخوشـــی حســـاس و بیاندازه مالحظهکار کتاب من خشـــمگینی ،انر
خواهش میکنم این صفحههای حیاتی را نخوانده پ شت سر نگذار! مرا تج سم
کن! اگر تو مرا تج سم نکنی ،دوام نخواهم آورد .سعی کن به مادهآهوی درونم
پی برری و برینی که نگونه در میان جنگل دیونهادم می رزد .بگذار حتا کمی
بخندیم؛ خندیدن که ضــرر ندارد .برای نمونه (نزدین بود بنویســم بِری نمونه)،
جایی نداشــتم که ســرم را بگذارم ،و ســوزن ســر دل هم به دیگر ناراحتیهایم
اازون شـــده بود (به خاللهای ســـر کردهی ســـیبزمینی میگویند خاللهای
ارانسوی 1،خدای بزرگ!)
و دوباره به خواب رات ،نیمفتِ من ،اما هنوز هم جرئت نداشـــتم ســـفینهی
اا سونگرم را به سمت ا مای او بفر ستم .بنهی خفته یا د رر م سخره .اردا از آن
قرص های قدیمیتر به او خواهم خورا ند ،از ه مان هایی که ما مانش را کامالً
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بیحس میکرد .کجاست؟ توی کیف دستکشها یا توی آن کیف سفری؟ بهتر
نیســــت ین ســــا عت دیگر صـــرر کنم و ب عد دو باره ب یایم توی ت خت؟ علم
نیمفتزدگی نه علم دقینیســـت .با ین تماس واقعی کار در ین ثانیه تمام
میشود .در ااصلهی ین میلیمتری در ده ثانیه .پس بهتر است صرر کنم.
هی جا به اندازهی هتلهای آمریکایی پر سرو صدا نی ست؛ و یادت با شد که
این یکی قرار بوده ساکت ،آرام ،سنتی ،دنج« ،ا شراایمآب» و این نیزها با شد.
صــدای به هم خوردن درِ آســانســور در بیســت یاردی شــمال شــرقیِ ســرم ننان
وا ضح بود که گویی توی شنینهی نپم کار گذا شته شده ،و ین در میان با آن
دنگ و بوم حرکت دســتگاهی مکانیکی که تا پاســی گذشــته از نیمهشــب ادامه
داشت .گاهگاهی درست در شرق گون نپم (همیشه اینطوری تصور میکنم
که آن شــــب روی پشـــتم خواب یده بودم ،نون جر ئت نداشـــتم روی پهلوی
گناهکارم به سمت کمر همتختیام بنرخم) راهرو پر بود از بانگ شاد ،پرطنین
و بیخود شببهخیرهای پیدرپی .وقتی اینها ق ع شد ،سروصدای دستشوییای
درست در شمال مخنهام جای آن صداها را گرات .توا تی مردانه ،بارها و بارها،
پرانرژی و بلند صدا میداد؛ قلقل ،شر شر و اوران میکرد و مدت درازی پس
از آن هنوز دیوار پشــتم می رزید .یکی هم در قســمت جنوب ما ســخت مریض
بود ،طوری ســراه میکرد که رودههایش با مشــروبی که نوشــیده بود با هم باال
میآمدند ،و دستشوییان که درست پشت دستشویی ما بود مثل آبشار نیاگارا
پایین میری خت .وقتی همهی این آبریزن ها تمام شـــد ،و شـــکارنی های
ااســـونشــــده به خواب رات ند ،کو نهی زیر پنجرهی بیخواب من ،در غرب
بیداریام ،من نهی مســـکونی ثابت ،کونهای اصـــیل ،پر از درختان کهنســـال،
ناگهان با رات و آمد و غرن کامیونهای غولپیکر در دل شب تواانی و بارانی
به کونهای نفرتانگیز تنزل یاات.
حاال با همهی اینها در ااصلهای کمتر از شش این از من و زندگی سوزانم
و یتــایی بود کــه خوب دیــده نمیشــــد! پس از شــــبزنــدهداری دراز و
بیجنبوجون ،باری دیگر شاخنهایم را به سمت او حرکت دادم ،اما این بار
دیگر صــدای قرچقرچ خوشــخواب او را بیدار نکرد .ســرانجام ،هیکل گندهی
تشنهام را آنقدر به او نزدین کردم که بوی شانهی برهنهان را مثل نفس گرمی
روی گونهام احساس کردم .در این حظه ،ناگهان بلند شد و ن ش ست ،نفسنفس
زد ،با شتابی دیوانهوار زیر ب نیزی دربارهی قایقها گفت ،مالاهها را ک شید و

والدیمیر ناباکوف 149 /
به بیهوشی عمیق ،تارین و جوانش برگشت .همینطور که در جریان آن خوا ِ
ب
عمیق غلت میزد ،بازویش که زیر نور ماه قهوهای مینمود به صـــورتم خورد.
برای حظهای نگهش داشــتم ،اما خودن را از ســایهی آغوشــم آزاد کرد ،ا رته
ناخودآگاه و خیلی آرام ،بیهی احســـاس نفرتی ،انر با نا هی شـــکوهآمیز و
طریعی کودکانهای که میخواســـت بگذارم آرام بخوابد .و دوباره وضـــعیت به
حا ت اول برگشــت :و یتا و پشــت خمیدهان به هامررت هامررتی که ســرن را
روی دستش گذاشته بود و از هوس و سوزنِ سر دل میسوخت.
مدتی بعد الزم شـــد که برای جرعهای آب که بهترین دارو برای من اســـت
(ا رته بعد از شـــیر با تربنه) به دســـتشـــویی بروم .وقتی به قلعهی عج یبِ راهراه
برگشـــتم ،به جایی که راس های کهنه و نوی و یتا به حا ت های گوناگون و
ااســـونکنندهای روی صـــند یها ریخته بود و بهگونهای مرهم شـــناور مینمود،
دخترِ بیتابِ من نشست و با حنی واضح آب خواست .یوان کاغذی سرد را با
دســت ســایهوارن گرات و محتوایش را با قیااهای قدردان ســرکشــید .مهههای
بلندن تا رهی یوان میرســـید .ســـپس و یتا کونو و با ادایی بنگانه که از هر
مس و نوازشــی بیشــتر ااســونم میکرد بهایش را با شــانهی من پاک کرد و
دوباره روی با شــش ااتاد و اوری خوابش برد .وقتی آب میخورد ،با ش خودم
را از روی با ش او برداشتم.
جرئت ندا شتم قرص خواب دیگری به او پی شنهاد کنم .را ستش امیدم را هم
از دست نداده بودم و اکر میکردم هنوز هم ممکن است همان یکی خوابش را
عمیق کند .خودم را برای هر اعتراضی از سوی او آماده کردم و کمی به سمتش
پیش راتم .میدانســتم بهتر اســت صــرر کنم و ی دیگر توانش را نداشــتم .با شــم
بوی موهای و را میداد .دوباره کمی دیگر به سمت عزیز کمنمایانم پیش راتم.
هر بار که اکر میکردم تکان میخورد یا میخواهد تکانی بخورد صرر میکردم
و کمی پس میراتم .نســـیمی از ســـرزمین ع جا یب ۲میآ مد و بر اا کارم اثر
میگذا شت و حاال گویی با حروف برج سته نو شته می شد ،مثل اینکه س وحی
که ااکارم را بازمینمایاند با توهم نســـیم نروک میخورد .زمان و همننین
هو شیاری من در م سیر ا شتراه میااتاد و تنم خ خکنان وارد گردون خواب شد؛
دوباره خ خکنان بیرون آمد .ین یا دو بار هم متوجه شـــدم که به ســـمت
خرناســـه هایی غمزده کشـــیده میشـــوم .م ِه مهربانی کوه های هوس را در بر
میگرات .گهگاهی احساس میکردم شکار اا سون شده تا نیمهی راه رسیدن به
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شکارنی ااسونشده پیش آمده ،نون خمیدگی پشتش زیر ماسههای نرم ساحلِ
دور و ااســـانهای به ســـمت من میآمد؛ و ســـپس تیرگی گودی کمرن به هم
میخورد ،و میاهمیدم که از همیشه به من دورتر است.
اگر تا این اندازه تب و تاب و تالشم برای مس او در آن شب دور را شرم
و ب سر میدهم ،به این د یل ا ست که میخواهم ثابت کنم من آن نامرد ددمنش
نی ستم ،هرگز نروده و نمیتوان ستم با شم .آن محدودهی پاک و رویاییای که به
درونش خز یده بودم خ هی موروثی شــــاعران بود ،نه عرصــــهی پرســــهزنی
جنایتکاران .اگر به هدام میر سیدم ،خل سهام انفجاری نرم و درونی بود و او حتا
گرمایش را احساس نمیکرد ،حتا اگر هوشیار و بیدار بود .اما هنوز امیدوار بودم
که او کمکم کامل مدهون شود تا از او بیش از آن مندار اندک و مرهم بنشم.
بدین ترتیب ،در میان این نزدین شــدنهای امتحانی ،با برداشــتی گیج از مســخ
کردن او به که های نشـــمســـان نور ماه یا بوته های کرکســـان گل ،خواب
میدیدم هوشـــیاریام را بازیاا تهام ،خواب میدیدم در انتظار خواب عمیق او
بیدارم.
در نخستین ساعتهای صرح ،بر هتل ناآرام شب آرامشی حاکم شد .سپس
نزدین سـاعت نهار آب توا ت راهرو ارو ریخت و درِ دسـتشـویی دنگ بسـته
شد .کمی پس از ساعت پنج پهواک صدای حرف زدن یکی در نند بخش هتل
پینید ،از حیاط یا از محل پارکینگ ماشـــین ها .مدتی که گذشـــت ،اهمیدم
تنگو نیست ،نون گوینده هر نند ثانیه ین بار خامون میشد تا (احتماالً) به
حرفهای یکی گون کند ،اما صدای آن یکی به من نمیر سید .به همین د یل،
از حرفهای این یکی نیزی نمیاهمیدم .را ستش این سرو صداها کمن کرد
زمان بگذرد و ســپیده بدمد ،و اتاق پر شــود از رنگ خاکســتری یاســی .همزمان
نند دســـتشـــویی پرکار ،یکی پس از دیگری ،کارشـــان را شـــروع کردند ،و
آســانســور تلقتلقکنان و زوزهکشــان شــروع کرد به باال آمدن تا ســحرخیزها و
پایینرونده ها را پایین بررد .در این نند دقینه ،منِ بدبخت خوابم برد .اما همین
که شار وت پری دریاییای شد در حو ضی سرز صدای گیرای دکتر بوید را از
راهرو شنیدم که گفت « صرح شما به خیر» و پرندهها البهالی درختها به هیاهو
آمدند و در همان حظه و یتا خمیازه کشید.
خانمهای سرد و بیاحساس هیئت منصفه! اکر میکردم ماهها یا شاید سالها
بگذرد تا جرئت کنم خودم را پیش د ورس هیز آ شکار کنم؛ اما نزدین ساعت
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شش صرح او کامالً بیدار بود ،و ساعت شش و پانزده دقینه ما بهاص الم د رران
هم بودیم .حاال میخواهم نیزی بســیار عجیب برای شــما بگویم :او بود که مرا
اغوا کرد.
او ین خمیازهی صــرحگاهیان را که شــنیدم ،ادای نیمر مردی خونقیااه
اما خواب را درآوردم .راســـتش نمیدانســـتم نه کار کنم .آیا اگر مرا کنارن
بری ند ،شـــو که میشـــود؟ آ یا راس هایش را جمع میک ند و خودن را توی
دســـتشـــویی حرس میکند؟ آیا از من میخواهد که بیدرنگ او را به رمزدیل
بررم ،به ک نار ت خت مادرن ،یا او را برگردانم به اردوی کیو؟ ا ما وی من
دخترکی بازیگون بود .نگاهش را روی خودم اح ساس کردم ،و وقتی سرانجام
آن قهنههی خندهی گرانمایهان را سر داد اهمیدم نشمهایش هم میخندیدهاند.
رو به من نرخید ،طوری که موهای گرم و قهوهایان روی اســـتخوان ترقوهام
ریخت .به دروغ ادای بیدار شــدن درآوردم که نندان تعریف نداشــت .ســاکت
ک نار هم دراز کشـــ یدیم .من آرام مو هایش را نوازن کردم ،و ما ه مدیگر را
بو سیدیم .بو سهی او برای د ستپانگی هذیانی من بی شتر حا ت م سخرهی بهرود
بخشیدن به سراسیمگی و کندوکاو داشت و مرا به این نتیجه رساند که در سنین
پــایین تر همجنس گرای کونو ویی معلم او بوده .هی پســـری (نــار یای)
نمی توانســـت به او ننین نیزی بیاموزد .خودن را پس کشـــید و براندازم کرد،
گویی میخواســـت بداند که من کامی گراتهام و درســـم را آموختهام یا نه.
گونههایش سر شده بود ،ب گو شتی پایینیان برق میزد ،اروپا شی من هم
نزدین بود .ناگهان با انفجاری از هلهلهی شـــدید (نشـــانهای از نیمفت بودن!)
دهانش را روی گوشــم گذاشــت ،اما ذهن من برای مدتی نمیتوانســت گرمای
رعدآ سای نجوایش را به واژههای معنیدار تردیل کند .اینجا بود که او خندید،
و موهایش را از روی صــورتش پس زد و کوشــید دوباره کارن را تکرار کند.
را تهرا ته حس غریب ز ندگی در دن یای رویایی دیوا نه و نو ،دنیایی که در آن
همه نیز مجاز بود ،مرا در بر گرات و متوجه شـــدم او نه پیشـــنهادی به من
میدهد .گفتم« :نمیدانم با نار ی نه بازیهایی کردهای».
«منظورت این اســـت که تو هی وقت...؟» قیااهان را به نگاهی آمیخته با
نفرت و ناباوری تنییر داد .دوباره پرسید« :یعنی تو هی وقت »...کمی دماغم را به
او ما یدم و به خودم وقت دادم.
با نا ه و صدای تودماغی گفت« :برو کنار ،میروی؟» تند شانهی برنزهان را
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از بهایم دور کرد ( شیوهی او ب سیار عجیب بود ،نون بهجز بو سهی ری یا حتا
عمل عریانِ ع شقبازی ،همهی ناز و نوازنها را «بیدقتی در رمانس» میدان ست
یا «غیرطریعی» میخواند و این شیوهی دیرینهان بود).
حاال روی من زانو زده بود و با پااشــاری همان نیز را میپرســید« :منظورت
این است که وقتی بنه بودی هی وقت این کار را نکردی؟»
آرام پاسخ دادم« :هرگز »،که راست بود.
و یتا گفت« :بسیار خوب ،از همینجا شروع میکنیم».
ا رته نراید حوصــلهی خوانندههایم را با شــرم دقیق گســتاخیهای و یتا ســر
بررم .به همین بســـنده میکنم که بگویم هی نشـــانهای از شـــرم و حیا در این
دخترک زیرایی که هنوز دورهی کودکی را پ شت سر نگذا شته بود نیااتم ،نون
تعلیم و تربیت مدرن ،سنتهای اخالقی نوجوانان ،پ پ های دور آتش اردوگاه
و غیره متاسفانه او را کامل از راه به در کرده بود .کل این کار را بخشی از دنیای
پنهان نوجوانی میدانســـت و گمان میکرد بزرگســـاالن از آن بیخررند .آننه
بزرگســاالن بهمنظور تو ید مثل انجام میدادند به او رب ی نداشــت .زندگیام به
دســـت و کونو و به شـــیوهای پرانرژی اداره میشـــد ،بهگو نهای که گویی
زندگیام عروســـکی بود تهیمنز و بیارتراط با من .وقتی مشـــتاق بود مرا تحت
تاثیر دنیای کودکان خیابانی قرار دهد ،نمیتوانست برخی تفاوتهای میان دنیای
کودکان و دنیای مرا درک کند .غرور او را از تســلیم شــدن بازمیداشــت ،و من
بهخاطر مشـکل عجیرم وانمود کردم کودن م لنم و گذاشـتم او به شـیوهی خود
پیش رود ،دستکم تا جایی که میتوانستم تحملش کنم .ا رته میدانم که اینها
م ا ری بیربرا ند؛ برای من «راب هی جنســـی» هی اهمیتی ندارد .هر کســـی
می تواند این عناصـــر حیوانی را تجســـم کند .اما من هدف بزرگتری در ســـر
داشتم :که ین بار و برای همیشه طلسم خ رناک نیمفتها را بشکنم.
30
مجرورم با دقت پیش بروم .مجرورم حرفهایم را زیر گوشتان نجوا کنم .آه،
تو ،گزارشـــگر کارآزمودهی جرایم ،تو ،کشـــیش پیر ،و تو که ز مانی پلیس
معروای بودی ...و حاال پس از ســالها پرســه زدن جلوی مدرســهها در ســلول
انفرادیای ،تو ،ای بازن ش ستهی الکزدهای که پ سربنهای کنارت ن ش سته و برایت
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کتاب میخواند! 1هرگز د م نمیخواهد دیوانهوار عاشــق و یتای من شــوید! اگر
ننان بودم ،کاری میکردم که در ین روز تابســـتانی مدیر هتل انننتد هانترز
عنلش را برازد و بگذارد ســـا ن غذاخوری هتل را با ننشدیوارهای من بیارایند.
بگذار طرحم را برای آن ننشدیوارها در نند جمله توضیح دهم:
دریانهای میکشــیدم .داربســتی از گلهای اروزان .تصــاویری از طریعت:
برری که پرندهای به شتی را تعنیب میکند؛ ماری که بنهخوکی را پو ستکنده
میبلعد و دارد خفه می شـــود؛ پادشـــاهی با رنج بزرگی در نهره (که از ناز و
نوازنهایش به مجســمهی کودک آشــکار اســت که دروغی بیش نیســت) به
بردهی خردســـال خونپروپانهای کمن میکند از ســـتونی ســـنگی باال برود؛
بیمــــه های تاب ناکی که م ثل پرتو های باالرو نده از گرا مااون های ســـ کهای
رنگارنگاند؛ و نناشــیای از همهی کارهایی که بنههای کالس پنجم و شــشــم
در اردوگاه انجام میدهند ،رقصــیدن ،شــانه زدن موهای ار زیر آاتاب ســاحل و
قاینرانی؛ ســپیدارها ،درختان ســیب و ین روز یکشــنره از حومهها؛ عنیق ســر
آتش که در میان گردابی از هم می پاشـــد ،آخرین تپش ،آخرین ذرهی رنگ،
قرمز سوزان ،صورتی نرکین ،ین آه ،ین کودک نهرهدرهمکشیده.
31
هدام از توضیح اینها این نیست که باری دیگر ،در این حال و روز بدبختی
بیپایان کنونیام ،مرورشان کنم ،بلکه میخواهم در آن دنیای غریب ،وحشتناک
و دیوانهکننده ،دنیای عشـــق نیمفتی ،بخش جهنم را از بخش بهشـــت جدا کنم.
جایی زشــت و زیرا در هم میآمیزند ،و این مرزیســت که میخواهم مشــخص
کنم ،و ی احساس میکنم در این مرزبندی کامالً ناکامم .نرا؟
این بند از قانون را که دختری میتواند در دوازده سا گی ازدوا کند کلیسا
پذیراته است ،و هنوز هم در برخی از کلیساهای آمریکا اجرا می شود .در بنیهی
جاهای دنیا هم پانزده ســا گی ســن قانونی برای ازدوا دخترهاســت .اگر احمق
نهل ســا های که کشــیشــی گناهانش را بخشــیده و تا مرز ترکیدن باده نوشــیده
راس خیس عرقش را درآورد و خودن را تا ته در عروس کمســـنش ارو کند،
ننین نیزی در هی کدام از دو نیمکرهی زمین خالف و خ ا به شــمار نمیآید.
(ب نا به مج لهای قدیمی در ک تاب خا نهی این ز ندان) «در آب و هوای مع تدل و
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برانگیزانندهای مثل آب و هوای ســنت وئیسِ شــیکاگو و ســینســیناتی دختران
نزدین پایان دوازده سا گی شان با غ می شوند ».د ورس هیز در اا صلهای کمتر
از سی صد مایل از سین سیناتی با آن آب و هوای برانگیزانندهان به دنیا آمده .با
این همه ،من از طریعت پیروی کردهام .راستش سگ تازی واادار به طریعتم .پس
نرا نمیتوانم خودم را از این وحشـــت رها کنم؟ آیا او را از شـــکفتن محروم
کردم؟ خانمهای حساس هیئت منصفه ،باید بگویم که من حتا نخستین عاشق او
نرودم.
3۲
و یتا شیوهی عیش و نو شش را برایم تعریف کرد .با هم بلنور بیمزهی موز
و هلوهای پو سیده و سیبزمینیهای سر شده خوردیم و دخترک همهنیز به
من یاد داد .دا ستانهای دراز و گ س ستهان با شکلنهای م سخرهای همراه بود.
اکر میکنم پیشتر هم این را گف تهام ،حاال ین نمو نه از حا ت پی و تاب
نهرهان را برای بیان «ا » خوب به یاد میآورم :دو ســمت دهان ژ همانندن را
باد کرد و ن شمهایش را مثل همی شه به ن شانهی نفرتی خندهدار و قرول و سازن
با ضعف جوانی رو به باال نرخاند.
داســـتــان حیرتانگیزن را بــا پیشدرآمــدی دربــارهی یکی از بنــههــای
همنادریان در اردوی تاب ستانی سال پیش شروع کرد ،به قول خودن دربارهی
یکی از بنههای «خیلی نخره »،بنهای («کامالً طردشــده و نیمهدیوانه» اما «خوب»)
که به او راههای گوناگون تنلب و کلن را یاد داده بود .اول و یتای باواا از گفتن
اسم او به من خودداری میکرد.
پرسیدم« :گریس انجل نرود؟»
سرن را تکان داد« :نه ،گریس نرود .دخترِ آدم معروای بود .پدرن»...
«پس رز کارماین را میگویی؟»
«نه ،معلوم است که نه .پدرن»...
«البد اگنس شریدن بود ،آره؟»
آب دهانش را قورت داد و ســـرن را دور گرداند ،و ســـپس با حرکتی تند
دوباره به من نگاه کرد.
«بگو برینم ،تو ن ور همهی این بنهها را میشناسی؟»
علتش را برایش توضیح دادم.
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گفت« :بعمـــی از آن ها بنه های خیلی بدیاند ،اما نه آن قدر بد .اگر واقعاً
د ت میخواهد بدانی ،اســـمش ا یزابت تا روت بود .حاال هم به ین مدرســـهی
خصوصی خیلی مَشت و باحال میرود .پدرن مدیرعامل است».
با اندوهی ناگهانی یادم آمد که شار وت بیناره بارها با عراراتی خو شایند و
زیرا مثل «پارسال که دخترم با دختر تا روت تو ین اردوگاه بودند» خودن را به
دوستی در جشنی معرای میکرد.
دوست داشتم بدانم مادرن هم از این سرگرمیهای همجنسگرایانه نیزی
میدانست یا نه.
دستش را در هوا پرواز داد و روی سینه اشرد و بازدمی به نشانهی وحشت و
همننین خوشحا ی بیرون داد و گفت« :نه ،وای ،نه».
من بیشتر میخواستم از تجربههایش با جنس مخا ف بدانم .در یازده سا گی
وارد کالس شــشــم شــده بود ،درســت پس از هجرتشــان از غرب به رمزدیل.
منظورن از «خیلی بد» نه بود؟
خوب ،دوقلوهای میراندا هم ســـال ها روی ین تخت خوابیدند ،و دونا د
ا سکات ،که ابلهترین پ سر کالس بود ،با هیزل ا سمیت تو پارکینگ عمویش این
کار را کرده بود ،و کن نایت که خیلی هم باهون بود هر وقت ار صتی د ست
میداد خودن را اینجا و آنجا به نمایش میگذاشت و...
گفتم« :برگردیم به اردوگاه کیو »،و آنوقت همهی داســـتان را برایم گفت.
باربارا بورک ،دختری بور و نیرومند ،دو ســال بزرگتر از و یتا و گویی بهترین
شناگر اردوگاه ،بلم مخصوصی داشته که او و و از آن استفاده میکردند« :نون
من تنها دختری بودم که میتوانستم تا ویلو آیلند شنا کنم» (احتماالً نوعی آزمون
شــنا) .در ســراســر ماه ژوئیه ،هر صــرح ،یادت باشــد ،خوانندهی من ،هر صــرحِ
االناالن شده ،نار ز هومز ،پسر سیزده سا هی سرپرست اردوگاه ،به باربارا و و
کمن میکرده بلمشـــان را تا انیکس و اریکس (دو دریانهی کونو و در دل
جنگل) حمل کن ند .در تمامِ آن دوروبر نار ز تن ها نری نهی اردوگاه بود (ا رته
بهجز پیرمرد کر و آرامی که کارهای ســنگین را انجام میداده و کشــاورزی که
گاهی با ماشــین اورد کهنهان برای اردوگاه تخممرغ میآورده) .هر صــرح ،آه
خوانندهی من ،سـه بنه از مسـیری میانبر ،در دل جنگلهای بکر و زیرا با دنیایی
از تازگی ،شــرنم و آواز پرندگان ،پیش میراتند و در نن های ،در میان خزههای
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ســرســرز ،آن دو و یتا را رها میکردند تا وقتی باربارا و پســرک پشــت بوتهای
جفت میشوند نگهرانی بدهد.
ابتدا و یتا نمیپذیرد که «امتحان کند و بریند ن ور اســـت» اما کنجکاوی و
رااقت بر حس مناومت نیره میشـــود و دیری نمی پاید که باربارا و و بهنوبت
این کار را میکنند ،ا رته با نار ی ســاکت ،خشــن ،پرنخوت و خســتگیناپذیری
که حتا به اندازهی هویج خام جاذبهی جنســی نداشــته ،اما کلکســیون د فریری از
و سایل ضدبارداری دا شته که از ساحل دریانهی بزرگتر و پرجمعیتتری در
آن حومه گیر میآورده ،از ساحل دریانهی ین کالیمکس ،که ا سمش را از
روی شـــهرک کارخانهای پررونق و تازهســـاز انتخاب کرده بودند .گرنه و یتا
اعتراف میکرد که برایش «نوعی خون گذرانی» بود و «برای شـــخصـــیتش
خوب »،خو شحا م که ن سرت به ااکار و راتار نار ی دیدگاهی ب سیار تحنیرآمیز
دا شت .از سوی دیگر ،مزاجش هم از آن اهریمن کثیف برانگیخته نمی شد .در
حنینت ،بهرغم «خونگذرانی »،بیشتر گیج و متحیرن کرده بود.
دیگر نزدین ســاعت ده بود .میل جنســیام ارو کشــیده بود و ،برانگیخته از
روز دردآ ود و ماللانگیز ،حس گرا تهی نفرت بر من ســــا یه ااک نده و درون
جمجمه ام هیاهو به راه انداخته بود .و یتای برنزه ،برهنه و ظریف با دمپایی هایی
نویی که رویهان گربهی خزدار بود ،دو دســـت به کمر ،پاهایش را از هم باز
گذاشته و پشت به من ایستاده بود .باسن سفید و باریکش رو به من بود و صورت
اخمآ ودن رو به آینهی در ،و توی آینهی قفلِ در شکلن بیمزهای درمیآورد.
از راهرو صدای پ پ خدمتکارهای سیاه میآمد .سپس ک سی آرام سعی کرد
در اتاق ما را باز کند .از و خواســـتم به حمام برود و تنش را خوب با صـــابون
بشــوید .تختخواب بدجوری آشــفته بود و پر بود از خردههای ســیبزمینیهای
سر کرده .و یتا نخست دوتکهی پشمی سورمهای و سپس بلوز بیآ ستینی را با
دامن خوننر پرنینی امتحان کرد ،اما او ی خیلی تنگ بود و دومی زیادی
گ شاد ،و وقتی از او خوا ستم عجله کند (دیگر و ضع طوری شده بود که دا شتم
وحشــت میکردم) با بدجنســی هدیههای زیرای مرا به گوشــهای پرتاب کرد و
پیراهن دیروزیان را پوشید .سرانجام ،وقتی آماده شد ،کیف دستی نو و زیرایی
را که شریه نرم طریعی گوسا ه بود به دستش دادم (توی کیف تعداد زیادی پنی
و دو تا ده ســنتی براق هم گذاشــته بودم) و از او خواســتم برای خودن از ســا ن
هتل مجلهای بخرد.
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«من هم تا ین دقینه دیگر میآیم ،و حواســـت باشـــد که با هی غریرهای
حرف نزنی عزیزم».
بهجز هدیه های نانیز من ،نیز زیادی برای جمع کردن و بســـتن نرود؛ اما وادار
شــدم که خ ر کنم و زمان زیادی از وقتم را برای مرتب کردن تخت بگذارم (آیا و
پایین کار خاصی نمیکند؟) تا نشان دهم النهی رهاشدهی پدری بیخواب و دختری
نروک بوده ،نه مجلس عیش و عشــرت جانیِ ســابنهداری با دو روســپی کهنهکار و
ناق .سپس راسهایم را پوشیدم و از پادوی موسفید خواستم بیاید باال و ساکها را
بررد.
ه مهنیز خوب بود .توی ســــا ن ه تل و روی صـــ ند ی دســـ تهدار قرمز
خونی رنگی که پر از با ش بود نشـــســـته بود و غرق خواندن یکی از مجله های
جلف ایلم بود .آقایی به سن من با کت و شلوار ااستونی (ژانر اما از شب پیش
تنییر کرده بود و حاال ا مای آقازادههای قالبی رو ستایی را به خود گراته بود)،
از پشــت روزنامهی بیات و ســیگار خاموشــش ،خیره به و یتای من نگاه میکرد.
و یتا جوراب تمیز و سفید ،کفش بنددار و اراک ننشونگاردار ینهخشتیان را
پوشـــیده بود .پرتویی از نور واماندهی نراغی کرکهای طالیی روی دســـت و
پای برنزهی او را نمایان میکرد .آن جا نشـــســـته و پاهایش را بیپروا روی هم
انداخته بود .ن شمهای بیرمنش تند از روی خ وط میگذ شت و گهگاهی مهه
میزد :زنِ بیل ،مدتها پیش از نخ ستین دیدار شان ،دورادور عا شق او شده بود:

راســتش وقتی هنرپیشــهی جوان را در داروخانهی «شــواب» میدید که بســتنی
میخورد او را پن هانی میســـتود .هی نیز بیش از د ماغ ســـر باال و صـــورت
کنمکیان کود کا نه نرود ،یا نن هی بنفش روی گردنش که خونخوار
ااســـانهای از آن مکیده بود ،یا حرکت ناخودآگاه زبانش که در جســـتوجوی
جون قرمزی دور ب های ورقلمریدهان مینرخید .هی نیزی بیضـــررتر از
خواندن دربارهی جیل ،هنرپی شهای کونن و دان شجوی جدی ادبیات ،نرود که
راس هایش را هم خودن درســــت میکرد .هی نیز نمیتوانســــت نیکوتر از
موهای ابریشــمی قهوهای و براق روی شــنینهان باشــد .هی نیز نمیتوانســت
ساده ومتر از ...اما اکر میکنم آن ن شمنران ،حاال هر کس که بود ،مثل عمو
گو ستاو سوئی سیام (یکی از ستای شگران بزرگ ک شف) ،اگر میاهمید که هر
عصب از اعصاب من هنوز نرم و پمادخورده و تسلیم مس تن و یتاست ،عجب
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رشن نفرتانگیزی میبرد ،از مس بدن اهریمن هرزهای که در راس دخترکی
ظاهر شده.
آیا آقای سوونِ خوکِ صورتی م مئن است که زن من زنگ نزده؟ م مئن
بود .اگر ز نگ زد ،می شـــود به او بگوی ید که ما راتیم ا نت کلیر؟ ب له ،ا ر ته.
صــورتحســاب را پرداختم و و را از روی صــند یان بلند کردم .تا توی ماشــین
هم هنوز داشــــت مج لهان را میخوا ند .وقتی به قهوه خا نهای در ن ند کو نه
پایینتر ر سیدیم ،هنوز دا شت میخواند .صرحانهی خوبی خورد ،آنقدر خوب
که حتا برای خوردن مجلهان را هم کنار گذاشت ،اما جای شادی همیشگیان
را اندوهی بیگانه گراته بود .حس کردم میخواهد ناسازگاری کند .از این روی،
خودم را آماده کردم و رخندزنان منتظر تواان شدید شدم .نه حمام کرده بودم و
نه ریشـــی زده بودم .نند روزی هم بود که شـــکمم کار نکرده بود .حاال دیگر
اعصـــابم هیاهو به راه انداخته بود .این کارن را دوســـت نداشـــتم که وقتی
میخوا ستم ین گفتوگوی ساده و کونن را شروع کنم شانههایش را باال
میانداخت و پره های بینیان را باد میکرد .با رخند پرســـیدم« :پیش از اینکه
ایلیس نتایلد به شـــهر مین برود و به خانوادهان بپیوندد ،از این ماجرا خرر
دا شت؟» و قیااهی گریه به خود گرات و گفت« :برین ،دیگر نمیخواهم در این
باره حرف بزنیم ».سپس کو شیدم توجهش را به نن شهی جادهها جلب کنم و ی
هر نه با دهانم ســـروصـــدا درآوردم و مل ملوچ کردم اایده نداشـــت .بگذار به
خوانندهی پرحوصـــلهام که و باید از خُلق آرام او تنلید میکرد یادآور شـــوم که
منصدمان شهر زیرای پینگویل بود ،جایی نزدین آن بیمارستان مندرآوردی .آن
منصد هم بهواقع مندرآوردی بود (همانطور که متاسفانه بسیاری منصدهای دیگر).
وقتی اکر کردم ن ور میتوانم همهی برنامهریزیها را راســـت جلوه دهم ،و وقتی
همهی ایلمهای ســـینمای پینگویل را همـــم کردیم دیگر نه منصـــد و اهداف
موجهی بتراشـــم ،به خود رزیدم .هامررت ،هر آن ،بیش و بیشـــتر ناراحت میشـــد.
اح سا سی بود کامالً خاص :مثل حس تر سناک و توانار سای زندانی شدن در برابر
روم کسی که همین حاال او را کشتهام.
وقتی و به ســمت ماشــین برمیگشــت ،دردی حا ت نهرهان را تنییر داد و
همین که کنارم نشست این تنییر حا ت در نهرهان با شدت بیشتری تکرار شد.
بی تردید دوباره تکرار کرد تا مرا متوجه آن درد کند .از روی نادانی پرســـیدم:
«نه شـــده؟» پاســـخ داد« :هی نیز ،خیلی بیرحمی ».پرســـیدم« :خیلی نیام؟»
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پا سخی نداد .برایس ند را پ شت سر گذا شتیم .و یتای پرحرف همننان ساکت
بود .وحشــت در رگرگم جاری شــد .این بیناره بنهیتیم اســت ،بنهای تنها،
ین بیکس م لق که با بزرگسال گنده و بدبویی در همان صرح سه بار راب هی
جنســـی داشـــته .حال آیا آن رویای دیرینه از انتظاراتم پیشـــی گراته بود یا نه،
دســـتکم این بود که از مرزن اراتر راته و به کابوس تردیل شـــده بود .خیلی
بیدقت ،احمنانه و پســـت عمل کرده بودم .با این همه ،بگذار کامالً روراســـت
بگویم که در عمق آن گرداب تیره دوباره بیقراریِ میل و هوس به سراغم آمد.
نندر اشــتهایم برای آن نیمفت بدبخت هیوالیی بود! همین که جادهای ارعی و
زیرا پیدا کردم تا ما شین را در آرامش پارک کنم ،درد شدید نا شی از اح ساس
گناه با درد توانارســای ناشــی از این اکر که آیا روحیهان مرا از برقراری ین
راب ه ی عشـــنی دیگر با او باز خواهد داشـــت در هم آمیخت .به عرارت دیگر،
هامررت هامررت بیناره ســـخت ناراحت بود و همینطور که یکســـر و بیهوده به
ســـ مت پی نگو یل میرا ند خودن را شـــکن جه میکرد تا موضـــوعی برای
م سخرهبازی بیابد و جرئت کند رو به بنلد ستیان برگردد .اما سرانجام خود او
سکوت را شکست:
«آ  ،سنجاب هشده .واقعاً که خجا ت دارد».
«آره واقعاً» (هامررت مشتاق و امیدوار).
و ادامه داد« :پم بنزین بعدی نگه دار! میخواهم بروم دستشویی».
«هر جا تو بخواهی نگه میداریم».
سپس به محض ر سیدن به بی شهای زیرا ،خلوت و پرنخوت (به نظرم بی شهی
درختان بلوط بود .هرگز نفهمیدم ن ور درختان آمریکایی تا این اندازه بزرگ
می شوند) که گذر ما سرخسهای سر سمت را ستش را به این سمت و آن
سمت میگرداند و صدای گذر شتابان اتومریلمان را بازمیتاباند ،پی شنهاد دادم
شاید بهتر باشد...
و با صدایی تیز داد زد« :برو».
«باشد ،میروم ،سخت نگیر» (آهسته ،نارپای بیناره ،آهسته).
نیم نگاهی به او انداختم .شکر خدا بنه داشت رخند میزد.
با رخندی شـــیرین گفت « :بدبخت! تو را میگویم موجود نندنآور .من
مثل گل تازه و دســتنخورده بودم ،حاال برین نه به ســرم آوردی! باید به پلیس
زنگ بزنم و بگویم که به من تجاوز کردی .آه ،تو کثیفی ،پیرمرد کثیف».
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آیا شــوخی میکرد؟ از دل واژههای ناخوشــایندن نُتی هیســتریایی و شــوم
شــنیده میشــد .بعد با بهایش صــدای ســوختن درآورد و شــروع کرد از درد
شکایت کردن ،و گفت که نمیتواند بنشیند ،که من نیزی درونش پاره کردهام.
عرق از روی گردنم پایین غلتید ،و نزدین بود حیوان کونکی را که دمش را
باال گراته بود و از جاده میگذشــت زیر کنم .دوباره همســفر بدخلنم مرا با نام
زشــت دیگری خواند .وقتی به پم بنزین رســیدیم ،بیآنکه ین کلمه حرف
بزند ،از ماشــین بیرون پرید و برای مدتی دراز برنگشــت .پیر دماغشــکســتهای
آهسته و مهربان شیشهی ماشینم را پاک کرد ،این آدمها در هر جایی به شیوهی
خود شان شی شه را پاک میکنند ،با د ستما ی نرمی یا بر سی صابونی ،و این آقا
برای تمیز کردن شیشه اسفنجی صورتی بهکار میبرد.
سرانجام ،و یتا برگ شت و با حنی سرد که خیلی آزارم میداد گفت« :برین،
نند تا پنج سنتی ده سنتی بده ،میخواهم به بیمارستان زنگ بزنم و با مادر حرف
بزنم ،شمارهان را هم بده».
گفتم« :سوار شو ،نمیتوانی به آن شماره زنگ بزنی».
«نرا؟»
«سوار شو و در را محکم برند».
سوار شد و در را محکم ب ست .پیرمرد به او خندید و من هم تند وارد جاده
شدم.
«نرا نمیتوانم به مادرم زنگ بزنم؟»
گفتم« :نون مادرت مرده».
33
به شهر شاد پینگویل که ر سیدیم ،برایش نهار تا کتاب اکاهی ،جعرهای
شــکالت ،بســتهای نوار بهداشــتی ،دو شــیشــه کوکاکوال ،وازم آراســتن ناخن،
ساعت سفری با عنربههای شبنما ،دوربین صحرایی ،رادیوی سفری ،آدامس،
بارانی نازک ،عینن آاتابی ،نند تکهی دیگر راس ،شـــلوارک و نند نمونه از
اراکهای تاب ستانی خریدم .توی هتل هم اتاقهایمان جدا بود ،اما در دل شب با
نشمان گریان به اتاق من آمد ،و خیلی آرام انجامش دادیم .میبینی ،او بهراستی
جایی نداشت که برود.
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توضیح مترجم:
در این رمان عرارتها و جملههای بســیاری به زبان ارانســوی و گاه به زبانهای
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حاشـــیهنگاری بر و یتا ،نوشـــتهی آلفرد اپش ،آنها را به اارســـی برگرداندهام.
پانوشــتها حاصــل کندوکاو مترجم در جســتارها و آثار گوناگون نوشــتهش ـده
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پانوشتها
پیشدرآمد
 .1منظور اســم و یتاســت که با درونمایهی داســتان ارتراط تنگاتنگ دارد و در
این داســـتان به معنی خاص خودن جا ااتاده اســـت ،و مفهوم ضـــمنی آن
دخترکیســـت که از نظر آناتومی زودتر از ســـن واقعیان رشـــد کرده و با
مردهای میان سال راب هی جن سی برقرار میکند اما اریرندهای ست که باید از او
گریخت.
 .۲در برخی ارهنگها این باور وجود دارد که وقتی پشـــت ســـر مردهای حرف
میزنیم آرامش را از او میگیریم و روحش سرگردان میشود.
 .۳نویسندهای خیا ی .درواقع ،این مندمه را خود ناباکوف نوشته است.
بخش اول
1
 1,1اشــارهایســت به بیتی از شــعر آنابل ی اثر ادگار آ ن پو؛ ناباکوف از
این شعر ادگار آ ن پو بهگونههای مختلف بهره برده و ا سم نخ ستین مع شوقهی
هامررت را هم از روی نام این شعر انتخاب کرده و حتا تا مدتها پیش از ناپ
کتاب ا سم رمان و یتا نیز همین بیت (قلمروی پاد شاهی کنار دریا) بوده ا ست.
در اینجا ترجمهی شعر آ ن پو را میخوانید:
سالها و سالها پیش
در قلمروی پادشاهی کنار دریا
دخترکی میزیست که شاید شنیده باشید نامش را:
آنابل ی
و این دخترک نیزی در سر نداشت
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جز اینکه عاشق من باشد و معشوقم
من کودکی بودم و او نیز کودکی بود
در آن قلمروی پادشاهی کنار دریا
اما با عشنی عاشق هم بودیم که بیش از عشق بود
من و نازنین آنابل ی
با عشنی که ارشتههای با دار بهشت
به من و او غر ه میخوردند
و از این روی ،مدتها پیش
در آن قلمروی پادشاهی کنار دریا
از ابری بادی وزید و رزاند
آنابل ی زیرای مرا
نون خویشاوندِ نجیبزادهی او آمد
و او را از من ربود
تا در کاخی زندانیان کند
در آن قلمروی پادشاهی کنار دریا
ارشتههای بهشت که بسا کمتر از ما شاد بودند
به من و او حسودیشان شد
بله ،سررش همین بود (همهی مردان هم میدانند
در آن قلمروی پادشاهی کنار دریا)
آن بادی که از ابر شب وزید
رزاند و میراند آنابل ی زیرای مرا
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اما عشق ما بارها استوارتر بود
از عشق آنها که بزرگتر از ما بودند
آنها که داناتر از ما بودند
نه ...حتا ارشتههای بهشت برین
و دیوهای دوز زیرین
نمیتوانند بگسلند روم مرا
از روم زیرای آنابل ی
نرا که ماه نمیتابد ،مگر مرا بررد به رویای او
زیرا آنابل ی
و ستارهها نمیدمند ،مگر نشانم دهند نشمهای روشن او
زیرا آنابل ی
و ننین ،همه شبهنگام ،مینرخم رو به او
رو به عزیزم ،د ررم ،عمرم ،نازنینم
نازنین خفتهدرگورم ،در کنار دریا
گوری در کنار خروشاندریا.
 .Exhibit number one or two 1,۲منظور سندی ست که در تایید
یا رد ات هام متهم به داد گاه ارا ئه میشـــود .گویی هامررت ،نویســـ ندهی این
دســتنوشــتهها ،خوانندههایش را هیئت منصــفهی دادگاه میداند و نوشــتهها را
سندهایی شمارهدار برای ارائه به این دادگاه.
 1,۳بیت دیگریســـت از شـــعر آنابل ی اثر ادگار آ ن پو« :با عشـــنی که
ارشتههای با دار بهشت به من و او غر ه میخورند».
 1,۴پیش از آنکه عیسای مسیح را به صلیب بکشند ،سربازان رومی بر سر
او تاجی از خارهای درهمتنیده گذاشـــتند و با نوبی بر ســـرن کوبیدند ...در
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اینجا خود هامررت بهجای سربازان رومی ،تاجی از خار بر سر میگذارد .ا رته
هدف هامررت نه همانندسازی با عیسی که شاید طلب بخشش از اوست.
۲
 ،Sybile ۲,1از ا هههای یونان قدیم .ناباکوف این نام را ســنجیده انتخاب
کرده ،زیرا خا ه سیرل مرگ خودن را پیشبینی میکند.
 ،Pichon ۲,۲هموزن  ،nichonدر اص الم عام به زبان ارانسوی یعنی
پستان زن.
5
 5,1تنلیدی نســرتا مســخره از شــعری با نام  Gerontionاز تی .اس.
الیوت.
 5,۲نامههای جان کیتز ،شــاعر انگلیســی ،به دوســت نزدیکش بنیامین
بیلی از تئوریهای مهم شاعرانهی کیتز است.
 Nymphet 5,۳از ری شهی  nymphبه معنی ا هههای ا ساطیر یونان
ا ست .نیمفت یعنی دخترکان نوبا غ زودرس ،زیرا ،وح شی و از نظر جن سی
اعال که میتوانند توجه مردان را جلب کنند و برایشــان خِرای ،مســتی،
شیفتگی و دیوانگی به ارمنان آورند .از آنجا که این واژه را نویسنده خود
از التین به زبان انگلیســی آورده و به معنیای که توضــیح دادم در زبان
انگلیسی جا انداخته ،من هم بر آن شدم که در پی ترجمهان برنیایم و آن را
دســـتنخورده به زبان اارســـی بیاورم ،نون شـــاید هی واژهای نتواند
دربرگیرندهی معنی کامل آن باشد .نیمفت در ارهنگ معاصر پویا به «تیکه،
جیگر ،هلو» برگردانده شــده و در ارهنگ معاصــر هزاره به «تیکه ،عرت،
عروسن ،خوردنی» که هی ین از این واژهها معنی دقیق آن را نمیرساند.
 ،Rahab 5,۴راحاب ،زن اروشــندهای که بنا به کتاب یوشــع در شــهر
اریحا از ســرزمین موعود میزیســت و برای اشــنال شــهر به قوم بنیاســرائیل
کمن کرد و بدین ترتیب خود و خانوادهان را نجات داد.
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 5,5وقتی پترارک برای نخستین بار ورین را میبیند بیست و سه سا ه بوده
و ی ســـن ورین در هی جایی ثرت نشـــده و حتا خودن برای دنیای ادبیات
ناشناخته باقی مانده.
 5,۶تپههای وکلوز ،واقع در جنوب شــرقی ارانســه ،من نهی مورد عالقهی
پترارک بوده اســت ،و ی پترارک نون ورین را از دســت داده بود در طریعت
زیرای این تپه ااسردهتر بود.
 ،Lilith 5,7یلیت یا ل  ،زن شــی ان ،و بر اســاس ااســانهای زن اول
حمرت آدم پیش از آارینش حوا (بنا بر دایرۀا معارف مصاحب).
۶
 ،Vulaptas ۶,1ذت حسـی ،دخترک زیرارویی که در ااسـانههای کهن
یونان از پدر و مادری به نام کوپید و ساین به دنیا آمد.
 ،Madeleine ۶,۲ا سم کلی سایی ست در پاریس که ب سیار معروف است
و هامررت هامررت که در اینجا با دختری خیابانی روبهرو میشود ،با بدجنسی،
به این واقعیت اشــاره میکند که کلیســا را به اســم مری مد ن ،روســپی نادم،
نامگذاری کردهاند.
۸
 ،Marat ۸,1رهرر اننالبی ارانسه در قرن هجدهم که شارلوت کوردی
او را در وان حمام خانهان با ناقو کشت.
1۸۶1( Nansen Fridtjof ۸,۲ــــ ،)19۳0مدیر مجمع ملل برای کمن به
پناهندگان جنگ جهانی اول که یکی از نوآوریهایش صـــدور برگهی هویت
برای پناهندگان بود .به این برگههای هویت که در  50کشــور جهان به رســمیت
شناخته میشد گذرنامهی نانسن میگفتند.
 ۸,۳نا باکوف در برابر اســـم  Nansenواژهی  Nonsenseرا که در
اینجا به معنی بهدردنخور است آورده.
 .j’ai demannde pardonne ۸,۴بهاشــتراه از زمان گذشــته اســتفاده
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کرده و ین حرف  nا ضااه گذا شته تا هجهی رو سی او را در زبان اران سوی
نشان دهد.
9
 .Pierre Point in Melville Sound 9,1این ا سم ساختگی ست و
ترکیری از اسم خود هرمان ملویش (1۸19ـ ـ )1۸91و پییر ،شخصیت داستان
موبی دین ،است .داستان کشف ق ب شمال و جستوجوی واقعیت ...پییر
در زندان میمیرد ،همانطور که هامررت در زندان میمیرد.
 9,۲اینجا منظورن فروید ا ست .ناباکوف بارها در و یتا و دیگر آثارن
به اروید میتازد.
11
 11,1به معنی طرم پلهای .عدد  19۴7روی هم و با طرم پلهای نوشته شده.
 11,۲قننوس که هر شـــش قرن ین بار در نتی جهی عملکرد خودن
میســوزد و خاکســتر میشــود و ســپس از خاکســتر خود برمیخیزد .منظور
هامررت از قننوس در اینجا داتر یادداشــتیســت که ســوزانده و در حااظهان
باز زنده شده.
 Priap 11,۳یا پریاپوس ،در یونان قدیم ،خدای حاصـــلخیزی باغ ها و
گلهها بود و مجسمههایش به صورت موجودی بسیار زشت با نشانهی مردانگیِ
همواره برانگیخته نمایش داده می شد .آداب پرستش او با میگساری و پرستش
نشانهی مردانگی همراه بود (بنا بر دایرۀا معارف مصاحب).
 popo 11,۴یا ( popotiارانســـوی) ،اصـــ الم عامیانهای که شـــاگرد
هامررت استفاده کرده و به معنای کپل است یا بهعرارتی کون.
 11,5کلمهی مناسریست.
. la vermeillette fente 11,۶
un petit mont feutrè de mousse dèlicate, tracè sur 11,7
..d'un fillet escarlatte/le milieu
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 11,۸این ها همه عرارت ها و کلمه های رمزیاند که دختران و زنان برای
بیان عادت ماهانه بهکار میبرند تا مردان متوجه منظورشـــان نشـــوند ،نیزهایی
مثل «خا هان آمده» در ارهنگ ما.
 .Mr. Uterus 11,9منظور رحم دختران است.
Ces matins gris si doux… 11,10
 11,11مار ین دیترین ،هنرپیشه و خوانندهی آ مانی ـ آمریکایی.
 11,1۲برداشــتی از این شــعر از رابرت براونینگLove Among the :
.Ruins
! Mais allez-y, allez-y11,1۳
1۲
 1۲,1هامررت معتند اســـت که نیرویی اهریمنی در تنظیم بدبختی هایش
دخا ت دارد .منایت ا سمی ست که برای شی ان برگزیده و آبری منایت
بنهی همان اهریمن است و از سوی دیگر همکالس و یتا.
13
 1۳,1این شــعر بهطور تلویحی اشــاره دارد به اپرای کارمن نوشــتهی ژرژ
بیزه.
15
 ،Sandro Botticellian 15,1ننان ایتا یایی دورهی رنســانس .رنگ
صــورتی در عکس ســه مندس کشــیده شــده در نناشــی  Primaveraنمود
دارد.
 15,۲بیت شعری از  ،Catullus Gaiusشاعر رومی قرن ش شم پیش از
میالد .واگو یهای از شـــعر کاتو وس در بارهی زب یای ااســـونگرن « :زب یا،
عزیزترینم!»
 ،Berthe au Grand Pied 15,۳شخصیت تاریخی ارانسوی و همسر
 ،Pépin le Brefکه پاهایی گنده داشت.
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1۶
mon cher, cher monsieur. 1۶,1
 .Départez 1۶,۲برخی از واژههای این نامه به زبان اران سوی نو شته شده و
گاهی هم اشتراهاند ،مثل همین یکی که باید  Partezمیبود.
 ،Thomas Morrel 1۶,۳شخ صیت برج ستهی انگلی سی قرن هجدهم،
که آهنگ برین قهرمان پیروز میآید را نوشـــت و فردریک هندل آن را
نواخت.
 1۶,۴منظور کلر کوئلتیست.
17
 17,1ناباکوف مدتها ائودور دا ستایف سکی (1۸۲1ـــــ ،)1۸۸1نوی سندهی
روس ،را مورد انت ناد قرار میداد .در مصـــاح رهای با پلی بوی گف ته اســـت:
«غیرروسها دو نیز را دربارهی داســـتایواســـکی متوجه نیســـتند ،یکی اینکه
همهی روسها به اندازهی آمریکاییها عاشــق داســتایواســکی نیســتند ،دیگر
اینکه آنهایی هم که عاشـــق اویند به او بهعنوان کســـی با نیروی ســـحرآمیز
احترام میگذارند نه هنرمند .ین پیامرر بود ،روزنامهنگاری عامهپســند ،بازیگر
ک مدی بید قت .قرول دارم که برخی از صـــح نه هایی که آار یده ،برخی از
بح های کمدیان ،بســـیار ســـرگرمکنندهاند ،اما قاتل های حســـاســـش و
روســپیهای پرشــورن نیزی نیســتند که بشــود ین حظه تحملشــان کرد،
دستکم من خواننده نمیتوانم».
1۸
 1۸,1برداشــتی از کتاب  Narrative of A. Gordon Pymاز ادگار
آ ن پو ،که حاصل بهاص الم اعزام او به ق ب شمال است.
 .Lottelita, Lolitchen 1۸,۲هــامــرــرت بــا کــلــمــهی « ــوت »،کــه
کوننشــدهی شــار وت اســت ،بازی میکند و و یتا را از حرفهای وتلیتا
( )Lottelitaبیرون میکشــــد Lolitchen .از و یــت و نن (واژههــای
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کوننکنندهی آ مانی) ساخته شده .هامررت بیگمان دارد ورتر گوته را به
یاد میآورد که شار وتش را « وت» یا « وتنن» صدا میکرد.
 1۸,۳در اینجا ،بنا به نظر آ فرد اپل ،جان اار و نزدین است بگوید «هنوز
یهودی ها نیامدهاند» که زنش ،جین ،حراش را ق ع میکند ،نون احســـاس
میکند شـــاید هامررت یهودی باشـــد .این اتفاق ین بار دیگر در هتل انننتد
هانترز ر میدهد.
۲0
 ۲0,1عاشـــق او؛ در اینجا منظور کلر کوئلتیســـت که بعد وارد داســـتان
میشــود و ننشــی مهم ایفا میکند .هامررت حدس میزند که کوئلتی عاشــق
شار وت بوده است.
 ،Cavall and Melampus ۲0,۲ســـگهای اار و« .کاوال» از کاوا و
(ا سب) میآید و «مالمپوس» از غیرگویی در اا سانههای یونان که زبان سگها
را میاهم ید .نا باکوف بیشـــتر میخوا هد بگوید که ســـگ های جین به نام
سـگهای آدم معروای اسـمگذاری شـدهاند ،گرنه خودن هم م مئن نرود و
اکر میکرد اسم سگهای لرد بایرون است ،نون او اسمهای عجیب روی
سگها میگذاشت.
۲1
 Beaver Eaters ۲1,1یــا  .Beaf Eatersمنظور گــارد ســـل نتی
بریتانیاست که ناباکوف با بازی با کلمهها هم آنها را گوشتخوار مینامد و هم
نون کاله روی سـرشـان از خز سـگ آبی یا بیور بود بدینگونه با این کلمهها
بازی میکند.
۲3
 ۲۳,1مار ین دیترین.
۲5
 ،oolala black ۲5,1مثالً ارانسوی ،به معنی شهوتانگیز.
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 ،Faunish ۲5,۲ااون یا اون ،خدای حامی جنگل و برزگرها ،نیمی شریه
انسان و نیمی شریه بز (بنا بر دایرۀا معارف مصاحب).
 ،Enchanted Hunters ۲5,۳شکارنیهای اا سون شده .ناباکوف این
اســـم را به شـــکل جمع میآورد .به نظر آ فرد اپل ،منظور کوئلتی ،هامررت و
شاید خود نویسنده است.
 ۲5,۴شکارنی ااسونشده.
۲7
 ،Ensuite ۲7,1یعنی «بعد».
 ۲7,۲دخترها از استخوانهای یکدیگر عکس ایکسری آماتور و آموزشی
میگراتند.
 ۲7,۳اشارهایست به ادگار آ ن پو و عروس کودکش.
 ۲7,۴نون در این شــبهای بســیار ســرنوشــتســاز همهنیز «غیرواقعی»
مینماید و حا تی از پارودی دارد .برای هامررت همهی دا ستان پارودیای ست
از مرگی آمیخته با رنج و درد.
 ۲7,5در این قســـمت راوی مشـــتی واژه را از زبانهای گوناگون کنار هم
نیده و حتا گاه ین واژه ترکیریســـت از نند واژهی انگلیســـی و التین یا
اسپانیایی یا حتا روسی .این شاید گویای حال خراب اوست.
۲۸
 ۲۸,1اشـاره به ژان ژاک رو سو ،ایلسـوف ارانسـوی متو د سـوئیس ،و
نویسندهی اعترااات.
 Beard ۲۸,۲یعنی ریش.
 ۲۸,۳ا شارهای ست به شعر خیام با ترجمهی فیتزجرالد :بلرل به زبان حال
خود با گل زرد /اریاد همی زند که میباید خورد.
۲9
French Fries. ۲9,1
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 ۲9,۲اشارهی به آ یس در سرزمین عجایب از لوییس کارول.
30
 ۳0,1واگویهای از سرآغاز شعر جرون شن از تی .اس .ا یوت که میگوید:
«حاال اینجا ،مردی پیرم ،در ماهی خشن /و پسربنهای برایم میخواند»...

بخش دوم
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۱
از آنجا سففهایاب پایان ما ه سففااسففا آمایرا ففا د ففنپ ییاب ه ای ن ه
متوجه نم یر م ان اهواد یتلیا مهماهساایا ،فاهرشنال متل از یمه هتا است،
تم ز ،ما تب ،ا خلوت گه یای امن ،هتاین جا ااب خواب ،ااب گومگو،
آ ففت  ،قش ف ازب هامشففا د س ف ابهاپذیاپ یر آغاز ،قت از ایجای یا گوهه
ک سخت م یااس نم ،از صم م یل حاضا ویم یزینهب اتاقیاب ی احنب
ا ی ت خت ی ههاه را یم ایازمپ قت ی ا تاق از یم مجزا هبوی هن فقط
تقل نب ریا اراهه از ی اتاق خصففوصف ویهن ،نون ه مییوار نو اب اتاق را
ه ی الههب قا فففقاههب متصفففل ه یم تقسففف م م ای ،ماهنهام ه نه منظورب
این گوهففه اهففامففهریزب م ایمپ امففا رفتففهرفتففه ففه از احتمففال رخففنای
نن اربیاب ففاافتمنناهه یر اینگوهه اتاقیاب ی خشفف اخبا ففنم ی
ز ج جوان ه ا خشففنویب جهتشففان را تاخت م زهنن یا وی خویش را ه
خواب م زهن تا زیا میاب سففاب اتاق ییگا را شففنویت گسففتا تا ففنم،
گهگای اتاق ا یک تخت یک تختخواب تا فففو یا تختخواب ی ههاهب
ونک ،سفففلول زهنان یا هشفففت ا ا اهیاب سفففتهب زری م گافتم تا یر
پنس لواه اب اراه ر یاب ه ز آفتاب تا اهش را افاینمپ
م م فهم نیم یا ،اگا خوایم الم فلوبر را ه ار بام ،ا ین گویم
یریافت م ۱ه یال یاب سفففنگ زیا یرخ تان فففاتو ایان ۲،ا تاق یاب آجاب،
اتاقیاب خشت ساختمانیاب ر ار س ماه یمانیای اهن ه یر تابیاب
گای فففگابن ن گاه یاب ا جارهب اتومب ل ه هام یاب «پاسففففا یه« »،فاا »
«هما ارب نه» تعایف نهاهنپ اتاقیاب نو ه از نوب اج پُاگاه ساخته
فففنه ویهن ه رهه قهوهاب طالی ویهن لول تا را ه یای اسفففتخوانیاب ماغ
سا نه م اهناختننپ یر این لبهیاب تخته و نه ا ی غابن گچ ر ب
تختهیا ،وب فاضفففالب یا ویاب غماهگ ز ییگا ،لبهیای ه ی چن ز ااب
الف نن هنا فففتنن هجز «تختخوابیاب خوب»ت صفففاحبخاههیاب جنب ه
یم شه آمایه ویهن ن زب ه مهمانیا نینن «پپپخبپپپ م تواهم این یا آن را ه
ما نیم»ت ما هم پذیافت م ،احساس حقارت م اییمپ
م م یر یافت م ه نه ق ش ففففا یا ههاب!ت این اسفففم یاب تراارب
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اغوا نننهاهن :مثل متل سففانسففت ،یالب یو م ،اغیاب ی ل اسففت ،اغیاب
پاین یو ،اغیاب موهت ن یو ،اغیاب اسرابالین ،اغیاب پارک پالزا ،گاین
ایراز یا اغیاب مرسپ گای یم ا سایر یا جلوب این م سافاخاههیا جملهاب
هو ففته ویهن مثل «قنم چهیا سففا نشففم ما ،ر ی ح واهات یسففتآموز آزای
است» قنم ما سا نشم ما ،ر ی ما آزای استتپ حمامیا شتا اتاقکیاب
ارب نهاب ویهن ا مراه سمیاب گوهاگون آ هشاه اما ا یژگ سای
ا
گام امالً یرسفففانن ینگام حمام این ،هاگهان آب یا یاغ م فففن یا ی
م ای ،سته ه این ه یم سایهات ا آب سای حمامش را از ایه یا ا
آب گام را ،تو را از حاارت ه ا یقت تنظ م ایه ویب محا م م ایپ
یر اخ متل یا االب توالت ه ر ب مخزن آ ش هگوههاب غ ا هنا فففت
حولهیاب تا فففنه گذا فففته ویهنت یشفففنارب نسفففباهنه ویهن از مسفففافایا
م خواسفففتنن توب اسفففهب توالت آ ففف،ال ،قوط آ جو ،پا ت هوزای مایه
ه ننازهنپ یر اخ ییگا زیا شهب ر ب م ز اغذیای وی ا این م ضمون:
اریای ه یر این مران م ففوی اهجام یای اسففبسففوارب :سففوار اریای را

م ن ن ه یر راه اگشفففت از گایش یاب ر یای ن زیا مهتابن فففباهه ه این
سمت م آیننپ لول تاب غ ار یای ا ریشخنن گهت« :اغلب ساقت سه صبح»تپ
فففوهن،
زنیا ،ا
ففبیاب
آم خته از

م م یریافت م ه نه آیم یاب جور اجورب منیا متل یا م
ماییا شتا مجام اصالح نه ،معلم ازهشسته یا تاجا ر رستهاهن
مایامهماپ گای یم یر یل
رفتاریاب مایراهه ،قل امخنرهیاب قال
یاغ ففاج قراریا ا صففنای سففوزهاک ن ففگون ،ا صففنای
قنرت ی ستاب ،ج غ م ش نهنپ
ی چ قت ه خاههیاب گای گاب ،یعن خویشا هنان ر ستای آرامگاهیا،
حمام ،ا
هم رفت م ،خاههیای ا اتاقیاب ونک سفففنت ا فففااف مآب
م زتوالتیاب پاهقش هگار سففه ن صففورت یلگ ا نننه ،قرسیای از
چهیاب خوشپوش خاهم صاحبخاههپ گهگای یم تسل م خواستهب لو م نم
ه یتلیاب « اقع » م رفت مپ قت توب ما ف ن ،یر نار جایهیاب رمزآم ز،
یر سروت غا بیاب ایاب ،هاز هواز ش م ایم ،ا یم این یتلیا را از
تا اهتخاب م ای :یتل یاب یرجه یک نار یریانه ا اهواد ن زیای ه
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زیا هور نااغقوه زرگ قال م هموی هن لول تا را ه ی جان م آ ری هن،
ن زیای ماهنن یم صحبتیاب یمخور ،پذیاای ا خوراکیاب سبک م ان ی
قنهب غذای  ،باب یر فضفففاب ازپ یم ن یا نشفففماهناز ههاتاهگ زب از
پسفففایاب ی اسفففتاه ن وب قاقگ اپوش را ه یایم م آ ری ه گوهه یاب
سفففاخشفففان را ر ب گوههب لول تا م گذارهن ی تا یامبات چاره ،غمگ ن،
ر ب قلف یاب ماطوب م هشففف نن زاهو یاب قضفففاله اش را یر آغوش
م گ ایپ ااب لول تا متل یاب قنیم ش از ق هب منزلگاه یا خال از لرف
وی هجز «فضاب ا ااف » پنجاهیاب هقش هگاریار «غذایاب یو ف ف ف ف م
فاا ان» ن ز ییگاب هنا تپ گای خاطاهب گااهقنرب از یتل ا روهن پنر
ماا ام یا ففت ه یر این شففور گاهه یهبال مشففا هش گایمپ اما ز ی هاام ن
م ففنمن لو یمچنان یهبال آگه یاب غذایاب خو ففمزه م گشففت ،اما من از
آگه یای نون یتل ت مبا ،ر ی چهیاب زیا نهاریه سففال آزای اسففت ی چ
لذت اقتصفایباب هم ایمپ از سفوب ییگا ،قت آن تهایحگاهیاب ایالتیاب
غاب م اهه را ه مثالً «یرجهیک» م گهتنن ه یای م آ رم ،ننن ففم م فوین
منظورم یمان تهایحگاهیای سففت ه یر آگه یایشففان م هو ففتنن ه مه ففب
ااب خورا یاب سففبک « ه یخچال یورش باین» ارمننیایشففان ف هتهب
لهجهب من م فففنهن م خواسفففتنن ناهنن اسفففمن یختابن زنن مایهام یا اسفففم
یختابن مایرم ن ستپ یزینهب ی ر ز ماهنن یر آن یتل صن ست نهار
یالر فففن! آن اتاق یهی خ ل ففف ک یتل م ااهنا را یایت م آین ه قهوهب
رایگان صفبحگای آبسفای ن یا فت ،ر ی وی ان زیا فاهزیه سفال
ممنود وی؟ البته لول تایا هم تواهستنن ایننتپ
پس از رس نن ه یر از متلیاب سایهتا ه پاتوق یم شگ مان نه وی،
لول تا یرهه پنره را ر ن م ای صناب غناغناش را یرم آ ری ،یا ماا
ام یا ففت توب راییویش سففت پنی سففنت پول ایزم ر ففنش نم ،یا
یمهب یر ییوارهو ففتهیا را م خواهن هالهاش را سففا م یای ه ناا هم تواهن
ا اسففب ه یر از آن راهیاب مالا ی ه تبل غ ایهاهن ا ی یا ناا هم تواهن
یر ن شمهیاب آب گام معنه نا ننپ شتا قتیا قوز ایه سل یهبال
ی سففت م گشففتپ یر فضففاب نمن ح اط ر ب ففرمش یراز م شفف ن یا
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هگوههاب ز ت یوساهگ ز توب صننل راحت قامز ،صننل تا وب سبز یا
صننل راحت اب ا پارنهب ا اس راهراه زیا سایباه م هشست پایایش را
ر ب نارپایهاب م گذا تپ معموالً ساقتیا ا را ا ریشخنن نابز اه یا
تهنین یا قنه ق ن تشفففوی م ایم ه اتاق پنی یالرب خلوت متل این
ننن ثاه ه یسففت پاب اهزهاش را ه من قاض نین تا ارب را ه ممرن وی
اایش از این خو ن منن چاره اتا ا ن ذیامپ
نیین  ،اخمیاب
قت لول تا ،آن مجموقهب خام فایبرارب ،یلا ای
تل خ ننه یاب گلگون ،تصفففم م م گا فت ن ا ففففن ،آزاریی ننهتاین
هاهه یاب موقع نموقعش ،ااب
لوستاین چه م فففنپ ااب یلزیگ
مثل نه نسب نهش ه یک ن ز ،ااب لو نن ،خستگ  ،هگاهیاب حوصله،
ااب ل گشفففتنیایش مثل یلقکیاب پاحاف ه ا فرا م ای یر یه اب
پسففایاب لوط مسففلک هقرهب قوت سففت ،یرسففت آمایگ هنا ففتمپ ه لحا
فراب ،ا را ،هگوههاب زهننه ،سففایه سففنت یافتمپ جاز پاحاارت یلنش ف ن،
رقصیاب ی ههاه ،سففتن ف این ،مجلهیاب ف لم موس ف ق اینیا ن زیاب
موری قالقهاش ویهنپ خنا م یاهن ه تو رم جعبهیاب ک موس ق اب ه
ه یمااه سففف ن یاب غذای مان م آ من ن قنر پول خای ریخ تهام! ینوز یم
صنایاب تویماغ آن جوانیاب هامائ اب را ه ااب ا م خواهنهن م نوم،
جوانیای ا اسفففم یای مثل سفففام  ،جو ،ایب توه پگ پت ر سپ
یمانطور ه مزهب آ نبات یاب جور اجورش ه امم نسفففب نه ،یمهب آن
آینهیاب پااح ساس یم توب گو م تراار م وهنپ ه یا آگه اب ه یر
ف لمیاب قا ففقاهه یا ر ب پایهیاب سفف نما م یین یا ه یا توصفف هاب ه آنیا
م ایهن ایماه ملروت یا ففت ،مثل آگه «اسففتاراسفف ل جوشیا را از ن
م ای» یا «یختایا ،هتا است پای ن پ ااینتان را از لوار ا ن هگذارین ،نون
ج ل م گوین این ار را هرن نپ» اگا ر ب لبوری نار جایهاب هو ففته وی «از
فا گاه ما یینن ن ن »،این ه آن فا گاه م رفت م ،از م ان صنایع یست
وم ان قا سک ،گایهبنن یا یستبننیاب مس یمچن ن آ نباتیاب ا توس
م خا ینپ ل مه یای م ثل «ر خت هو» «سفففو غات » ا آ اب یلنواز سففففه
یجای ان یوش از ساش م ایهنپ اگا ر ب شهیاب ر ستوران ففففف اریا
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هو ته ویهن هو ا هیاب تگاب ،خوی هخوی ه ی جان م آمن ،گانه هو ا هیاب
یمهجا تگاب ویهنپ ااب آگه یا جاههشاه م ای :مصاف نننهب اینهآل،
سوژه ا ژهب یمهب آگه یاب م سخاهب لبورییا ییواریاپ تالش م ای
مشفففتاب رسفففتورانیای فففوی ه ر ح مقنس یاهرن یاینز ۳ر ب یسفففتمال
اغذبیاب زیبا ر ب ساالییاب آرا سته ه پن ا محل اش ه ش سته ،اما یم شه
موف هبویپ
آن ر زیا ،ینوز ی چ ناممان ه ح سروت هقنب فرا هرایه وییم ،ح
سففروت ه عنیا ماا از هظا ر ح ا را از هظا معنوب ها وی ایپ آن ر زیا
سه وهب ییگا ه ار م ایم تا خل خوب هاسازگار معشوقهب اکیارم
را تا اهنازه اب پذیافتن نمپ ننن سال پ ش از آن ،تا ستاه ساا سا اراه را
یر آپاالن  ،یر مزرقهب یر از ی زیاب قبوس تا ففا ه حاال ییگا ا
ا سفففتگاهش یم مایه ویهن ،زیا هظا خاهم ف لنن نخل  ،گذراهنه ویپ مزرقه
ینوز یر پایان جایهاب خا  ،یر راسفففتهب مزرقه یاب نننجایب ذرت ،ا
لبهب جنگل خال از گُل ،وی سفففت مایل از هزییکتاین ییرنه فاصفففله
یا تپ لو از ی رافتایگ آن خاههب مزرقهاب ،متا سک ،نااگاه خ س ،ای
طب عت یسفففتهخوریه م،ا رش ا ههات یای م ایپ ییاهش را ی وله
م ای ز اهش را لهت تا ه مه از ییان ا ن م آ ریپ آنجا وی ه ه ا
گهتم ممرن ا ست ااب ماهیا یا این حتا سالیا ا من یر یجات زهنگ نن
زیا هظا خویم فااهسفففه الت ن اموزی ،مگا این ه «رفتار نوه اش» ت ،ا
ننپ آه ،ارلوت ،م م یارم ه حافیایت م رسم!
چه ب سفففایه ا ر ای ا ج  ،از ته یل گهت هه! پس از آن ،یا قت
ااب پایان یاین ه توفان نخلق اش یر م ان جایه ی ر م زیم هشان م یایم
ه یارم ا را ه آن خاههب فر سن ت اه یلگ ا م ام ،ح شتزیه ه ی ستن
ر ب فامان من ننه م زیپ اما رفتهرفته ه از غاب ی ر م نیم این تهنین
ایم تش م م ففن مجبور م ففنم فف وهیاب ییگاب پ شففه نم تا تن ه
سازش یینپ
از م ان آن ففف وه یا ،یای این از تهنینیاب تا ت قاق فففام ه جاهم
م هشاهنپ از یمان آغاز یماای مان ،آنقنر ایوش ویم ه ناهم ا را نگوهه
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تا ت نم تا را ره مان را هصفففورت راز هگه یاری ،این رازیارب رفتهرفته
سا ت ا ن ،حتا قت مجبور وی ماا تحمل نن از من یلخور م ن ،یا
حتا زمانیای ه یهبال لذتیای ییگا ویپ
ه ا م گهتم « :ا پنر پ ات را بوس ،آن خل قبوس هامعقول را ی ر
ننازپ یر آن ز مان یا ه من ینوز مای ر یا یا یت ویم خواه ننهام متو جه
م فففوی ه حاف زین ه ز ان لول تا نقنر اایم یریهاک اسفففتت ،تو ااب
قرس یا هو ففف ته یاب احسففففاسففففات یناپ شففففه یاب محبوب یر جه یک
یمقصایایت غش م ایب لو پاس ن :یرجهیک نهن زیایم؟ اهگل س حاف
زن!ت ه این ا ر ویب ه آن سففف تاره یاب محبوب قزیزت م ثل یامبات
یامباتاهنپ ل حاال فقط ااب تو پ امایبام ،پنرب خ ال پ ا ه از یختا
خ ال اش مواظبت م ننپ
یلورس قزیزم! ینف من این ا ست ه تو را از یمهب حوایث ح شتنا
ه یر پس و نه یا م ان اه بار یاب ز غال ااب یختا چه یا ر م ی ین یا،
یمانطور ه خویت یم خوب م یاه  ،اتهاقیای ه یر سه نتاین ر زیاب
تا ستان یر اغیاب توت سه ن م افتن حهظ نمپ هرغم یمهب م شرالت ،من
یمچنان از تو سفففاپاسفففت خوایم ای اگا یختا خو ا ففف  ،ام ن ارم
هز یب یایگای این ساپاست را قاهوه ننپ اما ،یلورس ی ز ،هتا است این
اژهب " قاهوه " را فااموش ن م ،این اژه ی مان ارب را یاری ه اژه یاب
زهنگ زها فففوی فففهواه یازه یر خوی یارهنپ من جاه ر اه مجام
جن س ه ستم ه یر نار وی ه آزایبیاب ها ای ست ا سمپ ا ه تو را
سففف ات ای نارل یومز ویپ من یرماهگام ،من ا ای تو یسفففتم لوپ هگاه
ن ،این جا یک تاب قلم یارم ه یر ارهب یختاان مسفففن اسفففتپ ب ن
قزیزم ،ب ن نه م گو ینپ اا یت م خواهم :یک یختا طب ع  ،تو جه ن،
م گوین یک یختا طب ع معموالً یمهب تال فففش این اسفففت ه پنرش را
خو حال ننپ ا یر پنر هشاه از مای آرز یاب گایزپایش م نن "گایزپا"
لمهب خو سففت از پولوه وس!۴ت ،مایر قاقل مایر چارهب تو قاقل وی
اگا زهنه ویت تو را ه یماای ی سفففت م ان پنر یختا تشفففوی م ای،
نون م یاهست ه یختاش از راه را ره ا پنرش ه اینهآلیایش از قش ه
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ا ینهآل یایش از جام عهب مایان ففف رل م ی ینپ بخش ه ه این سففف بک
پ شپاافتایه حاف م زهمپ حاال این تاب خوب از را ره نه منظورب یاری،
پ شنهایش ن ست؟ ی اره از یم ن تاب هقل قول م نم :یر م ان س س ل یا
را ره ب جنس م ان پنر یختا پذیافته نه است ،یختاب ه یر این را ره
یمباش م وی یر جامعهاش تحق ا محروم هم ویپ لو ،من س س ل یا را
م سففتایم ،رز ففراریاب زرگ ،موسفف ق یانیاب خوب ،مایم ففایف
قا قاه زرگاهنپ حاال هتا ا ست از ا صل مو ضود ی ر ه شویمپ اما ننن ر ز
پ ش یک ماجااب ریا اراهه یر ر زهامه خواهنیم ه مای م اهسفففال جناه
محروم ن ،نون ا منظورب غ ااخالق حاال این منظور یا نه ویت قاهون را
زیا پا گذا فففته یختا هه سفففالهاب را از زرگاای ه زرگااه ییگا ایه ویپ
یلورس قزیزم! تو هه ساله ه ست لره تقایباً س زیه سالهاب ،هباین فرا ن
ه ایهب ی ره گای من پ من قاهوه را ه ا ازب ا ل مات ای هام
ح شتناک تو ص ف م وی محروم م نم ،آن نه رزباب را ه خنایانن
ایهام ازب ا لمات قل ه تنهپو فففان مفاینه یا فففتنن محروم م نمپ
من پنر تواَم ،یارم اهگل س حاف م زهم ،خ ل ی ستت یارمپ
این را یم گذار ر ن ن م ه اگا توب خای سال مق صا ناخته وب
ه یر یتل آ ا منن آ ا ب ماا لرهیار ایهاب ،اگا ه پل س فففرایت ن
هاموسففت ایهام ،م یاه نه اتهاق م افتن؟ حاال
ه من تو را یزیینهام
م سن ه ه خ ص
فاض ن م ه آنیا حاف تو را ا ر ایهنن یختا
االب ست یک سال اجازه یایه ا را از هظا جنس شناسن ،قا اه اش را یر
زهاب ا صففف ،ا یرگ ا ایه ،یا متهم یرجهی یر چه ازب ،سفففته ه فن فنون
ارن االتاین حن مجازات یه سال ا ستپ نا ااین ،من ه زهنان م ر مپ ا نپ
من ففه زهففنان م ر مپ امففا ا سفففا تو نففه م آیففن ،یت م من؟ خوب ،تو
خو ففبختتابپ نون ایارهب هزیسففت سففاپاسففت تو را ه قهنه م گ ای ،اما
م تاسم این موقع ت م اایت هاخو اینن ا نپ زه هازه ن خشمگ ن مثل
ی ففف زه ف لن ،اما سفففختگ اتا هه از آن زنیاب قاقخورت ،سفففاپاسفففت تو
م فففوی رژ لب ل باس یاب زی با یت را از تو م گ ایپ ییگا هم گذار هن
لگایب ن ! هم یاهم ی چ یر ارهب قواه ن ما وط ه وی ان سففاپاسففت،

والدیمیر ناباکوف 10 /
ریا فففنه ،اصفففالحهاپذیا خالفرار فففن نهاب یا ههپ ه من م لهیاب زهنان را
م یینن ،ه تو یم ،اب ویک ریا فففنهب خو فففبخت ،فاصفففت اهتخاب
سفففاپناه یاب گوهاگون را ،ه یمه م ش مثل یماهن ،منرسفففهب تأییب ،
اهون ا صالح تا ت ،خاههب ازیا ت هوجواهان یا یر از آن یت مخاههیاب
تحسففف ناهگ ز یختاا هه ه ایارت م ن نن لوز جوراب باف آ از یاب
مذیب خواه  ،یا یرشفففنبه خاگ نهب نمزه خوربپ تو را ه نن ن جای
م اهنپ لول تا ،لول تاب من ،یم ن لول تا ،اتولوسفففش ۵را تاک م نن ه
فاپ ه ز اه سایهتا ،اگا ما ی
آنجا م ر ی ،زیاا ا یختابست سا ش
هها را ا یم پ نا ن نن ،تو را م عای نه م ن نن ه اهون اصفففالح تا ت
هوجواهان م اهن ،سفففوگل من ،یم نپ لول تاب من یر خوا گای ث ف ا
هه ته م،زن ییگا زهنگ خوای ای هه،
این جا ،گل اهزهب منت ا سففف
اجازه نه ،خوایش م نمت ،زیا هظا سففاپاسففتیاب حشففتناکپ ماجاا این
است راهحل یم نپ ا این ا ضاد ،فرا هم ن هتا است ه یلورس ی ز ه
پ امایش چسبن ا را ریا هرنن؟»
ا این حافیا موف نم لو را تا ساهمپ هرغم اخ خایهیو اربیاب
رفتارب فورانیاب ز یگذر ققل ،آنطور ه هاهب یو ففف اش هشفففان یایه
وی ،نننان یم چهب ایو هبویپ اما اگا آن سا قه رازب را ه اایم گهت
گنای را ه ا من یر م ان گذا ففت جایگزین این ف وه م ایم ،همااتب
یر حهظ خل خو ش هاموف تا ویمپ یا ر ز صففبح ،یر تمام منت سففها یک
سففالهمان ،مجبور ویم نشففماهنازب جالب افاینم ،هرتهب خاصفف از زمان
مران پ ش ر یش گذارم تا ن زب ااب یلخو یا ته ا ن تا قت خواب
ی ام آ ریپ گاهه ،یر صورت هنا تن ینف هگهنارهنه تع ن نننه ،ر زش
سل خااب م نپ ینف پ ش ر یا ن زب م تواهست ا نن مثالً ،فاهوس
یریای یر یاج ن ا ،غارب طب ع یر آر اهزاس ه ه قهوهخاههاب تبنیل نه
وی ،لرسففف ون یهتت ا یا یولون یر جای یر ا الیاما ،هموههاب از غاریاب
مقنس یر لوئ زیاها ،قرس یاب رهه ر رفتهب ی رهب اسفففتخااج معنن یر
موزه پارک را مَوهتن ،یا یا جای ییگاپ فقط این یر مسففف امان ینف را
مشفففخص م اییم ،م ثل سففف تاره اب ثا ت ،ح تا اگا یا ار ه ه ینف مان
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م رس نیم لو اهموی م ای حالش از آن ه یم م خوریپ
ااب زیا پا گذا تن ج،ااف اب ایاالت متحنه ،ساقتیا ر ب لو ار ایم
تا تواهم این احساس را یر ا ایجای نم ه منظور از این «گایشیا» رس نن ه
مقصن مع ن ست ،ه لذت هامعمولپ یاگز یر زهنگ ام نن ن جایهیاب صاف
یلهایب  ،جایه یای ه ا نون پ ش ر ب ما یسفففتنن ،هنینه ویم ،جایهیای
گسفففتایه یر یمهب این ترهیاب ییواهه ار هیمی خته فففنهب نهل یشفففت
ا یا لت آمای راپ ی مهب آن زرگااه یاب پا یان را ا لع لع نیمپ غاق یر
سروت ر ب زم نیاب شهاب س اه سُا خورییم پ ش رفت مپ لو نشم نا
ااب ی ینن م ناظا هنا ففففت ح تا قت من توجهش را ه ریزه ارب یاب
افسففون نننهب نشففماهنازب جلب م ایم ییواهه ار آزریه م ففنپ خوی من
یم یر آغاز متوجه این ریزه اربیا هبویم منتیا گذ ت تا تواهستم ظاافت
زیبای ان را یر امتنای سهاب ه ای ستگ اش را هنا ت م یریا مپ هرغم
یریافت ه از ت صا یا یاریم ،زم نیاب پ ست حومهیاب آمایراب مال یر
هگاه هخسفففت هگوههاب سفففاگام نننه اایم ترانییننه وی ،زیاا یینن آنیا
هقا یاب ر ب پارنه مع یای را ه یایم م آ ری ه یر زمانیاب گذ ته
از آمایرا اری ار پاب ما زب م ففنهن آنیا را االب یسففتشففوی یاب مهن
ویکیا م آ یختنن ،هقا یای ا مناظا سبز ر ستای  ،یرختان پاپ چ تاب
یر پسزم نه ،اهبار قلوفه ،گا یا ،جویبارب یر م ان ،اغسفففتاه هامشفففخص ا
ه
روفهیاب سه ن اب ،احتماالً پان ن سنگ یا ت هیاب سبز گوا
یمهب این یا چه یاب خوابآلوی را موقع خواب ففف هته م ایپ اما یا نه
شتا ا آنیا آ نا م نم ،رفتهرفته ،هماب آن مناظا سایهب ر ستای پ ش
هظام قج ب قج بتا م نپ
راب ی ففتیاب شففت ار ففنه ،راب سففقفیاب یمچون خاههیاب
اسفففباب ازب ،زیبای یاب اسفففتهایه آرامآرام پخش م فففوهن خور ففف نن
مایلتاب یر یل غبارب سففه ن ا تهرهگ از یلوب پوسففتگافته ا لبهب االی
ا ایاب ی عنب قمابرهگ ه ا مه ففنا ر یر ی ریسففت قا ففقاهه یمآغوش
م فففوهن سفففایه م افرننپ ر ب خط اف این رییف یای از یرختان جنگل
ا فففن ه اینگو هه سففف اهر م ه مای نن یر ه ما ز یاب ینوز یاغ ،ا فااز
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ی فففتیاب پو ففف نه از فففبنر ،ا ایاب لوی لورین ۶،ه از ی ریسفففت ه یل
آسفففمان ه ل مهآلوی م خزهن فقط خش تویهاب فففان یر اا ا پسزم نهب
رخوتناک رهه همایان استپ این یم اف قبوس ال گا و ۷ا ن ه اریار
ارانیاب س اه ا ست ،ت صویا گذراب شا رز گاینموم ای رگهیای از
نشففمهیاب تننگذر هقاهابفام مزرقهیاب سففبز الل را م همایاهنپ اینیا یمه
یر جای یر اهزاس مثل نتاب ه ر یت از م ویپ
اینجا آنجا ،یر م ان این ی ففتیاب گسففتایه ،یرختان س ف ار تنومنن ه
سففمت ما پ ش م آمنهن یر نار جایه اهبوه م ففنهن تا ر ب م زب سففایهاب
اهسفففانی سفففتاهه ننازهنپ یر یا گو فففه نار ،ا زم ن قهوهاب ،پاتویاب
خال خال خور ففف ن ل وان یاب ا غذب م چا له ففففنه م وه یاب هار ن
نوبیاب سففتن یینه م ففنهنپ لول تاب آسففانپسففنن من ،مصففاف نننهب
زرگ االیا امراهات نار جایه یا ،ا یینن قالمت یسفففتشفففوی  ،زهاهه،
مایاهه ،تا لویاب فا گاهیاب جان ففففف ج ن ،جک ففففف ج ل غ اه اف سون
م فففنن من یم یر حال ه یر ر یاب ینام ننان غاق ویم ه هور پم
نزین ه جلوب یرختان ا روه لوط ساخته ویهن خ اه م نم ،یا ه ت هاب
ن شم م ی ختم ه از شت ارب ه ح ش اهه پ ش م آمن تا ا را بلعن
م یااس ن ل ینوز رام هم نپ
فففبینگام ،ام ون یاب لنن ا نااغ یاب رهگ  ،مثل یرختان تنومنن
تاسفففناک آذین ننب فففنهب ایسفففمس ،مثل ای ،از نار ماحومن سفففنان ما
م گذ تننپ ی اره ر ز عن ،ا یاغ نن یوا ،آسمان ما ا رهه آ اش را از
یسففت م یای االب سففامان ذ ب م ففن ،لو ااب هو ف نن ن زب لوا هپا
م ایپ قت یم ا ه هو نه اش را م مر ن ،ل یایش نین تو م رفتپ
ی اره ه سففوار ما ف ن م ففنیم ،گوی اری تنور ففنهایمپ ا ما ف ن ه از
ی ری ست م آمن جایه یر اا امان م یرخ ش ن رل جایه یرخ شش آن
را ننان سااب ار قوض م ای ه ااب لحظهاب یر گاماب غبارآلوی آ یزان
م هموی ،نهارگوش لننپ یم نطور ه ه سفففمت غاب م رفت م ،اینجا
آنجا وتهیای پنینار م نهن ه مای مراه ک آنیا را « اهجاس » م هام ن،
سففف س لبهب ماموز ت هیاب م زماهنن صفففخاهیاب قامزب ه وتهیاب ارس

والدیمیر ناباکوف 13 /
لرهیار ان ایه وی از پ آنیا ر تهاب از وی هابرهه ه رفتهرفته
رهگش آ م ن آ اش ر یای  ،یا ا اه ا تنن ایب پاینار پا از گای
خاک وتهیاب خا ستاب خار پارهیاب ن س ماب ی ستمال اغذب ه یر
م ان سفففاقه یاب پژمایهب خسفففک یاب یر ننگال ای مثل گل یاب رهه
م همویهنن گای یم یر م ان جایه گا ب ایسففتایه وی ،حا ت یُم ه ن
مژهیاب سه ن ه راستت ،نین تات ب یمهب قواه ن راهننگ اهسانیا را ه
یم م زیپ
لم پ شنهای یایه مس ا سهامان را یق اح ییم گمان م نم اینجا
ه هقرهاب ر س نهام ه هم تواهم از این ظ هه سا از زهمپ یر آن سال آ هته
از ا ت  ۱۹۴۷تا ا ت  ۱۹۴۸ت ،رای مان را ا منت ناخ نن پ چ تاب
خورین یر ه واهگلنن ا د اییم س س پا سهزهان ه سمت جنوب رفت م،
اال پای ن ،اق غابن ساازیا نیم ه اقماق جای ه ه ییر س لنن
معا ف ا ستپ پ ش از ر س نن ه فلورینا رایمان را ی اییم ه غاب ،نون
راست
خاهم آقاب فارلو آنجا ویهنپ از یل ما نن مزارد ذرت پنبه ن
نیم م تا سم این اح سها آنطور ه تو خوا ست  ،الرهس ،خ ل یق
هبا ن ،اما ی چیک از یاییا تیایم را هگه هنا تهام یر م ان آ ،الیا فقط
سففه جلن تاب گای ففگاب مچاله ففنه یارم ،ه م ففوی گهت هشففاههاب از
گذ ففتهب ازیمگسفف خته آ ففهتهب من اسففت ،یر این سففه جلن تاب آن
ن زیای را ه ه یای یارم ارسففف م نمتپ وه یاب را را ی ر زییم
ی اره ی ر زییمپ از ا انیاب جنو پاسهزهان گذ ت م زمستان را یر آنجا
گذراهنیمپ ه اق اهوس آرام ه رسف نیم ،ه سففمت ففمال ناخ نیم یر نار
جایه یاب جنگل از یل وته یاب هام ا یاس قبور اییمپ ه ماز اهایا
هزییک نیم ،از آنجا یر امتنای زم نیاب خوب ن ه سمت اق رفت م
هرغم هرویشیاب گو ففخااش لو ونولو ی اره ه زم نیاب گسففتایه
پایان شففا رزب رسفف نیم ،ه محل تولن لو ونولو ،یر هاح هب شففت
ار ،پا رش خوک معاین زغال سنهن سااهجام ،ه آغوش اق ازگ شت م
یر ها یاهشگای ایزل محو نیمپ
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۲
ا نون ا مرالعهب یق آهچه از پ م آین خواهننهام ههتنها این هقشهب اال
را خالصه نه حساب نن ،زیاا مس ایاب جنب  ،از جایه ا ن زینیایمان ه
سوب خو  ،تلهیاب گای گاباب ه ما را ه سمت خوی م شاهنهن از
آن حذف ففنه ،لره این را یم این ناهن ه ه اقع سففها ما اصففالً آسففان
رهی ر زافز ن وی ،تنهففا یل ففل
رهی هبوی سفففهاب پا از سفففخت
توج ه نننهاش یم این وی ه این یمسفففهام را از این وسفففه تا آن وسفففه یر
ر ح هاب قا ل قبول هگه م یا تمپ
اینک ،ا رق زین آن تاب گای گاب مچاله نه ،اغ مگنول ا یر ایالت
جنو را ه یزینهاش اایم نهار یالر خایهاب ن مبهم ه یای م آ رمپ نا
ه آگه این تاب ،ه سففففه یل ل ا ین این اغ را م ی ینیم :نون جان
گالسورثی هویسففننهاب ه سففالیا پ ش مایه خویش یم از یم ن ن زیا
م هو تهت معتقن وی این اغ هتاین اغ یه ا ستن زیاا یر سال  ۱۹۰۰راینماب
نن ا ه این اغ سفففتاره یایهن  ،قاقبت ،زیااپپپ آه ،خواهننه ،خواهننهب من،
حنس زن ناا؟ زیاا چه یا البته نا ه قاهون ج نگو ،لول تاب من ییگا چه
هبوی!ت «غاق تما فففاب این اغ م فففوهن یر این گو فففهب هشفففت جلب
زیبای یای م فففوهن ه ا آنیا اثاب ماهنگار م گذاریپ» لول تاب سفففا ش
گهت « :ا من ه هگذا ت »،رفت ر ب ه مرت هشست رقیاب م اه ی
ماره از ر زهامهب ساهنب را ر ب پایاب زیبایش گذا تپ
از جلوب یمففهب رسفففتورانیففاب نففارجففایهاب آمایرففای گففذ فففت م،
رسفففتورانیای ا غذایاب ن سفففا آیوی ا ییوار ا ری سففف ای از پارگ
زرگ یر گو فهب نشفمشت ،ارت پسفتالیاب «فرای » از هموههب تصفویا
اسفففنن ور ت ،صفففورتحسفففاب یاب فا رفته یر سففف  ،آ نبات یاب هعنای ،
ق نک یاب آفتا  ،یینگاه مسففف ول آگه یا یر ارهب سفففتن ن ن  ،ه م از
ک فرالت زیا ف شفه ،نننین مگس مجاب ر ب ف شفهب نسفبناک
پ شففخان هنه یر حال زیگزاگ زینپ از این رسففتورانیا گذ ففت م تا ه جاب
گاانق مت رس ف نیم ،جای ا نااغیاب مسففو ،ر م زبیاب پارنهاب س ف ار
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ارزان ،پ شخنمتیاب تجا ه مجامیاب پ ش ن یا چهیاب الیت تصویاب
از پ شت سا یناپ شهاب س نمای ا ا ب ق اگون مایب ه یر آن زمان یر
زهنگ یناپ شفففه ویه ،ا ار سفففتاب از ت فففلوارب یاب گشفففایپوش
تا م تهوازپ
یر هق ره ب ازپ و هن سففففه ا یا لت جنو  ،ا سفففقف غارب ،زرگتاین
استاالگم تیاب جهان را یینیمپ هاب ل ت ر یب سته ه سن ت ،ا م ای،
زرگ سال یک یالر ،هو الغ صت سنتپ ستون یام گااه ت اب ه یای وی
جنه لو ل رس ،ا اسفففتخوان یاب قنیم ظا ف سفففهال یسفففتسفففاز
سفففاخ وسفففتان یر موزهاب یر آن هزییر یاپ ااب لو یه سفففنت یاییم ،سففف ار
معقولپ اتاق نو نوه خ ل ه اتاق نو قنیم اب ه لینکلن یر آن ه
یه ا آمنه ب ه ویپ سنگ ا هشان یای ویب از هویسننهب یرختیا حاال ییگا
یر گذرگاه س ناریا یر ار ل ناب مال ایم ه هقرهاب رس نهایم ه تاب
راینماب ر با س ار خوی شتنیار مها اهم آن را «جایهاب زیایب اریک
خااب» م هامن ه ،گانه این ففاح خ ل ففاقااهه لماب ۱ه سففت ،من ا
آن موافقمتپ قایق ا جاره اییم ه قایقااهش ا ی مهب پ اب ینوز سففف ار
خوشق افه وی ،سه نپوست از ر س ه ه م گهتنن از ایزایهیاب آنجا ویه
ف یسفففتیاب لو ماطوب ویهن ،احم ونولوتپ قایقاان ما سففف مویچ
الایاب چاره را یر ال هاه ا یینه وی م ففناختپ از قای ا م تواهسففت م
«زیسفففتگاه م ل وهایا» را ه یر جزیاهاب ی ر از سفففاحل جورج ا وی ب ن مپ ه
موزهاب یر تهایحگاه م س س پ رفت م لرس وه از قرسیاب یتلیاب
ار پای را ی ینیمپ ا موج از سفففا ل ننب افت خار قرس رهگ اب از ی تل
م ااهاب پنرم را ا آن سایبان راهراه پانم ه االب یرختان خاماب آراسته
یر فااز وی پ نا ایمپ قت ه لو ه شاهش یایم ،زیان شم ه صاحب اهزهب
ما ن گاانق مت ه تا موزه یهبالمان آمن هگاه ای گهت« :خب ،ه ن ؟»
س ف س قایاب قصففا پنبه ارب را یینیم جنگل یر آر اهزاسپ ر ب ففاههب
آفتابسوختهب لو جوش صورت فففف نهش حاصل ار پشهابت را ا ی هاخن
ستم ف شار یایم س س مر نم ا خون تنن ا رم از قزا یرآ ریمپ یر
پ ایه ر یاب خ ا ان ور ن یر فففهاب ه هام ه وا رل انت ،نا ه فففاح تاب
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راینماب گای گاب « ،این از این این خو م آمنت ساگام یای یا ته
ا فنن ممرن اسفت از این ممرن اسفت حتا شفتا خو فم آمنت چهسف اهیا
ااب جمع این ن نن پن رقص پا رن نن نه سفففاگام ابت ،یر حال ه
مار اریاب باههاش پا از م سافا ا ست یمهاش اتپ» لر س ونیای از
خبا یاب ما وط ه خط ا ل ج نه ،خا هه یاب پ ش از ج نه ا ایوان یا
طارم یاب آین پلهیاب ی ست ساز ،از آن هموههیای ه زهان توب ف لمیا ا
اههیاب آفتابسوخته ظایاب رهگارهه جلوب یامنیاب ن ن ان نشان را
ا ی یسففت ونرشففان اال م زهنن از آن پای ن م آینن یمزمان هنیمهب
س ای وستشان ر ب االتاین پاگای ساش را تران م یینپ مؤسسهب من نگا،
ل ن ر ر انپز ر  ،آن یم فقط هخاطا این ه نن ن ل ن ر یم یر ها
یا ته ا ننپ سنگ سهال ا نن سا زیباپ روفهیاب یو ا ،س ار جوان،
س ار لر ف ،اما پا از لرهیای از حشاهیاب خزهنهب سه نپ ها ایننی ننینس،
از ایالت م سفففورب ،هقرهب فففا د راه جنگل ایالت ارگانپ خاههب ایلن ل
فالن فالن رایئوپ وهیای یر ی ری ستپ وهیای هزییکتاپ وهیای شتاپ
زیبای آ رهه ،یسته افتن  ،پ چ پ وسته ه سوب ت هیاب م سروه  ،ت هاب
از پ ت هاب ییگاپ سلسلهیاب جنوب اق  ،ا هقصان ارتهاق مثل وهیاب
آل پ صخاهیاب ههسگ ا آسماهخااش خا ستابرهه ا رگهیای از اف،
ا قلهیاب سففاسففخت ه از پس یا پ چ همایان م ففوهنپ یرختان فمار ا
هظم مماهنن یم وش ا اج یاب سففف اه ،ه یر جایای زش سففف ناریاب
ننپ آرایش گلیاب م خک یاس ،فاقوه  ،فال ک۲،
رههپاینه قرعشان م
« اژهیای سففف ار قنیم پ شتاریخ » لول تاب یلزیه خسفففتهتن تهماهنهب
گنازهیاب سفف اهن وهیاب آغاز هار ا اکیاب هام ف ل جوان ا پشففتشففانپ
وهیاب پایان تا سفتان ،یمه ا پشفت ایسفتایه ،یسفت پاب مصفاب قوب فان
تا ففنه زیا ن نیاب مخمل قهوهاب نزیهپ ت هیاب پو فف نه از جوب ی سففا،
خال خال ا یرختان لوط گای سفففبزپ آخاب وه زهگارگوه ا فا ففف
پارهه از یوهجه یر وی ایهاشپ
قال ه ا اینیفا ،ن زیفاب ییگاب یم ییفنیم :یریفانفهاب فا وه یخ
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ونک ،جای یر لاای  ،تلیای از اف ،پشففتهیای از گلیاب ونک
وی  ،افیاب شتا ،ه لو ا اله قامز هوکت ز ر ب آنیا سا خوری
هه ش ن چهیای ا را مثل گلولهب اف ر ب زم ن غلتاهنهن ا یم ه
ف وهب «یا نه قوض یاری گله هناری» از آنیا اهتقام گافتپ اسففرلتیای از
سففف ناریاب سفففوختهب لازان زم ن یای پا از گل یاب آ تازهر ی نه یم
ی ینیمپ ن ننین جایهب خوشمنظاپ صففففن یا جایهب خوشمنظا ،یزاران ا
ایک ۳،نشفففمه یاب آب معنه  ،تنهیره یاب رهگارههپ تگزاس ،ی فففت
خشفففر زیهپ حجاه یاب ایسفففتال یر لننتاین غار یه ا ،ااب وی ان زیا
ی ازیه سففال ،مجاه  ،لو ،اس ف اک یر ننپ لرس ف وه از مجسففمهیاب خاهگ
زهان محل  ،یر صفففبح یلگ ا ی فففنبه سفففته وی ،صفففبح غبارآلوی ،توفاه ،
سازم ن پژمایهپ اه سن شن پارک ،یر هاب یر ماز مرزیک ه من جائت
هففنا فففتم از آن ماز گففذرمپ آنجففا جففایففاب ییگا صففففنیففا ماغ مگس
خا ستابرهه یر یواب گاگ م ش گلوب گلیاب ب را م ا هنپ ها
شک سپیر ،ها ار اح یر ه ومرزیرو ،جای ه لن ر س  ،آن مای ن ،یهتای
سال پ ش هگوههاب تما ای اقنام نپ پا رشییننهیاب مای پ صخاهزبیاپ
موم ففای یففک ویک سفففاخ وسفففت یمی رهب فلورهت ن تپ سفففتم ن
ت نهیره ب جهنم ماپ پن جایم ن ی ینار مان از این یا آن ن زب ه تاب
گای گاب ه حاال ییگا جلنش گم نه ویت یینهش را اجب م یاهستپ
ضا اه یر راهمپ یم شه یمان سه پ امای ا اله لوار سایم  ،یر این
قصفففا یاب تا سففف تاه  ،زیا یرخ تان ی ر فواره یاب قموم پاسففففه م زه ننپ
نشففماهناز مهآلوی آن سففوب هایهیاب گذرگای ویسففتاه پشففت لهب
خاهوایهاب ه از نشففماهناز لذت م اهن لو ا پچ چهیاب ففای ،حشفف ،
پااهاژب ،آتش ن ،ام ن ار ،هاام ن « :ب ن ،خاهوایهب مک ایستالپ ا یم پ ششان
ا آن یا حاف زه م ،خوایش م نم »،ا یم ا آن یا حاف زه م ،خواهننه!
«خوایش م نم ،یا ففارب گوی اایففت م نم ،خوایش م نمپپپ»تپ
رقصیاب سفففنت ن سفففاخ وسفففتان ،امالً تجاربپ ینا :یمآغوش ا هه ستاین
ر تخت پ ۴آریز هففاب یم شفففگ  ،سفففاخ وسففففتیففاب ییرففنههشففف ن،
تصفففویاهگا فففت یاب وم ان ،ریپای از یایناسفففورب یر تنهیرهاب ا اه ،
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اق ماهنه از سففف م ل ون سفففال پ ش :زمان چگ یاب منپ جک ،پسفففا یراز
لنن ک سفففه ن ا سففف بک پا ار ،ا نشفففماه ی ز یازه ه لو االب هاف
اینهب اهزهاش هگاه م ای ،ه هقرهاب ه من پنی یق قه عن وس نمپ زمستان
یر ویا هار یر وی ایهیا ،یرختان ایام پا از ففروفهپ رهو ،ففهاب یلگ ا
یر هوایا ا بیاب زهنه ه گهته م ن «تراملیافته هابستپ» ارخاههب
ااب سازب یر ال هاه ا ل سای ه رل شرهب ااب ساخته ویهنپ
یرهب ماگپ ۵قلعهب اسففرات پ صففنایع یسففت یناباب ه یر طول سففالیا
راجاز هام جمع ایه ویپ یالیاب ز ت از یناپ شهیاب زیباپ جاب پاب آر.
ال .ا ستیون سون ۶ر ب وه آت شهشاه خاموشپ م شن یلورس ۷:اسم خو
ااب تابپ ماسففهسففنهیاب موج ففسففتهب گایپ مایب ا مارب غش ر ب
زم ن پارکن را ففن گولش اسففت تپ یریانهب ایتان آ ن آ پ اسففتخا پا رش
مای یر آینایو زهنان ایالت پ یلواسففتون ،پارک یلگ ا ا نشففمهیاب رهگ
یاغ ،آ ه شانیاب ونک رهگ ن ماه ر ب لجنزار جو ان ،سمبلیای از
احسففاسففات منپ گلهاب از زیاب وی یر اماهگاهیاب جاهورانپ صففنم ن غار،
زرگسففاالن یک یالر ،لول تا پنی سففنتپ قصففاب سففاختهب یر از مارکیاب
فااهسففوب ۸یر یا وتاب ففمال پ قصففا ورن یر یا وتاب جنو پ سففایاب
گننهب رئ سجمهوریا حک نه ا گااه تیاب لننپ زن ری شو م خواهن ،یا
یا /ییگا ا ه سفففت تنهاپ ۹اغ حشففف یر ایننیاها ه یر آن گا ه زرگ از
م مونیا ر ب هتاین ها کریستتت کلمب زهنگ م نننپ ل ونیا مگس
مایه یا ه مهمایهب ماه مه ر ب پنجاهیاب تمام ر ستورانیاب ساتا سا سواحل
ماللآ رپ یر ها یریای بویگان ماغیاب هور زبن ناق هشسته ا سنهیاب
زرگپ ا سففا این ففها ا سففایهب سففبزب ه ا یریانهب زمایباش مان
سته وی ی ی قهوهاب مبهم م ناخ نپ مسافاخاههاب ه لولهیاب تهویهاش از
زیا فاضفففالب فففها م گذ فففتپ خاههب آ اایام ل نرلن ،هگوههاب سففف ار
مصفففنوق  ،ا تاب یای یر ا تاق هشففف من مبل مان آن ی ره ه شفففتان
ازی ین ن نن گان ه ی ینهب احتاام ه آن یا ه گاه م ای هن آن یا را اموال
خص خوی ان م پننا تننپ
من لو ا یم گومگویای یم یا فففت م ،ونک زرگپ زرگتاین
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گومگو یا یر ا تاق نو ل س رک یر یاج ن ا ،یر پارک ا ه و ،هزی یک
یک منرسفففهن یر گذر م لنا ۱۰۷۵۹ ،پای از زم ن ،یر لاای ن سفففا نهارراه
خ ا ان یهتم سنتاال ا ه و یر فوه رسن آریز هان یر خ ا ان سوم ،لوسآهجلس،
ه آن یل ل ه ل تیاب اخ از استوییویا فا ش رفته وین یر مهماهساای ه
هام پاپالر ن یر یوتا ،جای ه قامت ش یرخت جوان حتا ه لننب قامت
قاار اسفففت یر این
لول تاب من هم رسففف نپ لو ی چ یل ل پاسففف ن تا
اتاقک یاب نو ن خهه زهنگ ن م ا یم اریاب ث ف رن م مثل مایم
معمول زهنگ هرن م؟ یقوایاب ییگامان یر اای ب فففمال  ،ناهز ،ا رگان،
گو هب خ ا ان ا نگتن غا  ،ر هر ب قال س ف بن یر ها ونر ه
هام سفففان ل یر آینایو ،جلوب یتل آجاب ،ا تا ب زیبای از آجایاب
سه ن سا پ ر هر ب آن یتل سایهیاب لازان س نارب ا سا ونه ازب
م این یقواب ییگاب یر طب عت ی ستهخوریهب پو نه از مایمگل  ،م ان
پاینییل فارسونن جای یر هبااسرا ،یر م ن استایت ،هزییک هخست ن اهک
مل  ،اهر ه یر سال  ۱۸۸۹تأ س س نه ویپ ن شماهنازب از خط آین یر
ی ریسففت خ ا ان ،راب خط آین اهباریاب غله مثل لولهیاب سففازیاب ایب
رییف ففنه ویهنن یر خ ا ان مکا ن ،یر تقاطع ا خ ا ان یتن ،یر ففهاب
ه هام م ش گان ه ه هام ونک ویتن ۱۰هامگذارب نهپ
م م یریافت م ه نه گوهه یای از موجویاتن نجرا یر نار جایه یا
یافت م وهنن ساه ه یهبال سوارب مهت ویهن ،ا اهگشت ست ستبا از
ت اهب اهسففان ا ل ه ا زیاگوهه رسففتهیاب سف ارن سففا ازب فا تن ،تا تم ز
آراسته ،آرام منتظا ،آرام آگاه از گ اای لباس ف خا رهگشن یک
چهمنرسففهاب ه م خواین تا ی یسففت متا آن طافتا ا ین آیمرشفف ه
ماموزب ا ن مناه هو
م خوا ین ی یزار ما یل ا ین پ امای قصفففب
سففب لیاب وتاه ففنهن گا ه سففه ههاب خوشخ ال مرزیر ن یاهشففجوی ه
اریاب نا مال نهب سها قلم اش را ه همایش گذا ته ه اهنازهب هام
یاهشففگای ه ر ب سفف نهب لوزش مان ار حک ففنه م،ا ر اسففتن زه
یرماهنه ه گوی یم ن حاال فففارژ اتاب ما ففف نش خال فففنهن جاهوریاب
جوان پاسففا صففنای ا مویاب ماتب ااق ،هگاهیاب زیانشففم ماموز،

والدیمیر ناباکوف 20 /
صورتیاب سه ن ت پ ااینیاب جلف ه اهگ شت ستشان را ا حالت
از فففهوت ه سفففوب ز هان تن ها یا مایان فا ففف ننهب یسففففت پانلهت
هوتپاست هشاهه م ر هنپ
لو اغلب التماس م ای« :این یر را سفففوار ن!» زاهویایش را ه ففف وهب
خاص خویش ه یم م مال ن م خواست ه یر از آن ه یژه ههاتاهگ زتایا
را سوار ن م ،مایب ه سن سال خوی من ،ا س نهاب فاا صورت منا سب
سفف ل خورین از یسففت ازیگاب ار ،ه مخصففوصففاً ینگام هزییک ففننن
ما نمان ه سمت ما م آمنپ۱۱
آه ه این ا را نهارنشففم م پای نم ،لول تاب ونولوب ارایه! فاین
هرغم ظایا وی نمایش ،هیل ل پاتویاب فففهواه اب ه از خوی م تا اهن
هخاطا اخ ورسفففو هوریای ه ه سفففمت ارگایاب مراه ر  ،پای یاب
یتل ،گشفففت یاب ر زیاب تعر ل ،الت یاب توب ما ففف ن یاب آخاین منل
س اریاب مشففنهن ی ر ا اسففتخایا م فاسففتای ،اقت تحایک جنسف
آنیا م ن اگا حسویب ماا اهم اهگ خت ،یست م غا رم را جایحهیار
م ایپ نون لو ونولو از این پاتو آگاه وی ،م و ففف ن توجه ییگاان را
جلففب نففن اغلففب م ییففنم ففه یر از آن مایان یلهایففب یففا ففارگاان
تعویضر غن یا ،ا از یاب قهوهاب قضففاله سففاقتیاب یسففتبننب ،خ اه
نه ،اگا یر مواری هایر م رفتم ه ااب یم ن لو آ نبات نو خام ،ینوز
پشتم را ه ا هرایه م ن نم ه ا اگای مراه ک خو ا حافیاب گو ه
نایهیار قا قاهه م زهننپ
گای  ،یر زمانیای ه یر یالی ش از معمول ماهنگار م نیم ،پس
از صففبح ه یژه پا ففور ،خویم سففاقت یر رختخواب م ماهنم اسففتااحت
م ایم از ر ب مها اه ن قلب آرام نهام ه ا اجازه م یایم یامن لوس ن!ت
ا ماب ونولوب سایه ،چهب یالب نارب ،اایر یشت سالهاش ه اغ رُز
یا ه تا خاههب آن سفففوب خ ا ان ا یپ یر این زمان یا ،لو یک سفففاقت ییا
ام گشت ا ماب پا اینه ه از ا خ ل ققب وی اایر ونرش ه ه ی
سااپا
پ سا یراز قواره ،ی ریخت ی ا ستاه ا مویاب طالی ق ضاله
سففوزاک ،تبنیل ففنه ویپ ففاین خواهننهام تواهن هخو پاسفف ماا یر اا ا
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یرخواسففت سففوگل ام ااب رفتن ا ارل ال ه م نان اسففر ت حنس زهن
البته این اقتااف نم ه پاس نننان قاطع هبویتپ
یایم م آین هخسففت ن ار یر یک قصففا غبارآلوی توفاه ه ا اجازه یایم
ه ه یر از این م نانیاب اسفففر ت ا یپ ا رحم گهت اگا من یهبالش
ا م ه ا خوش هم گذری ،نون آن ساقتن ر ز یژهب هوجواهان استپ منت
ا یم حت اییم تا ه این هت جه رسفف نیم ه من توب ما فف ن نشفف نم ا را
تما ففا نم ما ف نم را نار ق هب ما ف نیاب خال ه سففا ففان ر ه م نان
صففحاای سففاپو فف نه ا نایر ا اس وی پارک نم ا را ایمتپ آن ر ز
هزییک ه پنجاه جوان ر ب زم ن وی هن سففف ارب از آن یا ج هتج هت ا
صناب مو س ق م ناخ نهن م ناخ نهنپ ای یرختان را هقاهاب ایه ویپ
هشیاب سففه ن لنن پو ف نه ویپ
یال  ،مثل شففتا چهیا ،ففلوار ج ن آ
ارم نه وی ماین ناخش چهیاپ یر این م ان ،هاگهان متوجه نم ه لو
هاپنین ففنپ قت ی اره ر ب ی ظایا ففن ،سففه پسففا ا اش یماایش ویهنپ
لحظهاب پ ش صناب این سه پسا را ن نه ویم ه یختاان را ا ا ب م ننن
ه یختاک خوشپا پای ه هجاب فففلوار ج ن ا فففلوارک قامز م آمن
متلک م گویننپ
یر ایسفففت گاه یاب ازرسففف یر زرگااه ر یب آریز ها یا ال هاه ا
فففبهپل س یای ایسفففتایه وی هن ننان تنن ت ز ه ما هگاه م ایهن ه یل
چارهام م لازینپ از یکیک ما م پاسففف نهن« :قسفففل یارین؟» یا ار قزیزن
احم من نا نا م خننینپ ینوز یم قصفففب نای ام ا تاس لاز آن ر ز را
ه یای م آ ری ه لو ر ب اسب وی ه یمااه راه ُایارب از جایهاب مالا اال
م رفت م :لو ا سفففاقت قنم زین پ ش م رفت ،زن سفففالم ننب جلوب ا
صاحب مزرقه ،سه نپوست نشمنااه  ،پشت سا ا وی من پشت سا مایپ
از آن مای ناق پ ااینگلنار حتا ش از گ ا این پشففت ام ون مسففاقت
یر جایهاب ویسففتاه زار ویمپ یا یک ار یم یر ما ز اسففر وییم ه لو
توب تله ا ن جا یاهه هشفففسفففت تنها ملروت از من ی ر فففن تا قلهب
یرخشففان اال اال رفت ،ه سففوب رز ففراران خنناه ه ا ه متنهیاب اینه
منتظا ا ویهنپپپ منتظا ا ویهنپ
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یر یا ففهاب ه م ایسففتاییم من ه فف وهب موی اههب ار پای ام هشففاه
ا ستخایاب نا ،موزهیا ،منر سهیا ،مار چهیاب هزییکتاین منر سه غ اه
را جویا م نمن سا ساقت ر س نن اتو وس منر سه ،لبخننزهان ا م
تراههیاب قضاله نون لول تاب رحم یرهه ایاب این ت کیاب ق صب
ماا یرم آ ری ،متوجه این ت کیایم م نمت ،یر هقرهاب ا ستااتژیک پارک
م ایم ا یختامنرسفففهاب خاهه هی فففم چه یا را ه از منرسفففه ا ن
م آمنهن تما فففا م ایم :منظاهاب یم شفففه زیباپ این ن زیا لول تاب ماا ه
هآ ساه از یا ن زب یلزیه م ن ز ی خ سته م ای  ،هیل ل ویک وین
هنا تن حس یلسوزب ااب یوسیاب ییگاان ،قت ونولویاب نشمآ
ت سفففبز جلو از ،مو وریاب
گننمگون ا فففلوارک آ  ،مویاب مسففف
پسففامآب ا ففلوار راحت رهه ر رفته ،زیا آفتاب صففبحگای  ،از نارمان
م گذ فففت نن ،اگا از ا م خواسفففتم ه ماا هاز هوازش نن ،ا رف تار
حافیاب توی نآم ز ه من م تاختپ
ااب سففازش ا ا  ،ا رفتنش ه اسففتخایاب ففنا ا ییگا یختا چهیا ،یر یا
جا یا زمان ،منت موافقت م ایمپ آبیاب تم ز را م ستوی اجهزن
حا فهاب نا ر ویپ من یم پس از ففف ا جه زین یایم ربی ففففامبام را
م پو نم زیا سایهب جاهنار ق صا ا ستااحت م ایمپ ا تا قال یا ا
سففف تهاب از آ ن بات یا یا ی یا ی چ نام ،ل ره فقط ا غنه یایم ه ل
م خوریهن ،جسفففت خ زیاب ا خویش را ،ه ا آن ق نک گو ففف
پالست ر  ،ورت قالبن تن ،س نه نن پل سهیار پوست لر ف ،اهزه آراسته
نون ما ارین ه فففایا آگه یاب تبل ،ات م ماهسفففت ،تما فففا م ایمپ
یلباک هورس! نقنر م تواهستم خشنوی گهتزیه ا م ه ا مال من وی،
مال من ،مال من ،م تواهسففتم هت صففبحگای اخ ام را ه هالهب قمابیاب
قزایار تبنیل نم هت قصففاگای ام را تن ا ،ه نشففمان آفتابخوریهام
راف نیم لول تا را ا ییگا ه مهتیای ه خت تنهن شم ااب خو
اهتخا من تنب هم ی ر ا جمع م ای سنجمپ اما ز ا گذا تن ی ستم ر ب
قلب مارم ه این م اهنیشففم ه ی چ نام از آنیا ه اهنازهب ا یلا ا هبویهن،
اگا ویهن فقط ی یا سه هها ،یر هورب خاص ا قرایای خاص ه یر یوا
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پخش م ایهنپ یک ار ،یر یک ضع ت هاام ن نننه ،چهب سه ن اس اه ای ،
یختا هج بزایهاب ا آر ارهاب قوب ،یک ار یمپپپ آه ه یارم پات پال
م گویم از اصل مرلب ی ر م ومپ
نون خرا آن قشففف ازب یاب قج ب را خ ل خوب م فهم نم ،ا این
حسویب آ رارم این یم شه حواسم را جمع م ایمپ اف وی ه فقط یک
لحظه از ا ر ب گایاهم ،مثالً ننن قنم ی ر وم ه ب نم آیا سااهجام اتاقمان
آمایه است مالفهیا را قوض ایهاهن یا هه ،ینگام اگشت ا گهت ب نم
ه لو ا نشففمیای گمشففنه پایش را ا آن اهگشففتان یراز یر زیا آب ه لبهب
سنگ ه ه آن تر ه یایه م و ن یر ی سویش هوجوانیاب اهزهاب ه ا
تعظ م م نننپ گمان زیبای سایه یرخشش س ما ر ب ن نیاب رم
ن ،آه بودلر!۱۲
لو ااب ماهیا سبب ه خوی پ چ نن آنیا م
سفففع ایم ه ا ازب تن س یای نیم تا فففاین سفففاگام یاب ی ههاهب
شففتاب یا ففته ا فف من اما گانه یر جواه ام ازیرن خو ویم ،هشففان یایم
آموزگار نبامپ ه یم ن یل ل ،یر ال هاه ا اایش ما معا ف گاانق مت
گافتم ،پ امایب پانا ک تنومنن ،ا حامسففاای از پسففایاب تو جمع نن
پ امای ا ن از زم ن ازب خ ل ژ ل نه ن خت م هموی ،اما یر ح ن یرس
یاین گای ننان تو یا را ه سوب چهیا پاتاب م ای ه گوی روفهب
هارب زیبای سفففت ه ا ضفففا ه ه سفففوب چهیا م اهنازیپ آن قنرت مرل ن
ملروت اش ماا ه یای س ف سففال پ ش ا م اهناخت ،زماه ه ،یر ففها ن،
گو ات زرگ را رست یای! تا لو ه الس ا هافته وی ،فرا م ایم یاگز
این ازب را یای هم گ ایپ یر زم نیاب ازب این یا آن یتل لول تا را ففرسففت
م یایم نین تات ب ر زیاب گام توفاه  ،یمچن ن منگ هاخو ففف
ها از حوصلگ  ،را پشت سا م گذا تمپ تو یا را یر پس از ییگاب
ه سمت آها ل گ اا ،هازه ن ای ا یستبننب پازرق اق ،یامن پل سهب سه ن
گلن سا مخمل س اهت پاتاب م ایمپ ا یا قبارت مصااههب پننآم زم فقط
شفففتا لی ا را یرم آ ریم خشفففمگ نتاش م ایمپ پ ش از آن ه ه
ال هاه ا اس م ،ینگام ضا ه ه تو فاصله را تشخ ص هم یای شتا تو یا
را جمع م ای تا ازب نن ،ه ففف وهاب ضفففع ف ،ظایف سففف ار زیباب
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فا ففتهاب یسففت پانلهت از جنس آیمپ گای هقنوان تما ففاگاب خوب ه
سففمت چهب ر هر ی م رفتم از یش را لمس م ایم مچ قلنبهاش را
م گافتم ،وب مشکسان ا را توب شیایم فا م ایم اینجا آنجاب
ران ی سففتیا ففتن اش را فشففار م یایم تا ه ا پشففتیسففت یای نیمپ یر آن
لحظه لو خم م ففن ،طورب ه مویاب قهوهاباش ر ب صففورتش م ریخت،
را تش را مثل ق صاب َ لیا توب زم ن فا م ای هخاطا یخالت من آ
حشفففتنا از سففف نهاش ا ن م یایپ این جا وی ه آن یا را ه حال خوی
م گذا تم از نار زم ن هگایشان م ایم ننیاب یرجنب جو شان را
ا یم مقایسففه م ایمپ حا ت رفت اگشففت ننیایشففان مثل یسففتمال
ا ایشفففم ی ر گلویم م پ چ نپ ه هظام این ماجاا یر آریز هاب جنو اتهاق
افتایپ ر زیاب گام س ست آ رب وی لول تا ضا هب قج ب ه تو زی ل
آنطور ه این هخورین فحش یای ا حا ت خ ال اهموی ای ه تو را
ه تور زیهپ یمانطور ه را تش را ا هاام نب یر یوا تران م یای ،زیا ،ل
خ سفش همایان فنپ حایهش لوستا از خویش وی یهبال یا توپ م ی ین،
ل ه ی چ نام هم رسفف نپ ا این یمه ،یا ی از ازب لذت م ایهن یرایز
ا صنای آینگ ن امت ازیاب قاضگ ان را م مایهنپ
یک ر ز یایم م آین ه آنیا پ شنهای یایم اایشان هو نه خنک ا رم
از جایهب ن ه سمت یتل رفتم ا ی ل وان لنن آب آهاهاس ،سویا ی
اگ شتمپ قت زم ن ازب را خال یینم ،قالب ته ایم سا جایم خ شک
ففنمپ ل وانیا را ر ب م زب گذا ففتم هم یاهم ناا هاگهان صففورت مایهب
ارلوت را هر ن آفتاب یینمپ سام را ی ر گایاهنم متوجه نم ه لو ا
پ ااین سفففه ن ،یمااه مای لننقامت ا را ت یاب تن س ،یر م ان سفففایه یاب
خالخال ونه اغ یتل محو م فففویپ یرهه یهبالشفففان ی ینم ،اما قت
وتهیا را پس م زیم پ ش م رفتم م یینم هم یینم گوی مس ا زهنگ
یرایز اخه اخه م نت ی اره م یینم ه لو ا لوار راحت یماایش ا
فففلوارک شففففان شففففان ر ب قلف یاب یاز راه م ر هن و ته یا را ا
را تیایشان م زهنن تا آخاین تو گمشنه ان را پ نا نننپ
این موضودیاب ارزش مسخاه را قلم ه قلم م گویم تا ه یایستانیایم
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ثا ت نم یا ارب ه از یسفففتم ام آمن اهجام یایم تا اقعاً ه لول تا خوش
گذریپ نقنر اایم گ اا وی ه م یینم ینایایش را ه ویک ییگاب هشان
م یینپ ااب هموهه ،ه ا ف وهب خاصف از طناب ازب را هشففان م یایپ قت
ففلختهب من زیا غبار آن هشففتن سففااپانشففم اال پای ن
یختا کمر
م پاین یمان حا ات را ه اریا یختا ان ییگا ،یر پ ایهر یاب ففسففته
خ س آف تابگ ا ار پاب پ ا ،جلوب من اه جام یایه وی هن تراار م ای،
یختاک مه مهتتا ،آن قزیز فااهما ،از پشفففت ما اهزههشفففنهاش یسفففت
راستش را ی ر از ب ن ش حلقه م ای سااپا نشم م ن ،یمانطور ه
خور ن رهگارهه سااپا نشم م ن ه نریزهیاب زیا یرختان گل خ اه
م هگایسففتپ سفف س طناب را ه ی سففت اسفف اه ای ونرش م یای منتظا
م ماهن یر س را ه ه ا آموخته پس نینپ مویایش را از ر ب ا ا یش پس
م زی ،از یایش را تا م ای ر ب یک اهگشففت م ایسففتای ،یسففتش را
آزای ر ب اسفففن هشفففرهتهاش م گذا فففت ،من ه خویم این یلخو ففف را
م یایم ه ارگایاب لعنت حاال ییگا اتاق یالی ما را تم ز ایهاهنپ نین
یل ل ،ه یختاک موسفف اه خجالت  ،پای ب ففایزایهام ،لبخننب م زیم از
پشففت سففا اهگشففتان پنراههام را یر مویاب لو فا م ایم سفف س آرام ل
خ الم را ه خاههب
جنب مویایش را ی ر گایهش م ناخاهنم تا سفففوگل
ونرمان بام پ ش از ام را رهاب تنن ا ا اقاار نمپ
توب سالن غذاخورب ینگام ام ،ه پس از آن ماا سم رق ص یم اپا
وی ،زن خوشق افه گو فففت اما ههاتاهگ زب جلو آمن ا اطم نان از لو
پاسففف ن « :نام گا ه ه توب چاره ننه زیه؟» این یر از یالیل وی ه تا
آن ا هنازه از مایم ی رب م ایمپ اخالف من ،لو تا م تواهسفففت فففا ینان
القوهب شتاب ه یایاهب زهنگ اش اری م ایپ
یا قت غای بهاب پوزخ ننز هان ه ما هزی یک م ففففن ه ها ههاب
گهت گوی را ا د م ای مثالً ا یینن پالک ما ن ما م گهت «خ ل
از هاتان فا صله یارین! »،لو یُم ونرش را م جنباهنن را ستش ،یر ست مثل
ر سففف یاب ونک ،یمهب پشفففتش را م جنباهنپ گای یم پنر مایریاب
ف ضول پ شنهای م یایهن لو را ا چهیای شان ه س نما باهن تا از ا یر ارهب من
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حافیای رشننپ گای ه ماز لو رفتن هزییک م نیمپ یا جا م رفتم این
الیا مثل هقل هبات ا سفففام م ریختپ اما یک فففب ه قشففف ازب م
پاسا صنای یا تم صناب سافهب مایاههب یر از یمسایهیا مرت ماا مثل
صففناب خویم پا ایپ تا آن ففب هم یاهسففتم ه ییواریاب م ان اتاقیا تا این
اهنازه اغذباهنپ صففبح فایا ،قت یا ففتم توب سففالن هایارخورب صففبحاهه
م خوریم لو تا ییا قت م خوا ن ،من ی ست یا تم قورباب پا از قهوهب
یاغ را تا توب تختش بامت ،یم سایهب باهگای ام ،پ امای مخایب ا ق نک
سفایهاب ر ب یماغ یراز فایهش منال هگهنارب اسفااب جنگ ر ب یقهب
تش ،ه هاههاب ه من هزییک ن سا گهت گوی را از ای پاس ن ه
آیا ق ال من یم مثل ق ال ا قت توب مزرقه ه ست ااب ز ی اخا ستن تنبل
م ننپ از ر ب نارپایهام پای ن خزینم ا سففایب پاس ف یایم ه ففرا خنا
من زه هنارم زنمایهامپ اگا خرا حشفففت ناک خ هه ن ننهاب ه ت هنینم
م ای هبوی ،از گهت همایان ا لبیاب هازک صورت سامازیهاش ینگام
ن نن این حاف لذت یم م ایمپ
آ رین قهوه ااب ا ریا این آن تا زماه ه ظ ههب صففبحگای اش
را ه اهجام اسفففاهن نه ففف این ویپ من نه ی سفففت مها اه ویم ،نه پنر
ااحسففاس ف  ،نه پز ففک ویک خو  ،ه ه یمهب خواسففتهیاب تن اهزه
گننمگون ونولویم رسف نگ م ایم! تنها ر ففر ه م ایم این وی ه
هم تواهسفففتم یر ن لول تا را ا ن رشفففم ا لبیاب سففف ابهاپذیام زینان
ل ه یاب ی قلوب
جوان ،قلب ها فففناس ،بن ما ارینب ،ریه یاب یاقوت
مل حش را لمس نمپ یر ق صایاب س ار گام اج  ،یم نات عنازظها،
زمانیای ه لو را ر ب پایم م گذا فففتم ،از سفففاایت خنر نام صفففننل
یستهیار ه پشت سااسا اینهام لذت م ایمپ یر این لحظهیا لول تا ه اقع چه
وی یر صهحهیاب فرای ر زهامه فا م رفت ا اهگشتش ن اش را تم ز
م ای هسفففبت ه خلسفففهب من ننان احسفففاس وی ه گوی ر ب لنگه
هش ف  ،قا سففر  ،یسففتهب را ت تن س ف هشففسففته تنبلتا از آن اس فت ه
خواین آن را از زیا تنش ا ن ر شنپ ن شمیایش ماجاایاب خ ص تیاب
محبو ش را یهبال م ای :ت صویا یختا چهب لختهاب وی ه خوب ش نه
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ویهن ،ا اسففتخوانیاب اآمنهب گوهه ژسففتیاب زا یهیار ه خوی من یم
ن ننان اتا از ا هبویم تا از این تصففففا یا لذت هبامپ سففف س لو زیاهویس
قرسیاب تصایفیاب ا ه ا را م خواهنن یاگز ه اقع ت مران ،زمان
فففاایر ه منق ویهن از آن قرسیاب آگه یاب زیبار یان پانه اینه
است ذرهاب ک هم این ا یینن قرسیاب قا سیا سا جایش م خروب
م نپ ع ض قا سیا یر لباس سااپا سه ن یستهگل ه یست ق نر یم
ه نشمشان م زیهنپ
گای مگس ف ی ر ا هافش م هشففسففت یا ر ب هوک رههپاینه حسففاس
پسففتاهش م گشففتپ سففع م ای ا یسففت آن را گ ای ه ف وهب ففارلوتت
س س ه ستون « گذار ذینت را را یم» ر زهامه ام گشتپ
گذار ذی نت را را یم« :اگا چه یا ه ن نن رنهرن گوش ن نن ،آ یا
جاایم جنسفف ایش م یا ن؟» مثالً« ،ی ر ا توالتیاب قموم ازب هرننن»
«از یسففت گاههیا ففرالت هگ اهن یا سففوار ما ف ن گاههیا هشففوهن ،اگا
سوار ان ایهن ،مارهب پالک ما ن را یاییا ت نننپ»
من یم گهتم« :پپپ اسم رالت را یم نویسننپ»
یم نطور ه گوههام ه گوههب ققبر بنت ا نسفففب نه وی ه خواهنن
ایامه یایپپپ این ر ز خو وی ،یاییا ت ن خواهننه!
«اگا منایب هنارب ل آنقنر زرگ ه خواه پپپ»
ه وخ گهتم« :ما ،یریاهوریان قا ن سرا ،توب راب م گذا ت مپپپ»
لو ی اره تراار ای« :اگا منایب هنارب ل آنقنر زرگ ه خواه
نویسففف پپپ منظور یار این اسفففت ،احم پپپ یک جورب فففماره را نار جایه
نویسپ»
« ا پنجول ونرت ،لول تاپ»
۳
لو ا نجرا بن پا ا اری یه اب من ففنه وی ،اری یامباتآ ای قهوهاب
یا س اهن ا ح س از ههات ساگام هیقت ار س اش ایه وین ه هظام
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حاال ییگا آمایه وی ه از آن ر ب گایاهن ،ا حالت فففب ه ه سفففاخوریگ
آ رارپ یاگز زیا لمس اهگشتان من هلازین این جملهب پاخا گوهه ه «فرا
م ن یارب نه ار م ن » تن ها ن زب وی ه یر ازاب یری یایم از ا
م ن نمپ یر اا ا سازم ن قجایب ه مجبور ویم ه ا پ شنهای نیم احم ن
من مبتذلتاین ف لم را تاج ح م یای ،منزجا نننهتاین ناهن راپ م ان یمباگا
یا یامباگا ،یمواره ا ا فففت اق ر ب ا ل فا ی م آمنپ ی چ س ه اهنازهب
چهاب لوس فنه رحم ه سفتپ آیا اسفم آن لبن ات اب را ه یک لحظه پ ش
ییففنه ویم گهتم؟ اسفففمش وی ملرففهب یخ پ ففا لبخنففنب م تل لو را
ایزایهب یخ  ۱خواهنمپ اما ا لر ههب اهن ه ار ماا هههم نپ
آه ،خواهننه ه من اخم هرن ،هم خوایم ه ما هشان ییم ه هتواهستم ای
ا فففمپ راسفففتش خواهننه این ههمن ه یر ماز مالر ت ننگ ن یک ه مهتْ
مسففافان افسففون ففنهاب ویم ،هگوههاب راب ففایبپ ر ب زم ن ی چ خو ف
جا یاههاب را هم توان ا هوازش یک ه مهت مقای سه ایپ این خو جا یاهه
یر ر قا ت جا هم گ ای ه طب قهاب ییگا تعل یاری ،ه سفففرح ییگاب از
ی جانپ هرغم گومگویایمان ،هرغم نخلق یایش ،هرغم یمهب غوغایای
ه ه راه م اهناخت ق افه یای ه م گافت ،هرغم نییاه یایش
خرایا تاسیای ه از پ یمهب این ماجاایا تهنینم م ای ،ینوز یم یر
ژرفاب هش فت اهتخا ام سففا نم ،هشففت ه آسففمانیایش ه رهه ففعلهیاب
آتش جهنم وی ،اما ینوز هشت ویپ
ر انپز ففک حاذق ه مس ف ول یرمان من اسففت ،ی تاب ه اما ز ی تا
یامبات تا ماز ففف هتگ خاگو ففف قا ففف ا سفففت ،فففک هنارم ه یلش
م خواین لول تا را ا خوی ه نار یریا بام از ا ه اهنازهب یک قما یوس
آرز ام گ ام تا از این سواس هاخویآگایم هسبت ه قش ها ام وی
ه ی زه ل ن ونولو ریا ومپ
خوب ،رف  ،از تو نه پنهان ه یهبال سفففاحل یم ویم ،یمچن ن این
اقتااف نم ه پ ش از آن ه ه سففااب آبن خا سففتاباش اس ف م از سففوب
یم سهام لذتیاب س ار ه من ارزاه نه وی ،ییگا جست جوب قلما ب
پای ای نار یریا ،ریویااب پاالیش نه اینیا خش از سوسهیاب ضم ا
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هاخویآگایم هبوی هجاب آن خناَیب جایگزین فففنه وی ه حشفففت ذین
ها یر پ یا تپ فا تهیا این را م یاه ستنن ن زیا را متنا سب ا آن آمایه
م ایهنپ سفففهاب ه خل جر یر نار اق اهوس اطلس هیل ل یواب ن خااب
فففن ،یوای سففف ار فففاج  ،موج یاب گلآلوی ،حسففف از ااهگ  ،اما
هگوههاب مهآلویپ ش از این نه م ن از افسون طاباهگ ز ،موقع ت یاقوت
اتهاق قامز قش ن ریویاای من ایا ت ای؟ یر ی ساحل ه مه اج یر
نار خل ی مرزیک یم وی ،اما ا یمهب یرخشفشفش از آسفماهش حشفاهیاب
ه شنار م ارین ساحلش را تنن اییاب یریای سته ایه ویپ سااهجام ،یر
یر از سففواحل ال هاه ا ،ر ه ی والب اق اهوس آرام ،ه غار پنهان ژرای
اخوریمپ از آنجا صناب ج غ فایای گا ه زرگ از یختاان پ شاینگ ه
پشففت یرختاه پوسفف نه ،یر خش جناگاههاب از سففاحل ،ااب هخسففت ن ار
موجسوارب م ایهن ه گوش م رس نن اما مه مثل پتوی خ س ر ب ما افتایه
وی ما سهیا ز ا هاخو اینن ویهن ،پو ست تن لو یاههیاهه نپوش نه
ویپ ااب ا ل ن ار یر زهنگ ام م ل ا فففت اقم ه ا ه اهنازهب ا فففت اق ه
گو سالهاب یریای نپ این خواهننهیاب یاها ا ن نن این مو ضود ه ا ت اق
اینن :ما حتا اگا سفففاحل گ اای یم شفففف م اییم ،ییگا ییا وی ،نون
ریای اقع من خ ل پ ش از آن شفففف اتهاق افتایه وی :راسفففتش ،تا آن
لحظه ،آها ل ی ز ا هام مسففتعار یلورس ل  ،هام مسففتعار لول بتا ،ظایا ففنه وی،
اهزه ،زاهوزیه ،ر ه اال ،یر آن ایوان فرسفففن  ،ا هوق ها رارب
طالی
ساختگ  ،اما ا هظم امالً رضایت خش ساحل یریا گانه ن زب جز یریانهاب
معمول یر آن هاح ه هبویتپ
این سففوس فهیا ی جانیا این ا مباه یرماه ر انپز ففر منرن یرمان
م ففن ،اما نن ن اتهاق ه هتایپ یر هت جه ،از آن سففواحل ه ینگام سففروت
تنهای س ف ار یلگ ا وی ینگام ففلوغ س ی جاه ر ب گایاهنم لول تا را
یم از آن یا ی ر ایمپ ا این یمه ،ه یای سفففا زین یاب ها امم ه پارک یاب
ار پا ،ینوز یم ه گایشیاب ا ه س قالقهمنن ویم ی ست یا تم ارب
ییگا زم نیاب ازب مناسفففب را ه یر آنیا سففف ار رهی ایه ویم از آنیا
هاه ازگشفففته ویم ا مپ اما ایار فففنم ه از آنیا ه ز ر ب گایاهمپ این
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این را یم نویسم ه این هاام نب یم نطور ه هام یاستاهم را ه سوب همایش
از خرا تاسن پ وسففته م شففاهم ،خرا تاس ف ه ه یلن خو ف یایم ههوذ
ایهت هی چ جه ازتا ننهب یه اب حش فففاقااهه ،حماسففف  ،جاهسفففوز اما
هااتوپ ای آمایرا ه سفففتپ آن ح ات حش زیباسفففت ،هگوههاب جاهگناز
زیباسففت ا ه ت از تسففل م ففگهتاهگ ز ،ها ففناخته پاک ه ر سففتایاب
نو پاجال یرخشففان سففوئ سن من آل ن س سففتویه نن ن ه ت هنارهنپ
مارب ا جوالهگاه خوشطاح وی ستانیا ،ا خزهیاب فناماهنن،
قا قان
یر نار جوی بارب تم ز ر ان ،ر ب ه م رت یاب ز ههزیهب زیا لوط یاب
حک ففنه ا حا ف ا ل هامیایشففان یر سفف ارب از یالیا یر نار سففواحل
جنگل ن مار ایستایه یرنیگا را وس نهاهنپ اما یر فضاب از یه اب حش
آمایرا قا ففقان هآسففاه هم تواهنن هنتاین جاایم را ماترب ففوهن یر
ضففمن خوش گذراهننپ گ ایان سففم هشفف منگاه یلبااهشففان را م سففوزاهنن،
مار ح شاه ا تن خوی ان ه ش م زهنن ،ن زیای ت ز از ف جنگلیا ه
زاهویای شان م و نن یلبااه شان را م گزهن ،یر یا گو ه نار فشفش
پاینار ماریاب احتمال ن نه م وی فففففف هه ،اژییایاب ه مهمنقاض نه! ،فففف
جای ه ذریاب خاننهسفففان گل یاب حشففف ه الیهاب پنهاه از لباس
نسب نهاهن ،مثالً ،ه ش جوراب س ای یا جوراب سه ن گلآلویهابپ
م گزاف م گویمپ یر از ظهایاب تا سفففتاه  ،یرسفففت زیا رییه از
یرختاه ا فففروفه یاب هشفففت  ،گل یای ه ه هظام گل گا ز ان ویهن
سفففاتاسفففا سففف نهب وی را پو فففاهنه ویهن ما ،من لول تا ،آنجا هقرهب
قا قاههب جناافتایهاب یافت م ه فقط صن پا االتا از پار نه ما نمان ویپ
ب ه اال م رفت ه آن هقره م ر س ن ههظا پاهخوریه ویپ آخاین اج
ت ننه ر ب صففخاهاب ه خویش را ه االب آن رسففاهنه وی ههس ش خو
پ نا ایه ویپ موشخامای سففوت ه ما زی یررفتپ زیا ربی ففامباب ه
ااب لو پهن ایه ویم گلیاب خ شک ،آرام ،جاقجاق م ایهنپ ستارهب
های ن یر آ سمان ظایا ن ز ی هاپنین گ شتپ صخاهب هایموارب ا سا آن
یامنه تاج ساخته وی یستهب آ هتهاب از یرختچهیا پای ن ما طورب ر ی نه
ویهن ه گوی ما را از یست خور ن اهسان حهظ م نننپ متاسهاهه ،اصالً
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متوجه رای جنگل ه یر ننن پای ما م پ چ ن ه سففبک ماموزب یر م ان
یرختچهیا صخاهیا اال م آمن هشنه ویمپ
آنجا م ماهنه وی ناسای ویم یم ن حایثه م ل ه را رهب هامشا د
قشق یر حومهیا را ااب یم شه یر من ور ایپ
یایم م آین ه قمل ات ه پایان رس نه وی ،امل ه پایان رس نه وی ،ا
یر آغوش من گایه م ای فف یر آن سالن ستویه  ،پس از حملهاب از ت ،اات
خلق ه یر لو تراار م ففن ،ا ففکیاب آرامشییننهاش نون سفف ل ر ان
م ن! تازه قول م سخاهاب را ،ه یر لحظهب صباب ورب اح سا سات،
ا ایارم ایه وی نیم پس گاف ته ویم ،حاال لو فففنه وی ا فففک
م ریخت یستان هواز گا ماا ه شگون م گافت ،من ایمان م خننینم
آن ح شت ا نب رحم ،ا رهرایه طاقتفا سا یم ح ضور یا ت ه
حاال م فهمم این نه هقرهب س ای یر ای ام آ رهه من ویپ یم نطور
ه یراز ش ف نه وییم ،نشففمیاب س ف اه ی ویک ها ففناس زیبا ر هر یم
پنینار نهن نون و قلب چارهب ماا از ها ش ا ن ش نهن :فان
ونک ه مهت ،ه مویاب سفف اه صففاف گوههیاب خون یماهنن ففان
هشفان م یای اگا ی قلو ه سفتنن ،خوایا اایرهنپ ی ال فنه ا ییان از ه ما
زل زیه ویهنپ یا ی لباسیاب رز آ ه تن یا تنن رهه لبا س شان ا
رهه روفهیاب وی ستان یماینه ویپ ااب پو اهنن تنم ه ربی امبا
زیا لول تا ننه زیم فف یمزمان ن زب ب ه توپ خالخال یر م ان وتهیاب
ننن قنم ما ا د ه حا ت ای ه م م اال آمن ه ق افهب زه تنومنن
ا گ سففوی پا الغ تبنیل ففنپ زن زیانشففم از پشففت چهیاب یمچون
اخت ار گل یاس حش اب
صخاهیاب آ ص قلخوریهاش ه ما خ اه ن
ن ن ر ب سبن گلیایش گذا تپ
ا نون ه افرار احسفففاسفففات یر ه ام ینار آ فففهتگ متها ت سفففت،
م فهمم ه نقنر ففجاقم ،اما آن ر زیا از این ففجاقتم هاآگاه ویم ،یایم
م آین ه از خوهسففایب خویم ففگهتزیه ففنمپ ه یمان ف وهب یسففتورب
زمزمه ار آیسفففتهاب ه آیم ،حتا یر نتاین موقع ت ،ح وان یسفففتآموز
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قاق ایهب سفففا هیوای را رام م نن نه ام ن یا ههات ییواهه ارب پهلوب
ن هار پاب جوان را ه جنبش یرم آ ری ،نه سففف تاره یاب سففف ای ه قلب
رام نننه را سورا م ننن!ت ،لول تا را از جایش لنن ایم آرا سته ماتب
حا ت اییم هاماتب یزیاهه ه سمت ما نمان ی ینیمپ پ شت ما ن ما
اگن ا ست شن ر پارک نه وی آ سورب خوشق افهاب ا ریش وتاه
فففلوار راحت
سففف اه مایل ه آ هج بزایهاب اقع ت پ ااین ا ایشفففم
سفففا فام ،احتماالً فففویا گ اه فففناسففف ی رلیار ،از تا لوی ه ارتهاد آن
گذرگاه ت هاب ر ب آن هو ته نه وی قرس م گافتپ لننب هآساه از یه
یزار پا شتا م ن من ه ییگا هه س یر س نهام هماهنه وی ا صناب غژ
جا گذا ففتن خط تامز از آنجا ی ر ففنمپ لو ینوز یا ففت لباسففش را ر ب تنش
راست م ای ا لمهیای ه یاگز فرا هم ایم یختا چهاب ناهن ،نه رسن
ه آن ه ه ز ان آ ری ،ه من فحش م یایپ
اتهاقیاب هاخو اینن ییگاب یم ااب ما افتاین مثالً ،یک ار یر س نماپ آن
ر زیا لو ینوز ااب رفتن ه سففف نما ی جان یا فففت یر سفففال ی م متوسفففره
قالقهاش رفتهرفته م ففن رفتارش شففتا اتابجویاهه ففنتپ آه ،هم یاهم،
ح ساب تاب ،صن پنجاه یا
این یر آن یک سال ،از پ هوتااه
ی یست اهامهب خباب را تحمل اییم یر زمان فشایهب س نما رفتنیایمان
س ارب از اخبار پ ش از ف لمیا را گای تا ش ار یم یینیم ،نون یر منت
یک یه ته یر ی مهب فففها یا پ ش از ی مهب ف لم یا یک جور خبا پخش
م نپ ف لمیاب موری قالقهب لو ه تات ب قبارت ویهن از :ف لمیاب موزیرال،
سفففتانپ یر ا ل  ،خواهننهیا رقصفففننهیاب اقع حافهب یناب
پل سففف
ساختگ یا تنن ،یر فضای اهن هزیه ،جای ه یر آن ماگ یرست ممنود
وی جای ه یر پایان همایشن ییواهه ارن رقصفففننه پ امایب ر ی نتن ا موب
سه ن ن شمن تا ،پنرب ه یر آغاز ا حافهب ا مخالف وی ،حاال یر اای ب
معا ه ایسفففتایه وی ااب یختاش یسفففت م زیپ ف لم یاب پل سففف یه ای
جناگاهه یا فففتنن :یر آن ف لم یا ر زهامههگارانن قهامان فففرنجه م فففنهن،
قبض یاب تلهن ه ل ون یا یالر م رسففف ن ،پل س یای ه ژهت ر هتاس
ویهن ،یر فضفففای سفففخت ها ارآمن ،ت ااهنازیاب مایا یا تبهراران را یر
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فاضففالبیا اهباریا یهبال م ایهن من ه ییگا هم خواسففتم این ف لمیا را
ب نمتپ آخاب ،ف لمیففاب سفففتان ،ففا نشفففماهففناز یرختففان مففایون،
نهاهیاب گلگون ،ر ی معلمیاب زیبا
ا سبرام نیای ا ن شمیاب آ
خ شک جنب ه تنهیرهیاب پاجنجال ،ا سب پای ایو ،همایش ا روی
از رم این فاار ،فا این ی هتت ا یر پنجاهاب لازان ،مشفففت زین یاب
گ ی نننه تهودآ ر ،وی از مبلمان یاب هنه خاکگافتهاب ه ر ب
یم خای م ففنهن ،م زب ه هجاب سففالح یفاق ه ار م رفت ،پشففتک
ار زین یاب جا هموقع ،یسفففت گ اافتایه ه ا این حال ورمال ورمال
یهبال ناقوب ی نهابن افتایه ر ب زم ن م گ شت ،صناب خاخا س  ،خای
ففنن یلچسففب مشففت ر ب ناههاب ،لگنب یر ففرم  ،طناب قاقاهب یر
پا ازبن یرسففت از پ ضففا ه یری ففنینب ه یا ول را یر مارسففتان
سفففتاب م ای ه من حاال خوب م یاهم یعن نهت ۲ی چ اتهاق هم افتای
هجز این ه گوههب اهزب قهامان بوی م فففن قا س زیبایش را یر خط
ا ل هبای یر آغوش م گافتپ عنازظهاب را یم یر سفففالن همایش ونک
یم ایهاب ه پا وی از چه یا وب ذرت ویایه ه یای م آ رمپ االب
یسففتمالگاینن آ ازخواه ماهن زری وی ،اهگشففتاهش ر ب تاریاب گ تار پایش
ر ب ننهب اج وی ،من هاخویآ گاه ففففا هه یاب لو را گاف ته ویم
اسففتخوان فرم را ه سففمت ففق قهاش م ایم ه ی یارپ  ۳از پشففت سففا ما
ا د ایهن زیا لب غاینن قج بتاین حافیا را زین فففففففف هم یاهم یرست
فهم نم یا هه ،اما آهچه ففن نم ماا ایا ففت ه یسففت مها اهم را از ر ب ففاههب لو
پس رشمپ گمان ق هب همایش را هههم نمپ
ضا هب ییگاب ه ه خاطا یارم ه ها ما وط م ن ه ب  ،یر
راه ازگ شتمان ،آن را یرم هوریینیمپ ست مایل ماهنه ه ها یم نطورب
ه لو گهتم ه آن منرسفففهب ر زا ههب ایزل ه قاار اسفففت ه آن ا ی
منرسففففهاب قال سففففت از آن همو هه منرسففففه یاب مختلط ه سففففت از
مسخاه ازبیاب اما زب یر آن خباب ه ستپ لو ا ن نن این حاف اآ هت
هر طعنآم ز آتشففف ن اایم ای جملهیاب پاتمنا ،ی پهلو ،توی نآم ز،
ا نییاه یاب نخوایاهه سفففاخوریگ یاب چگاهه ،را ا ظایا آزارهنهب
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منرق یر یم آم خت ماا ه ز ایا ففت ه ا یمان فف وه حت نمپ یر یام
حاف یاب فففا ما ههاش حاف یای نون ق جب خت معا هابپپپ خ ل
عورم اگا حافیاب تو را جنب گ امپپپ موجوی پستفراتپپپ تو
احم
هم تواه ه من یسفففتور نی پپپ از تو حالم ه یم م خوریپپپت ویم یر یلن
فففها خهته صفففناب یشیش پ وسفففتهب ما ففف نم ر ب آسفففهالت خ ا انیا را
م ففن نم ا سففاقت پنجاه مایل یر سففاقت م راهنم ه ی هها پاتا لس فوار
نااغ ر ب ما نشان را ر ن ایهن از من خواستنن ایستمپ لو را ه ینوز
یا ت یذیان م گهت سا ت ایمپ پل سیا ا نجرا ب نجن س ه ا
ه من هگاه ایهنپ هاگهان یمهن ز آرام گافت لو ه سفففوب آنیا پاتوی از
مح بت تا ا هن ،پاتوی ه یاگز ه مایاهگ من ه تا ا هن ،زیاا ،ههوق  ،لو از
قاهون ش از من م تا س ن ،قت اف سایاب مها ان پل س ما را خ ش نهن ا
ام خزینیم ی ر نیم پلکیاب لو ننان سته از نهن ه گوی اهموی
م ای از یرماهنگ سست نهاهنپ
اینجا م خوایم اقتااف قج ب رنمپ م یاهم ا فففن نهش ه من خوای
خننین ،اما را ست را ست ی چ قت یر ست هههم نم ه از هظا قاهوه ضع ت
من لول تا این نگوهه ا ففن ،ینوز یم هم یاهمپ راسففتش ننن ن ز قج ب
غایب یای گافتمپ یر ایالت آال اما جا هجای محل اقامت سففاپاسففت ویک
یت م ممنود است ،مگا این ه یایگاه یستور نینن یر م نه سوتا ه یر اا اش
الیم را از سففا ام یارم قت خویشففا هنب سففاپاسففت ن یایم مااقبت از
ویک زیا نهاریه سففالهاب را م پذیای یایگاه ییگا ی چ هقشفف هناریپ یک
پاسفففش :آ یا پنرخوا هنهب سفففوگل هو الغ زی با ههسفففگ اب نون لول تا،
پنرخواهنهاب ه فقط یک ماه صاحب این هقش وی ،زنمایهب ر انرهجورب
ا ثا ت اهنک اما خوی سفففننه ،ا پشفففتواههاب ار پای  ،ا پ شففف نهب جنای از
یمسا ستاب نن یر ننن مارستان ر اه  ،را هراست م وی خوی شا هن
یاهسفت ،یر هت جه سفاپاسفت؟ اگا هه ،آیا قاقالهه وی یا جائت یا فتم ه ه
سازمان هزیست خبا نیم اایشان قایضهاب نویسم اصالً این قایضهیا را
نرور م هوی سنن؟ت گذارم مامورب این ضع ت منن مها ان م شروک
یلورس ی زن خراهاک را ارس نن؟
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از تا خاههیاب ففهایاب ونک زرگ تابیاب ففمارب را ه
یر ارهب ازی اج ،تجا ز فازهنخواهنگ هو ته نه ویهن قاض گافتم ا
احسففاسف آم خته ا گناه خواهنمپ متاسففهاهه ،یر یمهب آنیا ن زب ش از این
ه افتم ه ی لت سفاپاسفت اصفل چهیاب سفاپاسفت اسفتپ پ لوین زَپل
اگا اسمشان را یرست ه خاطا یا ته ا مت ،یر تاب قرورب یر ارهب قاهون
ازی اج ،ح تا یک ل مه یم از یختاان مایر یر یسففف تان ر ب زاهو یاب
هاپنرب هنو تهاهنپ هتاین ی ست من ر سالهاب وی یر ارهب خنمات اجتماق
راگو۱۹۳۶ ،ت ه پ ایختا سایهاب از اهبار مخه خاکگافتهاب ااب منن
یریمنن ا ن ش نپ یر این ر ساله هو ته نه وی« :ی چ قاهوه هم گوین ه
یا وی این سفففاپاسفففت یا فففته ا فففنن یر این مواری یایگاه یم یخالت
هم نن ا نش هشان هم یینپ فقط زماه ه موقع ت چه آ رارا ه خرا
م افتن اری م نان م ویپ» هت جه این ه قت فایب خویش ر سما از یایگاه
یرخوا ست م نن ه ه ا اجازهب ساپا ست وی را نینن ه ساپا ست
اگزینه م فففوین اما ماهیا طول م شفففن تا هامهاب از یایگاه اایش این ،تا
الیاب خا ستاباش ااب زیا ال گافتن ویک ر ن نننپ گمان یر این
منت ویکن ایایمنصففهت یر موری من ،یعن یلورس ی زت از هظا قاهوه ا
وهیاب خویش زهنگ م ننپ قت یم ه حرم یایگاه صایر
گاییا
م وی ،ننن پاسش از ز ان قاض  ،ننن پاس راض نننه از ساپاست ،یک
لبخنن ،یک تأی ن ،همهم اراه پشت پنجاهپپپ سااهجام قااریا گذا ته م ویپ
ا این یمه ،من ینوز جائت هنا ففتم از یایگاه نن ن یرخواسففت رنمپ فاصففله
گ ا ،موش اش ،توب سورا خویت پنهان وپ اما قت م سائل مال ه م ان
آمن ،یایگاه نینا فعال ن :ی ساپاست آزمنن ،یت م یزیینه نه ،خص
سوم آزمننتاپ اما یمهن ز قال اهجام ن ،س ایهاب از اموال یم هو ته ن
خاههب ونک مایرش یسففتهخوریه ااب زمان زرگسففال یلورس ی ز اق
ماهنپ ه این تات ب ،فرا ایم هتاین س ا ست این ا ست ه یرخوا ستهامهاب
پا هرنمپ از سفففوب ییگا ،این پاسفففش یم ه ذینم زی ه اگا زیایب سفففا ت
ماهم ،آیا ممرن است از جای فضول پ نا وی ،یا س از ایارهب هزیست
ه م ان آین یر ار ما یخالت نن؟
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ی سفففت ما ،فارلو ،ه هگوههاب حرم ل را یا فففت م تواهسفففت
راه یای پ ش پاب من گذاری ،آن قنر یرگ ا یر مان سفففا طان ج ن وی ه
هتواهسففت ش از قنهاش ارب رننن مثالً ،قت من ینوز یر ففوک ماگ
ارلوت ویم ،م تواهست ه اریاب قاهوه ملک مارزشن ا رس نگ ننپ
البته ا ارب ه خویم ایم ا ر ای یلورس فازهن خوه من اسفففتپ پس
ه با ین اهت ظار م یا فففتم ه خویش را ااب موقع ت ما ه یریسفففا ننازیپ
یمانطور ه خواهننه حاال ییگا یریافته ،من اسفففب فق ابامن اما آن قنر
خای یا یری ه سفففتم ه یسفففت ر ب یسفففت گذارم یر جسفففت جوب
راهحل سفففااغ ل ییگاب ها مپ ن زب ه ماا از این ار ازیا فففت این
اح ساس ح شتناک وی ه اگا ه یا رل ا ساهو ت یرآم زم رو م
ااب ینیهب گاان هایش یل ل تاا م ینیه از ی ستم یر ا ی ،یر ست مثل آن
ق صا اف ساههاب اق ه ا قلهب وی قاار یا ت ا این پا سشن صاحبن
آیننههگاش از هگهبان قصا ه «ناا از این ی ریست هوارب از آسمان غا ب،
م ان صخاهب س اه پایهاش ،نن ن همایان است» هاپنین ن.
فرا ایم یر ایزل یر الی زهان ایزل ت ه تاب یاب ماجع ه
ی چ قت فا صت مرالعه ان را هنا تم ی ستا س خوایم یا ت ،تابیای
مثل رسفففالهب وئرنر ه هام قاهون ق مومت یر آمایرا اخ تابیاب ییگا
یر ارهب ساپا ست وی ان ساپا ستپ یمچن ن فرا ایم یا ارب ااب
ارب ها وی ن ننه خوا ین ویپ م تواهسفففتم ا را ه اه جام
لو هتا از این
اریاب س ارب تشوی نمپ مار این اریا آنقنر زیای وی ه یا یاهشجوب
حافهاباب را گ ی م ای ل لول تا اهجامشفففان م یاین اما یر موری تاب
خواهنن ،فاق هنا ففت ه التماسففش م ایم یا خشففمگ ن ه ا م توپ نمن
هت جه یر سان وی یاگز هم تواه ستم ا را ه خواهنن تا غ ا از تابیاب
هاصففرالح فرای یا یاسففتانیاب مجلهیاب آمایرای یژهب زهان ایار نمپ یا
متن یک یوا االتا از اینیا اایش رهه وب منر سه یرس یا ت  ،گانه
از لحا هظاب ه شان م یای ه از یا ستانیای نون یختاب از ل مباال ست یا یزار
یک فففب یا زهان ونک لذت م َای ،یاگز «تعر التش» را ااب خواهنن
تابیای تا این اهنازه خوب ینر هم یای.

والدیمیر ناباکوف 37 /
اما ز ا این ا رم ه اگشفففت ما ه فففاق آمایرا فاسفففتاین ا ه آن
منرسهب خصوص یر ایزل ار ا تبای وی هجایش این یر امتنای ماز
مرز یک ی ر م زییمپ این ی ر زین اای مان خ ل هتا وی ،نون یر ی
سال یر آن هشت ه مهحارهاب از یینیا پنهان م ماهنیم س س م تواهستم ا
یختاک لوئ ز یا های ام ازی اج نمن الب ته ا ین اقتااف نم ه این یم ه
ضع ت غنهیایم ستگ یا ت ،نون یر قاض یک ر ز م تواهستم از یک
قرب ییواهگ ه قرب ییگاش ا م یر یمان ر ز از این فرا ه هزییک
سال  ۱۹۵۰جورب از ا هوجوان نقلق ه سن اف سوهگاب ه مهت اش پایان
یافته خالص وم تا این فرا ه ا صبا خو بخت ممرن ا ست سااهجام از
ا ه مهت فه قمفل آیفن لول تفاب ی مت فه خون من یر رگیفاب ظایهش
جارب ست س ا نمپ ا ح ساب من ،لول تاب ی م ی ر ا سال  ۱۹۶۰ی شت هه
سففاله م ففن ،زماه ه من ینوز یر ا ج تواهمننبام ه سففا م ایمن گمان
ی ر ن ذینم آنقنر قوب وی ه زمانیاب ی ر را ب نن تشفففخ ص نین ه
پ امای ینوز سبز است یا این ه هظایا سبز م هموی از یر ن پوس نه وی؟تپ
ی ر نم ی تا یامباتن قج ب ،رنننه ا آب ییانن ر ان را م یین ه ر ب
لول تاب س ار ی ستیا تن مارهب سه ینا پنر زرگ ویهش را م آزماین.
یر آن ر زیاب سها ییواهه ارمان ،یق ن یافتم ااب ی ست ا ه جایگاه پنر
لول تا هطاز مسففخاهاب ففرسففت خوریهامپ یا نه از یسففتم ام آمن اایش
اهجام م یایمن تا خاینم ه هام یختا خوی را شفففناس آن را خواهنم از
خواهنمپ این تاب را از یمان تا ها ففف اب خاینم ه تاب جلن اقالب
پاب یریای ونک زیبا مصففور آندر سون ۴ا آن ر ب جلن ازارباشت
را از آن ااب لول تا گافتمپ اما یر هتاین لحظهیاب ا یم ویهمان ،مثالً یر یک
ر ز اراه ه م هشفففسفففت م تاب م خواهنیم هگاه لو از پنجاه ه سفففاقت
مچ اش یر هوسفففان ویت ،یا زماه ه یر رسفففتوراه فففلوغ غذای یلنشففف ن
م خورییم ،یا ا یم ا ارتیاب رق ازب چگاههاب م اییم ،یا ه خاین
م رفت م ،یا ا ییگا راهننهیا چهیایشففان سففا ت ه ما ف ن خای ففنهاب ه
غاق خون گل الب وی یر نارش هش زن جواه ه نا لهاب پات
ففنه وی زل م زییم قت ی اره حا ت م اییم ،لو م گهت« :این یق قاً
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یمان هش پوستگوزه اب وی ه یا تم ااب آن زهره یر فا گاه توض ح
م یایم»ت ،یر یمهب این زمانیا ،هه م ففن ماا پنر ا یاهسففت هه ا را یختا
منپ آیا آن حا ت یاب گنایراراههمان سفففبب تباه این توان ما ااب گافتن
هقش پنر یختا ففنه وی؟ آیا ممرن وی این را ره ا یا ففتن خاههاب ثا ت
زهنگ معمول ر زماه ،مثل رفتن ه منرسه ،ه هبویب ز یآینن اسن؟
ها ایزل را ههتنها هیل ل جوی منر سهب یختااههب قال لره هقلت
جوی الی زهان یر آن ااب زهنگ اهتخاب ایم ،ااب رس ف نن ه این آرز
ه خویم را هگوههاب تا سرح ه یرجهام اجازه م یای ه آنیا چ سباهمپ
ه اقاارب را ره ا مایب فرا ایم ه یر خش آموزش ز ان فااه سهب الی
ایزل م فففنففاختمن آیم خو ویپ حتففا از تففابیففاب ماجع من یر
السیایش هاه م ای یک ار یم ماا ه ال سش ای تا ه یاه شجویایش
یرس نیمپ البته من ی چ م ل ه اهجام این ار هنا فففتم ،نون یمانطور ه
پ شتا یم ضفففمن هو فففتن این اقتااف هامه یا ا فففاره ایم از ی چ ی رل ه
اهنازهب لگن یاب افتایه ،پایاب لهت تا ب رقتاهگ ز شفففتا این زهان
یاهشففجو زار ه سففتم ه یر آنیا گورب از گو ففت اسففتخوانیاب خشففن
م نم ه ه مهتیاب من یر آنیا زهنه یفن نهاهنتن اما ت شنهب قنوان ویم،
گذ تهاب تصویاب مبهم ،یمانطور ه هز یب ر ن خواین ن یل ل
یا ففت ،یل ل ه اقع مسففخاه ،ه الی قنیم گوسففتن گوین را محل امن
م یاهستم.
البته مشفففرل مال یم یر م ان ویپ یرآمنم زیا فشفففار گایش یایمان ا
اتومب ل خای م نپ یر ست ا ست ه شتا ه مهماه ساایاب ارزان م رفت م،
گهگای یم ه یتل یاب لو س پاسفففا صفففنا م رفت م ،یا ه مزرقه اغ یاب
پازرق اق ،ه یم ن یا یرآ من مان را م خورین م بالغ سفففاگ جهآ رب یم
خاج یینن جایاب یینه لباسیاب لو م ن ،خاج اتو وس هنهب ی ز،
ه ینوز یم ما فف ن تواهمنن سفف ار فایارب وی ،اما ه تعم ایاب ونک
مارب ه از یا تپ ر ب هق شهاب یر م ان رقپارهیای ه مقامات
زرگ
لرف ایهن گذا ففتنن ااب هو ففتن اظهاریه پ ش خویم هگه یارم یاییا ففت
وی ه از آن ااب هو تن متن زیا هاه ایم.
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یر طول یک سال لگایبمان ،از ا ت  ۱۹۴۷تا ا ت  ،۱۹۴۸خاج یتل
خورا مان هزییک ه  ۵۵۰۰یالر فففنن نزین ر غن تعم ا ما ففف ن ۱۲۳۴
یالر ق هب خاج یا تقایباً یم ن اهنازهن ه این تات ب ،یر منت  ۱۵۰ر زب
ه یر راه وییم  ۲۷۰۰۰مایل زیا پا گذا فففت م! هزییک ه  ۲۰۰ر زب ه
اینجا آنجا ماهنیم ،این مسفففتماب گ ا آ ا یار هزییک ه  ۸۰۰۰یالر خاج
ای ،یا هتا اسفففت گویم  ۱۰۰۰۰یالر ،نون منن هظم گمان ن زیای را
فااموش ایهام هنو تهام.
وتاهسففخن ،ه سففمت ففاق آمنیم من ش از آن ه پا از ففایب
خشنویب ا م ،از یست احساساتم خااب ویم ،ا سالمتا روفاتا نه
ویپ گانه ی اینچ ه قنش یشفففت پوهن ه زهش افز ن فففنه وی ،ینوز
گلتاج اسفتخوان لگنش ه ونر پسفا چهیا ویپ ۵یر این یک سفال یمهجا
رفت م ،اما هرا ست ی چن ز هنینیمپ یا تم فرا م ایم این سهان یرازمان ه
ا خط مارپ چ از ل زا ه آلویه فففنه وی آن شفففورن زیبا ،سفففایه ،ر یای
زرگ ،یر آن ز مان یر ه گاهن ه ق قب ،ااب ما ن زب هبوی جز هقشفففه یاب
لوله فففنه تاخوریه ،تابیاب گای فففگاب پاره فففنه ،نا یاب هنه،
ا کیاب لو یر ب ،یا ب ،یا ب ،آن یم یرست یر لحظهب اهموی من
ه خوابپ
۴
قت از م ان آرایش هوریا سایهیا ه مارهب  ۱۴خ ا ان ت یا ر س نیم،
پسا جنب ل نب را ه یمااه یاییا ت از گوستن ه یست ما یایپ گوستن
خویش این خاهه را اایمان اجاره ایه ویپ لول تاب من ،آن ه ه ی ر اش
حتا ه مهگای ننازی ،هنینه از ر ب غایزه راییو را ر ن ای ا یستهاب
از مجله یاب هنه ر ب مبل اتاق هشففف من یراز شففف ن ا یمان ففف وهب
ور وراههاب ه ر ب مبل فا ی آمن یسفففتش را یر خش زیاین نااغ ر ب
م ز فا ای.
یم ن ه م تواهسفففتم لول تا را جای مهار زهناه نم ییگا اایم ی چ
فاق هنا فففت ه یر جا سفففرنا گزینمن اما ینگام هامههگاربام ا گوسفففتن
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ها ناخته ،از ر ب هو تهیاب ا  ،هگوههاب مبهم این خاهه را ا ییواریاب آجاب
پو فف نه از پ چک تجسففم م ایمپ راسففتش شففتا ففب ه خاههب ی ز وی یر
فاصفففلهب  ۴۰۰مایل از آنت :ا یمان ظایا ی یب یلگ ا سفففقف سفففهال
سایبانیاب سبز مات سورا سورا ن اتاقیاب ونکتا ،ا مبلمانیای
ه گانه یرنستتا مخمل پازرق اقتا ویهن ،ه یمان وهب خاههب
ارلوت ن نه نه ویهنپ اتاق مرالعهب من زرگتا از اتاق مرالعهب آن خاهه
وی از ف اتاق تا سقهش هزییک ه ی یزار جلن تاب م ن نه نه
وی ،ر تهاب ه صاحبخاههمان ه حاال ااب منت یر ماخص ه سا م ایت
یر الی ایزل یرس م یایه.
ام ن یا فففتم ه منرسفففهب یختااههب ایزل  ،آن منرسفففهب ر زاههب
گاانق مت ،ا هایار زم ن رزش فایبننه ،ضففمن پا رش جسففم آن یختاان
جوان ،خورا قلم یم ااب ذینشففففان فاایم ننپ گوسفففتن گوین ،ه
ق ضا تش یر ارهب قایتیاب آمایرای یا ههنرت یر ست وی ،ه من ی شنار
یایه وی ه این ما ز آموز ف ممرن اسففت یر از آن هموهه مؤسففسففهیای
ا فففن ه ه یختایا «یرسفففت خوب یای م یینن ه نه ار ننن تا قرا
وب خو یا ففته ا ففنن هه قلم خوب خوب» این یق گهتهب خوی ا وی،
نا ه آن قق نه قالقهب ار پای اش هسفففبت ه این ن زیاتپ ه هظا من ،آنیا
حتا یر آموزش یم ن یرس یم موف هبویهنپ
خاهم پناَت ،منیا منرسفففهب ایزل  ،یر هخسفففت ن گهت گویش ا من از
زی با»ب یختا م تعایف ای آ ! لول !ت یمچن ن از
«نشفففم یاب آ
ی ست ام ا آن «ها ،هب فااهسوب» ها ،ه! گوستن!ت فففففففف پس از آن ه یال را
پ ش ی ففف زه ورمااهت فاسفففتای ،ا هوق ایاب ژرفاهنیشففف  ،ه ا ا یش
ا هنا خت گ هت« :آ قاب یامبای ،راسفففتش ما اصفففاار هناریم ه
نا
یاهشآموزاهمان ام تاب ار اینن یا تواهنن پایتختیاب یمهب شفففوریاب
ار پای را ه ی چ س یم توب یه ا یرسفففت لن ه سفففت از ا ننن یا تاری
جنهیاب فااموش نه را مثل لبل از ا گویننپ شتان ینف ما این ا ست ه
چه یا تواهنن ر ش زهنگ گا ی را یای گ اهن خوی ففان را ا آن سففازگار
نننپ ه یم ن یل ل ،شتان تأ ن پاف شارب ما ر ب آموزش نهار ینا ا ست:
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ینا همایشفف  ،ینا رقص ،ینا مناظاه ینا ی سففتپسففایا پ ما ا اقع تیاب
م شخ ص ر هر ی مپ یال ن گ ااب ما یاری ه ی رهاب از زهنگ پا م گذاری
ه قاار مالقات ا پسفففایا ،لباس مخصفففوص ااب این قااریا ،تاب یژهب
آموزش آن ات رت قاار مالقات اایش یمان قنر ایم ت یاری ه تجارت،
ارتباط یاب تجارب موفق ت تجارب ااب فففما ،م خننی م گوین] یا ه
یمان اهنازهاب مهم اسففت ه ففایب این یختاان ااب منپ ی ر ث یامباین از
یم ن حاال اری هظام زهنگ اجتماق اب فففنه ه این هظام نه خوای م نه
 ،یار خاههیاب سا خ ا ان ،آ جوب س اه
هخوای م از نا یاب سوس سفا
و ا وال ،ف لم ،رقص گا ی ا پسففایا ،جشففنیاب ففباهه یر نار یریا
حتا جشنیاب آرایش مو تشر ل نه است! طب ع ست ه اخ از این اریا
یر منرسففهب ایزل پذیافته ه سففتن آنیا را ه سففمت اریاب سففازهنهتا
جهت م یی مپ از سوب ییگا ،سع م ن م ه مه پشت ن م ر ه ر نای
ای ست مپ خال صه گویم ،ا هاه این از اخ فنون آموز  ،شتا ه ر ا ط
توجه یاریم تا ه هگارشپ این یعن  ،البته ا حهظ احتاام ه ر س ا ییگاان،
ما م خوای م چهیایمان آزایاهه ا یه اب زهنهب پ ااموه شان ارتباط اقاار ننن
هه این ه یر یه اب هنهب پوسفف نهب تابیا غاق ففوهنپ ففاین ما یم ینوز
یهبال راه نارهایم ،ل یو اراهه یر پ یافتن آه م ،مثل متخصص زهاه ه
غنهاب را زیا یستش احساس م ننپ ما ه ر ا ط اجتماق سازماهنی فرا
م ن مپ ی تا یامباگ ،ما از موضففودیاب ر ر ه یر گذ ففته ه یختاان
یای م یایهن ییگا فاصله گافتهایمپ یر آموزش سنت ااب یاهش مهارتیا
هگاش یای ه چه یا ااب ایارهب زهنگ فففان ه آن ه از یارهن ی چ جای
هم گذا ففتننن مثالً ،ففاین آیم ن ن گوین منظور این اسففت ه ااب زهنگ
فففویایایشفففانپ آقاب یامباسفففان ،گذار منظورم را ا یک مثال ر فففن نم:
یاهسففتن جاب یک سففتاره خ ل مهم اسففت ،اما ااب زن خاههیار جوان یاهسففتن
جاب یرست جایخ تو آ زخاهه س ار مهمتا از آن استپ ما م گوی ن تنها
ن زب ه اهتظار یارین یر منر سه ه چهتان ارائه یینن آموزش سالم ا ستپ اما
منظور ما از آموزش ن ستپ یر زمانیاب قنیم ا صل ا آموزش های وین
منظورم این اسففت ه م تواهسففت چهاب را ایار ن ه یک یاهشهامه را از
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ا نن یمهب ن زیای را ه یر منرسفففه یرس م یایهن یای گ ای ،یا
گای حتا ش از آن راپ ی تا یاما ،ی چ ه این فرا ایهاب ه ااب چهب
پ ش لوغ اما زب ز مان قا ن سففف را از ز مان تعر الت پا یان یه تهاش متا
ایم ت یاری؟ نشفففمک زی] این ازب ا لمه یا را ر زب از ر اهرا الی
ایزل یای گافتمپ اما ز ما ههتنها یر یه اب اهنیشففه ه یر یه اب ا فف ا زهنگ
م ن مپ یرسیای ه تجا ه هشنهاهن معن اهنپ یوهان یا اق ا حامساایا
ایهیایشان ااب ی ر ث یاماسان نه ایم ت یاری؟»
راستش این اهامهب آموز اب ه ا توض ح یای شتا پایشاهم ای ،اما
من ا ی زن ر فففنهراب ه ا منرسفففه ارتباط یا فففتنن حاف زیم آنیا ا
اطم نان گهت نن ه یر این جا یختا یا خوب تاب م خواه نن این ی ایو
تبل غ ااب آموزش «را ره» یا «ارتباط» ه این منظور اسفففت ه ه منرسفففهب
قنیم ایزل همای اما زب نینن تا ه سوی شتاب ا سنن ،گانه وهب
ان یمچنان ه اهنازهب وهب ص ن م گو ن بستپ
آموز
یل ل ییگاب یم وی ه ماا ه آن منر سهب خ صوص شاهنپ این این
یل ل ااب اخ خواهننهیایم م مسفففخاه نماین ،اما ااب خویم خ ل مهم
وی ،نون من اینگوهه ار آمنهامن یرسفففت ر هر ب خاههب ما یر آن سفففمت
خ ا ان قرعه زم ن خال اب یینم ه پا وی از قلف یاز ا سفففه نهار وتهب
رهگارهه هاب از پارهآجایاب اهبا ففته ننن تنهب ففرسففتهب یرخت
ها ای پای زبن نارجایهابپ از م ان این زم ن
تویهاب از گل یاب ارغواه
خال م تواه ستم خش هوراه خ ا ان اسرول را ه موازب خ ا ان ت یا ما وی
ب نمپ منظورم این است ه یرست پشت آن زم ن خال زم ن ازب منرسه ویپ
این مجمو قه یال را یر هزییر من حهظ م ایپ هاگه ته ه ما هن ه جنا از
آرامش ر اه ها از این هزییر  ،یر یمان لحظه ه متوجه زم ن خال نم
این را ه ز پ ش ن ایم ه م تواهم از اتاق مرالعهام ا ی ر ن قوب یرصفففن
ه مهت یای را ه یر زم ن ازب ،ی ر ا یال یا یختا چه یاب ییگا ،ازب
م ننن حسففاب نم لذت بامن متاسففهاهه ،یر یمان هخسففت ن ر ز منرسففه،
ارگایا از راه رسفف نهن ییوارب جلوب این ففراف شفف نهن فایاب آن
ر ز ،پشت آن ییوار ،نخوایاهه ییوارب از الوار زری مایل ه قهوهاب ساختنن

والدیمیر ناباکوف 43 /
آن نشففماهناز ماهنن ماا امل پو ففاهنهنن یم ن ه مقنار الزم از موای را
ر ب یم ن نهن یمهن ز را خااب ایهن سفففاه از جای آمنهن جلوب
ایامهب ار آن معماریاب احم را گافتنن طاح ساختمان سازب ان را ااب
یم شه معل ایهنپ
۵
ایاب هاک
یر خ ا ان ت یا ،یر خش مسروه سبز ،قهوهاب ،طالی
یاهشففگای  ،ننن هها از آیمیاب مها اه ه ر زیاب خو یا ففتنن ا صففناب
ل نن سفففالم صفففبح ه خ ا م گهت ننپ را رهام را ا آن یا ا گام غا ر
مخصوص خویم حهظ م ایم :ا ایب یم شه گو هگ اپ یمسایهب یست
راسفففت  ،ه فففاین تاجا وی یا اسفففتای یاهشفففگاه یا یا ی  ،قت فففروفهیاب
ییار سش را یاس م ای یا ما نش را آب م یای یا ،م ییاتا ،قت ی
سفففوارهر ب جلوب خاههاش را آب م ای اایم مهم ه سفففت ه یمهب این
فعل یا ا فففتباهاهنت ،ی سفففه لمهاب ا من حاف م زی ،اما خاخا وتاه من
طورب وی ه آ اب خو ایننب نماین خشنویب ماا هشان یین ،صنایای
صم م ت
ه مرتیاب پا س ش را پا م ای از یا ت ،اب ه سمت گام
یر این را ره پ شگ اب م ایپ یر از ی خاههاب ه ی سوب زم ن خاا هب
ر هر ی وی خال وی یر خاههب ییگا یم ی پا فسفففور ز ان اهگل سففف ،
ی فف زه لسففتان مو وتاه پشففم نهپوش ی فف زه فب ینن م مایصففهت۱،
زهنگ م ایهن تنها گهت گوب وتاه سفففا ونهاب آن یا ا من خنا
سفففل قهب خو شفففان را حهظ ننت یر ارهب زیبای یختا خایسفففالم گ اای
ویک ار گوستن گوین ویپ یمسایهب یست ن ام همااتب از یمهب آنیا
خراهاکتا وی ،زه ا یماغ ت ز ففخص ف ت ا له ارپ م گهتنن اایر مایهاش
سااینار سا ساختمان ح اط الی ویه ،ا سمش ااب این قنوان ماهنگار
فففنه ویپ یایم م آین قت از پشفففت پنجاهب اتاق هشففف من ،تاب ،منتظا
یلبا م ویم ه از منرسه اگایی این پ ایختا تنهااهگ ز را یینم ه یر م ن
یال ستپ م و ن ف ضول مارگوههاش را ا ما سک ه کخوای ن یلنوازب
و اهنن زیا نتا هان زش ای ستایه وی تا یال ا سن ارش تگاگ یم ن حاال
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قرع فففنه وی آفتاب سفففای همورب از گو فففهاب ا ن آمنه ویتپ یال
یگمه یاب ت قهوهاباش را هرغم سفففاماب زهننه از گذا فففته وی ،هب
زرگ تابیایش ه سففف نهاش فشفففار م آ ری زاهویایش االب نرمهیاب
سفففاگشفففای قوارهاش صفففورت م زیهنپ ا آن ظایا یختااههب ر سفففتای
آلماه  ،تا اهنازهاب هازیبا م هموی این یم تقص ا آفتاب رم زمستان ویپ
یم ن ه ایسففتای تا ه پاسففشیاب ی فف زهب یسففت ن جواب نین ،ر ب
صففورتش ا آن یماغ وتاه سففا االت لبخننب آم خته ا تاس خجالت آمن
رفت « :مایرت جاسفففت؟ چاره پنرت ،نه اره اسفففت؟ قبالً جا زهنگ
م ایین؟» یک ار یم این موجوی نننشآ ر خویش را ه من هزییک ای
ا هاله اب هاما زی ،اما من اقتنای هرایمن ننن ر ز عن از آن یم یر پا ت
ی رآ یاییا فففت زیاآلوی پایزیاآلوی فاسفففتای خواسفففت ه یال ر ز
یر شنبه ا ی خاهه ان ر ب مبل یراز ر شن «خا ار تابیاب زیبای را
ه مایر قزیزم ی ره ب چگ اایم خاینه رق زهن تا مجبور هبا فففن ه تا
آخا ب راییو را ا لننتاین صنا ر ن هگه یاریپ»
یمچن ن ،این حواسففم را هسففبت ه زه ه هام خاهم یال گن جمع م ایمپ
آ ففف زب وی ففه ففه یمااه یففک جففار اق از
خففاهم یففال گن هظففافتچ
صفففاحبخاههب پ شففف ن ه من ه ارث رسففف نه ویپ یال هایارش را یر منرسفففه
م خوری از این جهت راحت وییمپ من یم یر ته هب صبحاههیاب مه صل
گام این ام ه خاهم یال گن پ ش از رفتنش یرست م ای اریان نه
آزار ریزه اربیا را
ویمپ خنا را ففرا ،نشففمیاب تار ن این زن مها ان
هم یین من ه ز یر ماتب این تختخواب ه مهارت مماهننب رس نه ویمپ
ا این یمه ،یمواره سفففواسگوهه احسفففاس م ایم ه ففف راه ها ویگا
ن زب جای جا گذا ته است ،یا این ه یر زمانیاب هایرب ه خاهم یال گن ا
لو یمزمان یر خاهه وی هگاان ویم لول تاب سایه یر گ یاب آرام خش پ شت
م ز آ زخاهه ت سل م غمخوارب مایراههب ا ویپ یم شه فرا م ایم ما یر
خاههاب شهاب پاهور زهنگ م ن م یا لحظه صورت پو ستماهننب ا
یقت ،
لبیاب خوریه نه هازک از پ شت پنجاهاب ه پایهیایش ،از پ
شففف نه هشفففنه ه یر ن زل زیه تا رایگان ن ز یای ب نن ه اما هنهتاین
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یازه نشم حاضا وی خش از یار هنارش را نین تا این ن زیا را ب ننپ

۶
یففک لمففه یم یر ففارهب گوسفففتن گوین گویمن مهمتاین ن زب ففه
یمهشففف ن ا ا را ااب من لذت خش م ای یا یسفففت م اقت م فففن ا
آسفففویگ خاطا ا را تحمل نم این وی ه این یمهشففف ن ه معناب امن ت
تمامق ارب وی ه خ ص ت خوب ا ه من م یای ،ه من ه نن ن راز مهم
یا تمپ هه این ه این راز را م یاهست ،هه ،ی چ یل ل خاص هنا تم ه آن را
ا ا یر م ان گذارم ،ا یم خویمحورتا ی ربگزینتا از آن وی ه
متوجه ن زب ففوی یا ه ن زب ففک نن ه خواین پایه ن زب اس فن
من یم پایه جواب نیمپ پ ش ایزل یا از من خوب گه ته وی اایم
پ امرسفففان خو ویپ حاال اگا این آقاب گوین سفففل قهب ماا هسفففبت ه جنس
مخالف یرم یافت از یویت لول تا اخبا م ن ،فقط تا آنجا ه این موضود
ایم ت م یای ر ب آن مرت م ای ه ه پ اایگ هگاش من هسففبت ه
خویش پ باین مثالً ،نام هگاش ر گهاب از ایب هنا ففففت نا یهاب از
یازگ یا ت ،زیاا هرغم ذین رهه ر حافظهب ضع هش این متوجه
وی ه من ا را هتا از سا نان ایزل م ناسمپ مای زن مال خول ای ل
ل وی ا صففورت خم اب ق افهاب ه از پای نتنه ه ففرل یام ه سففمت
اال م آمن ه ی اههب اریک م ر س نپ اههیایش یم م زان هبویهنپ ر ب
یک سمتن سا مخا ط گال ماهننش مویاب س اه هام ااق یا ت ر ب
سمت ییگاش ننن یستهب اریک از موب صاف نسب نه ویپ اما خش پای ن
نهش خ ل گننه وی ر ب پایاب سففف ار لهتش ه سفففنگ ن هام ف ل
جا هجا م ففنپ یم شففه لباسیاب سفف اه م پو فف ن ،حتا اا اتش سفف اه ویپ
ههنرت حمام م ایپ لهجهب اهگل س اش تقل نب خننهیار ویپ ا این یمه،
یا س ا را مایب س ار ی ستیا تن م یین هگوههاب ی ستیا تن
قج ب غایب! هازپا ریهب یمسایهیایش ویپ اسم یمهب پ سا چهیاب محل
را م یاهست خاههاش یر ی ونه از خاههب ما فاصله یا تت از عض از
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این پسایا م خواست پ ایهر ب جلوب خاههاش را تم ز ننن اگیاب توب
ح اطش را جمع ننن سفففوزاهنن ،ااب اهبارش نوب ا رهن حتا اخ
اریاب سفففایه ب خاهه را یم اایش اهجام ییننپ ا ه ز یر ازاب این اریا یر
گو هاب از زیازم ن ه ا مبلیاب اق آرا سته نه ر ب ییوار پو س نه
ل فاشآذینش ،یر م ان لولهیاب اسففتتار ففنه ،ی ففنه ت اهچه آ یخته وی ه
ک م یایپ طبقهب اال گالاب ونر یا ت
آنیا رالتیاب الرل
م یم هقا ف م ای ،فایبرارب قنیم پ ییوار مایل گالاب را ه ن زب از
اتففاق زیا ففف ا اه زرگتا هبوی ففا قرسیففاب زرگ از آ ندره ژ ید،
چایکوفستتکی ،نورمن داگالس ،ی هویسففننهب معا ف ییگا اهگل سفف ،
نیجینستتکی یمففهاش ران اگیففاب اهج ات ،هرا لد دی دا بلنیم
پا فسورب ن گاا ا نشمیاب تا از یاهشگاه م ن ستانت مارسل پا ست۱
آراسفففته ویپ ه هظا م آمن ه یمهب این آیمیاب چاره یارهن از آن سفففرح
بیار ر ب ما م افتننپ آلبوم قر س یم از یمهب جَکیا هنکیاب محله
یا فففت زماه ه فاصفففت پ ش آمن تا آن را رق زهم هظایای معمول
نیم گو ستن لبیاب گو ت اش را ر ب یم ف شای ا خ شم اهن هزیه زیا
لب گ هت « :له ،آیم یاب خو ا هنپ» سففف س نشفففم یاب قهوهاباش ر ب
خایهریز یاب زی با یناب پار نهه قا ففف یاب پ ش پااف تایهب خویش ا
طاحیای از نشفففمیاب ن ب ،گ تاریاب قرعهقرعه ،هوک پسفففتانیاب آ
طاح یاب ی ننسففف ر زت ناخ ن ا ق ا فهاب مبهم ر ب اسففففهب نو
هقا ففف فففنه یا گلناه طاحیار ماهن گهت« :یر از این گال یا را ایار،
خاهم ر هر ی اایم آ ریه از م ل ا فففتهاب من شفففتا اسفففتپ» ۲یا «این
گل یاب و ب را خاهم ت نل اایم آ ریه ،گل یاب قشفففنگ ه من از آن یا
زارم» آیم اهن هزیه ،غمگ ن س فاسویهتپ
من گوستن ا یم یهتهاب ی سه ار راهی ازب م اییمپ نا ه یالیل
آ ففرار ،یم شففه تاج ح م یایم ا ه خاههب ما اینپ قت پشففت م ز فراهی
م ه ش ست ،یا ی ی ست ناق وتایش را ر ب پایایش م گذا ت مثل
مجسمهاب فاسویه ضا هخوریه یا مثل مایه ه صهحهب راهی خ اه م نپ
خسخس نان ههس م ش ن یه یق قهاب فرا م ای س س یک حا ت
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ازهنه اهجام م یایپ یا چاره حتا پس از منت شفففتا فرا این م گهت
ش! ا این لمه فرش م لازین یمزمان صناب اق آی ستهب سه پ اب
ه ب ه صناب غاغاه این وی پ شت این لمهاش ن نه م نن س س
قت ه ا یشفففنار م یایم ه خویش ش اسفففت آه قم ق م شففف ن
ا ا یاب ماه اش را اال م ای.
گای یم ،پشففت یمان م ز ففراهی ،صففناب پاب اینهب لول تا را ه توب
اتاق هشففف من طبقهب پای ن خاهه رقص تماین م ای م فففن نمن اما حواس
ازهشففسففتهب گوسففتن یر آرامش اخت امل وی از آن ریتمیاب اینه
ی چ هم فهم ن :یکپپپ ی پپپ یکپپپ ی پپپ زه ه ه پاب قائمن راسفففت
منتقل م ن ،ا پاب ییگا یر یوا ه یک سمت م ناخ ن ،یکپپپ ی پپپ
فقط قت پا یایش را از م ای یر از آن یا را تا م ای ییگاب را
م ش ف ن یر یوا ه پا از یرم آمن س ف س ر ب پنجهیایش فا ی م آمن،
حاال حایفن رههپاینه ،افایهاب قبوس من سففاش یا گوههاش را م خاراهن،
گوی از آن ضا هیا و شیاب ملرهب تاساهگ ز من گ ی نه استپ
گای یم قت من گو ستن ر ب صهحهب راهی غور م اییم لول تا
قوز ایه اری اتاق م ففنپ راسففتش تما ففاب ق افهب گوسففتن ا یا ار آمنن
لول تا اایم هوق ساگام ویپ لو جلوب ما م ای ستای گو ستن ،یر حال ه
ن شمیاب ف ل اش ینوز ر ب مهاهیاب راهی ثا ت وی ،ا احتاام ی ستش را
یرهه اهگ شتان لش را از ی ست ا
لنن م ای ا لول تا ی ست م یای
آن ه لحظهاب ه ا هگاه نن ی اره ر ب صفففننل اش
ا ن م شففف ن
م هشفففسفففت تا یر یام ه من اایش ن نه ویم فا ر یپ یک ر ز ،ی ر ا
ایسففمس ،پس از ی یهتهاب ه ا را هنینه ویم ،ماا ه یین ،پاس ف ن« :حال
یمهب یختا چهیایت خوب اسفففت؟» از این پاسفففشفففش معلوم فففن ه ا ا
نشففمیاب ر ه پای ن قبوس ه مهگاهیایش یر یرناهه لول تاب ماا ،ینگام
سففا زینیایش ،ضففاب یر ففمار اهواد لباسیایش ایه :ففلوار ج ن آ ،
لوارک ،ربی امبا نهلتره.
نننان قالقه م ل هنارم ه این قنر طواله ر ب فففاح حال این مای
چاره ماهم یر مال تاسففف ،این را یم گویم ه یک سففال پس از آن ،یر
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سهاب ه ار پا ه یاگز از آن سها اهگ شت ،یرگ ا ماجاای ث ف ن ،آن
یم یر ها هاپلتپ اگا هخاطا هقش قج ب ا یر زهنگ من یر ها ایزل
هبوی ،یاگز ه ا ا اره یم هم ایمپ ه ا احت اج یا تم تا از من حمایت ننپ
راسففتش ی چ اسففتعنایب هنا ففت ،یک معلم م انمایه ،اسففتایب خاصفف ت،
پ امای ناق هگوهسففار یل هیمزه ه ف وهب زهنگ آمایرای را ا یینب
س تحق اآم ز صففف م ای از هاآگای اش هسففبت ه ز ان اهگل سفف یم
ساافااز ویپ حاال ا یر ه واهگلننن هظایا اخای خوی ن ا ست پ ایا اایش
آ از م خواهنن جوانیا هواز ففش م ننن نه یمه را گول م زهن خوش
استت من اینجایمپ
۷
ا نون این ظ ههب ههاتاهگ زن هو فففتن از افت آ فففرار اخالق لول تا را ه
اهجام اسففاهمپ اگا سففهم ا یر یامن زین ه آتش احسففاسففات اینگوهه زرگ
هم ن ،یاگز مو ضود مال منال ه م ان هم آمنپ اما من ضع ف ویم ،قاقل
هبویم ،ه مهت چهمنر سهاب من ماا زرخاین خوی ایه ویپ ۱م نن قن صا
اه ساه  ،اح سا سات مها اه زیای نن قن صا رنجه سبب ن ا یر این
معامله سوی نن.
پول توج ب یهتگ اش ه فففاط فا این ه قنه یاب اصفففل اش یر
یهتهیاب هخ ست زهنگ یر ایزل ست یک سنت وی تا آخاین یهته
ه یک یالر پنی سفففنت رسففف نپ یاین اهواد ینیه یاب ونک خاینن
خورا یاب این این ا ه س نما ااب تما اب یا ف لم ه ر ب پایه
م آمن هشاههب لننهظاب ش از اهنازهب من وی ،البته من یم قت م یاه ستم
ن زب یا تهایح وی اههاب را از یل جان م خواین ممرن وی ه از ا یک
وس شتا یا حتا یک ساب امل هاز هوازش شتا خوایمپ هاگهته هماهن ه
نه ستان ا ا آ سان هبویپ هاب سه سنت یا عنیا پاهزیه سنت ر زاههاش را ا
سایب م گافتن یا گاه قنرت ی ست ا وی معاملهگا رحم م ن
م تواهسفففت معجون یااهگا زهنگ  ،آن معجون قج ب هشفففت  ،را ه یر
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هبوی آن هم تواهسفففتم ش از ننن ر زن پ یرپ زهنه ماهم از من یریغ نن،
هیل ل سففا ففت هاتوان قش ف هم تواهسففتم آن را ا ز ر ه یسففت آ رمپ از پ
آگای از قنرت جای ی ییان هامش ،یر ی رهب یک سال منر سه! تواه ست
هاب یا آغوش قا قاهه را تا سه یا حتا نهار یالر افزایش یین! آه ،خواهننهب
من! قت یارب ماا سففوار ا نا لذت تصففور م ن ه مثل ما ف ن مقنس
ست پنی سنت
ییواههاب ه ثا ت اال م آ ری ا سا صنا یارم یه سنت
یک یالرب هقاهاب اارزش پخش م نم ،ه من هخننن یر ماز آن تشفففنی
جهننه لو م شت از آن سرهیا را یر م شت ونرش محرم م گافت ،اما یر
یا صففورت من یم پس از پایان ار سففع م ایم آنیا را از توب مشففتش
ا ن رشففم مگا این ه از یسففت من فاار م ای ،خ زب ام یا ففت ی ر
م فففن تا پولیاب هتاراج ایه را جای پنهان ننپ یرسفففت یمانطور ه یا
یک ر ز یر م ان ی ر تا ی ر منرسفففه پاسفففه م زیم ا پایاب حسفففم
یار خاههیا را سا م زیم ،ه ساتا سا خ ا انیاب مهآلوی ا یقت هگاه م ایم
ه صناب خننهاب ه م ان صناب ت ش قلب من صناب افتاین اگیا گم
م ن گوش م یایم ،ا یمان تنا ب ،ه اتاقش یستبای م زیم رقپارهیاب
توب سففرل آ فف،ال را ه هقشیای از گل رز ر ب آنیا ش ف نه وی ارسف
م ایم زیا الش ر ب تختخواب یسفففتهخوریهاش را ه تازه خویم
ماتب ایه ویم هگاه م ایمپ یک ار یشت اسرناس یک یالرب الب یر
از تابیایش جزیاهب گنی خوب جا سازب نهت پ نا ایم ،یک ار یم از
سوراخ ر ب ییوار ،پ شت تا لوب هقا مایرن ی سن لا ۲،ست نهار یالر
صت سنت ،پ نا ایمپ فایاب آن
خایهاب ،ه گماهم ست نهار یالر
ر ز ،جلوب ر ب من ،خاهم یال گن یرسفففت رار را ه یزی ث ف متهم ایپ
سففااهجام ،هاهب یو ف اش را اال ش ف ن جاب امنتاب پ نا ای ،جای ه
من یاگز شفففهش هرایمن اما آن زمان ق مت را حسفففا پای ن آ ریه ویم
مثالً هجاب پایاخت پول ،ه ف وهاب س ف ار سففخت تهودآ ر ،ه ا اجازهب
ففا ت یر اهامهب ت اتا منرسففه را م یایمپ راسففتش از این هم تاسفف نم ه
ممرن اسفففت ماا یاان نن ،لره شفففتا از این م تاسففف نم ه پس از جمع
این پول اف فاار ننپ فرا م ایم این چهب نشفففمیرینه فهم نه ه ا
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پنجاه یالر توب هش م تواهن خویش را طورب ه اای ب یا یال و ی اساهن،
ه ه ارگا ه از یاریت یر ایالت سوت
یا ه آ زخاههب ث ف ر ستوراه
ور جل گهاب غا ا ایب ه م زی سففف تاره یای ه م یرخشففف نن
ط اره یای ه م پا هن م خا هه یا ار یا سفففاغا سفففاغ  ،ی مهن ز
ناکآلوی ،ژهنه ،ر ح مایه.
۸
قا ان ،یا ارب ه م تواهسففتم ایم تا از پس مشففرل پسففایا اآیمپ حتا
سففتون هاصففرالح هوجواهان ر زهامهب ایزل اسففتار را یم م خواهنم تا ب نم
نگوهه م وی ا آنیا رفتار ای!
یک لمه یم ه پنریا :ی سفففتان یختایایتان را هتاسفففاه ن فاارب هنی نپ
این یرک این مس له ه پسایا یختاتان را زیبا گ اا م ننن اایتان سخت
ا نپ یرست است ه ا ااب ما ینوز یمان یختا چه است ،اما ااب پسایا
یختاب یلا ا ا صها زیبا ای ا ست ،پ سایا ا را ی ست یارهنپ این
اما ز یر جای گاه منیا اجاای ایاره مشفففرالت زرگ را حل م ن  ،ا ما
ییا ز خویت یم یر از یم ن «ج م« یاب ی اسفففتاه ویب ه تاب یاب
«ج ن» را اایش م ایبپ یایت م آ ین؟ حاال ه هو ت یختات ففففنه،
هم خوای ا پسایای ه ی ستشان یاری یم گذراهن تا آنیا ا را ستاینن؟
هم خوای ا یم تهایحیاب سالم یا ته ا نن؟
تهایحیاب سالم؟ خناب من!
ناا پسفففا یاب جوان را ه خا هه یقوت هم ن ؟ ناا ا آن یا حاف
هم زه ؟ جمعشففان هم ن هم خنناه ففان هم گذارب یر خاههب تو
یر حضور تو راحت ا نن؟
خوش آمنب آقا ،یمنود ،خوش آمنب ه این هان هوپ
اگا قاهون خاهه خاهوایه را رقایت هرای ،جلوب ففایک جامش سففا ا
یای هزنپ گذار یر خلوت هبوی ا ه م زان هاراحت ات پ بایپ هگذار پسففایا
فرا ننن ه یختات یختا یک ییو ی سا استپ
هخست این ه این ییو ی سا فهاست ا ساآغاز « اریاب مرلقا ممنود»
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فهاست ییگاب ا ساآغاز « اریاب هسبتا ممنود» هو تپ اریاب مرلقا ممنود
قبارت ویهن از قاار مالقات ا پ سایا ،تنها یا ا ی هها یا سه هها فاق هنا تپ
ییگاب نن اربیاب گا ی پ هاگهته هماهن ه ا ی سفففتان یختاش ه قال
م رفت آنجا ا ا م خننین گای یم ا پسفففایا گ م زی ،من یر
فاصلهب مراه حساب نهاب از ا  ،توب ما ن ،منتظاش م ماهنمپ یر ضمن،
ه ا قول یایم ه اگا گا ی از یختا پسفففایاب خوب پسفففننینه لول تا
ی ستاهش را ااب مهماه رقص ساالهه یر آ ایم پسااههب اتلا یقوت ننن،
م گذارم ا ی البته این مهماه سففاالهه زیا هظا خاهمیاب مسففن هنیمهیاب
سفف ارب اگزار م ففنتپ ففاین این را یم از خویم م پاسفف نم ه آیا یختا
نهاریه ساله م تواهن پ ااین مهماه یاب ر سم زرگ ساالن را و ن از آن
لباس یاب لننب ه از ب الغا هوجوان را مثل از ب فالم نگو م ننتپ از
آن گذ ته ،ه ا این قول را یم یایه ویم ه ی ستاهش را ااب جشن ه خاهه
یقوت نن ل فقط اجازه یا ففت ه زیباتاین یختایا هتاین پسففایای را
ه یر مهماه رقص اتلا یینه وی یقوت ننپ اما ر ب این موضفففود خ ل
جنب ویم ه تا رژیم من ر ب ار اسففففت ،یاگز ،یاگز ا ی چ جوا هک
گ شنخوای ه س نما ها ی ،یا توب ما ن ماچ و سه هرنن ،یا ه ج شنیاب
مختلط یر خاههب یم السیا ها ی ،یا ا پسففاب ی ر از گوش من تلهن حاف
هز هن ،ح تا اگا «فقط یا فففت م یر ارهب را رهاش ا یر از ی سففف تاهم حاف
م زییمپ»
لو از یینن این فهاسففت سففخت خشففمگ ن ففن ه من فحشیای نون
ای نتا از آن یایپ اگا احساس م ایم ه خشمش ااب محا م نن از
خو ن خا ص ست ،گمان من یم ق صباه م نم ،اما خو بختاهه نن ن
هبوی ز ی یریافتم ه از محا م نن از یک ح ل هاراحت ا ستپ هیق ن
تا نون متوجه نهاب ه من یم پایم را از گل مم فااتا گذا ته از اهنازهب
معمول تجا ز ایه ویمپ از گذ فففتهب متنا ل ،از «ن زیای ه یر گذ فففته
اهجام م یای »،از ر زماگ یک هوجوان محا مش ایه ویمن ی چ س
ه اهنازهب یک چه گذ ففتهگاا ه سففت ،ه یژه چهیختایا ،آن یم اهزهتاین،
خامای تاین ،اسرورهابتاین ه مهت اغ م وهب ماه مهآلوی ا تباپ
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ا تباه ایا ت هرنپ هم تواهم ا اطم نان گویم ه یر ساتا سا زم ستان ا
جوانیاب ها ناس را رهب هامنا سب هنا تهن حاال یر هگاه ه گذ ته م فهمم
ه یا نقنر یم ا را ،یر سفففاقت یاب فااغتش ،از هزییک زیا هظا یا فففتم
یم شفففه زمانیای ویه ه ا هاههیاب سففف ار مایااهه از یسفففت من یر ا یپ
گمان حسفففویب من یم یمواره ننگال ت زش را یر تار پوی خوبتن نهب
یر غ یاب ه مهت فا م این اما هطور قرع احسفففاس م ایم حاال یم
م تواهم از یرسففت احسففاسففم مرم ن ا ففم ه ی چ یل ل ااب هگااه جنب
جوی هنا ففتپ این احسففاس از آن ر ب هبوی ه ی چ قت گلوب قا ل لمس
سففهت جواه را شففف هرایهام ه هخوایم یر م ان سففروتیاب مایاههاب
ه یر پسزم نه ال ال م زی خای هرنم ،لره ه این یل ل وی ه ااب من
« ههایت آ ففرار وی» قبارت موری قالقهب خاله سف بلت ه یمهب پسففایاب
ی اسففف تاه  ،از آن وین یاب قاق ایهاب ه «گافتن یسففففت یختاب» ه
لازه ان م آ ری تا س ات نننهیاب خوی سننه ا پوستیاب پا از جوش
ما ن یست ی من ظایاآراسته ،ه یک اهنازه ،ااب یلباک پ ااسته جوان من
سففل نننه ویهنپ خوی لول تا توب یر از تابیایش هو ففته وی «یمهب این
سا صنایا یر ارهب پ سایا حالم را ه یم م زهن» زیا آن ،ه خط موها موها
هز یب م آینت ،ففوخ ف رنتآم زب وی« :ریجا نرور؟» ا یم هز یب
م آینتپ
آن ر زیا جواهکیاب ها ففناسفف را یم اینجا آنجا یمااه ا م یینمپ
مثل پ ااین قامزبپ ر زب ه هخسفففت ن اف ارین ،از پنجاهب اتاق پذیاای
ی ینم ه لو ا هزی یک ایوان جلوب ما ا یم حاف م زه ننپ لول تا ت
پارنهاب یقهخزب قنیم اش را پو ففف نه وی مویایش را ه ففف وهب موری
قالقهاش آراسته وی ،از جلو نتاب ،از ی سو پ چاهنه ،از ققب حلقهیای از
آن را ریا ایه ویپ ر ب ساش یم اله قهوهاب ونر گذا ته ویپ هش
پوسففتگوزه جورابیاب سففه نش از یم شففه ففلختهتا ویپ نا ه قایت،
تابیایش را ه سفف نه نسففباهنه وی ه حافیاب ا گوش م یایپ یر تمام
این منت ه پایایش حالت یژهاب م یای :یر حال ه ی پا را ضا نرب ر ب
یم گذا ته وی ،اهگشت پاب راستش را ر ه ققب ایه تمام زهش را ر ب
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قوزک اهگ شت پاب ن ش سوار ایه وی آرام ققب جلو م رفت ،س س
ننن قنم جا ه جا م فففن ی اره ه یمان حال ا ل ام گشفففتپ قصفففا
یرشففنبهاب ،ینن ایرا ا را جلوب رسففتوراه یین ننن یق قهاب ا ا حاف
زیپ یمزمان مایر خوایاش م و ففف نهن ه هاههب گ زین ماا از آن جا
م ل یماایشفففان م رفتم یرسفففاه ه ققب
ی ر نننن اما من آیسفففته
ام گشتم تنها قشقم را م پای نمپ لول تا ر ز ه ر ز ایا اطواریاب شتاب
یای م گافت ،مثل فف وهب موی اههب خننینن هوجوانیا ه راسففت راسففت تا
ما خم م ففوهن له ففان ر ه ققب م افتنپ قت حس ای صففنایش
ایم ،ینوز اهموی م ای خو ففحال اسففتپ ی قنم ه ققب رفت سفف س
ت ،ا جهت یای ا خننهاب ه ر ب لبیایش محو م ن ه سمت من آمنپ
راستش قایت آه ش نهش را خ ل ی ست یا تم ،این ه این یل ل ه ماا ه
یای هخسففت ن اقتااف فااموشهشففنه اش م اهناخت ،ا گاینهه هاخواسففته ه
ساهو ت ،یا گهتن «هه»اب شنار ته صنای از غاش ه ینگام هواخته نن
وس سففاهو ففتپ از یمهب اینیا گذ ففته ،حاال ه یارم یر ارهب حا ت
جففنففب جففوش هففوجففواهف حففاف مف زهففم ،ایففن را یففم ففگففویففم ففه از
ی ناخففهسفففوارباش از ففاال پففای ن رفتنش یر خ ففا ففان ت یا ر ب آن
ی ناخهب هو زیبا ه ز خو م م آمنپ از ر اب اال م رفت تواهمنن تاب
م گافتپ س س ه حالت خسته ر ب زین م هشست تا ی ناخه ساقتش م
م نپ جلوب صنن ق هامهیاب ما م ایستایپ یمانطور هشسته ر ب زین ،مجلهاب
را از توب صففنن ق ا ن م آ ری ،رق م زی سففا جایش م گذا ففتپ س ف س
ز اهش را ر ب یک سففمت لب االی اش فشففار م یای ی اره حا ت م ای
یر یل سایهر نیاب رههپاینهب خ ا ان م تازینپ
ر بیمرفته هرغم این ه ایه ویکن لوس فففنهاب وی ،ا توجه ه
رفتاریاب خامش یر زم ستان گذ ته یر ال هاه ا ،ه هظام هتا از پ ش ن ام ه
مح ط تازه خو گافتپ گانه یاگز هم تواهسففتم ه ضففع ت پا از یلشففورهام
قایت نم ،ه ضع ت ه یر آن گنایرار ،یرسترار مها ان یک جا زهنگ
م ایهن ،ه هظام خوب ایا یرم آ ریم یر این ار هتا از این هم ن ویپ
یا ب ،پس از یقایق از قش ازب هاام نب یر اتاق سای لول تا ،ر ب تخت
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اتاقم یراز م ش نم ر ز گذ ته را ما ر م ایم تصا یا خویم را ه از
جلوب نشم صورتم هم گذ تنن لره یر اا ا نشم ذینم پاسه م زیهن تما ا
ففففا ین
م ایمپ ی تا یامبات ت اه خوشا هنام ،ا ر گه یاب سفففلت
محافظه ار ،س ار محافظه ار ،را تما ا م ایم ه م نن یختاش ه منرسه
م ر ی ،ا لبخنن مالیم ظایاب خشففنوی ،ا ا یاب لهت س ف اه تبل ،ات اش را
اال م شفففن ه خاهم یال گن خوب ه وب طاقون م ی ین خو فففامن
م گوین ا ففناخت ه از خاهم یال گن یا ففتم ،م یاهسففتم ه یر هخسففت ن
فا صت ه سااغ ج ن ار ا ش م ر یتپ آقاب یم سایهب ی ست را ست  ،یژخ م
ازه ش سته یا هوی سننهب ر سالهیاب مذیب نه فاق م ای؟ت ،را م نن فففففف
ا سمش ن ست ،ه گماهم فااه سوباهن یا این سوئ س فففففففففف ه توب اتاق
مرالعهب ن ن پایهاش ،ا ه ماخ الغاهما ا ا بن سفف سفف ور ی تلاب،
پشففت ما فف ن تای یر اهنیشففهاب فا رفتهپ یر ر زیاب پایان یهته ،گای یم
پا فسور یامبات ا پالتوی خوشی خت یسترشیای قهوهاب یینه م ن
ه ا یختاش تا یتل التون قنم م زهن یتل التون هخاطا ن زیاب خاصففف
معا ف وی :خاگوش یاب ن ن ا پاپ ون مخمل جعبه یاب فففرالت ه
م اه شان منتظا م ه ش ست م تا م زب ااب ی هها خال وی قت خال م ن
ینوز خایه هان یاب آیم یاب قبل ر یش ویتپ ر زیاب یهته یم یینه م فففن
ه ی ر ا ساقت یک عنازظها ما نش را از پار نه از م ان مشاییاب
لعنت ا ن م آ ری ه خاهم صنن شمن ۱سمت ن سالم م گوین اری
خ ا ان ل،زان م فففویپ توب تا خا ههب خوب گام الی ایزل  ،م ان
زن یاب جوان گ ننهاب ه یر سففف ل یاهش شفففاب گ ا اف تایه گ یا هن،
پا ف سور یامبات هگاه سایش را از ر ب تاب ه سمت ساقت م ناخاهنپ
یر محوطهب یاهشففگاه ا شفف ش الی ،پنر ریجا ه یمچن ن یر منرسففهب
ایزل اهج فل یرس م یایت ،قفنم م زهفنپ «یر فه من گهفت مفایر یال
یناپ شهب معا ف ویه یر ساهحهاب یوای جان اختهپ این یم ا تباه از من
ا ففنپ قجب ،پس ماجاا اینطوربسففت؟ حاال م فهممپ خ ل هاراحت نننه
اسفففت» مایرش را مباا ایه اال ایه ،یان؟تپ توب فا فففگاه موای غذای ،
ااب فاار از هگاه پا فسور یست راست  ،ا یم زنمایهاب آرام نن ،ا نشمیای
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مثل نشففم ز ،نا ن خاینم را ه سففمت رایا یاب پ چیرپ چ فا ففگاه یل یایمپ
پ ااین آست نیار پو نم الگایه لهت ی ر گایهم ستم افیاب جلوب
خاهه را پار ایمپ س س ی چ تا پشت سا یختامنرسهابام اری خاهه نم
حتا پایایم را یم ا حوصفففله ر ب مو تن جلوب یر پاک ایمتپ یال را پ ش
یهنانپز ففر ایمپ پاسففتارب زیبا ه مجلهیاب قنیم اش هگاه م ای ،پایایت را
هشان هنهپ ۲ینگام ام ا لول تا ،آقاب ایگار یامبات یامبات یر رستوراه یینه ن
ه یاری اسففت رش را ا اری ننگال ه ف وهب ار پای م خوریپ از نسفات
لففذت ی ننففنان م ای :ی مای فااهسفففوب صفففورتمامابن آرام ففا یختاک
موس ق یان موس و یامبات یامبات اهه ه اهه م هش ننن پنر یر سمت راست
ا پساک موس ق یان پا فسور یمسایهب راست ه پنرش ب سالمت خش
را یر پاا ینهس م گذراهن۳ت یر سمت ن مو س و گو ستن گوینپ یرن پار نه
خاهه را ه از م نن ،لوزب ر فففن از هور ما ففف ن را یر ا م گ ای سففف س
خاموش م ویپ یینه م وی ه ا پ ژامهاب رهگارهه سایهر نیاب اتاق لول تا
را پای ن م شنپ صبح نبه ،آن ه س ب نن ،یختاک سه ن اف اش را توب
یسففتشففوی زیا هظا م گ ای نهش را ااهناز م ننپ صففبح یرشففنبه ه ل سففا
هم ر ی اما یینه فففن نه م فففوی ه ه یال م گوین ییا هرن پ یال ه زم ن
ساپو نهب تن س م ر یپ ه یم الس س ار نجرا یال اجازه م یین ه ه
خاهه این « :ااب ا ل ن ار یک مای را یینم ه ربی امبا پو نه ،البته هجز یر
ف لمیاپ»
۹
ی سففتیاب یال ه منتظا ویم اینن ب نمشففان آمنهن ،اما ر بیمرفته
ی چ نامشان ننگ ه یل هم زیهنپ هجز یر ان ،اسم ق ه را یق ه خاطا
هم آ رمپ ه هظام ا سم شان ا پال فاله  ،ل ننا یال ،انب نس ن من ۱،ا ا ر زنن
مو ها یال ویپ ا پال موجویب ما  ،نق ا فه ،ق نر پا از جوش وی ه
ففف ه تهب یال وی ،گا نه یال ه ا ز ر م گ هت اایش گاین لهت
م ایپ ل ننا یال قهامان تن س منرسففه وی یال یسففت م یهتهاب ی ار ا
ا تن س ازب م ای :گ مان م نم ل ننا ه مهت اقع وی ،ا ما ه یالیل
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هامعلوم آن ر ز ه خاههب ما ه امنپ این خاهوایهاش ه ا اجازه هنایهن ه اینپ
از این ر ب ،ا را ماهنن پاتوب گذرای از آفتاب یر زم ن تن س منرسففه ه یای
م آ رمپ ی چ نام از چهیاب ییگا ی چ هشاههاب از هشاههیاب ه مهت هنا تنن،
هجز ا ا ر زنپ اب س چهاب وی ناق یک رب ا پایاب پامو ،ل موها
گانه یر هگای ل خوشق افه وی فقط یک سال از یلباک سالخوریهب
من زرگتا ،ک حاال ییگا منتیا از ی رهب ه مهت ویهش م گذ ت،
البتففه اگا شفففوی گهففت ففه زمففاه یر زهففنگ اش ه مهففت ویهپ ا ا ر زن،
ونولوب مهاجاب از فااهسفففه ،مثال خو از ویک زیباب ههنننان گ اای
وی ه اخ از قنا صا ا ل هب گ اای ه مهت را ه ه مهت نا س متجا ه
زیاک هشفففان م یای ،مثل ق افهب لوغ امل نشفففم یاب خمار گوههیاب
اآمنهپ مویاب مس ااقش حالت ا ایشم موب لول تا را یا ت یژگ یاب
صففورت سففه ن ف اب ظایف ا ا لبیاب صففورت مژهیاب هقاهفامش از
ییگا هموهه یاب ه مهت یا متا ه ر اه فففب ه وی ،از آن ی یمان زرگ هژای
له سا یان ا ه هورم سبز هم پو ن ،لره تا جای ه ه یای یارم لباسیاب
سفف اه یا آلبالوی ت اه م پو فف نن مثالً ،ژا ت پشففم سفف اه سفف ار فف ک
هشیاب پا ففنه لنن مشففر م پو ف ن ،الک قامز پارهه م زیپ آن فب
من ا ا فااهسفففوب حاف زیم ه این ارم حال لو را ه یم زیتپ لهجهب این
چه ینوز هاب سفففتویه وی ل اژه یاب ما وط ه منرسفففه لمه یاب
ما وط ه ازبیا را ا اژهیاب رایی آمایرای جایگزین ایه وی م یم
لهجه ب ا ل ن یا فففت این ااب ونولوی پاریسففف ه ه منرسفففهاب
ه واهگلننب ا آرمان یاب سفففاختگ ایتاه ای م رفت جالب ویپ متاسففف هاهه،
هرغم این ه «قموب آن چهب فااهسففوب» م ل وها وی ،لو ه یل ل ی سففت اش
را ا ا قرع ای ،پ ش از آن ه ااب من فاصت پ ش آین ه تواهم ه وهب
اح اب خویم از حضففور خو ففبوب ا یر خاههب یامبات لذت بامپ خواهننهام
م یاهن ه ا وین گا ی از یختا چه یا یا ه مهت یاب خوب یلگام نننه
ی ر ا لول تایم ه نه ینف مهم م رسفف نمپ ااب منت م و فف نم ه ه
موها یال قالقهمنن فففومپ ا خ ل ه خاههب ما م آمن ،ه یژه یر تام هاره ه
ا لول تا ه ت اتا همایش گاایش خا ص ه شان م یایهنپ یم شه م خوا ستم
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ناهم ه یلورس ی زن س خ اهترار نه رازیای پ ش موها یال امال م نن،
یلورسففف ه ا پافشفففارب خواسفففتهاب گاانق مت یمهب ریزه ارب یاب
ا رهرایه را رهب مو ها ا یر از تهن گناران یر یای را ااب من تعایف
م ای ه ا نه م گهت؟ خص ت لو اینگوهه وی ه مثالً یک یختا جوان
زیبا ،سای ،یازه مجاب را هقنوان هزییکتاین ی ستش اهتخاب ننن مثالً،
آن یختاب را ه یک ار فففن نم توب رایا ا ی جان ه لو گ هت لوز
پ شم اش ا اه ا ست س س ن نم لو ق سم م خوری قو ض ن نهامت ه
م گوین «تنها ن ز ا اهب تو ،چهپپپ پ» صناب خسخ س خشر یا ت
مویاب قا سففر ت اه ا فاب مصففنوق  ،گو ففواره نشففمیاب اجسففتهب
لب یاب فففهوتاهگ زپ لو م گ هت ه خاطا این ی مه
قهوهاب ها ای
جوایاات ففه ففه خویش آ یزان م نففن معلمیففا سفففازهشفففش م ننففنپ
ی ستیایش م لازینپ ا هاهب یو  ۱۵۰ه ه خویش ار ایه ویپ من
یم م یاهستم ه ر ب ما زهاههاش خال قهوهاب رالت خ ل زرگ یاریپ
این خال را آن ففب یینم ه ا لو ااب آ ایم اتلا پ ااینیاب ر ففن
پشت از حشتناک پو نه ویهنپ
م زیایه م گویم ،ل ی ست خویم ه ستن ذینم یر ساا سا آن سال
تحص ف ل ی ر م زهن حافظهام یمهن ز را ه یای م آ ریپ یر اا ا تالشیایم
ااب رس نن ه این هت جه ه لو نه پسایای را م ناخت ،ی زه موها یال ا
ظاافت از پاس یاین طهاه رفتپ آن ر ز لو ا ل ننا ااب ازب تن س ه ا گاه
ا ن ففهاب رفته ویپ پس از تمام ففنن ازب ،تلهن ای ه ممرن اسففت ه م
سففاقت ییا اسففن ،س ف س از من خواسففت از موها ه ااب تماین صففحنهاب از
ه مایش رام این زن حشففف م آ من پذیاای نمپ ا هاه رب از ی مهب
گایزیا فایب یا ایایای ه موها لن وی یر ا ری ،ا طعنهاب خه ف اما
آ رار ممرن ا ست ا تباه نم؟ت ،یختا زیبا جواب یای« :را ستش ،آقا ،یال
خ ل ه پسفففایا ایم ت هم یینپ راسفففتش من یال رق ب یمنیگایم یا
ی یمان قا پنر ریجایم» این وخ ویپ ننن پاراگااف پ شتا ه آن مای
گننهب غمگ ن ناههاسفففب ا فففاره ایم :یر جشفففن ونر ه تاریخش را
یر ست ه یای هم آ رم آنقنر از ایا تش یر ارهب شور سوئ س گهت
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حوصلهام را سا ای ه هزییک وی یست ه آیمرش زهمتپ
جشفففنتان نرور وی؟ ینگامه ویپ ن وی؟ غوغاپ تو یک لمه گویم،
محشا ویپ لو خ ل رقص ن؟ آره ،ل هه یر حن ماگ ،آنقنر ه م تواهست
رقصففف نپ این موهاب پژمایه یر ارهب لو نه فرا م ای؟ آقاپپپ؟ آیا ه هظا ا
ضففع یرس مشفف لو خوب وی؟ گهت خوب؟ اب ،خناب من ،گو ممتازپ
اما رفتارش یر لپپپ؟ معا ه استپ ل ینوز؟ موها یر پایان گهت« :قا سک
یرهه آی ش ن تا را ه اتهاق یم یست وی ایا ت ا
استپ»
ت ،اب یر ق افه یر یم شففف نن فایبراراههب ا ا یایش گهت« :آقا ،فففما
یر ارهب بالزاک نه هظاب یار ین؟ آ یا اق عاً تا این ا هنازه ه م گوی نن
قال سفففت؟» آنقنر ه صفففننل من هزییک فففن ه وب هاخواسفففتن ام
هام نننهب پو ستش را حس ایمپ هاگهان فرا قج ب ه ذینم زی :آیا لول تاب
من قصففن جا ش ف یا ففته؟ س ف س فرا ایم ه اگا نن ن قصففنب یا ففته،
جاهش ن ا تبای را ااب خویش پ نا ایهپ هگاه خو اینن موها را هایینه گافتم
یر ی یق قهاب یر ارهب ای ات حاف زیمپ س س یال ر س ن ن شمیاب
ماهگش را ر ب ما تنه ایپ من رفتم ی ی سفففت را ه حال خوی ریا
ایمپ ر ب یر از آن قاب پنجاه یاب تار قنربوتگافتهب مشفففبک االب
پاگای لعاب یاقوت خوریه وی آن اینگ ها ففف اهه یر م ان مسفففتر ل یاب
رهههشنه ظایا هاقاینهاش فف حا ت اسب از اال فف یم شه آ هتهام م ایپ
۱۰
گای پپپ جانن خویتپپپ گای ؟ گو ب نم ننن ار نات؟ حناقل نهار پنی
ار این اتهاق افتای ،یایت هم آین؟ ی چ یل حتا طاقت ی یا سه ارش را یاری؟
گای ی چ پاسففخ ااب این پاسففش هنارمت قت لول تا هطور اتهاق یا ففت
یرس م شقش را م هو ت ،منایب را م جوین ،ر ب صننل راحت اب ی
م هشففسففت ،ماش را ه یک یسففته تر ه م یای ی پایش را ر ب یسففتهب
ییگا م گذا ففت ،یمهب اصففول آموز فف را ی ر م ریختم ،جا حتیا را
هایینه م گافتم ،غا ر مایاههام را فااموش م ایم راسفففت راسفففت ر ب
زاهویایم م خزینم ه سمت صننل ن تو م آمنم ،لول تاب من! تو ه من هگاه

والدیمیر ناباکوف 59 /
م ایب ،هگای سای ه قالمت سؤال ماهنن یم سنجاب یر آن ه ش سته وی،
م گهت « :آه ،هه ،ی اره هه» ا ها ا رب ،ا خشففمتپ نون تو یاگز هخواس فت
ی چ هقشفففهب خاصففف ،
ههم ه من م تواهم ،هاخواسفففته
لرف ن
خوایش نم ه صفففورتم را یر م ان یامن پشفففم تو یفن نم ،قزیزم! نقنر
آرز یا تم از یاب اینهب ظایف تو را یر آغوش گ ام ،یا نهار ی ست
پاب صاف تو را ،مثل ُلت تا نه ،سات را م ان ی ستیاب ها سزا ارم هگه
یارم ،پوست ق قهیایت را ر ه ققب رشم نشمیاب ن ن ات را بوسم،
تو گوی «خوایش م نم لم ن ،ففن نب؟ هخاطا خنا یسففت از سففام
ایارپ» من از ر ب زم ن لنن وم تو ه من خ اه وب صورتت را هقمن
رشففف ایاب ت ک قصفففب ماا یرآ ربپ مهم ه سفففت ،مهم ه سفففت ،من
پوست لهتم ،مهم ه ست ،گذار ه یاستان فال ت ارم ایامه ییم.
۱۱
گمان م نم پ ش از ظها ر ز ی نبهاب از ماه ی سامبا وی ه خاهم پناَت
از من خوا ست ه یینار ا ا مپ آخاین ارهامهب یال ه ی ستم ر س نه وی
خبا یا ففتم ه هماهیایش خوب ه سففتپ اما هجاب این ه نن ن قلت موجه
را یل ل این فااخوان ناهم ،اهواد ن زیاب حشفففتناک ه ذینم زی پ ش از
آن ه تواهم ااب این گهت گو ا ا ر هر فففوم مجبور ویم ا شفففرهاب
«ج ن» خویم را سازمپ از پلهیا اال م رفتم رگرگم مثل یل م زیپ
زه گننه ا مویاب جوگننم  ،یماغ پهن زرگ نشمیای ونک
حال ،ر ب یستهب صننل نو اب قاار
پشت ق نک قابمشر  ،سنگ ن
گافت یمزمان ا ا ففاره ه پشففت معمول خوار نننهاب گهت « :نشفف نپ»
ااب یر ی ثاه هاب ا نجرا ب لبخنن ه من خ اه نپ یایم م آین ه یر
هخسفففت ن یینارمان یم این ار را ای ،اما آن موقع م تواهسفففتم هگایش را ا
تا ا ی پاس ییمپ هگایش از ر ب من ایا ته نپ گمان م نم یر فراب
فا رفتپ ه یا پل سففهاب از یامن پشففم اش یسففت م شف ن اثا گچ یا ن ز
ییگاب را از ر ب آن تم ز م ای فرا م ای ه نگو هه فففا د ننپ
آن ه ه من هگاه نن ،یمچنان ر ب یامنش یست م ش ن.
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« گذار رک اسفففم ،آقاب ی ز ،فففما از آن پنریاب ار پای سفففنت
قنیم این ،یرست است؟»
گهتم« :نرور؟ ههپ فففاین شفففوی گهت محافظه ار ،اما هه آهچه فففما
م پننارین ،هه سنت قنیم پ»
ه وهاب ه گوین ا یم سا ا صل مرلب ،آی ش ن ،اخم ای س س
یسففتیاب گننه گو ففت اش را ه یم زی ،ی اره نشففمیاب هخویباش را ر ب
من ثا ت ای گهت« :یال ی ز چهاب ی ستیا تن ست ،اما ا د لوغ جن س
ههظا اایش مشرل ایجای ایهپ»
م سام را خم ایمپ نه ار ییگاب م تواهستم رنم؟
«ینوز ن ماحلهب ر ن جنس مقعنب ماحلهب ر ن جنس تناسل یر
رفت اگشففت اسففتپ» ا یسففتیاب پا از لک پ س قهوهاباش هشففان یای
نروربپ «یال یر اساس چهاب ی ستیا تن ستپپپ»
گهتم « :بخش ن ،نام ماحله؟»
ا صفففناب لنن گهت« :این یمان اخالق سفففنت قنیم ار پای سفففت ه
م گویم »،آرام ر ب سففاقت مچ ام زیپ ا این حا ت یهنانیاب مصففنوق اش
همایان نپ «منظورم این ا ست ه ت ،اات ولوژب ر ان نا س فففففففففف س گار
م ش ن؟ فف یر یال یر پ وهن ا یم ر هم ییننپ ه ز ان ییگا ،این ت ،اات یر ا
ا الگوب یایاه ار ر هم ییننپ»
یسففتیایش ااب یک آن طورب ففن ه گوی یر م اهشففان یسففتنبوی
هایینه هگه یا ته.
«یختاب گ اا ایوش اسففت اما یقت» سففنگ ن ههس م شفف نپ لحظهاب
سا ت ن آن ه از ر ب هش منگایش لنن وی ،ه سمت راستش اگشت
ه اگهب ارهامهب این چهب ی سففتیا ففتن هگای اهناختت« ،هماهیایش ن
نتا م ویپ حاال یر قجبم ،آقاب ی زپپپ»
ی اره فراب ا تباه ه سام زیپ
ا فففور

فففوق ایامه یای« :خب ،من سففف گار م

شفففم  ،ه قول ی تا
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پ یاس قزیز ،ه این ارم افت خار هم نم ،ل فق ط! قا ففف آهم سپ»
س گارب ر ن ایپ ی یب ه از سورا یاب ن اش ا ن زی ،مثل ی قاج
ف ل نپ
« گذار ننن موضففود را توضف ح نیمپ ش از یک یق قه طول هم شففنپ
گذار ب نم ،ال هالب رقیاب ر ب م زش را گشفففتت یر اا ا خاهم ری اک
هافامان است یر اا ا خاهم ورمااهت نجورب ایبپ یر از گزارشیاب
پژ ی ش ما اینجا ست :از آ از خواهنن ا چهیا لذت م ای ،اما ههظا فراش
جایاب ییگاب ستپ پایایش را ر ب یم م اهنازی پاب ن ش را ا ریتم آ از
تران م یینپ اژهیاب ز اهزی هوجواهان :ی ی ست نهل ی اژهب قام اههب
ماسوم یر م ان هوجواهان ا مارب از اژهیاب حا هاب نننیجای ار پای پ
سففا الس خ ل آه م شففنپ گذار ب نم ییگا نه ،له ،گزار فف از آخاین
یهتهب هوامباپ سفففا الس خ ل آه م شفففنپ تننتنن آیامس م جویپ هاخن
هم جوی ،اما اگا م جوین ،ا ییگا یژگ یایش یماینگ شففتاب یا ففت،
البته از هظا قلم پ قایت مایاههاش منظم اسفففتپ ینوز قضفففو ی چ ل سفففای
ه سففتپ یر ضففمن ،آقاب ی ز ،مایرش نه ارپپپ؟ لهپ ففماپپپ؟ البته ه س ف
ر ر هناری این ه خنا ما وط اسففتپ از ن ز ییگاب یم م خواسففت م اخبا
ففویمپ ففن نهام ه یر اریاب خاهه ی چ مس ف ول ت خاص ف ه ا یایه هشففنهپ
یال ات را مثل فففایزایه یا ار م آ رب ،آقاب ی ز ،یان؟ خب ،نه ن زیاب
ییگاب اینجا یاریم؟ تابیای را ه از منرسففه م گ ای منظم ام گایاهنپ
صففنای یلنشفف ن یاریپ خ ل م خننیپ م یر ر یاسففتپ لر ههیاب ای
مخ صوص خویش را یارین مثالً ،ا ل ن حاف ا سم ع ض از معلمیا را جا هجا
م ننپ مویایش قهوهاب ر ففن ت اه ،ااق ،م خننی] فرا م نم ففما از
این یر خبا یارینپ ن  ،گافتگ  ،ف پا ،یاراب گویب قم  ،نشفففمپپپ
گذار ب نم ،اینجایا گزارش تازهتاب یم یا فففتمپ آیان ،پ نایش ایمپ خاهم
گلن م گوین آمایگ اش ااب ازب تن س قال تا س ار قال ست ،حتا هتا از
ل ننا یال ،اما یر تما زش ر ب ازب سففب امت از "متوسففط تا ن" اسففتپ
خاهم ورمااهت هم تواهن ههمن ه یال م تواهن احسفففاسفففاتش را هطازب
اسففتثنای مهار نن یا اصففالً هم تواهنپ خاهم یُم یر گزار ففش هو ففته ه ا ،
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منظور یال  ،هم تواهن احساساتش را ه ز ان آ ری ،یر حال ه ،نا ه گزارش
خاهم ُل ،ازیه سففوخت سففاز نن یال س ف ار قال سففتپ خاهم موالر گمان
م نن ه یال هزییک ن اسففت این پ ش یک نشففمپز ففک خوب ا ی،
ا ما خاهم ری اک سففف خت ا این ا ر اسففففت ه یختاک اهموی م نن
نشفففم یایش خوب هم نن تا نین تات ب ققب ماهنگ یاب یرسففف اش را
توج ه ننپ از اینیا گذ ففته ،آقاب ی ز ،ااب آموزگاران ما یک سففؤال سف ار
ح ات پ ش آمنهپ م خوایم آن را از ففما اسففمپ م خوایم ناهم ه آیا زن
چارهات یا خویت یا س ییگاب یر خاهوایه ،م ثل خا له یا پنر زرگ
مایرباش ه فففن نهام یر ال هاه ا زهنگ م ننن ،یا بخشففف ن ،زهنگ
م ایهن ،ی چ نام یال را ه سففوب ر هن تول ن مثل پسففتاهناران شففاهنهاهنپ
ایا ففت ل ما این اسففت ه یال پاهزیه سففاله مارگوهه ه موضففود ر ا ط
قالقه ا ست ،یا اقع ت این ا ست ه ااب پنهان این هایاه اش ،از
جن س
ر ب غا ر ،نجرا باش را هسففبت ه این موضففود سففا وب م ننپ س ف ار
خوب ،نهاریه سففالهپ م ن ن آقاب ی ز ،یر منرسففهب ایزل ه گل پا اهه
اقتقای هناریم ،یا ه موش خاله سفففوسفففره ،اما سفففخت ا این ا ریم ه این
یاهشآموزان را ااب ر فففن موفق تآم ز جهتگ اباب ه یا ی طاف را
خشفففنوی نن آمایه ن مپ ما احسفففاس م ن م اگا یال سفففاش را ه ارش
نین ،خ ل خوب پ شفففافت م ننپ گزارش خاهم ورمااهت یر این اره
ایان توجه استپ سایه گویم ه یال گاایش ه پار ی یاریپ اما یمه ا این
ا ریم ه ا ل این ی تا خاهوایگ تان اقع ت یاب زهنگ را اایش گوینپ
ی م این ه ما یم ه ا اجازه یی ن ه ه ا گاه جواهان یا گا ه مذیب ی تا
ریجا یففا ففه خففاهففهب گام ی سفففتففاهش ا ی از یمهشففف ن ففا اایریففاب
یم السیایش لذت بایپ»
گهتم« :یال م تواهن پسایا را ه خاههب گام خویش یقوت ننپ»
پناَت ا خو فففحال گهت« :ام ن ارم این ار را رننپ قت از ا یر ارهب
مشففرلش پاسف نیم ،از حاف زین یر ارهب موقع تش یر خاهه سففا از زیپ ل
قت ا اخ از ی سفففتاهش حاف زییم راسفففتشپپپ خب ،مثالً ،ما از فففما
م خوای م جلوب ا را هگ این گذارین ا گا ه ت اتا یمرارب ننپ این ه
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ا اجازه نی ن یر همایش یاهتن اهچنتاز ۱هقشف یا ففته ا ففنپ یر خش تماین
این ه مایش هقش پاب ونولو یا ه مفت را قال ازب ایپ یم ن هار،
هویسفففننهب این همایشهامه ااب ننن ر زب ه الی ایزل م آین فففاین
یر ی ار ااب تما اب این همایش ه سالن هوساز ت اتا ما یم اینپپپ خالصه،
منظورم این اسفففت ه جوان فففای زی با وین خشففف از خو ففف یاب
زهنگ ستپ این این را ههم نپپپ»
گهتم« :من یم شه فرا م ایم پنر فهم نهابامپ»
«یر این ر ه ست ،ی چ ر ه ست ،اما خاهم ورمااهت معتقن ا ست
من یم ا ا موافقم ه مشففف،لهب ذین یال مسفففائل جنسففف سفففت ی چ راه
ا نرفت یم پ نا هم ننپ چه یا یا ح تا معلم یاب جوان را ه خاطا قاار
مالقاتشان ا پسایا مسخاه اذیت م ننپ»
این مهاجان پست یر اا ا حافیاب ا اههیایش را اال اهناختپ
« ا فرا یای مان را ر ب یم گذاریم ،آ قاب ی ز ،تا ههم م این چه نه
مشرل یاریپ»
ایبست» آیا سااهجام الی ه
گهتم « :ه هظا من ،چهب س ار طب ع
از آن م تاسففف نم یاری ا سفففام م آین؟ آیا فهم نها هن ه من ام؟ آیا
ی نوت زم نننهاب یارهن؟تپ
خاهم پناَت ه ساقتش هگاه ای ی اره ماجاا را از سا گافت« :ن زب ه
ماا هگاان م نن این اسففففت ه یم معلم یا یم یم الس یاب یال ا را
منه  ،هاخاسففنن زیاک م یاهنن یمه یر ففگهتاهن ه ناا ففما نن ن ا
ایب طب ع این چهاینپ»
پافشارب مخالف یا گوهه ساگام
ا خویهمای  ،ل مثل مو ففف هتلهافتایه هاام ن ،پاسففف نم« :منظور تان
ازبیاب جنس ست؟»
پناَت ا ه شفففخنن گهت « :خب ،فففک این فرا پ شفففافته را ا گام
م پذیام ،اما هرته فقط یم ن ه سفففتپ ه یمن مکیاب منرسفففهب ایزل ،
ینایاب همایشفف  ،رقص ییگا اریاب طب ع ییگا یم یاریم ه اینیا یمه
ازبیاب جنسفف ه سففتننپ البته یختایا ا پسففایا قااریای یارهن ه هظام این
یمان ن زبست ه ما ا آن مخاله نپ»
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گهتم « :سفف ار خوبپ» از تشففرچهاب ه ر ب آن هشففسففته ویم یوای اهگا
خ ستگ ه ا ن م یم نپ « ما ایینپ یال م تواهن یر این همایش هق ش یا ته
ا ن ،ه این اط ه هقش پسایا را یختایا ازب نننپ»
پناَت گهت« :من یم شفففه ففف هتهب ففف وهب اسفففتهایهب تحسففف ن ااهگ ز
خارج یا یا مهاجاان آمایرای نه از ز ان غن ما ویهامپ یق ن یارم ه خاهم
گلن ،ارگایان گا ه همایش ،از این خبا خ ل خو فففحال م فففویپ متوجه
ففنهام خاهم گلن تنها آموزگاربسففت ه ههظا یال را ی سففت یاریپ منظورم
این است ه فرا م نن یال مهارپذیا استپ ا این تصم م موضود ل حل
نه استپ حاال ا یم سا موضود خاصپ یک مشرل ییگا یم یاریمپ»
پناَت ا رحم سففا ت ففنپ س ف س ا اهگشففت ا ففاره ا ننان ففنت زیا
پاهیاب یماغش را مال ن ه یماغش مثل پ ا زمننان جنه رقص ن.
سفف س گهت« :من آیم ر ام ،اما قاهون قاهون اسففت ه هظا من مشففرل
اسفففتپپپ نرورب گویم؟ خاهوایهب ا ا ه یر آن خاههاب زهنگ م ننن
ه ما توب این محل ه آن م گوی م یا ز منا ،م یاه نام خاهه را م گویم،
یمان خاههب زرگ خا ستابرهه االب ت هپپپ آنیا یم ی تا از یختایایشان
را ه منرسففهب ما م فاسففتنن ،اایرزایهب پازینهت مور یم توب منرسففهب
ماسفففت ،چهاب سففف ار زرگمنش ،گذ فففته از این ه فففمارب از چهیاب
خاهوایهیاب اج ستهب ییگا یم ه این منر سه م آیننپ خب ،یر موقع تیای
ه یمه فففوک اری م فففوین مثالً ،قت یال ه فففب ه خاهم ونولوسفففت
لمهیای ه ار م ای ه ففما هقنوان یک خارج ففاین حتا هشففن نهاین یا
معن اش را هم یاه نپ این هتا ا نپپپ موافق ن ها ستم یهبال یال این اینجا
تا یر ارهب این ن زیا ا ا یم حاف زه م؟ ههپپپ؟ ب نپپپ! سففف ار خوب ،پس
گذار خویم گویمپ گوی یال ا رژ لبش ر ب اخ از ا وریاب هنا ت
ه خاهم ری اک ،خاهم ری اک قاار اسفففت ماه جون ازی اج نن ،له ،یال
ر ب ا ففوریای ه خاهم ری اک یر م ان یختایا پخش ایه ز ففتتاین
لمهب نهارحاف ممرن را هو فففته ،لمهاب ه ی تا منرسفففه م گوین یر
م ان مرزیر یاب طبقهب پای ن معن ا نان م یینپ ما فرا اییم ااب این
ارش این منت عن از الس یر منرسه هگهش یاریم ،یست م ه م ساقتپ
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اما اگا ما ی ست یارینپپپ»
گهتم« :ههپ من هم خوایم یر قاهون منرسفففه یخالت نمپ عن از منرسفففه ا ا
حاف م زهمپ ا ا حاف م زهم این مشرل را حل م نمپ»
زن از ر ب ی ستهب صننل اش لنن ن گهت« :حتماً این ار را رن نپ
این ی اره هز یب ا یم نش ن م اگا ا ضاد هتا هشن ،ممرن است از ی تا
اتلا خوای م ر اهرا باش ننپ»
هتا ه ست ا پناَت ازی اج نم خویم خههاش نم؟
«پپپ فففاین یم ی تا خاهوایگ خویتان خواین ا را از هظا ف زیر معاینه
ننپپپ یک ارسف معمولپ راسففت یال توب الس ما ففا م ۲اسففت ،آخاین
الس این رایا پ»
منر سهب ایزل این از ر ب منر سهب معا ف ه این هام یر اهگل ستان
یر ست نه ،منر سهاب ه السیایش ا ا سمیاب م ستعارب نون ما ا م،
ر م ففففففف این  ،۸الس  ،Bالس  BAغ اه هام گذارب فففنه ویپ الس
ما ا م و م یایپ االب تخته س ایش هقشهو تهب قهوهاب مایل ه قامزرهگ
از رنولدز وی ه ر ب آن هو فففته وی «سفففن گنای پ» ۳ننن رییف م ز
ه مرت ریخت یم توب الس ویپ پشفففت یر از این م ز یا لول تاب من
یا فففت خش ییالوگ تاب ترن کیاب همایشففف بیکر ۴را م خواهن ق ه
موب
سا ت ویهنپ یختا ییگاب ا گاین اینه سه ن ،ه سه نب ا
طالی سه ن زیبا ،جلو ه ش سته وی یم ن را م خواهنپ امل یر یه اب تاب
گم ففنه وی گای یم حلقهاب از مویایش را ی ر اهگشففتش م پ چ نپ من
نار یال هشففسففتم ،یرسففت پشففت آن گاین آن موپ یگمهب پالتویم را از
ایم یر ازاب صت پنی سنت یمچن ن اجازهب ا ت یر ت اتا منرسه
یال را ایار ایم ه یست جویاب ف گچ ا نن اهگشتیاب قامزش را زیا
م ز گذاریپ فففک این از ر ب یقت حماقت من وی ،اما پس از آن
رنجهاب ه ه من یایه ویهن این از این آم زهاب ه مرم ن ویم ییگا اایم
پ ش هم آین سوی م ایمپ
۱۲

والدیمیر ناباکوف 66 /
هزییک ایسففمس لول تا سففاما خوری سففخت مایض ففنپ ی تاب ه هام
ی تا ایلز تایسفتاامزن ۱،ی سفت خاهم لسفتا ،معاینهاش ای سفالم ایلز ،تو نه
قزیزب ویب ،موجویب ا یرجهب نجرا ب صففها ،ا نه مالحظهاب قماب
ماا معاینه ایب!تپ ی تا تایسفففتاامزن مارب لو را ا هشففف ت تشفففخ ص یایپ
پشففت ا را هوازش ای گهت یمهب این ففرهتگ از تب اسففت ااب لو
یک یهته یا شتا یستور استااحت یایپ هخست ،اگا خوایم ه ز ان محا رهب
آمایرای گویم ،این گویم ننن ساقت «تب سوزاهن» من هم تواه ستم یر
اا ا خو فف یاب پ ش ن هشففنهب ها فف از گاماب مماهنن ا  ،هوس م
تبیار ،تاب ا رم ،گانه لول تا حال وی م هال ن سففافه م ای توب
،ل من م لازینپ س س ،یم ن ه حالش خوب ن ،یر خاهه اایش جشن ا
پسایا تات ب یایم.
این ااب آمایگ یر اا ا این آزمونن سخت زیایب هو نه ویمپ این
آنقنر مسفففت ویم ه مثل احم یا رفتار م ایمپ یختایا آمنهن یرخت
اج ونر را آراستنن نااغاه ایهنپ هجز حبابیاب رهگ ه هجاب
مع گذا تنن ،وهب یرختآرای ان ماهنن آلماه یا ویپ صهحهیای را ه
از پ ش اهتخاب ایه ویهن توب گاامافون صاحبخاههمان گذا تننپ لول تا لباس
ففف ک زیبای پو ففف ن ،ه متنهب تنه خا سفففتاب ا یامن لوشپ من یم
زمزمه نان ه اتاق مرالعهام یر طبقهب االب خاهه رفتمپ اما مثل ییواههیا ،یا یه
یا سفففت یق قه یک ار ،ااب ننن ثاه ه پای ن م آمنم تا مثالً پ م را از ر ب
طاقچهب االب خارب ایارم یا ر زهامهاب را پ نا نمپ یا ار این ار سفففایه
اایم سفففختتا م فففن ،ا حشفففت یای ر زیاب ی رب م افتایم ه توب
خاههب رمزییل ا حالت قایب ،یسففت زیا ،ل ،اری اتاق م ففنم ه یر آن
آینه ارمن ونولو پخش م نپ
ج شن موفق تآم ز هبویپ از سه یختاب ه لول تا یقوت ای یر ه امن،
یر از پسفففایا پسفففاقمویش ،رُب ،را ا خویش آ ریپ نین تات ب ،ی پسفففا
اضففافه یا ففت مپ پسففاقمویا خوب م یاهسففتنن ه جشففن را گام ه گام نگوهه
پ ش باهن ،اما پسففایاب ییگا حتا رقص ف نن یم لن هبویهن شففتا ففب را ه
ث ف این آ فف زخاهه گذراهنهن یرایز یر ارهب این ه ا رق نام ازب
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را رننن ر م زیهنپ م عن ،ی یختا نهار پسفففا یمهب پنجاه یا را از
ایهن ر ب زم ن اتاق هشففف من هشفففسفففتنن هوق ازب لمه ایهن ه
یم سایهب ی ست ن مان ،اُپال ،هم تواه ست از آن ن زب سایرآ ریپ یمزمان
موها رُب ،پساب خوشق افه الغا ،ر ب م ز آ زخاهه هشسته ویهن ،ا پایاب
آ یزان هو ففا ه م خوریهن یر ارهب سففاهو ففت هشففت جهنم حسففاب
احتماالت حث یاغ م ایهنپ قت یمه رفتنن ،لول تا اَخ گهت ،ن شمیایش
پایاهش،
را سففت ر ب صففننل افتایپ ااب هشففان یاین زارب خسففتگ
نهار یسففت پایش را مثل سففتارهب یریای ریا ای قسففم خوری ه اینیا
ههاتاهگ زتاین پسفففایای ویهن ه ه قماش یینهپ ا ت این هظاش اایش
را ت تن س خاینمپ
ماه ژاهویه گام مربود وی ،ماه فوریه ا یاسیاب زری رهت :ی چ س
توب این فففها ونک تا آن ر ز نن ن یوای هنینه ویپ ینیهیاب ییگا یم
از آسفففمان ارینهنپ ااب تولن لول تا ی ناخه خاینم ،ی ناخهاب زیبا مثل
مایهآیو ه پ شتا ه آن ا ففاره ایهام یمچن ن تاب تاری هقا ف اما ز
آمایراپ وهب ی ناخه سوارباش ،منظورم جنبش ا سنش یر سا االی یا،
یلا ای این ن زیایش ،اایم س لذت خش وین اما تال م ااب هتا این
سففل قهب تصففویاباش ها ام م ماهنن مثالً ،ا یینن یر از هقا فف یاب تاب
تاری هقا ففف  ،م پاسففف ن آیا آن مایب ه یر هقا ففف دوریس لی ه قت
ه ما ز ر ب یوهجهیاب خشک نات م زهن پنر آن ها ک مثالً خوشق افهب
تصویا جلو ا ست ۲،هم تواهست ههمن ه ناا من م گویم گرانت وود یا
پیتر هرد هقاش یاب خو اهن رجینالد مارش یا فردریک وا هقاش یاب
س ار نپ
۱۳
قت هار ا رههیاب زری سبز صورت
ییگا امل هتهب ازیگاب نه ویپ یر یر
یار وی یر ی تل التون خاهم پناَت را ی ینم
م خوریپ ا یم از یمان ی ر متوجه هگاه من

اش ه خ ا ان ت یا رس ن ،لول تا
از ر زیاب یرشنبه خت ا من
ه یا ففففت ا ن نن هها ها یار
ن ی جانزیه نپ قت لول تا
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حواسففش هبوی ،ا احت اط ه ف وهاب ت اتاب ،یسففتیایش را ه یم م زیپ از
ت اتا هخاطا ر یرای اسففتاه پوسفف نهاش زارم ،ت اتاب ه مااسففم آی ن
قصا حجا یا هیاب زهنگ ا تاا را از هگاه تاریخ هشان م یین ،گانه
گای خواهننهیاب پ ستوه ش ن ها ،هیای نون اقاان ی رهب ال زا ت را از این
ت اتایا ا ن م شننپ راستش نون یرگ ا اریاب ای خویم ویم هتواهستم
یمهب خشیاب همایش اهچنتن یاهتاز رارن یاب اف سون نهت را خواهم،
منظورم یمان همایش ست ه یر آن ه یلورس ی ز هقش یختا شا رز را یایه
ویهنپ یر این همایش لول تا هقش جای گا جنگل یا ییاها را ازب م ایپ جای
از ازب تا یر ارهب ی نوت زم ه یستش م رس ن مارب از رارن یاب
گم شنه را ه خوا خوش فا م ای تا این ه سااهجام هو ت خویش م ن
گ ا ری جای ب اقا ساگایاه م افتای ه این اقا موها یال ویتپ از
پارهیاب مچاله نه نتای نهب لول تا ه اینجا آنجاب خاهه پخش وی
از آن همففایش یم ن را یریففافتمپ یمنففام اتهففاق این همففایش ففا آن یتففل
فااموشه شنه اایم جالب اهن هآ ر وی :فرا م ایم هتا ا ست مو ضود
این یمنام را ه این جای گا افسفففون نننهام یایآ رب هرنم تا مبایا ماا ه
احسففاسففات وین متهم نن ش از رهج ه از توجه اش هسففبت ه این
یمنام م ایم آزارم یینپ ه هظام م آمن ه این همایش وتاه یم یر از
هموههیاب هام ه شان اف ساههیاب پ شپاافتایه ویپ البته م وی فاض ای ه
صففففا حب ی تل یر جسففففت جوب هام گ اا ااب یتلش ویه ه فقط از
خ الپایازب تصایف هقا یرجهی  ،هقشگا ر ب ییواریاب یتل ،اثا پذیافته
یرهه این اسفففم را ااب یتل اگزینه از پ آن هام همایش یم از ر ب
اسففم یتل اهتخاب ففنه اسففتپ اما منن سففایهلوح ه کاهنیش جور ییگاب
آن ه ه این مو ضود فرا نم ،خ ال م ایم هق شگا
ت صورش م ایم
ر ب ییوار ،هام یتل ا سم همایش ،یمه ،از منبع م شتا ایا ت نهاهن ،از
سنت وم  ،منن گاهه هاآ نا ه آیاب سنتیاب مایم ه واهگلنن ن زب از
ه؟ خ ل
آن هم یاهمپ یر هت جه ،گ مان م ایم خ ل قایب ،م فهم
ایم ت هسفففبت ه یمهب این یات ،گمان م ایم ه این همایشفففک لعنت
هموههابست از خورا ذین ااب هوجوانیا ه اریا تنظ م ازتنظ م نه،
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مثل همایشهامهب یاهسفففل گاتل اثا ریچاری رَ  ،یا همایشهامهب زیباب خهته
ار ی ر ث یَ  ،یا همایشهامهب لباس هوب ام ااتور هو فففتهب موریس رماهت
مابین رام لم یاپ یمهب این یا یر تاب ت اتا ااب یاهشآموزان ازیگا یا
یر تاب ا همایشفف اجاا ن م یافت م ففوهنپ وتاهسففخن ،هم یاهسففتم ه
همایشهامهب اهچنتن یاهتاز رارن یاب افسون نه] خ ل هو است هخست ن
ار سففه یا نهار ماه پ ش از آن ر ففنهراهمایاب ه ویور تول نش ایهاهنپ
البته اگا یم م یاهستم ،اایم ایم ت هنا تپ ه هظان پا فسور یامباتن گ اا این
همای شک از آن هود اریاب تخ ل س ار غماهگ ز وی ا تقل ن ازگوی یای
از اریاب لنورمند مترلینگ ننن همایشهامههویس خ الباف ایتاه ای پ۱
ففرارن یاب الهقامزبن ا ه هورمپوش ه یر ففان اهکیار وی ،ییگاب
لوله ش ،سففوم پل س ،نهارم مایه ففور ،پنجم مهگا ،ففشففم جاه
فاارب گوهففاگوه را م ن ؟ت یا ففنام یر یرهب ونففک یال ینففار
یگاگوه امل ذین م فففنهن زهنگ اقع فففان را فقط یر خواب یا
ا وس ف ه یای م آ ریهن از این خواب ا وس ه مک ییاهاب ونک
نار م نهنن اما رارن یهتم ۲احمق ا الی سبزت اقاب جوان وی
اصاار یا ت ه جای گا ییاها ساگام یایش رقصاهنن پابیا ،جنیا
غول یات از هوآ رب یاب خوی ا ویه ا این پافشفففارب ییاها را م آزریپ ه
هظام ،سفففااهجام ،یلورس پا اینه ،زار از پافشفففارب فففاقا ،موها را ا فففلوار
راهرایش ه مزرقهاب پنرب یر پشفففت جنگل پایلوس م ای تا ه آن فففاقا
الفزن ثا ت نن ه ا حاصفففل تخ ل فففاقا ه سفففت ،لره یختا سفففایهب
ر ستای ستپ وسهب لحظهب پایاه همایش یم قاار وی پ ام قم ق را اساهن:
خ ال اقع ت یر ق ش ه یم پ وهن م خورهنپ م یاه ستم ه ار قاقالهه این
اسفففت ه جلوب لول تا همایشهامه را هقن هرنم :زیاا ا سفففخت یرگ ا «نگوهه
ازب این ظایا ففنن ر ب صففحنه» ویپ لول تا ه ف وهاب گ اا یسففتیاب
اریک فلوراهسفف اش را ر ب یم گذا ففت ،مژه زی از من خوایش ای ه
مثل عض ف از پنر مایریاب مسففخاه ااب تما ففاب تماین همایش ه منرس فه
ها م ،نون م خواسففت ماا یر ازب امل ففب ا ل همایش ففگهتزیه ننپ
یل ل ییگاش یم این وی ه من یم شففه یر ار ا یخالت م نم حافیاب
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ا تباه م گویم ا فاش را جلوب ییگاان خااب م نمپ
اما ،از سفففوب ییگا ،من لو تماین همایش خ ل یژهاب یا فففت مپپپ قلبم،
اب قلبمپپپ یر از ر ز یاب ماه مه وی ی ر ام پا وی از ر فت آ من
سففا صففنایاب خو ف ه من متوجه آنیا هبویم ی چ نامشففان ه حافظهام
ههوذ هم ای ،قت یر غا ب آن ر ز لو را یینم ف یسفففتش را ه تنهب
ماطوب یر خت غان جوان نار نمن جلوب خا هه مان فشففففار یایه وی
م و فف ن تعایل ی ناخهاش را حهظ ننپ لحظهاب ننان از نهاهب ففای
خننهب مها اهش جا خوریم ه گمان ایم یمهب مشرالت م ان من ا حل
نه استپ هاگهان گهت« :اسم آن یتل یایت م آینپپپ آره ا ا ،خوب م یاه
ه ی ماغش ا هنا ختت ،آن یتل ه توب سففففالن
نام را م گویم نا
ر یباش سففتونیاب سففه ن یا ففت یک قوب ماماب؟ اب ا ا ،م یاه ا
صفففناب لنن ههس قم ق شففف نت ،یمان یتل ه توب آن سففف اتم ایبپ
خ ل خوب ،از این موضففود م گذریمپ منظورم این اسففت ه اسففم آن یتل
پچپچ نانت اهچنتن یاهتاز هبوی؟ ناا ویپ هبوی؟ متهرااههت وی؟» ۳ا خننهب
توفننه فففایماههاب صفففاف از سفففا االی سفففا فام ااق تا ته خ ا ان رفت
اگ شت ا ق افهاب آرام ی ست ر ب یامن گلنارش پایایش ر ب ر اب
ایستایپ
۱۴
هخاطا قالقهب لو ه رقص ینایاب همایشفف  ،ه ا اجازه یایم ه الس
پ اهوب ی زه ام ا ر ۱ا سم ه ما ا ستایان فااه سوب ااب آ ساه اینطورب
تلهظ م ن مت ا یپ لو این یهتهاب ی ار ا ی ناخهاش ه خاههب سفففه ن
ا اهآ ا  ،یر یک مایل ایزل  ،م رفتپ آخاین جمعه ب ماه مه یک
یهته پس از آن ب ه لو هگذا ت ه تما اب تماین همای شش ا مت ،قت
یا تم ی ر ان مهاهب اهن راهین گو ستا  ۲،بخ ش ن گو ستن ،را پا سازب
م ایم ،تلهن زهه زیپ ی ف زه ام ا ر وی م خواسففت ناهن ه آیا لول تا
سففه ففنبهب عن م تواهن ه الس پ اهو ا ی یا مثل اما ز سففه ففنبهب پ ش
هم ر یپ گهتم ا مال م ل م آین ه ازب اگشفففتمپ یمانطور ه خواهننه
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م تواهن حنس زهن ،تمام قواب ذین یماغ من آسف ب یین ،پس از یر
ی حا ت عنبن گو ستن ،از پس الیهب اهن ی ه ماا فاا گافته وی ،هاگهان
متوجه نم ه ا یک حا ت ییگا ا زیام خای م وین خوی ا یم متوجه
ففن ،ل نون فرا م ای ه ممرن اسففت یام از سففوب حایف حقه ازش
اایش گسففتایه ففنه ا ففن ،ااب یر ی یق قهاب ی یل وی فوتفوت
ه من
خسخس م ای آر اره یایش را تران م یایپ حتا ننن ار یزی
هگاه ای تایینآم ز اهگشتان ناق خم نهاش را تا ه مهراه پس ش نپ ااب
خورین زیا خو ففمزه یلش پا م شفف ن جائت هم ای آن را ایاریپ اما
هاگ هان ر ب آن ففف ا جه زی خنا م یا هن ه این ات هاق ن قنر ا را ااب
حا تیا ازبیاب عنب ففجاد ایت من یک سففاقت تمام ،ر ح ،ه
حا ت عنب فرا م ایمپ پ ش از آن ه ل ل نان از پ ش من ا ی ،پ الهب
ا هنباش را تمام ایپ معلوم وی ه از هت جهب ازب خوش خام اسفففت
ی سففت چارهب من ،تو را ییگا هنینم گانه احتمال این ه تا م را ب ن
س ار م است ،اجازه نه یستت را ا مها اه هشارم سالم یختاکیایم را
ه تو اساهمتپ
یلورس ی ز را پشفففت م ز آ ففف زخاهه یینم ه ه یسفففتهویس همایشهامه
خ اه ففففنه قر عهاب ففف این پاب م خوریپ ا ر ی من ه آ ففف ز خا هه،
ن شمیایش را از ر ب هو ته ایا ت ا ر ح مقن س ه ن شمیاب من
خ اه ففنپ قت از شففف من از فاارش از الس پ اهو آگاه ففن ،ا ففام
ساختگ یر نهاه ،گهت م یاهن ه چهب نب ست اما هم تواه سته یر اا ا
فایبنففنگ ففارب ففه اایش پ ش آمففنه خوییارب نففن ،ففه یم ن یل ففل
ساقتیاب الس موس ق اش را ه این ار اختصاص یایه ،فففففففف آه خواهننه،
خواهننهب من! فف ه پار یر آن هزییر رفته وی تا ا موها صحنهب سحاآم ز
جنگل را تماین ننپ گهتم « :س ار خوب» مخه اهه ه سمت تلهن رفتمپ مایر
موها گو ففف را ایا فففت« :آره ،یم نجاسفففت» ا خننهب خنثاب مایراهه
خشنویب موی اههاب ا صناب لنن گهت« :رُب پشت خط است!» لحظهب عن
قهه ا لحن یرنواخت هامها ان
موها خشخش نان پاب تلهن آمن
هخاطا ارب ه رُب ایه وی یا ن زب ه گهته وی ا د ای ا را سازهش
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این ه حافش را قرع ایمپ یرهه ا لحن فا تن هوتاهگ زن نتاالتو
گهت « :له ،آقاپ» « اقعاً ،آقاپ این من را هخاطا این ار ا ففتباه سففازهش ن ن
نه وهب سخنورباب! نه قارب!ت راستش را خوای ن ،خ ل احساس نب
ااب این ار یارمپپپ» یر ست مثل ر س یاب ونک ه حافیایش ایامه
یایپ
نین تات ب ،س نه صاف نان ا یلت ش از پلهیا پای ن رفتمپ لو توب اتاق
هشففف من ر ب صفففننل راحت محبو ش لو فففنه وی گو فففهب هاخنش را
احساس یمآم ز ماا مسخاه م ایپ پایاب اینهاش
م جوین ا هگای
را یراز ایه وی یر تمام این منت نارپایهاب را ه زیا یر از آن یا وی
تران م یایپ هاگهان متوجه نم ه ه سبت ه ی سال پ ش ،هخ ست ن ارب ه
ا را یینم ،نقنر قوض فففنهپ ه یم ن یل ل ،پا از یلهاه ههات فففنمپ آیا
ی مهب این ت ،اات یر یم ن ی یه تهب گذ ففف ته ات هاق اف تایه؟ یلسفففوزب؟
گمان این یا یمهاش فرا خ ال ویپ لو یرسفففت یر ما ز م نان خشفففم
امل ان نه نه وی هجایش
جو ان من هشسته ویپ مه هوت خو
پاتویاب حشت م تا نپ آه ه نقنر ت ،ا ایه وی! ظایاش مثل یختایاب
ی اسفففتاه هاماتبن زهننهاب وی ه ا اهگشفففت یاب ث هشفففان لوازم آرایش
یمنیگا را ه صورتیاب هَ ُش سته ان م مالنن اایشان مهم ه ست ه الیهاب
ورکیاب نا را از پوسفففت ه پوسفففت ییگا منتقل م نننپ
از ث ه
اب ،آن پوسففت ففروفهگون هازک صففاف یر ر زیاب پ ش نه زیبا وی
قت سفففا آ فففهتهاش را ر ب زاهویم م ناخاهنم ا ا ازب م ایم زیا
قراهیاب ا رش م یرخش نپ حاال جاب آن یرخشش خوب سایه را پوست
گلاهناختهب خشففن گافته ویپ ی ر سففاخ پاب پاهیاب ن ههاتاهگ زش،
ه وم ان منرقه آن را «سفففامازیگ » م هام نهن ،ه رهه صفففورت آتشففف ن
یرآمنه ویپ قت هگایم را ا ح شت پای ن آ ریم ،این ساخ خوی هخوی ه
ر ب راهش غلت ن ف ف آه ،نقنر پایایش ر ن ایه ااق قضاله نهپپپ! ا
نشفففم یاب فاصفففلهیارن خا سفففتابرههن زالل تا اهنازهاب قامز ه من هگاه
م ایپ یر آن نشفففم یا این فرا ههان را خواهنم ه یینب ح ا موها وی،
این ه این لول تاب یت م م تواهن ماا لو یین آن ه ذرهاب تنب ه فففوی! نه
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سخت یر ا تباه ویمپ نقنر خشمگ ن! یا ن زب از ا ههوذهاپذیا نه وی
هام را یرم آ ری ،پایاب خوشفام قوباش ،ف ث ف جوراب سففه نش،
ژا ت لهت ه یر این اتاقن سته پو نه وی ،وب تنش ه مثل وب زنیاب
جوان وی ،ه یژه صففورت ن سففتش ا آن سففاخ قج ب رژ لب ه تازه
زیه م از قامزباش ر ب یهنانیاب جلوب ا مال نه فففنه ویپ هاگهان ا
یایآ رب خاطاهب ح شتنا سام سوت ش ن ،یایآ رب ت صویا هه موه ک
لره ر س ف ییگاب یر آن اتاق زههیار سففالیاب ی ر ،ه یر ا را ه این
اتاق آ ریه وی ،پ ش از آن ه من فاصففت فرا این یا ففته ا ففم ب نم ه
این م سن سال ا ارزش آن را یاری ه مارب حشتناک جنس مبتال وم
یا هه ،یمان یختا مایرب ه گوههب اجسففتهاش سففا ففنه وی ،یهنانیاب
جلوب ییففاهش زرگ وی ترففهب ر ففان قامزب از الب موب قهوهاب
ر ستای اش آ یزان ویپ
لو گهت« :خب ،حاف زن ،تأی ن ا راض ات ای؟»
گهتم « :له ،خ ل یم خوبپ من ففک هنارم ه ففما ی تا ا یم هقشففه
شفف نه ویینپ راسففتش ففک هنارم ه تو یمهن ز را یر ارهب را رهب من
خویت ه ا گهتهابپ»
«راست م گوی ؟!»
خویم را مهار ایم گهتم« :یلورس ،این یاستان این یم نجا تمام ویپ
آمایهام ه تو را از ایزل رشففم ا ن بام جای زهناه ات نم ،خویت
م یاه جاپ این یاسففتان این یم نجا تمام ففویپ آمایهام تو را از اینجا بامپ
قت ستن نمنان یاستپ این این تمام وی یا یا اتهاق ممرن است هتنپ»
«یا اتهاق ممرن است هتن ،آره؟»
نارپایهاب را ه ا پا نهب پایش تران م یای ننه زیم پایش تاال ه
زم ن افتایپ
فایای زی« :آیاب ،اینقنر تنن ها !»
من یم یای زیم« :ا ل این ه ن ا اال» یمزمان ا را گافتم ه سمت
االب خاهه شاهنمپ ااب ننن یق قهاب صنایم لنن وی یا ی فایای م زییم
ا حافیای م زی ه هم ففوی هو ففتپ گهت از من زار اسففتپ ایایای
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ز ففففت یرم آ ری ،ل یایش را پا از ای م ای صففففنا یاب ففف راه
یرم آ ریپ س س گهت قت م ستاجامایرش ویم ننن ار سع ایهام ه ا
تجا ز نمپ پشففت سففا آن گهت مرم ن اسففت ه مایرش را من شففتهامپ یر
ضفمن ،یم ن حاال ا هخسفت ن مایب ه از ا خواین خواین خوا ن ،من یم
ی چ غلر هم تواهم رنمپ گهتم ا ی طب قهب االب خا هه ی مهب جا یاب
پنهاه اتاقش را ه من هشففان یینپ صففحنهب پاجنجال ههاتاهگ زب ویپ مچ
را ست م پ چ ن م و ن ی ستش
قلنبهاش را گافته ویم ا یم ه ن
را ه هقرهاب اسففاهن ه یسففت من ضففع ف ففوی یر این لحظهب مناسففب
خویش را از ننه من ایاهنپ اما من ا را محرم گافته ویمپ را ستش آنقنر
محرم ه نجورب ه ا آسف ب رسففاهنمپ ام ن ارم ه خاطا این ار یلم سف اه
فففویپ یر ی ارب یم از یش را هاگهان تا اهن ،ننان فففنین ه تاسففف نم
مچش شففرننپ یمزمان ا آن نشففمیاب فااموشها ففنه اش ننان ه من خ اه
هگاه م ای ه خشففم ا ففک آیم را یرم آ ریپ صففنایایمان صففناب زهه
تلهن را گم م ای یم ن ه یر لحظهاب متوجه صففناب زهه تلهن ففنم ا
یم از زیا یست من یررفتپ
گوی تلهنمان ا ازیگاان ف لمیا مشتاک ویپ یر این صحنهیا خناب ف لم
ف لمهامههویس] هموقع ه یارب م آینپ این ار یمسایهب خشمگ ن سمت ن
ویپ ظایاا پنجاهب اق اتاق هش من امالً از وی ،اما ا اهیا خو بختاهه تا
پای ن ش نه نه ویهنن پشت این ا اهیا ب س اه ماطوبن هارن هاساز
ه واهگلنن ههسففش را یر سفف نه هگه یا ففته وی ه ما گوش م یایپ من یم شففه
خ ال م ایم آن هموهه از پ ایختایاب نون مای گننینه ا افرارب فاسن یر
هت جهب آم زش ا نگوههابن ای ات یا ستاه منرن ه جوی آمنهاهنن اما حاال
مرم نم ه خاهم سففمت ن هج بهما ی ز ما ه ااب ر ففن این یویت
ها ناختهاش هتا ا ست ا سم اقع اش را گویم ،ی زه فنتون لبون ،ساش را
تا ما از پنجاه ا ن آ ریه وی یر تالش وی ه قلت یقواب ما را یریا نپ
«پپپاین جار جنجالپپپ ی چ معن هناریپپپ »،گو تلهن قاتقات م ای،
«ما اینجا یر خاهه یاب یمسفففایهیارب اجارهاب زهنگ هم ن مپ این تأ ن
نمپپپ»
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ااب سففا صففناب لنن ی سففتان یختام قذرخوای ایمپ «جوانیا را ه
م ففناسف پپپ» گو ف را ر ب جایش گذا ففتم تا یک ه م قات اق ماهنهب
ییگاش را از گو م ی ر نمپ
پای نن خاهه یرن تورب محرم ه یم خوریپ لوپپپ؟! فاار ای؟
از قاب پنجاهب راهپلهیا بح ونر تا ان ال هالب وتهیا جا هجا نن
هق رهاب هقاهاب یر تاریر  ،قاب نا ی نا خهاب ،حا ت ای ،لاز ین
لول تا رفتپ
از قضا ،آن ب اتومب لمان توب مراه ر ما ز ها ویپ ی چ نارهاب جز
این هنا فففتم ه فاارب النار را ا پاب پ ایه یهبال نمپ حتا حاال ،پس از آن ه
ش از سه سال از آن ر ز ،ین ین نان ،س اب نه ،هم تواهم آن خ ا ان را
اگ ففنه ویهن ن ن
یر آن ففب هارب ه یرختاهش ییگا پا از ففا
حملهاب از ح شت تج سم نمپ ی زه ل ستا جلوب ایوان ر یب پاهور ان
یمگام ا سفففه پا وتاه ای ایهب ی ففف زه فب ین قنم م زیپ مسفففتا یاین
هزییک وی ا را ننازیپ ۳سفففه قنم م ی ینم سفففه قنم راه م رفتمپ اراه
ه مگام ففا د ه ارینن این قراهیایش ر ب اگیاب یرخت ففاه لوط
طبل م زیهنپ یر پ چ عنب جواه ه خوب یینه هم ن لول تا را ه هایهیای
آین نسففباهنه هگه یا ففته وی م وس ف نپپپ ههپپپ لو هبوی ،ا ففتباهپ اهگشففتاهم
ینوز مورمور م نهن م ی ینمپ
م ش ه م مایل ه سفففمت فففاق فففمارهب نهاریهب خ ا ان ت یا
ونهاب خصففوص ف سففت از پ آن خ ا اه سففت ه ت یا را قرع م نن
یرااست ه سمت ها م ر ین جلوب یرن هخست ن یار خاهه ی ناخهب قشنه
لول تا را یینم خاطام آسففویه ففنپ هجاب آن ه یر را ه سففمت یاخل فشففار
ییم ،ه سمت ا ن ش نم ،فشار یایم ،ش نم ،فشار یایم اری نمپ ب ن!
یه قنم آن سففوتا ،از پشففت ف شففهب اتاقک تلهن ،لول تا خناب ذین ینوز ا
ماستت ا یستش اسهاب یرست ایه گو را گافته وی ،ا اقتمای هههس
ر ب آن خم فنه وی از فراف نشفمیایش ه من هگاه م ایپ یرهه
گو یر یست ه من پ شت ای ،تنن آن را سا جایش گذا ت ا حا ت
همایش از اتاقک ا ن آمنپ
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هزییک ه فففن ،ا زرهگ گهت« :یا فففتم خاهه را م گافتمپ نون یک
تصم م قال گافتهامپ اما ا ل اایم یک هو نه خا ،پاپاپ»
لول تا یختان حال حوصفلهب پشفت پ شفخان را ه یا فت توب ل وان ی
م گذا ت ،و ا وال را ر ب آن م ریخت س س ا ت آلبالو را ه آنیا
اضففافه م ای تما ففا م ای من یلم از یری قشفف منهجا م ففنپ آن مچ
یسففت وی اههپ ویک ماه منپ آقاب یامبات چهب مای یارینپ یا قت از
اینجا ری م وی ،ما از ا تعایف م ن مپ آقاب پ م ۴یم پ ا ۵را تما ا م ای
ه یا ت هو نه اش را ا ه م مر نپ
۶
من یم شه ا رمنن] ارن ی ل ن ارجمنن را ستویهامپ اران حاال ییگا تنن
هوتاهگ ز نه ویپ
لو یم نطور ه ی نا خهاش را م را هن یر نار من م آ من گ هت:
« ب ن!» م آمن یر از پایایش را ر ب پ ایهر ب تاریک ااق م شففف ن
حاف م زی « :ب ن ،من تصفففم م گافتهامپ هم خوایم ا م منرسفففهپ من از آن
منرسفففه متنهامپ من از آن ه مایش متنهامپ اق عاً متنهام! ییگا اهم گایمپ یک
منرسهب ییگا پ نا نپ ا یم ن االن از اینجا ا یمپ ی اره ه یک سها یرازپ اما
این ار یا جا من گویم م ر یم ،ا ن؟»
سام را تران یایمپ لول تاب منپ
ی اره پا س ن« :من اهتخاب م نم؟» م نارم تلوتلو خوری س س ه
ز ان فااه سوب پا س ن« :موافق ؟» فقط زمانیای ه یختاک خو م ن ه
ز ان فااهسوب حاف م زیپ
۷
« ا ن ،موافقمپ حاال ا ،ا ،ا لنور ،گاهه خ س خوای ن» س ل از
ا ک س نهام را پا ایتپ
یهنان یایش را هشان یای س س خم ن تنن تازین ،پاهنهب منپ
ی زه لستا ه یسترش زیبا پو نه وی یرن ر یب خاههاش را از گذا ته وی تا
سه پ ا ننش اری وی سه یم س ار آیسته م رفتپ
لو نار یرخت بحماهنن غان منتظا من ویپ
ا صففناب لنن گهت« :خوب خ س ففنمپ حاال خو ففحال ؟ مایه ففور آن
همایشهامه را بای! منظورم را م فهم ؟»
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ننگال قهایتهاب پنجاهب اتاق االی اش را محرم ستپ
لول تاب من توب رایا ب خاهه ه ا نااغیاب هوراه خو ففایننب ر ففن
وی لوزش را یرآ ری ،مویاب گویاهشففاهش را تران یای ی از ب اینهاش
را ه سمت من گ شوی یر از زاهویایش را اال آ ری« :لرها من را با طبقهب
االپ امشب حال رماهت ک یارمپ»
این اگا ف زیولوژی ستیا شنوهن ،از این موری س ار ا ستثنای ن زب یای
گ اهن :من یر آن لحظه تواهای آن را یا تم ه س ال ییگا از ا ک ر ان
نمپ
۱۵
تامز را یرسففت ایهن ،فف لنه آب راییاتور را تم ز ایهن ،سففوپا
یریچه یا را تنظ م ایهن ننن موری ییگا از ایااییاب اتومب ل را ااب پاپا
یامباتن غ افن اما ی راهنیش رفع ایهنپ نین تات ب ،قت ااب سفففهاب
ییگا آمایه فففنیم ،اتومب ل ماحوم خاهم یامبات ظایاب آ ا منناهه ه خوی
گافتپ
ه منیا منرسففهب ایزل  ،منرسففهب خوب هازه ن ایزل  ،قول یاییم
یم ن ه ارب ه اایم یر یال و ی پ ش آمنه تمام فففوی ام گاییم ه
ا ففاره رسففاهنم ه یامباتن خوشفرا مشففا ر ار ففن تول ن ف لم سففت ه ه
موضففود «اگزیسففتاهس ف ال سففم» م پایازی ،موضففوق ه ینوز یر آن زمان یاغ
ویتپ ه اقع ،یر سا یا تم ه آرام از ماز مرزیک گذریمپ حاال از سال پ ش
فففجادتا فففنه ویمپپپ فرا م ایم ه ا معشفففوقهب ونولویم ه ییگا
فففصفففت اینچ قنش وی هوی پوهن زن نه ار نمپ تاب هقشفففه یاب
گای گابمان را از زیا خات پاتیا ا ن ش نیم لو ا ور وق
فاا ان هقشففهب رایمان را شف نپ آیا هخاطا اجاایاب همایش وی ه از حال
یواب یلزیهب خایسفففال ا ن آمنه ننان ی سفففتیا فففتن ه شفففف
اقع تیاب اارزش قالقهمنن نه وی؟ یر آن صبح یرشنبهب ا اب اما گام
ه خاههب معمای پا فسور م را تاک م اییم از خ ا ان م ن ه سمت
زرگااه نهار اهنب م تازینیم ،ر یایاب ساخوش غایب یا تمپ فااک تاه
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راهراه س اه سه ن ق ش من گایهبنن هقاهب ونک آ رهه ک ا
اشیاب زرگ زیباب سففبزرهه گایهش را گویاهشففان ایه وی :ینیهاب
نون اران هارب از منپ از نار یتل ه و ه گذ فففت م ،لو خننینپ گهتم« :یک
پن م ییم ه گوی ه نهن زب فرا م ایب» ا یرهه یسفففتش را
یراز ای ،اما یر آن لحظه هخاطا نااغ قامز این هاگهان تامز م ایمپ یم ن
ه ای ستاییم ،ما ن ییگاب یم ساقتش را م ای یر نار ما ای ستایپ زن
جوان رز فففرار الغاب جا یینه ویمش؟ت ا پوسفففت ر فففن مویاب
اهزهب ااق تا ر ب اهه ،ا صنای زههیار ،ه لو گهت « :سالم!» س س،
ی جانزیه ار ،ای سففا ار ۱ففناختم!ت ،ا تأ ن ا اخ اژهیا ،گهت« :خ ل
ا خویت م ابپ
امآ ر ا ست ه یارب یال را از همایش حذف م ن
حتماً ففن نهاب ه هویسففننهب همایشهامه از ازب یال نه تعایف تمج نب
ایهپپپ»
لو زیا لب گهت« :نااغ سفففبز اسفففت ،احم !» یمزمان ا این گهتهب ا
ژاهنارک هقش ف ه یر ت اتاب محل ازب ایه وی ما یینه وییمت یسففت
از نن سففتهاش را ه هشففان نر یب پاهشففاط تران یای تنن ت ز از ما فاصففله
گافت ه یاخل خ ا ان م س پ چ نپ
وی؟ رماهت یا رام لم یا؟»
«یق قاً
«ی چ نامپ ای سا گلن ،ما ماپ»
«منظورم ا هبویپ منظورم آن سففف سفففت ه این همایشهامه را از خویش
وی؟»
یرآ ریهپ
«آیان! حاال متوجه نم نه م خوای پ یک زن پ ا ،فرا نم لنا ن زپپپ،
ش از یک هها وی ،خ ل ویهنپ»
«پس از تو تعایف ای؟»
ق ب ماا وس نپ»
«از نشمیایم تعایف ایپ پ شاه
سفف س قزیز من ه فف وهاب هو ت اتاب ه هتازگ یای گافته وی ه
آن قایت ایه وی فایایب از ایب سا یایپ
گهتم« :تو یم خ ل آیم قج ب اب لول تففا!» یففا ن زب توب این مففایففهیففاپ
«راستش خ ل خو حالم ه از آن ازب م سخاهب ر ب صحنه یل ننبپ اما

والدیمیر ناباکوف 79 /
۲

ن زب ه قج ب اسففت این اسففت ه یرسففت یک یهته ماهنه ه ا ج طب ع
ار لش ایبپ آه! لول تا ،این مواظب ا ففف یا ن زب را ه این سفففایگ
ریا هرن پ یایم م آین ه رمزییل را ه یواب اری ل ایب ،اری را ه یواب
خوش گذراه یر جایه یاپ م تواهم خ ل از این ت ،اات هاگ هاه را اا یت
ا مامپ این مواظب ا لوپ ن زیای ی ستنن ه هباین یاگز ریای شان ن پ
این ثبات قنم یا ته ا پ این سع ن م ا من مها انتا ا  ،لول تاپ
این هود اهنازه ب خورا ت را یم ای پ ی ر راهت هباین از یهنه ه م اینچ
زرگتا شفففویپ زرگتا شفففوی ،شفففننه اسفففت معلوم اسفففت ه فففوخ
م ایمتپ حاال یاریم ه یک سها خوش طواله م ر یمپ یایم م آینپپپ»
۱۶
یایم م آین چه ه ویم گای یق ه هقشفففهب آمایراب فففمال هگاه
م ایم « وهیاب آپاالن » پاغا ر را م یینم ه از آال اما تا ه و ااهز یک
ش نه نهپ مناطق ه یر ا م گافت ،از تن س گافته تا یاج ن اب مال
جنو  ،پن س لواه ا ،ه ویورک ،رماهت ،ه ویم شایا م ن ،ننان گ ستایه وی
ه یر ذین من ه زرگ سفففوئ س یا حتا ه زرگ تبت ویپ یمهاش وه،
قله یاب لورب ا فففروه ،یر ل ننتا از ییگاب ،مخا ط یاب غولآسفففا،
وی ایههش نن راهنه نه ۱یر پوست ا روه خاس ،با ساگایان گلنا م ت۲
وم ان سففا هشففسففته زیا یرختان جوالن زپ نه یولناک اسففت ه م ن م
یمهب آن وی ایه یا ه خاهه یاب سففف ار ونک حا ففف هاب معنن ز الهب
ی یزیه ایش یافتهپ نر ی آپاالن ! پس از آنجا از ا یایو گذ ت م س س
از سفففه ایالت ه ا حاف آب فففا د م فففوهن یمچن ن از هبااسفففراپپپ آه،
هخست ن هقرهب غاب! س ار آیسته خوشخو ان سها م اییمن مثالً ،ش
از یک یهته ه یرازا شففف ن تا ه یس خش آبپخشفففانن وه یاب را
رس نیم ،جای ه لو آرز یا ت رقصیاب سنت وم اهش را موقع ازگ شای
هارهب غار سحاآم ز آنجا ب نن ،سه یهته عن ه ز ه اله نستون ،جوایا ایالت
غا  ،ر س نیمپ گذ ته از آن ،لو خ ل ی ست یا ت ه از صخاهیاب قامز
آنجا اال ا ی ،آن صففخاهیای ه فقط ننن ر ز پ ش از رسف نن ما سففتارهب
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حت جنل ا ژیگولویش از آن پای ن پاین

س نمای ال ،از پ نم ست
مای.
ی اره متل یاب قنیم مسفففلک ا هو فففته یاب ننه ارب فففنهاب ماهنن
قبارتیاب زیا ه ما خو امن م گهتنن:
«ام ن آرز ب ما آ سایش راحت ما ستپ یمهب سایل پ ش از ر ی
ما یق امتحان نهپ مارهب گوای هامهب ما یر ایگاه ما م ماهنپ یر
مصفففاف آب یاغ صفففا فهجوی ن نپ از پذیافتن افاای مزاحم م عذ ریمپ
آ ففف،الیایتان را یر سفففورا مسفففتااح هایزینپ متشفففرایمپ ی اره زهه زه نپ
مهمانیا ااب ما س ار قزیزهن ،منیا متلپ»
ااب تختخوابیاب یکههاهب این متلیاب حشفففتناک این یه یالر پول
م یاییمپ متل یای ه پشفففت یریا پنجاه یاب تورب فففان رییفرییف
مگسیا صف ش نه ویهن ا از نن یر پنجاه ا تاب اری م نهن،
خا ستا ته س گار مهمان پ ش ن ینوز توب جاخا ستابیا وی ،یا مثالً موب
لنن زه ه الش ر ب تختخواب نسفففب نه وی ،صفففناب آ یزان این ت
م سافا اتاق نارب هآ ساه ن نه م ن ،رختآ یزیا ا حلقهیاب س م ه
م لهب توب من صففل ویهن تا سف آنیا را هنزیی قرس ی قلوی االب
تختخوابیاب یکههاه آ رارتاین توی ن ویپ حتا متوجه نم ه سبکیاب
سففاختمانسففازب ففان قوض ففنهپ اتاقیاب نو ه یم صففل ففنه مثل
ار اهساا نه ویهن ،این ه لو ه این ت ،ا ی چ قالقهاب هنا ت ل این
خواهننه آن را ی ست یا ته ا نت طبقهب ی م یم ر ب آنیا ساخته ویهن
رایا ی یر م ان ی رییف اتاق یاپ اتومب ل یا ه پار نه یاب قموم منت قل
نه متل ه یتل خوب قنیم اگشته وی.
اینک م خوایم ه خواهننهام یشفففنار نیم ه مبایا ذین آ فففهتهب ماا
مسففخاه ننپ حاال ه یمهن ز گذ ففته ،ااب من ااب خواهننه سف ار آسففان
اسفففت ه از ماجاایاب ییا ز سفففایرآ ریم ،اما سفففاگذ فففت ه یر حال
رلگ اب ست ،ا ر ن ،مثل آن ق صهیاب رمزآم زب ه ست ه ا رییا
پ نا این هشاههیا رازش را گشای پ یک ار یر زمان هوجواه یاستاه پل س ۳
ه ز ان فااهسوب خواهنم ه یر آن هشاههیا را ا حا ف ایتال ک تای ایه ویهنن
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اما وهب ار آقاب ساهو ت اینگوهه ه ست ،حتا اگا راه ت شخ ص ه شاههیاب
مبهم پنهان را یم یای گ ایمپ
ااب هموهه :ق سم م خورم ه پ ش از ،یا یر آغازن ،سهامان ه سوب غاب
م اهه یسففت م یک ار لو تواهسففت اطالقات ه ففخص یا ا ففخاص ها ففناس
اسفففاهن یا این ه ا آن یا تماس گ ایپ آن ر ز یر پم نزین  ،زیا قالمت
اسفب النار پگاسفوس ،ایسفتایه وییمپ اپوت ما ف ن اال وی من خم فنه
ویم ه یسفففت یاب ارگا مراه ر هگاه م ایم ه یر این لحظه لو از
ت ارس هگایم پنهان نپ ااب استهایه از این فاصت ،از ر ب صننل اش پای ن
سففاین ه پشففت محوطهب سففاختمان فاار ایپ ا م ل ه آسففانگ اب ،لهب
خو ب نم را تران یایم ،گانه ،پایه گویم ،نن ن ییناریای اایم تا و وی،
زیاا از ر ب غایزه احسففاس م ایم ه یسففتشففوی یا یم نطور اجهیاب
تلهن ه یالیل هامشخص هقاط ویهن ه ساهو ت ماا ه سوب گافتارب رقم
م زیهنپ یمهب ما نن ن مواری ساهو تسازب یر زهنگ مان یاریمپ این مواری
گای م تواهنن یک منظاهب تراارب ا فففنن گای فففمارهاب ه خنایان
هیقت اهتخا ش ایهاهن تا ن زیای را ه ااب ما ایم ت یژهاب یارهن یلا ا
ننن :مثالً ،این «جان» ا این یر گمااه وی یل «ج ن» ا آن یر ل،زی.
گذریمپ ما ففف نم یرسفففت فففن از توب پم نزین ا ن آ ریمش تا
ام وه ه ااب تعم ا توب هو ت وی جاب آن را گ ایپ حاال ییگا ا آن
یواب گافتهب توفاه زن غ بت لو یا فففت ا سففف نهام سفففنگ ن م ایپ هه
هخسفففت ن ار هه آخاین ار وی ه یر آن حال هاراحت گ ج ه ن زیاب
هان ز حا ت خ اه م ففنم ،مثل ر سففتای ان خ اه ه یر م نان یین مسففافان
گمشنه قاار م گ اهن :آن سرل آ ،ال سبز ،آن تایایاب س س ای ه م ان
ییواریاب س سه ن ااب فا ش گذا ته ویهن ،قوط یاب ااق ر غن ما ن،
جایخ یاب قامز پا از هو ففف نه یاب جور اجور ،نهار ،پنی ،یهت راب
خال م ان جن لیاب متقاطع ه خاههیای شان امل پا ه شنه ،آن ح شاهاب
ه ا ففر بای از ف شففهب پنجاهب یفتا مراه ر اال م رفتپ از یرن از یفتا
صففناب موسفف ق راییو ه گوش م رسفف ن نون آینگش ا ی ایوب ای یر
گ ا یان های مای نه وی ،آیم را ه حال یواب ف لم خوشمنظا قنیم اب
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م ای ه یر آن زهنگ ااب خویش جایان یاری یر زم نه از پ اهو یا سازب
زی هوای امالً هایماینه ا حال یواب ففاخهاب یر هوسففان گل لازان
پخش م ویپ قت لو از سمت امالً مخالف اگ شت ،صناب آخاین زار
هاسففازگار ففارلوت یر یر هم ماتعش ففن یامن پ ااینش یر جهت مخالف
ریتم ه حا ت یرآ منن یسفففتشفففوی پ م نزین ا ففف ،ال ویه لو تا لوب
را توب ونهب ر هر ی یینه ه سمت آنجا رفتهپ آنیا
رالتفا
گهتهاهن ه یستشوی ان مثل یستشوی خاهه تم ز استپ گهتهاهن ه ارت
پسففتالیایشففان طوربسففت ه م تواه ر ب آن هظات را نویس ف پ هه ارت
پستالپ هه صا ونپ هه هظاپ هه ی چ ن ز ییگاپ
آن ر ز یا ر ز عن از آن ،پس از راه ننگ خسففف ته ن ننهاب یر نار
زم نیاب زیا شت گننم ذرت ،ه ییرنهب ونک زیبای رس نیم یر
متل نسففتهات اسففت ماهنیمن اتاقکیاب زیبا ،زم نیاب ماطوب سففبز،
سفف ار ا ففروه ه ویک
یرختان سفف ب ،تا ااب تاب خورین ،غا
خسففته ه آن حتا هگاه هرایپ لو یلش م خواسففت از مسف ا از م ا یم ،نون
یر س مایل مال خاهه ان وی ،اما صبح فایاب آن ر ز م ل قالقهاش را
امل از یسففت یای ییگا ااب یینن پ ایهر ی ه پنی سففال پ ش ر ب آن
ل ل ازب ایه وی ی چ اهگ زهاب هنا ففتپ ه یالیل آ ففرار ،از سففها یر آن
حومه حشفففت یا فففتم ،گانه ا یم ه تواف رسففف نه وییم ه خویمان را از
یینیا پنهان ن م توب اتومب ل ماه م یهبال ی سفففتان قنیم ها یمپ ا این
یمه ،ییاب ه ای ن ه آ سویگ خاطام را از پ پ ش ماه اش از رفتن ه آن سو
از یسفففت یایم ،نون حس ایم اگا ا ههمن من ا احسفففاس هوسفففتالژیرش
هسففبت ه ففها پ سففر امل مخالهم ،مثل سففال گذ ففته ،ه این آسففاه از
خواسفففتهاش یسفففت هخواین شففف نپ قت این را ا آی ان ایم ،ا یم آه
ش ف ن گهت ه حالش خوب ه سففتپ یلش م خواسففت یسففت م تا قت
ناب توب تختخواب ماهن ا هاب از مجلهپ س س گهت اگا حالش هتا ن،
حالپ
یم نطور ه سففمت غاب م ر یمپ این گویم ه خ ل هازه ن وی،
یوس م وهب تازه ای تصفففم م گافتم ا م از از م اایش هایارب اب
یهنان گ ام ا رمپ اتاق ما االب قلهب ت هاب جنگل وی از پنجاهب آن
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اتاق جایهاب را م یینیم ه پ چ م خوری پای ن م رفت ،یرست ه صاف
خط فاق سا ،م ان ی رییف یرختان اه لوط ،پ ش م رفت ،ه سمت هاب
قشنه ،هاب ه از آن فاصله ا آن یواب صاف صبحگای مثل قا سک
زیبا م هموی هطازب اسفففتثنای ا ییگا فففهایا متها ت ویپ یر م ان جایه
یختاب را م یینم ه مثل آیمکیا ر ب ی ناخهاب ماهنن حشففاه هشففسففته
سگ یماایش م ی یپ سگش ه هسبت خویش م زرگ م هموی ،یرست
مثل زائاان قاطایاب جایهیاب مهور یر م ان هقا ففف یاب قنیم ا ت هیاب
آیمکیاب قامزپ قت م تواهم از ه ش ستن توب ما ن پای ز نم ،م ل
آ
ا ت اق ار پای ام ه پ ایهر ب زیای م ویپ نین تات ب ،همهمک آیسته ه
سمت پای ن رفتم سااهجام آن ی ناخه سوار را یینمپ یختاب ناق سایه ا
مویاب یماسفففب پ سفففگش یم سفففه گننهاب وی از هژای سفففنت اهاری ا
نشمیای مثل نهشهیاب فاهگ پ
یر از م آرای شگاب پ ا فا سویه مویایم را س ار معمول وتاه ایپ
یرایز یر ارهب پسفففاش ه ازیرن س ال وی حاف م زی یر لحظه یاب
اههجارن سخن آب ییاهش را ر ب گایهم م ریخت گایگای یم شهیاب
ق نرش را ا مالفهاب ه ر ب من اهناخته وی پاک م ای یا ق چ لازاهش
را از ر ب مویایم ام یا فففت تا قرسففف را از توب ر زهامهب رههپاینهاب
بایپ قت منن سا هیوا متوجه نم ه م ان شهیاب خا ستابرهه قنیم
ه قرس ر ب سففهپایهاب ا ففاره م نن ،ففو ه ففنمن آن جوان س ال سفت
سب لو س سال پ ش مایه ویپ
از آن ر ز ه عن ،ییگا هگذا ففتم ه احسففاسففات نون حس خوبن قنم
زین حواسففم را پات نن ،یا هس ف م آغاز تا سففتان یر پشففت گایهم ،یا ص فناب
قاچقاچ ففنیاب همزیهب زیا پا ذرهیاب غذاب ناب هام ه قاقبت از
الب یهناه سورا ا ن ش نه ویم ،یا حتا سَ بُر آن ستهب خورا یا
ه قلبم ا آن ضفففعش قاار وی هتواهن تحملش نن ،اما گوی حتا آن تلمبهب
هگون خت قلبم یم خوب ار م ایپ قت ه اتاقک نو مان ه یلورسفففم
را یر آن گذا ته ویم اگشتم ،ه گهتهب ر هسار قزیز ،احساس قج ب ه من
یست یای ،حس ازپاافتایگ قشقم ه یلورسپ۴
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ا فففگهت ت مام ی ینم ه لو ل باس یایش را قوض ایه اسففففتپ لوز
آست ن وتاه لوار راحت پو نه وی ر ب لبهب تخت هشسته وی ننان
هگایم م ای ه گوی هم توا هن ماا ه جا آ ریپ هرغم آن ه ُفففل ن لوز
هاز ش این هام پسففتانیاب ونرش را م پو ففاهن ،آنیا را شففتا همایان
م ای این همایان ففنن آتشفف ام م ایپ صففورتش را ه َُشففسففته وی ،ل
نه ویهن یهنانیاب زرگش مثل
لبیایش ا الیهب تازهاب از رهه هقا
قاج فاابیینه یا مثل ن سیاب صفورت پو ا ازیا از رژ لبش رهه گافته
ویهن اق م زیهنپ آنجا ه ش سته ی ستیا را ه رانیا ن سباهنه وی لبایز
از خ الیای راه وی ه ا من ی چ را رهاب هنا ت.
پا ت سنگ ن خورا یا را محرم ر ب م ز گذا تم ه مچ پاب اینه
مزه ی اره ه پایاب گنایرارش خ اه
صننلیا س س ه صورت لوس
نم.
گهتم« :رفته ویب ا ن» صننلیایش گلآلوی ویهنتپ
جواب یای« :تازه لنن ففنمپ» اما ا ایا ففت ه از هگاه ر ه پای نم ای ،ایامه
یای« :یک ثاه ه رفتم ا نپ م خواستم ب نم یارب م آی یا ههپ»
متوجه موزیا ففن خویش را از ر ب لبهب تخت اپ چ ن ه سففمت م ز
شاهن.
نه ک خا ص م تواه ستم رنم؟ ه اقع ی چ ،اما آن ن شمیاب ها هاف
هگاه خ الباف گاماب مماهننب ه از ا ا ن م یم ن نه؟! حاف هزیمپ
یم ه جایهاب ه یر م ان قاب پنجاه ننان یق پ چ اپ چ م خوری خ اه
نمپپپ س ه خواسته ه اقتمای من خ اهت نن این نشماهناز را نه ستویه
یاف ته! لو م وه یا را ا ا فففت های ر ه ر فففن خوریپ هاگ هان یای آن پوزخنن
خوی این نن جوان اتاق نارب افتایمپ تنن از یر ا ن آمنمپ یمهب ما نیا
رفته ویهن هجز اگن اسفففت شفففن ا ن زن جوان اریارش ا هوزایب چهب
ییگاب ه م ش از قلم افتایه وی یا ت سوار آن م ن.
لو یهبالم تا ایوان آمن یای زی« :ن نه؟ جا یارب م ر ب؟»
جواب هنایمپ پشت هامش را فشار یایم خویم یم پشت ساش اری اتاق
نمپ لوزش را ش نم پاره ایمپ زی ییگاب را از ایمپ صننلیایش
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را از پایش ننمپ سایهب مای زها ارن ا را ح ش اهه یهبال ایمن اما وی ه
احسفاس ایم ننان مالیم وی ه از وب خ ال تویم مایب ییواهه قا ل تم ز
هبویپ
۱۷
گو ستن ناق ،ا آن ایایاب مخ صو صش ،گای ی ست یا ت ه ییگاان
ینیه نینپ ینیهیایش یم م ایا اصفففول هامعمول وی ،مثل افرارشپ
یک ب ،ینگام ازب راهی ،متوجه ن جعبهب مهاهیاب راهجم رستهپ
صفففبح فایاب آن ر ز ،پسفففاک پای یش را ا یک جعبهب مسففف ه خاههب ما
فاسففتای :ر ب یرن جعبه هقش هگاریاب ففاق حک ففنه وی جعبه ا قهل
خاطاجمع سفففته م فففنپ یک ه مهگاه مرم نت م ای ه این جعبه یاب
ارزانق مت را ه ه یل ل «لویزتا» ۱م هامنن از جای مثل الجزیاه خاینهپ از
آن ن ز یای ه قت ه آیم ین یه م یی نن هم یاه ا آن نه ار ن پ
را ستش قرا جعبه ااب مهاهیاب گننهب من ونک وی ،اما هگهش یا تم
ااب ارب س ار متها ت استهایهاش ایمپ
ااب ه یم زین الگوب سففاهو ففت ه هگوههاب م فهم نم یر آن گافتار
نهام ،هرغم یلخورب آ رار لوت تصم م گافتم یک ب ییگا یر آن متل
نستهات است ماهمپ آن ب ساقت نهار صبح نار نمپ لو یر خوا
قم وی ا ییاه از ه هشففاههب ففگهت از زهنگ اب ه یمهب ما ۲اایش
سفففا یم ایه وییمتپ ه سفففااغ «لویز تا» رفتم قت یر یافتم ه محتواب
ارز منن آن ی ستهخوریه ا ست خ شنوی نمپ توب ی ستمال سه ن پ شم اب
لت ج ب خوی ارب پنهان وی :ال با  ،۳۲ا خ شا ی شتف شنگ طاح
راهج از نوب گای ر ب یسته ،طول آن م متا از یکههم قن لول تا،
ه رهه آ پارههپ آن را از یاالن ی ز ماحوم ه ارث ایه ویمپ یفتانهب
راینمای یم یا فت ه یر خشف از آن خو فگل هو فته فنه وی« :مناسفب
ا ستهایه یر خاهه ما ن ،ااب شتن آیمیاپ» حاال آنجا سا جایش وی تا
ینگام ه از فورب ااب شتن آیم یا آیمیای آمایه ا ن ،خشاب پا ،امل
ش نه ،ا قهل شوی سته تا از یا پ شامن هاخواستهاب پ شگ اب ننپ این را
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ه ز فااموش هرن م ه یهتت ا سمبل فا ینب از اهنام جلوب پنر استاه ستپ
خ ل خو ففحال ویم ه آن را ا خوی آ ریهام ،حتا خو ففحالتا ه ی
سففال پ ش ف وهب اسففتهایهاش را یای گافته ویمپ جا؟ یر یل جنگل یرختان
اج هزییک گلس ل کن من فففارلوتپ آن ر ز ا فارلو ه ت ااهناز مایاب
وی ننن سففاقت یر آن جنگلیاب ی ریسففت پاسففه زییم فارلو ا یهتت ا
ال با سف یشفتش ماغ مگسف را زیپ البته ن زب از آن ااب منرک هماهن،
فقط م پایاب رهگارههپ یر ه مهب راه پل س ازهشفففسفففتهب تنومننب ه هام
استوفسر ه یر ییهب ست ی جاه را زیه شته وی ه ما پ وستپ ا
یم یار و را فففرار ایه وی گوی یار وب را خ ل اتهاق یینه وی،
نون فصل حضور یار وبیا هبویتپ م ان این ی رارن ار شته ،ک
من هوآموز ویم یرایز ففرارم را از یسففت م یایمپ البته یک ار یر زماه
ه خویم تن ها ه ففف رار رف ته ویم سفففن جا را زخم ایمپ حاال پس از
خاطاجمع از سفففالمت یهتت ا زیا گوش یمخوا هب هقل سفففبک زهم
گهتم« :تو خواب »،ه سالمت اش م ج ن هو نمپ
۱۸
این جا خواهننه این متل نسفففت هات یهتت ا را فااموش نن ا ما ه
سمت غاب یمااه ویپ ر زیاب عن رقن اق ارانیاب زیایب یا ت م ،یا
این فقط یک ارش نین وی ا خ زیاب سنگ ن قور اغهاب ه یر ساا سا
شور پ ش م رفت هم تواهست م از آن فاار ن م ،یمانطور ه هم تواهست م
از یسفففت ارآگاه تا فاار ن م :نون یمان ر زیا وی ه جوی اتومب ل
قامز ا ا من آ ففرار ففن ،موضففود قا ففقان لو را ه ل ایم ت
ا
ایپ
نه آیم قج ب ویم ه ه یا مایب ه یر زهنگ من لو پ نا م فففن
حسفففویب م ایم نه آیم قج ب ویم ه تع ن نننهیاب سفففاهو فففت را
یرسفت تشفخ ص هم یایمپ فاین از رفتار سفایه هج باههب لو یر آن زمسفتان
آرام ففنه ویم ،ه یا ر ب حتا ااب یک ییواهه یم تصففور این ه یامباتن
ییگاب نن ن حایصفففاهه یامبات ه مهتن یامبات را ا سفففنهیاب آسفففماه
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ژ پ تا ا ی ففتیاب هازیبا گسففتایه تعق ب نن احمقاهه ویپ نا ااین ،حنس
زیم آن گا قامز ه ا فاصلهاب مناسب محتاط ،لومتا ه لومتا ،یهبال ما
م آین گما ففتهب ارآگای سففت ه آیم فضففول اسففتخنامش ایه تا ب نن
یامبات یامبات ا یختاخوا هنهب ونرش اق عاً نه ار م ننپ م ثل
زمانیاب ر هر ففنن ا رقن اق آسففمانغاهبهیاب آ ففهته نننه ،ینار
تویم ففنه ویمپ ففاین یم تویم هبوی اقع ت ویپ هم یاهم لو یا ا یا یا ی
نهن زب یر هو ف نه ام م ریختنن ه یک ففب ا اطم نان ففن نم س ف یرن
اتاقک نو مان را م زهنپ قت یر را تنن از ایم محرم ه ییوار زیم،
متوجه ی ن ز فففنم ،یر این ه لخت قورم ییگا این ه یر تاریر
زیا قراهیاب اران آن ن ز ففهاف سففه ن مایبسففت ه ماسففک جات نه
ن ن ،ازیگا هقش ارآگاه منبن گا تسفففر  ،را ر ب صفففورتش گاف تهپ
خننهب خههاب سا یای تنن ی ر ن ،من یم ا تاب ه یاخل اتاق اگشتم
ی اره ه خواب رفتم حتا اما ز یم مرم ن ه سفففتم ه آن صفففحنه خوا
ها از خورین موای محاک وی یا اقع ت :قت سَبک وخ تا را یق
مرالعه ایم ،هت جه گافتم ه این حایثه م تواهن یر از هموهه وخ یاب ا
ا ففنپ «آه ،نه موجوی رحم سففنگنل !» گمان م نم یک هها از فا ش
آن ماسففکیاب معا ف ی والی احمقاهه پول م سففاختپ صففبح فایاب آن
ب ،ی تا چهب تخس را هنینم ه از توب آ ،الیا ما سک جات نه ن ن را
یرم آ رهن ر ب صففورتشففان م زهنن؟ مرم ن ه سففتمپ ففاین یم یمهب اینیا
اتهاق ا ن هخاطا ضع ت جَوب آن زمانپ
خاهم یا آقایان ،هقنوان آیمرشففف ا حافظهب حسفففاس اما هاقص
هامعمول ،هم تواهم گویم ه یق نه ر زب ااب هخسفففت ن ار آن ا
قامز تعق ب نننهمان را یینمپ اما هخ ست ن ارب را ه راهننهاش را یینم خوب
ا ضح ه یای م آ رمپ یک ر ز ق صا ،زیا س ل اران ،آی سته م راهنم ه
آن ر ح قامز را توب آینه یینمن ففنا نان ،لازان سففاخوش م آمنپ ی اره
قت رفتهرفته س ل اران آرام گافت مالیم ن ا را یینم ار ییگا پس از
آن ه اران امل قرع فففنپ خور ففف ن ه هاگهان ا صفففناب جلز لزب
زرگااه را خ شک ای ،اح ساس ایم ه ق نک آفتا هوی ه از یارمپ از این
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ر ب ،توب پم نزین ایسفففتایمپ اتهاق ه یا فففت ر م یای هوق مارب
وی ،سفففاطاه ه هم فففن جلوب آن را گافتپ یر هت جه ،تعق ب نننهمان را
هایینه گافتمپ ا یم سففقف ما فف نش را اال زی جلوب قهوهخاهه یا م خاههاب
ه تا لوب م سخاهب « ا ستل :ی س تفول س تفول» ۱یا ت پ شت ما ای ستایپ
هخست ه از اتومب لم را رفع ایم س س ااب خاین ق نک آفتا ه فا گاه
پم نزین رفتمپ قت یا تم نر م سافات را ام ضا م ایم از فا ننه
م پاسفف نم ه ما یق جا یسففت م ،هاگهان از پنجاهب نارب فا ففگاه ن ز
حشتنا یینمپ مایب تنومنن ا لهب تقایباً چل ت امرهه لوار
قهوهاب پارهه یا ت ه حافیاب لو ه ساش را از ما ن ا ن آ ریه وی
تننتنن ااب ا حاف م زی گوش م یایپ مثل قت یای ه خ ل جنب
ا تأ ن حاف م زی ،اهگشففتیایش را از ایه یسففتیایش را اال پای ن
م ایپ ن زب ه ه ذین من رسففف ن حالم را ه یم زی این وی ه نرور
تعب اش نمن آن پاحاف مخصفففوص ا  ،طورب ه گوی آهپپپ ی منیگا را
یهتهیا یهتهیاسففت ه م ففناسففننپ سفف س یینم آن مای گوههب خویش را
خاراهن ساش را تران یای پ شت ای ه سمت ا اش رفت ،مایب
پهن لهت ه سن خوی من ،ههوق ب ه گوستا تا  ،یای زایهب پنرم یر
سوئ س ،ا یمان صورت صاف اهزه ،گو ت تا از صورت من ،ا سب لیاب
ونک س اه ییاه مثل غنچهب پژمایهپ
قت اری اتومب ل نم ،لول تا یا ت هقشهب جایهیا را م خواهنپ
«آن مای از تو نه پاس ن ،لو؟»
«مای؟ آیان ،آن مایپ آرهپ آپپپ هم یاهمپ م خواست ناهن ه هقشهب راهیا
را یارمپ خ ال م نم رایش را گم ایهپ»
حا ت اییم گهتم« :حاال گوش ن ،لوپ هم یاهم ه یر غ م گوی
یا هه ،هم یاهم ه ییواههاب یا هه ،اایم یم مهم ه ستن اما آن مای از صبح
تا ه حال یاری ما را تعق ب م نن ،اتومب لش یم ییا ز جلوب متل وی ،ه
هظام پل س اسففتپ تو خویت خ ل خوب م یاه ه اگا پل س ن زیاب ما را
ههمن ،نه اتهاق م افتن تو جا م ر بپ پس راسفففتش را گو ه این مای
ه تو نه گهت تو ه ا نه گهت پ»
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خننینپ
«اگا ا اقعاً پل س اسففت »،ا لحن تنن اما هه غ امنرق ایامه یای « ،نتاین
ن ز این است ه ه ا هشان یی م ما تاس نهایمپ ایم تش هنه ،پاپاپ»
«از تو پاس ن جا م ر یم؟»
«ا یومپپپ م یاهن جا م ر یم» ماا مسخاه م ایتپ
یست ایا تم گهتم « :ه یا حال ،صورتش را یینم ،آیم قشنگ ه ست،
خ ل ب ه ه یر از فام لیاب من است ،اسمش تا ویپ»
« ففاین یمان تا ا ففنپ اگا من جاب تو ویمپپپ ب ن ،یمهب هُهیا ه یزار
عنب م رسففننپ قت چه ویمپپپ» هطاز هامنتظاهاب ایامه یای« :فرا م ایم
هُه یا یم نجا م ایسفففتنن اگا مایرم ه حاف من گوش نن یهنه را ر ب
یهنهب ققب گذاری لومتا مار یم ه ققب ام گاییپ»
هخسفففت ن ارب وی ه خوی هخویب از ی رهب پ ش یامبات ن وی اش
حاف م زین این ت اتا ه ا این حقه را یای یایه ویپ از آن ه عن ،خاموش ه
سها ایامه یاییم ییگا س تعق بمان هم ایپ
اما صبح فایا ی اره پ شت سا ما وی ،یر ست مثل یری مارب شننهاب
ه پس از تمام فففنن اثا یار ام ن ی اره ام گایی ،آن نهارپاب قامز
ااقپ آن ر ز ر فت آ من یر زرگااه م وین ی چ س از ییگاب سفففب قت
هم گافتن ی چ س سع هم ای م ان اتومب ل آ حق ااههب ما سایهب
اتابگاایاههب قامز ا فاصففله ننازی ،گوی یر فضففاب م ان ما طلس فم وی،
منرقهب جای گاب ففایخوارب ف ران ففنه وی ،فاصففلهاب ه یقتش نون
شه آ رار وی تا اهنازهاب ینامنناهه ،فا صلهاب ه ی چ ت ،ا هم ایپ
راهننهب پ شت من ،ا اههیاب پُا سب لیاب تا ماهننش ،مثل مج سمهیاب
همایش وی ،ا اش ههظا فقط ه این یل ل پ ش م آمن ه هخ هامائ
از ا ایشم سروت آن را ه اتومب ل فاسویهب ما صل ایه استپ ما ن ما از
ما ن جالیار ا روه ا خ ل ضع فتا ویپ نا ااین ،من حتا سع هرایم
ه ساقت گ ام از ی ست ا گایزمپ آه ،آی سته ن ین ا سبیاب ب! آه،
هام ااه ن ،ا وس یا! از ففف ب یاب یراز اال رفت م ی اره پای ن آمنیم،
حنا ثا سفففاقت را رقایت اییم ،مااقب وی ان پ ایه وییم ،یااژ
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م یاییم پ چیاب لازان س اهن م ان تا لویاب راینمای زری را زیا نا یایمان
ازتول ن م اییم مهم هبوی ه نرور ه نه سفففوی م راهنیم ،فاصفففلهب
سفففااب ار ،م فففوی گهت هسفففخهب
جای فففنهب ما ت ،ا هم ای ،یق
جایهاب از قال پاهنهپ یر تمام این منت حوا سم ه علهب پنهان یر ن آیم
سمت راست ام یم وی :ه نشمیاب ای گوههیاب گلگوهشپ
ساقت نهار ه م عنازظها ،یر هاب صنعت  ،پل س راینمای اب ،غاق
یر ا وس تنظ م نهارراه« ،یست ساهو ت» من ن این طلسم را رستپ
ا ا ارهب یست ماا از نهارراه گذراهن ا یمان یست سایهام را هگه یا تپ
نین تات ب ،ست تای ما ن م ان ما فا صله اهناخت من ا تاب تاختم
مایااهه توب جایهب فاق اریر پ چ نمپ گنجشر ر ب ترههاه فا ی آمن،
اما گنجشک ییگاب ه ا حمله ای هان را از ننه ا ر ویپ
پس از ننن ار ایسفففتاینیاب هاخو فففاینن م پ چ اپ چ قمنب ،ه
زرگااه اگشتمپ سایهب ما هاپنین نه ویپ
لو خاهاسهاب ش ن گهت« :اگا ا یماه وی ه تو فرا م ن  ،قجب
ار احمقاههاب وی ه گذارب یر ا یپ»
گهتم« :فرایاب ییگاب ه سام زیپ»
لو یر الف طعنهیاب خویش پ چ تا خوری گهت « :اینپپپ آهپپپ این
ارسففف اش م ایبپپپ آهپپپ این را ره را ا ا حهظ م ایب ،پنر قزیزپ»
س س لحن صنایش را قایب ای ایامه یای « :اب ،تو خ ل نجنس !»
ب را یر لبهب ن وی  ،زیا اران تنن پاسا صنا رقن اقیاب پ وسته
طن نافرن پ شتاریخ  ،قبوس نخل  ،ه سا آ رییمپ
لو ه ح شتش از رقن اق ه من آرام ش رقتاهگ ز م خ ش ن گهت:
«من اهو ه ستم رقن اق را ی ست هنارمپ»
صبحاهه را یر رستوران سویا ،پا  ۱۰۰۱ ،خورییمپ۲
ا یایآ رب ق افهب آن مای پم نزین گهتم« :آن مای صففورتگو ففتالو
ی اره پ نایش نپ»
لو گهت « :وخ یاب تو آیم را از خننه ر یه ا م نن ،پنر قزیزپ»
آن موقع یر هاح هب وتهزاریاب اهجاسفففب وییم حاال ییگا یر ی
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ر زب از آن ریای ن خوب م گذ ففت خ ل احم ویم ،یمهن ز سففا جایش
وی ،آن هاراحت فقط یک گاز فففرم هیامافتایه ویت حاال آن ی فففتیاب
پهنا ر رفتهرفته ه وه تبنیل م نهنپ سااهجام ،هموقع ه یس رس نیمپ
آه ،گافتاربپ م گ ج سایرگم پ ش آمنپ لو تاریخ را یر تاب
گای گاب ا تباه خواهنه وی ،قت ما ه یس ر س نیم ماا سم ازگ شای
غار سففحاآم ز تمام ففنه وی! این اقتااف نم ه لو تقص ف ا را ا ففجاقت ه
گاین گافت ،قت ن نیم ه یر ما ز گای گاب یس ت اتاب تا ستاه
اجاا م فوی ،یر یک غا ب یل ذیا ه مهب ماه ژ ئن ،ه سفمت آنجا شف نه
ک
نیمپ را ستش از یا ستان آن همایش ی چ هم تواهم ااب ما گویمپ
یک را رهب پ ش پاافتایه ا تاث اات هان ز ارگایاه ن متوسفففط خاهم پ تنها
ن زب ه ه یل من نسفففب ن یهت فا فففتهب ونر ویهن ه مثل حلقهیاب
گل زیبا آرایش فففنه ویهن م ش حا تپپپ یهت یختاک ها الغ
سففاگام نننه ا لباسیاب رهگ ه از م ان مایم وم اهتخا شففان ایه ویهن
از لوله غوغاب یوایاران آنیا یر م ان تما ففاگایا متوجه ففنمتپ قاار وی
هشفففاهگا رهگ ن ماه زهنه ا فففننپ یر سفففاتاسفففا پایهب آخا ی ام آ ریهن
هگوههاب مسففخاه پشففت پایهیاب نننالیه محو ففنهنپ یایم م آین آن موقع
یوبین
فرا ایم ه طاح وی ان رهگ یر همایش هامه یاب لا وئلت
یارک لوم از تا از ج مز جویس ایا ففت ففنه ،این ه ی تا از رههیا
نجورب ی ستیا تن ویهن ،هارهج ه یر سا ل م خوری سبز ر ن
ه قت هگایش ه تاریر مرل این سفففوب صفففحنه قایت ای هاگهان ه
مایرش یا پاستار یماایش لبخنن زیپ
یم ن ه همایش تمام ففن یمه یسففت زیهن صففنای ه اقصففاب من
هم تواهن تحملش ننت ،ا د ایم لو را ه سمت یر خا ج ف شار یاین یا
ش نن ،تا یر آن ب پا ستاره گهتزیه ا را ا ها ر بای ح شابام ه
لبهب آ ففففف ه وه مان بام :من یم شه م گویم طب عت از زا یهاب ه لو ه
آن هگاه م نن ففگهتزیه اسففتپ خالصففه ،یال ففففف لو خویش را یهبال من
م ش ن ،ا ح ات سا فام ن شمیاب خو حالش را تنه ایه وی حس
نای اش ق هب حوا سش را تا جای یر خوی غاق ایه وی ه ی ستان ُ لش
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هسففخت ه یم هزییک م ففنهن تا قمل یسففت زین را ه ه آن ایار ففنه
ویهن ه اهجام رسفففاهننپ من پ شتا یم این ن ز را یر چه یا یینه ویم اما،
هخنا ،این چه خ ل خاص وی ،ه حالت هزییک ن ه صفففحنهب ی ر فففنه
خ اه ففففنه وی ،ه صفففح نهاب ه قت ه مه گای ه آن ا هناختم از ی
همایشهامههویس آن همایش ی ن ز یینم ،تا س ن ب مای اههیاب اینه
قوشماهنن زن س ار لنن مومشر پ
قت لو ر ب صننل اش توب ما ن هشست ،ا صنای آیسته گهت« :تو
ی اره مچ یست ماا یری آ ریب ،توپپپ رحم!»
گهتم« :خ ل بخش ن ،قزیزم ،قزیز فاا نهش خویم» سع ایم از یش
را گ ام ه موف هشففففنم ااب آن ه موضفففود را قوض نم ،تا ج هت
سفففاهو فففت را ت ،ا ییم ،اب خنا ،اب خنا ،گهتم « :یوبین قجب زه ویپ
ک هنارم ه ییا ز توب آن رستوران سویا پا یینمشپ»
لو گهت « :گای اینقنر خنه م فففوب ه حالم را ه یم م زه پ ا ل
این ه یوبین هویسننهب مای است ،آن هویسننهب زن اسمش لا استن ی م
این ه این خاهم نهل سفففالش اسفففت ازی اج ایه یک رگهاش یم از
ا اس اهیاستپ»
ه وخ گهتم« :خ ال م ایم وئلت یلنار استاه تو وی ،آن ر زیای
ه قا من ویب ،تو ها رمزییل خوب هازه نپ»
لو مای چهیاب صفففورتش را ه جنب جوش یرآ ری تنن گهت« :ن ؟
آن یهنانپز ک ناق؟ فرا نم من را ا یک فقاه ق اش ا تباه گافتهابپ»
من ا خوی فرا ایم ه نرور آن فقاه ق اش یا ی مهن ز را فااموش
م ننن ،یمهن ز را ،یر حال ه ما قا ففقان قنیم یا ذره از ه مهت آنیا را
ه یای م آ ریمپ
۱۹
ه خواسفت موافقت لو ،هشفاه ی ایارهب پسفت سفا رایمان را ه رئ س
پ ست ها ایزل یایم تا هامهیاب ما را ه آنجا ها ستن ،یر ایارهب پ ست
یس ییگاب ایارهب پست اله نستونپ صبح فایاب آن ر ز ه ه ها یس
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رسففف نیم ،ه ایارهب پسفففت آنجا رفت م ااب یریافت هامهیایمان منت یر
صفففف وتای ه نن پ ش م رفت ایسفففتاییمپ یر این منت ،سفففا ار خاهم
لول تا قرس یا فففاح حال ج نایت راران را ا ی قت م رال عه م ای :اا یان
اایاهسففر ن خوشق افه ،ا هام مسففتعار آهتوه اایان ،یا توه اا ن ،نشففمیاب
فننق  ،تا اهنازهاب خوش ا ر  ،هیل ل آیمیزیب تحت پ گای قاهوه پ خراب
پ اماین نشفففمهژهففن جعفلن هففامففه وی گوی این ففن خت اایش س هبوی،
ههاین ففنه یم وی یسففت پایش یم ی ویهنپ زیا اسففم سففالنن سففال وان
یشففنار یایه ویهن ه« :مسففلح اسففت سفف ار خراهاکپ» اگا م خوای ن از
تاب من ف لم سفففازین ،تصفففویا صفففورت یر از این جاه یا را ایارین
طورب ا صورت من تا ب ن ن ه رل خویم یم ا مپ از اینیا گذ ته،
قرس رهه ر رفتهاب یم وی ه زیاش هو ته ویهن این یختا نهاریه ساله
هاپنین ففنه ،آخاین ار ا هشیاب قهوهاب یینه ففنهپ هو ففتهاش مثل فعا
موز ن ویپ اگا هشاه از ا یافت ن ،لرها ه سا ان ولا خبا نی ن.
هامهیاب خویم را یایم ه سففت ه نه وی ،اما هامهیای ه ااب یال آمنه
وی یر ارهامهاش وی ییگاب هامهاب ا پا ت خ ل خاصپ این یر را
هقمن از ایم مرالبش را خواهنمپ گوی لو اهتظار یا فففت من این ار را
رنم اایش مهم هبوی ،نون یم ن ه آن را از ایم ه سففف مت ی هب
هزییکن یر خا ج رفتپ
ر زهامهفا
«یال  ،لو،
این گویم ه همایش ا موفق ت ازب فففنپ ه هظام اتلا ه سفففهیاب
رارب یار یایه وی ،نون یا سهب آنیا تا آخا همایش سا ت هشستننپ یر
ضفففمن ،ل ننا ی مهب خش تو را لن ویپ خوب ازب ای ،یو ففف ار وی
حواسففش جمع ،اما آن حسففاسفف ت سففازهنگ معمول را هنا ففت گ اای
ییاهاب من ییاهاب هویسننه را یم هنا تپ یر ضمن ،هویسننهب همایشمان یم
هبوی ه مثل ار آخا ااب ما یست زهنپ توفان رقن اق حشتنا آمن
ا رقن اق هان ز پشفففت صفففحنهب ما قاط فففنپ آه ،قزیزم ،زمان مثل اق
م گذریپ حاال ییگا یمهن ز تمام فففنه ،منرسفففه ،همایش ،خاا رارب رُب،
ضفففع حمل مایر ح ف ه چهمان زهنه هماهنتپپپ ه هظا م آین از یمهب این
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ماجاایا ماهیا گذ ته ،گانه من ینوز آثارب از رههیایش را یارمپ
پسفایا یاریم ه ه ویورک م ر یم ،فرا م نم هم تواهم از زیا سففها
ار پا ا پنر مایرم یر ا مپ حتا خبا نتاب یم اایت یارمپ یال  ،لو! قت تو
ه ایزل اگایب ،اگا اگایب ،من این آن موقع یر ایزل هبا مپ ا ی
موقع ت ر هر یم ،یر ه تو م یاه  ،ییگاب هه آن ه تو فرا م ن
م یاه  ،پاپا م خواین من ااب یک سفففال ه پاریس ا م ،زماه ه ا
فولباایت یم یر آن حوال اهنپ
یمانطور ه اهتظار م رفت ،اقا چاره یر پایهب سوم ،قت ه خش
حافیاب معن فااهسوب رس ن ،ا د ای ه ت زینپ آن خش را یایت
م آین؟ یایت ها ی ه ه معشففوقت ،فف من ،گوی یریانه نقنر زیباسففت،
نون این تو را ه آنجا بایپ زیباب خو فففبخت! ه توی پ نه فففعاب! خب،
خوب اش فف ران الپ ۱ا هتاین آرز یا از ففاقا توپ سففالم ماا ه پنرجاهت
اسانپ
موهاب تو
راست  ،ه یالیل هامهیاب من ه نت ارس م وهنپ نا ااین ،هتا است
صبا ن تا خویم اایت از ار پا هامه هاستمپ»
تا جای ه من خبا یارم ،یاگز نن ن ها مهاب ههاسففف تایپ این ها مه یم
قناصاب از نجنس اساارآم زب یا ت ه اما ز خستهتا از آهم ه تحل لش
نمپ عنیا یر یر از تاب یاب گای فففگاب ه ه آن قنوان سفففنن یایم
پ نایش ایمپ ی ار خواهنمشپت
سام را از ر ب هامه لنن ایمپ یا تمپپپ لول تا را هنینمپ قت غاق سحا
جای ب موها ویم ،لو ففاههاب اال اهناخته هاپنین ففنه ویپ از مای گوژپشفت
جار ش هزی یک یر ر یب پاسففف نم« :آ یا هن ینب هپپپ» ی ینه وی ،پ ا
پاحافپ حنس م زی ه لو ی سففت را یینه تنن ه سففمت ا ن ی ینهپ من
یم ه سفففمت ا ن ی ینمپ م ایسفففتایم ،اما لو یمچنان ه ی ینن ایامه یایه
ویپ ی اره تاب گافتمپ ارب ییگا ایستایمپ آرب ،سااهجام آن اتهاق افتایه
ویپ ا گذا ته وی ااب یم شه رفته ویپ
عنیا یمواره یر فففگهت ویم ه ناا آن ر ز ااب یم شفففه هافتن آیا
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هخاطا لباسیاب هو گاانق مت تا سفففتاه اش ه توب ما ففف نن قهل من وی
هافت؟ آیا یر اهامهریزب ا صل ان ینوز ن زب ها امل وی؟ ا یر هظا گافتن
اینیا ن زیاب ییگا ،آیا م ففوی گهت فقط ه این یل ل وی ه من را ااب
ر ساهنن ا ه اله ن ستون ،مق صن مخه ان ،م خوا ستنن؟ فقط م یاهم ه یر
آن لحظففه مرم ن ویم لو ااب یم شففففه رفففتپ ففه هظام م آمففن وهیففاب
ه ه م از فففها را یر ا گاف ته وی هن ا لول تا ه
ارغواه ر هه مبهم
ینین نان ،افتان خ زان ،قهقههزهان یر م ان غبار آن یا محو م فففن اال
م ر هنپ ی ل وب زرگ ر ب ب پا نهاب ن شماهناز ی ر آن سوب خ ا ان
گوی حاف ا ل « اب!» را هشاهم م یای.
یر یک سففمت ایارهب پسففت هو زیبای ه تازه از آن ا ن آمنه ویم
وی یر سمت ییگاش یرختان س نار یماهننپ ساقت ه
س نماب خامو
قت وه هُه صففبح ویپ یر سففمت آ رهه خ ا ان م ن قنم زیم ه سففمت
ییگاش خ اه فففنم :یر از آن صفففبحیاب هازک جوان تا سفففتاه وی ه
خ ا ان ه آن زیبای افسون نننهاب م خش ن ،ا یرخشش از شهیا ،اینجا
حال از پ هزییک فففنن
آن جا ،مملو از حال یوای از رمق
ینف از خ ا ان گذ تم :یر نار رییه از م،ازهیا،
ظهاب سوزانپ هویه
یار خاهه ،م،ازهب فا ش امالک ،لباسفا ففف  ،لوازم ما ففف ن ،قهوه خاهه،
االیاب رز ففف  ،م،ازهب فا ش امالک ،مبلفا ففف  ،لوازم اق فا ففف ،
اهک ستان یوه ون ،خ شر شوی  ،قال پ سا ار ،سا ار ،یختام فاار ایهپ
یر یمن ست ا ارآگای ن قا یک اج سب لخور نهپ از یرماهنگ من
سوءا ستهایه ایهپ توب یکیک ی انیا را هگاه ایمپ فرا ایم آیا صالح
اسففت ا یر از معن ی مسففافاان پ ایه حاف زهم یا ههپ حاف هزیمپ منت توب
ما نم هشستمپ س س اغ مل سمت اق خ ا ان را ارس ایم ،از آنجا
ا
ه لباسفا ففف یا مراه ر یا اگشفففتمپ ا طعنهاب ییواهه ار هاگهاه
پوزخنن ا خوی گهتم مگا ییواههاب ه اینطور ه ا ک یارب ،حتماً تا یک
یق قه ییگا پ نایش م ویپ
پ نایش ن.
ی رب زیم یسفففتش را ه ا لبخننب فففامننه احمقاهه ر ب آسفففت نم
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گذا ته وی از ر ب اههام پس زیم گهتم« :سوار وپ»
سفوار فن من خویم پ ایه ننن قنم رفتم اگشفتم ،ا فمار افرارب
ه ذینم را پا ایه وی یسفففت پنجه هام م ایم ،هقشفففه م شففف نم تا
هگوههاب ی ر ی اش را افشا نمپ
حاال از ما فف ن پ ایه ففنه وی ی اره آمنه وی نارمپ ارب ییگا حس
نوای ام ه سمت ای ستگاه امواج صنایاب لو وک ن ،متوجه نم ه
یاری ه من م گوین ی ست سا قش را یینه.
«ن ؟ ؟»
«یختاب از ایزل ».
«قال  ،من اسم یمهب چهیاب گا یت را لنم ،آل س آیامز وی؟»
«اصالً تو گا ه من هبوی».
«قال  ،من فهاسففت امل چهیاب منرسففه را ا خویم یارم ،اسففمش ن
وی؟»
«تو منرسهب ما هبوی ،تو ها ایزل زهنگ م ایپ»
« قال  ،من تا چهب فففماره تلهن یاب ایزل را این جا ا خویم یارم،
یمهب اسمیا را هگاه م ن م».
«من فقط اسم ونرش را م یاهمپ»
«ماب یا ج ن؟»
«هه ،یال  ،مثل منپ»
«پس این راه ن سفففت اسفففت» آینهابسفففت ه اخوری ا آن یماغت را
م رننتپ «قال  ،پس گذار از زا یهب ییگاب اری ویمپ تو ااب ست
یشت یق قه غایب ویبپ یر این منت ی یال نه ار ایهن؟»
«رفت م ه یک یار خاههپ»
« آنجا ن خوریین؟»
«آپپپ فقط ی تا و اپ»
«راستش را گو یال پ م یاه ه م تواه م ا یم از آنیا اس مپ»
«راستش ا و ا خوریپپپ من فقط یک ل وان آب خوریمپ»
« س ار خوب ،این یار خاهه تو یم ن خش تجارب ها وی؟»
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« لهپ»
« س ار خوب ،ا یم از مای هب هو ا هفا ش اس مپ»
« یک لحظه صفففبا نپ ه هظام فففاین م پای نتا ا فففن ،پای نتا از
نهارراهپ»
«فاق هم ننپ ا یمپ سوار و لرهاپ اما ،گذار ب نم» تاب تلهن را ه
ه اجهب تلهن زهج ا ففنه وی از ایمت« ،خنمات یفن ا ففروه ،هه ،ینوز هه،
پ نایش ایم ،خنمات یار ی  ،یار خا ههب ی ل ،ی اخا ههب الر ن ،ی
تاب ییگاپ ههظا یس فقط یم ن یار خاههیا را یاری ه هو ا ه یم م فا نن،
یست م تو خش تجارب هاپ خب ،یر یر ارس ان م ن مپ»
گهت « :ا گم وپ»
پار ی ه جای هم رس پ»
«لو ،ا ای
«خ ل خوب ،ل تو یم ه با ین مشففففت ماا از ن پ خوب ،ما و ا
هخورییم ،فقط ه لباسیاب پشت یتاینیا هگاه اییم ا یم حاف زییمپ»
« نام؟ مثالً آن یتاین؟»
«آره ،مثالً آن یتاینپ»
«خب ،لو! ا یم از هزییکتا هگاه ن مپ»
گمان نشفففماهناز زیبای ویپ جوان خوشپو ففف یا فففت مو ت را ا
جار اق جار م ایپ ر ب مو ت ی تا ماهرن گذا فففته ویهن ه گوی
اههجارب خاا شفففان ایه ویپ یر از آن یا لخت قور وی ،الهگ س
یسففتپ قامت ههسففبت وتایش پوزخنن نهاهاش هشففان م یای ه قت
لباس ه تنش ویه ه اهنازهب یختا چهاب مثل لول تا ویه یا قت ی اره ه ا
لباس و فففاهنن ه اهنازهب یختا چهاب مثل لول تا م فففویپ اما یر ضفففع ت
نوه اش جنس تش هامشخص ویپ نار ا قا س لننقامتن پو نهاب وی ه
س ار امل وی ،فقط یک یست هنا تپ ر ب زم ن ،نار پاب این ی زهیا،
جای ه آن جوان جار اق اش را هسففخت م گایاهن ،سففه تا یسففت الغا
الهگ س  ،ور ،افتایه ویپ ی تا از یستیا پ چ تاب یا تنن ه هظا م آمن
ق افهاب از حشت التماس ه خوی گافتهاهنپ
آیسفففته گهتم « :ب ن ،لو ،خوب هگاه نپ این ار هشفففاههاب از یک ن ز
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ه سففت؟ اما »،قت سففوار ما فف ن ففنیم گهتم« :من خوب حواسففم را جمع
ایمپ اینجففا یا فففتم ففا حا ففات ظایف جعبففهب مخصفففوص آن ف
یسفففترشماهنن را از م ایمت توب این یفتانه فففمارهب پالک ما ففف ن آن
ی ستپسامان را یارمپ»
منن خا فففماره را حهظ هرایه ویمپ ن زب ه از آن یر ذینم ماهنه وی
حاف ا ل مارهب آخاش وی ،گوی ش حاف ماره پ شت شهب
ی یب مقعاب ققب رفته وی سفففرح ففف شفففه ماتتا از آن وی ه شفففوی
مارهیاب م اه را رمزگشای ایپ فقط تا جای هاف وی ه توان ی لبهب
مارهب ۶پ راستش اح یق این ریزه اربیا
اهتهای اش را یین ،حاف
ه فقط ااب ار ناسیاب ر ان ناس جالباهن از ر ب هاناربست ،گاهه
خواهننه آه ،اب اش م تواهسففتم تجسففمش نم ،یاهشففمننب ا ریش ور
لبیاب سففا ه سففا قصففایش را م مرن یسففتهو ففتهیاب ماا الجاقه
م هو ن!ت ممرن است ه ت و را ه ه من اری ن یرک هرننن مثالً،
متوجه ففنم ه توب ذینم حاف ن پالک ما فف ن ففرل حاف ب ففنه
مارهب  ۶امل پاک نه استپ ق هاش ه گوی ا رفت اگشت تا ان
منایپاک ن پاک ففنه خشیای از آن ا خر وی اهه ا ففمارهیای
ال
ییگا جایگزین ففنه وی ،مثل الف سففایرگم از سفف میاب خاریار ،ام ً
معن ویپ تنها ن زب ه م یینم اسفففم ایالت وی نار اسفففم ایالت اسفففم
ایزل .
ییگا حاف هزیمپ یفتانه را سففا جایش گذا ففتم ،یر جعبه را سففتم ،از
ها یس ا ن رفتمپ لو ننن مجلهب فرای از صننل ققب ایا ت این
مسففافا لوزسففه ن آرهی قهوهاباش را از پنجاه ا ن گذا ففت یر ماجاایاب
تازهاب از یلقک یا احمق فا رفتپ سفففه یا نهار مایل آن سفففوتا از یس ه
سمت سایباه یر محوطهاب ااب پ که ک پ چ نمپ آفتابن صبح تختن ر اه
از ر نای ا م زب خال هشاهنه وین لو گهتزیه ا لبخننب وتاه ساش
را لنن ای من الم پشففتیسففت جاهاههاب ه گوههب ونک سففخت
گامش و نمپ
س س پ ش ماه  ،این یلاهگ ز ها از ا کیاب ا  ،پ ش پاب ق ش
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افتاین آ ففت هانار جسففماه پ یر ففب مخمل  ،یر م ااها یتل م ااها!ت ،ف
زریفام پایاب یرازاهگ شتش را و س نم ،خویم را فنایش ایمپپپ اما ی چ نام از
اینیا ه ار ه امنپ یا ی یمان محروم ه رست وییمپ ییاب ه ای ن ه من ه
گایاب تازهاب از یریسا افتایمپ
یر خ ا ان یس ،یر یام نهب وهپپپ آه ،ففففک هنارم ه تویم هبویپ یر
قامز آزتک یا یر مثل آن اف تایپ
خ ا ان یس نشفففمم ه ما ففف ن ا
هجاب تا  ،نهار یا پنی جوان از جنسیاب مختلف سوارش ویهن ،اما حاف
هزیمپ پس از یس موقع ت تازهاب پ ش آ منپ یر ی ر ز از این خ ال باف ن
ذینم ه سفف ما را تعق ب هم نن ی چ قت یم تعق ب هرایه لذت ایمن
سفف س حس ایم ه تا تا ت رش را قوض ایه ا این یا آن ما فف ن
اجارهاب ینوز یهبال ماستپ ا این شف حالم ه یم خوریپ
پا ت وسن ۲راسففت نن زرگااهیا ا آسففویگ گ ی نننهاب از یک اتومب ل ه
اتومب ل ییگا جا ه جا م فففنپ این ار ا هشفففان م یای ه یر این جایه یا
ماا زب ی ستنن ه ما ن اجاره م یینن ،اما من یاگز قواه ن گافتن ازپس
یایهشفان را هههم نمپ ا ل ه هظا م آمن ه مشفتاب یایم فور لت ا فن ،از
م س امرهه ففا د ای ،ه اتومب ل سففنان آ رس ف ن س ف س
ا
رههتا ن عن ه ساف یریهت ی خا ستابرهه تبنیل
رهه
نپ از آن پس ،سوار ما نیای از ارخاههیاب خویر سازب ییگا ن
یمهب رههیاب مات رهگ ن مان را اسففتهایه ایپ یک ر ز متوجه ففنم ه
م و فففم فاصفففلهب یق ق م ان مل ماث ۳آ ر یای خویمان ا لنزمب ل
آ اب ه ا اجاره ایه وی حهظ نمن اما یر م ان یمهب این رههیا گوی
رهه خا ستاب رهه محبوب رمزآم ز ا ویپ گای یر ا وسیاب رهیآ رم
هویه تالش م ایم ر حیاب اایسفلا خا سفتاب ،فور لت خا سفتاب
یاج خا ستابپپپ را یرست رییف نم.
هگااه ی قت یایم ام ااب یافتن آیم ا سفففب ل و نک پ ااین
یگمه از یا لهتا س س نهفاا ماا ه جای شاهنه وی ه یمهب ما نیاب
توب جایهیا را یق ارس م ایم ،نه آنیا ه جلوب من ویهن ،نه آنیا
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ه پشت سا من یا یر نارم م آمنهن م رفتنن ،یا ما ن ه زیا پاتویاب
رقصفان خور ف ن یر حا ت وی :اتومب لیای ا مسفافاان سفا ت ،جعبهاب از
ی ستمال اغذب تنننرتاچ پ شت شهب ققبن ما ن قاا ضهاب ه پا وی از
چهیاب سففه ن سففه پشففمالوی ه سففاش را از پنجاه ا ن آ ریه وی ،ا
گلگ ا مچاله راهننهاب ه توجه تنن م راهنن سنان ت وی رن مای قز ه
پا وی از ت لواریاب آ یخته ه رختآ یزیان ام وه  ،ا امراهات امل
راست م رفت از خشم حش اههب راهننهب
یک خاهه ،ه جلوب ما ه ن
پ شت ساش یر امان وین ما ن ه زن جواه ر ب صننل جلوب آن ،آرام
موی اهه ،خویش را ه راهننهاش هزییک م این اتومب ل ه ر ب سقف آن
قای قامزب را اژگون سفففته ویهنپپپ ما ففف ن خا سفففتابرهگ ه جلوب ما
ساقتش را م ای ،ما ن خا ستابرهگ ه خویش را ه ما م رساهنپ
حاال یر محن یهاب ویسفففتاه  ،جای م ان اسفففنو نم ون ،وییم ا
ب هامح سوس پای ن م آمنیم ه ارآگاه تا ن موله ی اره ه م نان یینم
اری نپ مه خا ستاب پشت سا ما قم تا نه ر ب سوارب آ ی م ن ون
تما ز ایه ویپ هاگهان ما ن ما ،گوی ه ت شیاب قلب ضع ف من پا س
نین ،ا صفففناب ت پپپ ت پپپ ت قاجز نننهاب از یک سفففمت ه سفففمت ییگا
ل،زینپ
لو ا خو حال گهت« :پنجا نب م ستاپ»
هزییک پاتگای هگه یا تمپ لول تا یستیایش را زیا ،ل زی پایایش را
ر ب یا بای گذا تپ من یم پ ایه نم نا ققب سمت را ست را معاینه
ایمپ هگوههاب حشتناک صاف نه ویپ تا یر پنجاه یاریب پشت سا ما
ایستایپ صورتش هشاههیای از ایماه یا تپ این فاصت خو ااب من ویپ
ا این فرا را ه خوب است ا م از ا جک گ ام ،ه سمت ما نش ه راه
افتایمپپپ گانه خویم جک یا فففتمپ م ققب رفتپ هوک پایم را ه سفففنگ
زیمپپپ صناب تم سخاآم ز خننهاب یم ویپ س س ام ون گننهاب از پ شت
سا تا پنینار ن مثل تننرب از نار من گذ تپ یر یمان لحظه ،صناب
حا ت ما فف ن خویم را ففن نم ه یا ففت ه جلو م خزینپ فهم نم لول تاب
مسخاه پشت فامان هشسته ،موتور هیق ن ر ن وی ،گانه یایم م آمن ه
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خامو ش ایهامپ اما تامز ی ست را هر ش نه ویمپ یر این منتزمان وتای
ه خویم را ا ت ش ه ما ن پتپت ن ه سااهجام ای ستای م ر ساهنم ،یایم
آمن یر این ی سال گذ ته لول تا ونولو فاصتیای یا ته ه اصول ا ل هب
راهننگ را از ر ب یست من یای گ ایپ قت یر را ا پ چ تا از ایم ،منن
لعنت مرم ن ففنم ه ما فف ن را ر ففن ایه تا ماا از رفتن ه سففمت تا
ازیاریپ لرش فاینه وی ،اما قت ه سمت لو م رفتم تا سایع ی ر زی
رفتپ منت اسففتااحت ایمپ لو پاس ف ن« :هم خوای ااب هجات ما ف ن از
من تشففرا ن ؟ ما ف ن خوی هخوی راه افتایپ» قت پاسففخ هشففن ن ،سفاش را
توب هقشفففهب راهیا فا ایپ ی اره از ما ففف ن پ ایه فففنم ه قول فففارلوت
«آزمون سخت» را ا د ایمپ این یم یا تم ققلم را از یست م یایم.
ه سفففها گا تسفففک ارمان ایامه یاییمپ پس از پای ن رفتنیاب فاینه
حا صل ،ه سمت اال اال رفت مپ ر ب سا االی تننب پ شت ام ون س ار
زرگ افتاییم ه از ما سبقت گافته وی حاال یا ت از جایهب پ چ خمیارب
م غاین اال م رفتپ محال وی تواه م از ا جلو زه مپ از قسففمت جلوب آن
ترهاب مستر ل رل از فلزب هام ،مثل جلن ی م آیامس  ،ننه ن ه سمت
شهب جلوب ما پات نپ خ ال ایم را ست را ست یارم ققلم را از ی ست
م ییم ،ممرن ا ست ارم ه جای ا سن ه یر را ر شمپ یر این لحظه،
یامبات سففای خشففک ه یامبات ه یسففت پایش را گم ایه وی گهت
ال ن قاقالهه اسفففت ه یمهن ز را از پ ش آمایه ن یهتت ا را از جعبهاش
یر ا رب توب ج بت گذارب تا اگا حملهب جنون ه تو یسفففت یای ،آمایه
از این فاصت هتاین هاه را بابپ
ا

۲۰
ه لول تا ه اجازه یایم یر السیاب آموزش ازیگاب ت اتا ا ت نن،
راسففتش منن احم ن م،ز ااب ا این فاصففت را فاایم ایم ه ههال فایب
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ی ر ی را ا ری ماا ازاریپ حاال معلوم م فففوی ه ینف اصفففل فقط
گافتن پاسفف این پاسففشیا هبوی ه شففمرش اصففل یر همایش ینا گا لا
ن ست یا ا ج قش ازب زیا یرختان فون جاست یا ااب حس حا م ا اغ
آلبالو نه تحل ل م توان این ه اقع ،مو ضود ا صل شف رای ااب هار
زین ه من ویپ آه ،نقنر اما ز حالم ن م فففوی قت آن ر زیاب خاههب
ایزل را ه یای م آ رم ه ار یا از هق رهاب اسفففتااتژ یک ا را مخه ا هه
م پای نم م یینم ه اهموی م نن ه شف هوق حس ج سماه ر س نه،
مثل سففف ه یر مااسفففم قافاه ی نوت زم فففنهن هود پ ااسفففتهاب از رفتار
ا رپذیا وی اههاب را هشان م یای اهموی م ای هالهاب یر تاریر ن نه،
یا ااب هخست ن ار هامایرب جواهش را یینه ه وی ش را تازه ه یه ا آ ریه،
ن زب نمزه ،مثل ی اب ،نش نه ،قلفیاب پوس نهب زیا یرختان م وهیاب
ر س نه را وی نه ،یا اهگ شتان هازک ز ای ست یختااههاش را ا ساا مال نهپ
یر م ان رق یای ه اایم ماهنه ینوز یم یر از آن اگه یاب م موگااف را
یارم ه ر ب آن ننن خط زیا هو ته نه:
تماین لمس :فرا ن یارب تو پ نهپنگ را ام یارب توب یس فتت
هگه م یارب ،یا یک سففف ب ،یا خامای نسفففبننه ،یا یک تو تن س ا
پازیار هو ،سفف بزم ن اب یاغ ،قالب ونر از ی  ،چهگا هاب ،تولهسففگ ،
هعل اسب  ،پا پاهنهاب ،یا نااغقوهاب راپ
فرا ن یارب یر قالم خ ال ن زیاب زیا را م ان اهگشففتاهت رز م یی :
ترهاب خم ا ،ائونوی  ،فففق قه یاب یریهاک ی سفففت  ،ترهاب از پارنهاب
مخمل  ،یا اگ گل رزبپ
حاال فاض ن یختاب ها نای  :یارب صفففورت جواه یوهاه  ،سففف ااهو،
ا اهوئل ،صورت یک هوزای ،اسرورهاب خننان ،گاههاب یر خواب ،یا صورت
پنرت را لمس م ن پ
آه ه لول تا یر این حا لت یاب ظایه ه ه خوی م گا فت یر حال
اجااب خ ال هقشیاب افسففون نننهاب ه ه قهنهاش گذا ففته ویهن نه زیبا
م ن!
یمچن ن ،یر فففب پاماجاا ،یر خاههب ایزل  ،از ا خواسفففتم یر ازاب
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ینیهاب یا قول اایم اقصفففن ،اگانه این رجه رجه یا پا پااهنن یایش
شتا ه حا ات تشوی آم ز سایستهب یورا شان ازبیاب فوتبال ب ه وی تا
حا ات لقوهاب ضفففع ف آن الاین ونولوب پاریسففف  ۱،ریتم جنبش
اقضفففایش ه ینوز فففویا یایه هبویهن ه من لذت م یایپ اما اینیا یمه یر
مقایسه ا حس هوت خلسهآ ر صفهاپذیاب ه ازب تن سش ه من م یای،
ی چ وی ،اقعاً ی چ ،آن احساس یذیاه ااهگ ختگ ه تا ماز رس نن ه حال
اساارآم ز قال پ ش م رفتپ
هرغم آن ه سفففنش اال رفته وی ،حاال ا آن پایاب زریآلوی رهه آن
لباس پ سااههب تن سش شتا از یم شه ه مهت وی! آقایان النار! اگا از این ه
عن یمهب آن اایط مه ا از ا ه مهت هسازی ،ااب من پذیافتن ه ست :اایط
مه اب آن تهایحگاه لاای  ،جای م ان ففها اسففنو اله نسففتون :ا فلوارک
سه ن گ شای پ سااهه ،ماب اریک ،زیا س نهب زریآلوی رهه ،ی ستمال
س نه نن سه ن ه ر اه از ی سوب آن اال م رفت ی ر گایهش ی ر م زی
از پشفففت گاه م خوری فففاهه یاب ههسفففگ ان جوان ،ی سفففتیا فففتن
زریآلوی رهه ،اسففتخوانیاب ظایف تف ،ماش را ه ه سففمت پای ن
اریک م ن اینه م گذا تپ الیش ه هو سه ن یا تپ را تش
ه اایم ل آب خوریه ویپ آه ،منن احم  ،احم ن احم ن احم ! م تواهسفففتم
از ا ف لم گ ام! حاال ا را یر نارم یا ففته ا ففم ،ر هر ب نشففمیایم ،یر
اتاقک تصویا یری هاام نبام!
پ ش از آن ه لو ا ل ن نسفففا را زهن این یر ی خش زماه ییگا یم
منتظا م ماهن آرامشفففش را حهظ م ای ،اغلب تو را یا ی ار ه زم ن
م زی یا م پنجه ه زم ن م شفف ن ،یم شففه ا خ ال  ،یم شففه هسففبت ه
امت ازیا سایرگم وی ،یم شه ایمان وی ههنرت آن خل ی ن توب
خاهه را از خوی هشفففان م یایپ یر ازب تن س م تواهسفففت االتاین امت ازیا را
سفففب نن ،االتاین امت ازب را ه یک جوان م تواهن یر قالم یناهمای ه
یست آ رین گانه ه جائت م تواهم گویم ه سب امت از ااب ا خش از
اقع ت سایه ویپ
ظاافت آ ففرار یا حا ت ا ا صففناب هاب ضففا هاش ه تو یمخواه
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یا فتپ یا توپ ه ه زیا فامان ا یرم آمن گوی رهگش سففه نتا م ففن،
توان اگشفففت پذیاباش اال م رفت ،ا زار یقت ه ا ااب گافتن تو
ه ار م ای ههظا اهنازه تواهمنن وی متناسففب ا لحظهب تماس را تش ا
ی چ ت ها ت  ،یمچون
ار م ایپ ففف رل ار ای نهش ،یق
تو
حافهابتاین تن س ازیا وی ،اما خویش ه هت جهب ههای ی چ ایم ت هم یایپ
یک ار قت ر ب ه مرت پاجنب جوش تما فففاگایا هشفففسفففته ویم ازب
یلورس ی ز را ا ل ننا یال ه ه لول تا اختت تما فففا م ایم ،الرتاا گ لن،
ماه ننب وی ،ه من گ هت« :یال تو یل
خوایا ای سففففا ،ه ما جوان
را تش آینا ا یاری ،ل ناا این چه ،لعنت  ،این قنر مویب اسففففت؟» آه،
الرتاا ،مگا نه فاق م نن؟! یایم م آین ه یر هخسفففت ن ازباب ه از ا
یینم از تما ففاب زیبای یمگوهش تشففنج یریهاک ه من یسففت یایپ لول تاب
من یر ففا د یا ی ر نس فا زینیایش ه ف وهب خاص ف ه زاهوب تا ففنهب
ن ش زا یهاب یق م یای آن را نون فنا اال م آ ری ،یر حال ه زیا
هور خور ف ن آ یزان وی ،ااب ثاه هاب ،م ان اهگشففتان پا ،زیا ،ل هاب ،از ب
ااق سففف ار ققبتا از آن ،را ت یرپا ازش فففبرهب جاهنارب از تعایل
اقاار م ای یر یمان حال ه گوب ونک معل یر یوا ه ه آن ا ج
یماینگ ن تواهمنن یلا ای خش ف نه وی تا هموقع ا تول ن صففناب ضففا هاب
ارب ر ب آن هتن لبخنن م زی یهنانیاب ااقش را هشان م یایپ
ها اخوریار
یا سنا ا از زیبای  ،جهتیاه  ،جواه خط س ا یق
وی هرغم حا ت تننش هآسففاه ام گشففت ،گوی یر جهش طواله
ظایهش ی چ ناخش گز هنا ته استپ
این ه حاال م تواهسففتم یمهب آن ضففا هیا افسففوهگابیا را خش خش
یر تصففویایای فناهاپذیا یا ففته ا ففم هنارم ،آه هالهاب از سففا هاام نب
پش ماه از س نهام ا ن م شنپ
اینیا م تواهسففتنن همااتب از ننن قرسف ه سففوزاهنم شففتا ا ففنن! یا
نسفففا زیهش ،مثل ارتباط نن م اه تاج ع نن ه تیاب ییگاش ،ا ری نل
این ییگا تو یا یر یوا را رهاب تن گات نه یا ففففت ،نون سفففوگل من
آموزش ی ینه وی ه ا پا یاب سفففه نپو فففش ،یر هه ا نا ر
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سففازهنگ  ،ه تور زهنپ م ان ضففا هیاب ا ا جلوب را ت یا پشففت را ت
هم ن یر را اهتخاب ای :یا نام ت صویا آینهابن ییگاب ویپ ینوز یم ا
یایآ رب آن صففناب ضففا ه زینیا پژ اکیاب ت ز این ضففا هیا فایاییاب
الرتاا اهنام جنسفف ام مورمور م ففویپ یر از یژگ یاب طالی ازب تن س
یال ضفففا ه از ارتهاد م وی ه هن ل تم ،ما ال هاه ای اش ،ه ا یای یایه
ویپ
لول تا ازیگاب یر ت اتا را ه فففنا فففنا را ه ازب تن س تاج ح م یاین
ینوز یم تأ ن م نم ه اگا آن قنصا یر ن ا را هم رستم ف ف ن زب ه
آن ر زیا متوجهش هشنم! فففففففف آرز ب اهنه نن یر ا ه ا ج م رس ن،
قهامان اقع ازبیاب تن س یختاان م فففن :یلورس ا ی را ت زیا ،لش
یر جام نالملل یمبلن نپ یلورس خاین االیاب یر میرب را توص ه م ای
لوگوب آن ر ب لباسففش ویپ یلورس حافهاب م ففنپ یلورس هقش یک قهامان
رزش را یر ف لم ازب م ایپ یلورس خانسفففاالرن خاموش خا اش ،ما
پ اش ،یامباتپ
یر مای ت ازباش ی چ ا تباه یا فایب هبوی فففففففففف فقط م ن گهت ه
تها ت هسففبت ه هت جهب ازب ه این یم حاصففل
ازیرن سففت ففای ل
تظفایاات ه مهت اش ویپ ا یر یا جنبفهاب از زهفنگ آیم وی رحم
موذب ،ل یر ازب ا تو ننان ریای  ،سایگ مها اه اب ه شان م یای
ه سبب م ن ازیرن یرجهی اما مصمم یر اا ا ا  ،توجه ه جا زگ
ها ارآمنباش ،زیا ر ففوی رایش را ه سففوب پ ا زب ا نپ یم ن ه
اری زم ن م ن ه ضا اینه تاب م رس ن تا زماه ه م تواهست این
ضا اینه را ینایت نن ،هرغم جثهب ونرش ،یزار پنجاه فوت ما ع از
ه مهب سمت خویش را یر م نان ازب ه سایگ زیا پایایش م و نن اما یا
حملهب هاگهاه  ،یا یا ت ،ا هاگهاه یر تا ت ک ازب از سففوب یما ریش ،ا
را هاتوان م ایپ زمان سففب آخاین امت از ااب این مسففا قه ،ینگام ی م ن
زین نس فا ش ،ه یر اصففل قوبتا ففر لتا از هخسففت ن نس فا ا وی نون
ی چیک از قوامل ازیارهنهاب ه سا راه ازیرنان محتاط وی سا راه ا هبویت،
ا رقایت فایارب ضا هب نینب ه تور م زی توپش ه سمت ا ن زم ن
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ازب ماهه م ایپ یما ریش ه گوی نهار پا یا فففت ،ا را ت ی
ولهاب یر یست ،گویا ص قلخوریهب ضا هب آیستهب ا را م ر وی ی ر
م ایپ ضففا هیاب همایش ف ا رگبار زیباب تو یایش تالش جلوب پاب
یما ریش م افتایهنپ ی اره ییگا ار لول تا توپ را هآسففاه ه تور م زی
ا ایب را تش را ر ه پای ن م آ ری ساش را مثل رقصننهیاب اله طورب
م ناخاهن ه ا لش ر ب صورتش م ریخت ا این ایایا اهموی م ای
ه هگاان اسففتپ حا ات زحمت ضففا هیاب ا آنقنر خوی وی ه حتا
هم تواهست از من ههس ا آن وهب قنیم ازب ایهم یم نبَایپ
این را یم گویم ه فففاین یر ازب یا هگوههاب خاص خت ا من یار
اسففتن مثالً ،یر ازب ففراهی ا گوسففتن صففهحهب ففراهی را مثل اسففتخا
نهارگو ففف از آب زالل م یینم ،ا یر ی صفففنف تافننب ه ا ف
صاف راهج آن هاف همایان وی ،اما یم ن صهحه ااب یما ری گ جم
لجن آلوی پا از مای ویپ این را یم گویم ه لول تا از هخسففت ن ر زیای ه
هز ر ه ا تن س یای م یایم خویم ما اش ویم فففففففففففف پ ش از شفففف
تواهای یایش از پ آموزش ما زرگ ال هاه ای فففففففففف اایم خاطاهیاب
رهیآ ر یریآ رب اق گذا ففتهپ هاسففازگارباش ههفقط از آن جهت وی ه
از پ شنهای من ااب یایگ اب تن س س ار خ شمگ ن آت ش وی ،لره ه این
یل ل یم وی ه قاینگ یق زم ن ازب این یختا تنبل ،خامی ست هارا ض
را ه خویم ن تا ت ایه ویم شفففتا گ ی م ای تا آن ه یماینگ یاب
هههتهب یستیا پایاب ا را ازتا اهنپ حاال یمهن ز قوض نه وی ،یر آن
ر ز خصففوص ،پس از آن حال یواب هاب ازبیاب قهاماه یر لاای  ،یر
زم ن ازبن پاب پلهیاب سففنگ اب ه آب از آنیا م تا این ه یتل نم ون
م رسففف ن ،یتل ه ما فففب یر آن ماهنیم ،احسفففاس ایم م تواهم یر یل
ریای پا جانن لو ،ر ح ا گ اای زیبننگ اصففف ل ا آسفففویه از
یست ا وسیاب هاماییاب ها ناس خوا مپ
ینگام ازب ا من ،ا یر از آن ضفففا ه یاب یقت معمولش تو یا را
ن نان محرم ه سفففویم پا تاب م ای ه م ناخ ن هن تا ته زم ن ازب
م آمنهن ،منظم یماینه ،هگوههاب ه الزم هبوی زیای ن م ،فقط این مثل
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راه رفتن توب آب قنم م زیمپ ازیرنان حافهاب متوجه م وهن نه م گویمپ
نسففا یاب س وتاه من ه پنرم ه من یای یایه وی خویش یم از ی سففتان
قنیم اش ی وگ س یا ُامن ،قها مان یاب نام تن س ،یای گاف ته وی جنب
لول تاب ماا ه یریسا م اهناخت ،البته اگا هراست م خواستم ا را ه یریسا
ننازمپ اما نه س م تواهست نن ن قزیز لورین را هاراحت نن؟ ی چ گهته
ویم ه جاب ا سن ر ب از یش مثل قنی ی شتن اهگل س وی؟ گهته ویم
ه من قا یم ن خ ال اش ه سبت ه امت ازیا ویم؟ ه فقط نهاریه سال
یا ت؟
پا اههاب فضول م ان ما پای ن آمن اال رفت گذ تپ
م ان ازب من لول تا ،ی هها ا فففلوارک یاب تن س از راه رسففف نهنپ
یر ان مویاب قامز مچ پاب صورت ر ن آفتاب سوخته یا ت این
فقط یشت سال جوانتا از من وی ییگاب یختا ت اهرهه هجو ا لبیاب
قبوس نشفففمیای سفففای وی ه هزییک ه ی سفففال زرگتا از لول تا ویپ
هههم نم این ی هها از جا آ من هنپ ی مانطور ه یر م ان این تازه ار یاب
ظ هه ناس رایی است ،را تشان غالف جلن ایه وی آن را طورب حمل
م ایهن ه گمان هم ایب را ت یر ی ستاه ا مای چهیاب رزینه ا ن،
لره گمان م ایب نرشففف  ،تهنگ یا متهابسفففت یا گنایان سفففنگ ن
یااسآ ر من اسفففت ه ا خوی حمل م نننپ ی چ تعارف  ،ر ب ه مرت
نار زم ن ازب ،هزییک ت ارز منن من ه ش ستنن ا د ایهن ه ت شوی
پنجاه ار ری نل این تو یای ه لو از ر ب سفففایگ اش ه من مک
م ای یریا مشان فففففف تا این ه یر ر هن آمن ن منظم تو یا سنروپ ر
یای :ضا ه از االب ساب ه ا زی از زم ن ازب ا ن رفت سبب ن آی
از س نهاش یرآین ،یر آن یم سوگل طالی من ق افهب ای گ اای ه خوی
گافتپ
حسا تشنهام نه وی ااب هو نن آب ه سوب آ خورب ه راه افتایمن
مای موقامز ه یمان سمت آمن ا فا تن تمام از من خواست ه ا ا خاهم
یماایش ی ههاهب مختلط ازب ن مپ سففف س خویش خاهم را معاف ای:
«من ل م ن ایشففان یم ف پ یپ ف یناپ شففه اسففت ،ازیگا ف لم هامزی منپ» ا
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را ت مسفففخاهب الهیارش ف ن رهه ر غنمال نه را ه ینوز ی چ هشفففنه ا
یال اری گهت گو ففنه وی هشففاهم یایپ آمنم ه ا گویم « بخشفف ن ،اماپپپ»
نون متنهام از این ه اهماییاهم ا یک مشففت آیم خامیسففت پسففت قاط
وی ازب ننت ه صناب س ار خوشآینگ توجهم را جلب ای :پساک
پای ب یتل یا ت از پلهیاب یتل ه سمت زم ن ازب ما م ی ین ه من ا اره
م ایپ ماا م خوا ستنن« :اگا ممرن ا ست ای ن یتلپ یر ما را پاب تلهن
م خواینپ تلهن از راه ی ر اسفففت فوربسفففتپ» آن قنر فورب ه خط را
هخاطا من هگه یا ففته ویهنپ «حتماًپ» تم را پو ف نم ج بش هخاطا یهتت ا
یر ن آن سفففنگ ن ویت ه لو گهتم یک یق قه ییگا ام گایمپ لو یا فففت
توپ را ا مک پا را تش از زم ن ام یا فففت یر از معن ی ن زیای
وی ه من ه ا یای یایه ویمت لبخنن م زیپ ا ه من لبخنن م زی!
یمانطور ه یهبال پسفاک پای ه سفمت یتل م رفتم ،آرامش قج ب ا
قلبم حا م ویپ آن ن زب ه یر آن شف ،ها ،رنجه ،ماگ جا یاهگ
ه رل پو ست م وهاب س ار ههاتاهگ ز ظایا م وی ،ه قول آمایرای یا،
یمهاش ساهو ت استپ لو را ه یست آیمیاب معمول س ایم ،اما حاال ییگا
اایم مهم هبویپ البته این م جنگ نمپ آه ،این م جنگ نمپ هتا اسفففت یمهن ز
را خااب نم تا این ه تسل م ا ومپ له ،سا االی سخت ویپ
ا گذ ففتهاب ه حنس من ت اه
پشففت م ز مای محتام ا یماغ ر م
شف م ن یاییا ت را ا پ ام ر ب آن ه ی ستم یایپ
تار ه این ارس
معلوم فن ه خط را ااب من هگه هنا فته ویهنپ ر ب یاییا فت هو فته فنه
وی:
«آقاب یامبات ،منیا منر سهب ایزل ایزل را اینطورب هو ته وی!ت
زهه زی ،یا مق م منر سهب ایزل پ لرها یا نه ز یتا ه مارهب ۸۲۸۲ففففف۲
زهه زه نپ س ار مهم استپ»
خویم را خم راسففففت ایم اری ا جهب تلهن آن جا ففففنمپ قاص
ونر خوریم حن ی ست یق قه ا ا باح فضای یست پنجه هام ایمپ
صفففنای ا یارموه نهارگاهه م م ه گو فففم رسففف ن :سفففوپااهو االتاین
یارموه ت ،این ففماره یر فهاسففت ففمارهیاب ایزل ه سففتن آلتو یارموه
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ی مت ،خاهم پناَت یر راه سها ه اهگل ستان ا ستن تنور یارموه سومت ،منر سه
ایزل تلهن هنا تن اس آخاین یارموه ت ،اگا یم م یا ت ،هم تواهستنن
ماا پ نا ننن ،نون ی چ س هم یاهست ه یر آن ر ز خصوص یر نم ونن
لاای یستمپ از پ پافشارب من ،مای یماغر م ه خویش زحمت یای تا ب نن
تلهن راه ی رب یا تهاهن یا ههپ هنا تننپ تلهن مزاحم از یمان ی ر ا ویهپ از
ا تشففرا ایم ا یم گهت نا ایمپ پس از یینارب از یسففتشففوی مایاهه
هو ففف نن گ السففف از مشفففا قوب یر م خاههب یتل ،ه سفففمت زم ن ازب
اگشفتمپ از یمان ا ل ن پله یینم ه آن پای ن ،ر ب زم ن تن س ه ه اهنازهب
لوح خوبپاکهشنهب چهمنرسهابیا م هموی ،لول تاب طالی ا سه هها ییگا
ه فففب ه
ی ههاهب مختلط ازب م ننپ یر م ان سفففه ازیرن حشفففتنا
نالقیاب هقا ففف یاب هیرونیموس بوش ویهن ،لول تا مثل فا فففتهاب زیبا
جا هجا م نپ یر از آنیا ه یم ازب لول تا وی ینگام جا هجای زم ن ا لو
از ر ب فففوخ ا را تش ه پشفففت ا زیپ سفففاش امل گای وی فففلوار
قهوهاباش ا لوزش هایمگون ویپ لحظهاب یست انه ن ف ف ماا یین را تش
را پات ای ،یر اقع را ت ماا ،از سفففا االی اال ی ینپ ا پایاب خم نه ه
از ت ه ه سففمت خ ا ان ما فف ن خا سففتاباش اال م رفت ،مچ یسففتیا
آرهی یایش را م ثل ال یاب هاقص ت ران م یایپ لح ظهاب عن ،ا ما ففف ن
خا سففتاباش از آنجا رفتننپ قت رسفف نم ،سففه هها ییگا یا ففتنن تو یا را
جمع ماتب م ایهنپ
وی؟»
«آقاب م ن ،آن یر
ل ف ه ههظا خ ل جنب م آمنهن سا ان را تران یایهنپ
آن مزاحم مسخاه آمنه وی ه هها نهارم ما را جور نن ،یرست است
یال ؟
یال پ یسفففتهب را ت من ینوز گام وی حالم را ه یم م زیپ پ ش از
اگشفففتن ه یتل ،لول تا را ه سفففمت ونهب تنگ ه یک سفففمت آن را
وتهیای خو بو ا گلیای مثل ا ا پو اهنه وی شاهنمپ از پ این اهامهیا
خ الیاب تشففویشهاپذیاش ،هزییک وی ه تحق اآم زتاین ففرل ممرن زیا
گایه زهم ی ست ه یامنش وم تا ح شت را ه آی سته ماا یر ا م گافت
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ه ا ههماهمپ مهم هبوی ه نقنر این ارم ارزش استپ یر این لحظه متوجه
فنیم جلوب ما خاهم آقاب م ن از خننه ر یه ا فنهاهنپ این ی هها خوب ا
یم جور فففنه ویهن ،م یاه  ،مثل آن یای ه یر صفففحنه یاب یل ذیاب یر
فرای یاب قنیم یمنیگا را پ نا م نننپ ل ف از نت خننه ل نه
ویهنپ ما ه آخا لر ههب خصوص ان رس نه وییمپ زیای یم مهم هبویپ
لول تا طورب گهت یلش م خواین لبا سش را قوض نن مایوب نایش
را و ففن ق هب عنازظها را یر اسففتخا گذراهن ه گوی ی چ اتهاق مهم
ر هنایهن اهموی م ای آن ز هنگ خوی هخوی ا ی مهب خو ففف یاب
معمولش یر گایش استپ نه ر ز زیبای وی ،لول تا!
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بخش دوم
۱
Nous connшmes ۱.۱پ گوسففف تا فلو ا یر ر مان مایام و ارب،
ینگام فففاح یاین تجا هیاب نفاجام انما و ارب ا رف یایش ،این قبارت را
ه ار م ایپ
وی ه یر آغاز
 ۱.۲فران سوا رنه شاتوبریان هخ ست ن هوی سننه هقا
قان هوزییم از ار پا فااهسففهت ه آمایرا سففها ایپ گوی تنومننب زرگ
یرختان آمایرا ااب اتو ایان س ار گهتآ ر ویهپ ه هظا م آین ها ا وف
این قبارت را از یاستان آتاال هو تهب اتو ایان ایا ت ایهپ

 ۱.۳ت ،ا ها اههب هام هانکن هاینز ۱۸۸۰ف۱۹۵۹ت ،هویسننهب راینمایاب
خورا پ
 ۱.۴پولوه وس ،پنر ا فل ا ،یر همایشهامهب یملت هو تهب رس اپ
 ،Catullus ۱.۵فففاقا ر م پ ش از م الی از نامهسفففاایان تاث اگذار
جهانپ
 ،Claude Lorrain ۱.۶هقاش فااه سوب قان یهنیم ه هیل ل ش نن
مناظا طب ع مشهور نپ
 ،El Greco ۱.۷هقاش پ راتااش معا ف اس اه ای یر ی رهب رهساهسپ
۲
 ۲.۱منظور  Joyce Kilmerا ست ،اقاب از ه وجا س  ،قا ن هوزیه
ست ،ا ا عار احساسات پ
phallic ۲.۲پ یامبات ماتباً ه ما یایآ رب م نن ه «فقط این لمه یا
اایم ماهنهاهن تا ا آن یا ازب نمپ» فال ک اژهب خویسفففاختهب یامبات
ها ا وفت تا ب از  lilacیاست  Pharaonicفاقوه ت استپ
Bear Creek ۲.۳پ یر سففااسففا آمایرا ر یخاههیاب ونک سفف ارب
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جوی یاری ه این هام را یارهنپ
 ۲.۴یففام بات اژهب  ARTی نات را از سفففا اژهیففاب American
 Refrigerator Transit Companyم سففازیپ ااب رقایت ه ش سففخن
ا  ،ه سفففازهنه یاب آگه یا ینا را هگوههاب مسفففخاه م ننن ،من ا یم ن
لمهب ینا قبارت تبل  ،تجارب سفففاختم :یمآغوش ا هه ستاین ر تخت ،
ه سا اژهیاب آن م وی یناپ
.Death Valley ۲.۵
 ،R.L Stevenson ۲.۶ففاقا ،رمانهویس سففهاهامههویس اسففراتلننب قان
هوزییم ه ه یهبال معشففوقهاش تا ال هاه ا رفت یک سففال یر آنجا زهنگ ایپ
جیمز دی .هارت هو تهیاب ا را یر ارهب این ایالت جمعآ رب ایه استپ
 ،Mission Dolores ۲.۷ل سای تاریخ یر ساههااهس سروپ
 ،French marquess ۲.۸لقب ا ااف یر اخ
 ۲.۹منظور لبوریبست ا آگه نانم مو َاپ
 ،Warren L. Wheaton ۲.۱۰شا رز ،معلم قاهونگذار آمایرای
قان هوزییمپ
 ۲.۱۱ه شاه از مایب ست ه سااهجام لول تا را م ای ،لا وئلت پ نون
همایشهامههویس است ارگایان ،ه ازیگاب ا اره م نن ه ار نه
شوریاب ار پای پ

این ه صورت وئلت س ل زهنپ
 ۲.۱۲تصویاب از عا ارل ویلاbrun adolescent ،پ
۳
 ،Frigid Queen ۳.۱لبن اتفا ف اب ه یر آمایرا ویه ،ففایزایه
ا ارهابست ه آها ل ل پ
 ۳.۲ا ارهابست ه یرگ اب خویش ا وئلت یر خش پایاه یاستانپ
 ،Harpy ۳.۳از اسرورهیاب یوهان ،موجویات ث ف حایص ه سا
نن زن ال پا یاب پا هنه یا فففت نن ر ح مای گان را م یزی ین هن یا
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ایهنپ

قا اه یایشان را از خورین محا م م
 ۳.۴یا س ا یاستان پاب یریای ونک اثا یاهس ایست ن آهنرسون
آ ناست م یاهن ه یامبات این تاب را ا یقت اگزینهپ
her bi-iliac garland still as brief as a lad’s ۳.۵پ یامبات ا
آخاین ففت از فففعا  To an Athlete Dying Youngاثا ای .ای
هوسمن ازب م ننپ یر این ت یوسمن م گو ینThe garland :
briefer than a girl’sپ
۵
 ،Lester and… Fabian ۵.۱ا ل آخا این ی اسم لمهب لز ن را
م سازی این یامبات م گوین این ی زن ه ا یم زهنگ م ایهن لز ن
یمجنسگاات ویهنپ
۶
 ۶.۱قرس یا از ینامنناه اقع ویهن ه یمه یمجنسگاا ویهن :آهنره
ژین ،هویسففننهب فااهسففوب قا ن هوزیه سففت اهنهب جایزه هو لن پتا ایل چ
نایروفسفففر  ،موسففف ق یان ر س قان هوزیهن هورمن یاگالس ،هویسففف ننهب
اهگل س قا ن هوزیه ستن ا سلو ه ج ن سر  ،الاین ر س له ستاه قا ن
هوزیه ستن مارسل پا ستپ
 ۶.۲ه گهتهب آلهای اپل ،گوسفففتن ز ان فااهسفففوب را ه ففف وهب قنیم
مالهقر حاف م زهنپ
۷
 ۷.۱یامبات فففعا  La Belle Dame sans Merciاز تز را اگو
م نن ه یر آن را ب خوا را تعایف م نن ،قت ییم زی با یر غار
ونرش ااب ا الالی خواهنه ا ه خواب رفته استپ
 ،Whistler's Mother ۷.۲ارب از هقاش آمایرای جیمز ابوت مکنیِل
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ویسلرپ
۸
 ،Arguseyed ۸.۱ی والب صفففننشفففم افسفففاهه یاب یوهان ه این ،Io
مع شوقهب زئوس ،را م پای نپ صنن شم ه س اطالق م وی ه یمهن ز
یمه س را زیا هظا یاریپ
 ۸.۲حاف ارلوت ه لول تا را ه یای م آ ریپ
 ۸.۳یر آن زمانیا پاا ینهس از ایالت ر یآیلنن هان هوب زرگ یا تپ
۹
Avis Chapman ۹.۱پ هففا ففا وف م گویففن« :ی سففففت یارم هففام
خص تیاب فاق یاستانیایم یایآ ر ن زب ا نن مثالً ،اب س ن من اسم
هوق پا اهه از جنوب ار پاستپ»
۱۱
 ۱۱.۱خاهم پناَت اسففم همایشهامه را ا ففتباه م گوینن یاهتن اهچنتاز یر اقع
اهچنتن یاهتاز است هویسننهاش ،لا وئلت  ،این اسم را از ر ب هام هخست ن
یتل ه لول تا یامبات ه آنجا رفتهاهن ایا ففتهپ اما این اسففم از هظا مجازب
یرست است زیاا وئلت افسوهگا لول تات را رار م ننپ
 Mushroom ۱۱.۲ه معن قارچتپ این گ اه سمبل ست از آلت تناسل
مایپ
 ،Joshua Reynolds ۱۱.۳هقاش اهگل سففف قان یجنیم ،یر هقا ففف
 The Age of Innocenceیختا چهاب را زیا یرخت تنها ش نه استپ
 ۱۸۶۶ George Pierce Baker ۱۱.۴ف۱۹۳۵ت ،استای همایشهامههویس
یاهشگاه یار اری هویسننهب تاب ماجع Dramatic Techniqueپ
۱۲
 ،Tristram ۱۲.۱قهامان مشهورب یر افساههیاب سلت کپ
 ۱۲.۲هقا ففف  Doris Leeه هام ظها ه یر آن پ امایب یر پسزم نه
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ر ب یوهجهیاب خشفففک نات ه ما ز م زهن یر جلوب تصفففویا یختاب ا
مایب ییگا قش ازب م ننپ
۱۳
 ۱۳.۱منظور ها ا وف ستتر جیمز ا .بری ،رمانهویس همایشهامههویس
اسففراتلننب ،اسففت ه پ تا پان وسففهاب ااب س ف ننرال را هو ففت یمچن ن
لوی س ا لپ
 ۱۳.۲تصور م وی رارن یهتم خوی همایشهامههویس استپ
 ۱۳.۳خو لول تا از آن جهت است ه م یاهن اسم همایشهامه ه افتخار
ا حضورش یر آن یتل اهچنتن یاهتاز گذا ته نهپ
۱۴
 ،Miss Emperor ۱۴.۱ا سم معلم مو س ق انما و ارب ستپ انما و ارب
پ ش فففویاش اهموی م ای ه ه الس موسففف ق م ر ی ل ه اقع این
زمان را ا قا قش ل ون م گذراهنپ
 ۱۴.۲نون لول تا یمان ارب را م نن ه انما و ارب ایه ،اسم گوستا
فلو ات یر خاطا یامبات استپ
 ۱۴.۳م ستا یاینن منظور خوی یامبات ا ستپ ا ارهاب ست ه یا ستان ی تا
جر ل مستا یاین اثا را ات لوی س است وهسونپ یر آن یاستان یم مستا یاین
یختاب را م اهنازیپ یر اینجا یامبات خویش را ه مهب ایایمن ن ففخصفف ت
ی گاههب یاستان است وهسون م یاهنپ
 ،Mr. Pim Passes By ۱۴.۴همایش هامهابسفففت از اِی .اِی .ملن
ی لن پ
 ،Pippa Passes ۱۴.۵همایش عاگوهه از را ات اا ه نهپ
J’ai toujours admiré l’oeuvre ormonde du ۱۴.۶
sublime Dublinois.پ ا آ رین اژهب «ا رمنن» یر این جملهب فااهسوب،
اژهاب ه یر ز ان فااهسوب ه ست هام یتل یر رمان ا ل س است ،ه خواهننه
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م ر ساهن ه منظورش از ی ل ن ارجمنن ج مز جویس ا ستپ این منظورش
از این جمله سفففتایش جویس سفففبک هو فففتار آزای جویس اسفففت ه از یا
جنبهاب از زهنگ م هوی سن این سبک یر آفاینش خ ص ت ساگایان
اقتاافگاب نون لول تا اثا گذا ته ا ستپ ا رمنن لمهاب الت ن ا ست ه معناب
« ا ن از این یه اپ»
 ۱۴.۷ه ا ر اخ از ایل ایب ،این ت عا از ایگار آلن پو استپ آلهای
اپل معتقن اسفففت ه ا فففارهابسفففت ه ت از نرامهب پا فففور گاتفرید
آگوستتت برگر ،ففاقا آلماه قان یجنیمپ یامبات معا فتاین ت این
عا را اگو م نن ه از ز ان ر ح خص ت مایه از یاستان ،ه هام یلهلم،
گهته م وین یلهلم م و ن قش زمان زهنگ اش ،لنور ،را تشوی نن ه
ای پشففت ا ر ب اسففب نشفف نن تا ا ا ه تختخواب ماگ ا ی الییم ا
ها ا وف یر مقنمهب تاجمهب اهگل سففف یوگن آهگ ن هو فففتهب الرسفففاهنر
پو ففر ن یر ارهب این ففعا توض ف ح م یینتپ اما اخ معتقنهن یر این جمله
«لنور» از عا زاغ اثا ایگار آلن پو ایا ت نه ا اره ه معشوقن یاهشجوب
قا ق ست ه یر فااق لنور ا زاغ یا الغ س اهن سخنگوی یینار م ننپ
۱۵
 ۱۵.۱ا اره ه ای سا گلن ،ما ت اتا لول تاپ
 ۱۵.۲آ رین اژهب «طب ع » پس از اژهب «ا ج» یایآ ر تجا هب هافاجام
«ا ج طب ع » اهزال یامبات یر نار ساحل ریویاا ا آها ل استپ
۱۶
 ۱۶.۱قنوان عاب قا قاهه از اتو ایان ه هخست ن ار یر سال  ۱۸۰۶نا

نپ

 ۱۶.۲ت  ۳۲۶از یفتا ففعا الیور گلداشتتمیت ،۱۷۷۰ ،ا هام ییرنهاب
ریا نهپ
 ۱۶.۳یر از آثار موریس لبالن ،هویسفففننهب فااهسفففوب قا ن یجنه
هوزیهپ
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 ،adolori d'amoureuse langueur ۱۶.۴ت از ففعا ر زب از ماه
مه اثا پ یا ی ر هسار ،اقا فااهسوب ی رهب رهساهسپ اژهب  adoloriرا
ه منظور یلورس است ها ا وف ه آن اضافه ایه ت اقع عا ر هسار
اینگوهه است:
Autant que moi d'amoureuse langueur.
۱۷
 ،Luizeta ۱۷.۱اژهاب ه ها ا وف ه اهگل س اری ایه ،یعن سرهب
طالب فااهسوبپ
 ۱۷.۲منظور از «یمهب ما» یر این جمله یامبات یامبات ،آقاب ساهو ت،
فایب ه یامبات ا را یر این یاستان سایه م هامن خوی ها ا وف استپ
۱۸
 Bustle ۱۸.۱یعن اسففن مصففنوق از سففوب ییگا یعن جاب ففلوغ،
 Deceitfulی ع ن پا از ه اهففه یر غ Seatful ،ی ع ن جففا ی ففه
صفففننل یایش پا اسفففت یا اسفففن پاپ ر بیمرفته ،منظور صفففاحب م خاهه از
اهتخاب این اسم این جاب لوغ پاصننل ا ن ،از سوب ییگا معن این
اژه م وی اسن مصنوق یا اسنن پُان یر غ نپ
 ۱۸.۲قنی  ۱۰۰۱ا ارهاب ست ه افساههاب ییگا ه یماها یزار یک ب
استپ
۱۹
Ne manque pas de dire à ton amant, Chimène, ۱۹.۱
comme le lac est beau car il faut qu’il t’y mène. Lucky
beau! Qu’il t’yپ لمهب من از عا  Le Cidاز پییر کورنل قان
یهنیمت اسففت اما این ففعا را خوی ها ا وف هو ففتهپ ها ا وف یر این ففعا ا
لمهب وئلت ازب م

نن موها یر پایان فففعا این ازب الم را مراح

والدیمیر ناباکوف 118 /
م ننپ
 ،Proteus ۱۹.۲یر افسفففاهه یاب یوهان ،پ ا یریایا ه قت جلوب ا را
م گافتنن ه رل ییگا یرم آمنپ
Melmoth ۱۹.۳پ نن ن ما ففف ن جوی هناریپ ملماث سفففاگایان اسفففم
رمان گوت ک نهارجلنب چارلز رابرت مچورین قان یجنیمت استپ
۲۰
 ۲۰.۱یاهشآموز اله یر اپااب فااهسهپ
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۲۱
لو! لوال! لولیتا !...صددد خودم ر میشددد وم که در آسدددتا ه در رو به
خورشددی یسددتاد م و فریاد میز م ،و پژو ک ص د زمان ،زما ی گ ب  ،به
صدد یم و گرفتگی رسددو ک ش چ ان گر ی ،و و درد بزرگی میده
که گر و مرد بود ین ص میتو ست بهر ستی بر باز کردن زیپ ایلون
رو کف ش کارساز باش  .لولیتا !...سر جام و ر میان حیاط چمنکار ش و
آر سته پی کردم دددددد پیش ز آنکه من آماد شوم ،فر ر کرد بود .آ  ،لولیتا!
آنجا د شددت با سددگی لع تی باز میکرد ،ه با من ،با یکی ز آن سدد ها
تریر ،که توپ قرمز کوچک و خیسدددی ر ز دسدددت مید د ،دوبار به چ
میآورد و میان فک باال و پایی ش ت ظیمش میکرد؛ رو چمنها پرپ شت و
سفت با پ جههایش خها توپ ر میگرفت .من فقط میخو ستم ب م لولیتا
کجاست .با ین و ضع قلبم میتو ستم ش ا ک م ،ما کی همیت مید د .آهان،
لو با مایو دوتکه قرمز آزتکی ش آنجا بود ،و من ینجا با ربدوشددامبرم.
دیگر صدد یش کردم؛ ما اگهان در لگو ج ب و جوش و به ین سددمت و
آن سدددمت رفتن هایش چیز یافتم که بهتزد م کرد ...خلسددده و ج و ی در
شدداد ش بود که معمولی بود .حتا به ظر آن سدد هم ز و ک شها ت و
گیج ش بود .آر م دستم ر رو سی ه م گذ شتم و وضعیت ر بررسی کردم.
سددت ر آبی فیروز که دقایقی پیش در فاصددله پشددت چم ز ر بود دیگر
پشت چم ز ر بود ،بلکه در سی ه من بود و در میان آن قلب و ریههایم ش اور
بود  ،مثل تکهها پشکل و گُه در آب دریایی آبی در یس .یکی ز ش اگرها
ز سددت ر بیرون آم  .بیحرکت یسددتاد .یمی ز ب ش ر سددایه طاووسو ر
درختان میپوشددا  .دو گوشدده حوله ش ر دور گرد ش گه د شددته بود و با
چشددمها کهربایی ش لولیتا ر د بال میکرد .آنجا یسددتاد بود ،در پ ها گا
خورشددی و سددایه درختا ی که و ر بیری ت شددان مید د و بره گی ش ر
پ هان میکرد .مو سیا و خیسش ،حاال همان چ تار که بر یش ما بود،
به سددر گردش چسددبی بود ،سددبیل کوچکش مثل لکه جوهر بود ،پشددمها
رو سی ه ش شکل جامی با د ستهها قری ه به خود گرفته و افش بیرون زد
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بود ،ز ر نها پرمویش قطر ها رو شن آب میچکی  ،مایو ت  ،سیا و
خیس شدد ایش ب جور باد کرد بود و د شددت م فجر میشدد و مثل سددیر
بردوز ش تا رو چربی شکم گ ش ک شی ش بود و به سمت پ شت
پشددمالویش میرفت .همینطور که به صددور ت ممرغی قهو ر گش گا
میکردم ،پی بردم قیافه خش ود دخترم بود که باعث ش و ر بش اسم ،و هم
با همان خوشدددیالی و همان شدددکلکها .فقط مرد گی ش قیافه ش ر زشدددت
میکرد .و همچ ین فهم ی م که ین ب چه ،ب چه من ،مید که و گاهش
میک  ،و ز کامجویی گا و لذ میبرد و با جسدددت و خیز و هلهله بر یش
خود مایی میک  ،عزیز فرو ما یه و سدددلی طه .وقتی لو آ م توپ ر بگیرد و
تو ست ،به پ شت فتاد و دیو هو ر پاها جو ن و هرز ش ر در هو چرخا .
ز جایی که یسددتاد بودم میتو سددتم بو مشددک هیجان و شدداد و ر حس
ک م ،و سددیس دی م مرد به درختی که بیشددمار پریاپوس بر آن میلرزی تکیه
د د و چشددمهایش ر بسددته سددت و د نها کوچک ،ب جور کوچک ،و
ردیفش ر شان میده (با وعی بیز ر خاص بهتزد ش م) .بیدر تغییر
شدددگرفی رخ د د .و دیگر آن آدم هرز بود ،بل که د ییز د سدددوییسدددی
یکسدددرشدددت من بود ،گوسدددتاو ترپ که پیشتر و بیش ز یک بار ز و یاد
کرد م .لباس ش ایی پو شی بود که همه ب ش ر میپو شا  ،بهجز و ر ر
که بر خود مایی ز رو یکی ز شا ههایش پایین خته بود ،و م ستی ش ر
با وز هبرد ر  ،خر اس کشدددی ن و تلوتلو خوردن بر سددداحل دریاچه میپر
(آبجو با شددیر می وشددی  ،خوک خوب) .ین یکی ترپ ز دور متوجه من شد و
همینطور که با حوله ش پس گرد ش ر خشک میکرد با بیقی ساختگی
به سمت ست ر برمیگشت .پس ز آن ،مثل ینکه خورشی ز باز بیرون رفته
باشددد  ،لو هم شدددل شددد و کمکم ز توجه به سددد و گرفتن توپی که بر یش
می خت دسددت کشددی  .چهکسددی میتو بفهم که وقتی دیگر به جسددت و
خیزها سگی توجه میک یم چه دلی ز و می شک یم؟ آم م چیز بگویم ،ما
اگهان با درد کش در سی ه م رو چمنها شستم و مایع سبز و قهو ر گی
باال آوردم؛ هیچ یادم میآم چ ین چیزهایی خورد باشم.
گا لولیتا ر دی م؛ به جا آن که وحشدددتزد ب مای  ،حسددداب و کتاب

والدیمیر ناباکوف 3 /
میکرد .ش ی م که به زن مهربا ی میگوی پ رم حالش به هم خورد  .سیس یادم
میآی که م در ز رو صد لی ر حتی لم د دم و گیالسددی جین پشددت
گیالسدددی دیگر وشدددی م .صدددب فرد آنق ر حالم خوب شددد بود که بتو م
ر گی ک م و به ر همان د مه دهیم (در سدددالها بع هیچ دکتر ین ر باور
میکرد).
۲۲
معلوم ش کلبه دو تاقه که در کوچه سیلور سیر در شهر لفی ستون
سددفارش د د بودیم مال آفتابسددوخته جالد د ک ما سددت که در
روزها خوش سفر ستی مان لولیتا عا شقش بود؛ آ که حاال چق ر همهچیز
عوض ش بود! م ظور من ترپ یا ترپها ی ست  .بع ز همه ینها ،خوب،
و قعاً ...بع ز همه ینها ،آقایان ،کمکم بر یم بهخوبی رو شن ش که همه
آن کارآگا ها همسددان و همشددکل در ماشددینها ر گار حاصددل فکر و
خ یال ج ونزد و شدددک جهگر من بود  ،تصدددویر هایی که ز رو ت فاق و
تصددداد شدددبیه بود  .ب ش فر سدددو و مغرور مغزم فریاد زد بیا م طقی فکر
لولیتا یا تبهکار کم و
مج ونک
ک یم و سعی کرد مقصود فروش
با وردسدددت ها دلقکش ر ریشددده یابی ک  :ه مان هایی که مر به سدددتو
میآورد  ،گول میزد و گر ین کار ها ر میکرد  ،ز قا و ی کردن
ر بطه م با لولیتا بهر عیاشددا ه میبرد  .یادم میآی زیر لب آو ز میخو م
تا وحشدددت ر ز خود دور ک م .یادم میآی بر تلف ی که ز «بردزلی» به من
ش بود یز تو ضییی پی کردم ...ما حتا گر میتو ستم فکر ترپ ر ز سر
بیرون ک م ،همانطور که بر تشدد ج رو چمن هتل چمییون چیر شدد م ،با ین
و که ز شددد اخت لولیتا به سدددر غم میآم هیچ کار میتو سدددتم بک م،
لولیتایی که در همان آغاز دور ج ی ینگو ه وسوسه گیز ،دست یافت ی و
خو ست ی ش بود و حاال پاالی شگرهایم به من میگفت که بهزود ز یمفت
بودن درمیآی و ز آزردن من دست میکش .
دردسدددر وحشدددت اک و کامالً ابجا دیگر هم در لفی سدددتون بر من
درسدددت شددد  .در دویسدددت مایل پایا ی سدددفرمان ،مسدددیر کوهسدددتا ی که
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یا دلقک هایی زیگز گزن
کارآگا هایی در ماشدددین ها خاکسدددتر ر
آلود ش کرد بود  ،لولیتا کسددل و خاموش بود .حتا به صدد ر عجیب و
غریب و بس درخشدددان و مشدددهور که ز باال قله بیرون زد بود و میل
ب خلق به سو یرو ا بود گا کرد .شهر بهتازگی بر
خیزش دختر رقص
بستر صا در  ،هفت هز ر فو باالتر ز زمین ،ساخته یا بازساز ش بود.
می و ر بودم که در ین شهر لو زود خ سته و ک سل شود و به سمت کالیفر یا
برگردیم ،به سددمت مرز مکزیک ،خلیجها فسددا ه  ،بیابانها پوشددی ز
کاکتوس ها بزرگ و سدددر ب ها امعمول باال فق .همانطور که به یاد
د ر ی  ،خوز لیز ر بی گو  ۱بر ا مهریز کرد بود که کارم ش ر به یاال
متی ببرد .من هم در سرم بر امه چی بودم که مسابقه ت ی سی در آمریکا
مرکز ترتیب دهم تا دلورس هیز و چ دخترم رسددده کالیفر یایی در آن
شدددرکت ک و همه ر خیر خود ک  .سدددفرهایی با بر امههایی ینچ ین
خوب و به آن ز شاد تفاو میان پاسیور و سیور ر برمید رد و با هر
دو میشدددود ز مرز گذشددددت .چر فکر میکردم که در خارج ز آمری کا
خو شب ت خو هیم بود؟ ر ستش ینکه میگوی تغییر مییط ع شقها رو به
ف ا یا ریهها خر ب ر بهبود میب ش بهو قع عتقاد ق یمی و ادرست ست.
خا م هیذ ،صاحب متل ،بیو بود چابک با چ شمها آبی و سرخاب و
رژ لب رو شن که با دی ن من فور گفت « :شما بای سویی سی با شی  ».چون
شوهر خو هرش هم هل سوییس بود و سکی درس مید د .در جو بش گفتم:
«درست ح س زد  ،ولی دخترم یمه یرل ست ».سم و مش صاتمان ر که
و چشدددمکی زد و کل ی تاق مان ر تیویل مان د د .ه وز
ث بت کردم ،لب
چشمک میزد که جا پارکی ماشینها ر هم شا م د د؛ لو ز ماشین بیرون
خزی و کمی لرزی  :هو غروب بی شک خ ک و سبک بود .و رد تاقکمان
که ش یم ،رو ص لی پ شت میز م صوص باز ورق ش ست ،صورتش ر
تو خم آر جش فرو برد و گفت« :حالم خیلی ب سددت ».کلک! پیش خودم
فکر کردم کلک میز تا ز از و و زش ها من فر ر ک  .من هم ب جور
تشدد ه بودم؛ ما همین که آم م و زشددش ک م بهطرز عجیب و بیحالی شددروع
کرد به اله کردن .لولیتا اخوش ش  .لولیتا میمیرد .پوستش د غ و سوز ن بود!
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تب س ج ر زیر زبا ش گذ شتم و سیس بر تب یل درجه فار هایت م س ر
به سا تیگر د دیرآ ش ا و هم م بچگی م به سر غ فرمولی رفتم که با خط ب
تو دفترچه و شته ش بود .پس ز چ جمع و تفریقِ س ت ،فهمی م که
دما ب ش  ۴۰/۴درجه سدا تیگر د سدت .مید سدتم دما ب ن یمفها
هیستریایی ممکن ست به هر ع د برس و حتا ز درجه کش هم بگذرد
و گر پس ز معای ه زبان کوچک زیبایش ر  ،که یکی ز مرو ری ها عزیز
ب ش بود ،آنطور قرمز و آتشین میدی م ،حتا میتو ستم دو قرص آ سییرین
و قلیی شدددر ب به و ب هم و ببوسدددمش تا تبش فرو بکشددد  .لباس هایش ر
درآوردم .فسددش خوشددای و تلخ بود .غ چه قهو لبهایش مز خون
مید د .ز وک سدددر تا اخن پا میلرزی  .میگفت مهر ها باالیی سدددتون
و درد میک  .فور بیمار فلج طفال به ذه م زد،
مهر هایش سفت ش
مثل هر پ ر یا مادر آمریکایی دیگر .فکر آمیزش ر ز سددر بیرون ر م و و ر
ال پتویی پیچی م و بغل کردم و به سمت ما شین دوی م .در همان لیظه خا م
هیذ مهربان به دکتر بیمارسددتان خبر د د و به من گفت« :شددما خوششددا سددی ،
چون هت ها دکتر بلو بهترین دکتر ین م طقه سددت ،بلکه بیمارسددتان لفی سددتون
مروز ترین بیمارسدددتان ممکن سدددت ،فقط ظرفیتش کم سدددت ».به سدددمت
بیمارستان میرفتم و رلکی  ۲اهمج سگر تعقیبم میکرد .چشمهایم د شت
ز تابش پرتوها خور شی در حال غروب زمینها پ ستِ آنجا کور می ش .
پیرزن ریزجثه  ،عجوز که تو جیب جا میش  ،ر بل و ر ه ما ما بود.
شای و هم دختر رلکی بود .خا م هیذ و ر د بال ما فر ستاد ،ما پس ز آن
روز دیگر هرگز ی مش .دکتر بلو که بیشددک ه وز د شددت چیزهایی ز علم
پزشدددکی ر میآموخت و ز شدددهرتی که به دسدددت آورد بود خیلی کمتر
مید ست خیالم ر آ سود کرد و گفت« :یک عفو ت ویرو سی ست» و وقتی
من به آ فلو ز خیر لولی تا شددددار کردم گسددد تا خا ه گ فت « :ین ویروس
و همه
دیگر سدددت و تا الن چهل و چ فر به ین ویروس آلود شددد
عالیمی مثل تب وبه زمانها ق یم ر شدددان میده  ».ما بودم که الزم
معمولی بگویم که وقتی دختر پا زد ساله م با دوستپسرش ز
ست با خ
رو میلهها پرچی ی میپری بر یش تفاقی فتاد یا ه .ما چون مید سدددتم
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م ستم ،ت صمیم گرفتم ین طالعا ر بر زما ی که الزم ش گه د رم .سن
دخترم ر به م شددی بور ب خالق و پتیار ش گفتم« :دیگر د رد شددا زد سدداله
میشدددود ».وقتی گاهم ر برگرد م ،ب چه م ر ز من دور کرد ! هر چه
پافشار کردم که شب ر رو تکه موکت خوشام گو گوشه بیمارستان
شددت .سددیس ز پلکان ه سددیسدداز باال دوی م تا
لع تیشددان بگذر م فای
خودم ر به عزیزم برسدددا م و بگویم که بهتر سدددت ور جی ک  ،بهویژ وقتی
مثل همه ما حساس سبکسر میک  .حتا یک لیظه سبت به پرستار بسیار
جو ن و پررویی بی دبی هم کردم .بعد فهمید م ین پرسدددتدار کیدلگ د و
چشدددمسددد یا ز و د گان باسدددکی هاسددددت .پ رش چو پا ی و رد تی بود،
س ها گله .عاقبت به ماشی م برگشتم و آنجا ،مید م بر
تربیتک
چ سددددا عت ،ما م .تو تاریکی قوز کرد بودم و ز ت هایی دو بار م
شدددگفتزد بودم .با دها ی باز به بیرون و سددداختمان کم ور و چهارگوش و
چمباتمه زد بود گا
کوتا بیمارسدددتان که میان زمین چمن کار شددد
میکردم و ز آن جا به سدددمت باال ،به هجوم سدددتار ها قر  ،و به تیز
د ه کو روبهرو خیر ش م که در آن لیظه پ ر مر ِ پرستار ،جوز لورِ
ت ها در رویا الگور ،ولورون ،روالس ۳،و ینها بود ،و یا شدددای هم د شدددت
میشدددی ر غو میکرد .همیشددده ه گام فشدددارها روحی امعمول چ ین فکار
سرگرد ن خو شی آر مب ش من بود ست .فقط وقتی ،بهرغم و شی ن شر ب
رهاییب ش ،ز بیپایا ی شدددب حسددداس بیحسدددی کردم به فکر برگشدددتن به
مهما سر یمان فتادم .پیرزن اپ ی ش بود و من خیلی مطمئن بودم که ر ر
درسددت میروم .جاد ها شد ی پهن با سددایهها چهارگوش خو بآلود چلییا
می ساخت  .چیز که حتماالً میان زمین باز م رسه بود و در گا ست
به ظرم سددیا مایی ز چوبه د ر میآم فهمی م چیسددت؛ و در میله کثیف
دیگر در سددکوتی که چون گ ب بر آن کشددی ش د بود پرسددتشددگا یکی ز
فر قه ها میلی بود .سدددر جام ،بزرگر ر پ ی کردم ،و سدددیس م تل ر .
میلیونمیلیون حشر که به آن «بی » میگوی رو چر غ ئو ی دور وشته
« تاق خالی ریم» میلولی ؛ و سددر جام سدداعت سدده صددب  ،پس ز حمامی
بیوقت با آب د غ که مثل ک سیر درما گی و خ ستگی م ر رفع کرد ،رو

والدیمیر ناباکوف 7 /
ت ت لو در ز کشددد ی م .ت تش بو بلوط و گل رز و ع ا فلفلی مید د و
همچ ین بو عطر بسیار مالیم و خیلی خاص فر سو که تازگیها به و جاز
مید دم به خودش بز  .حس کردم میتو م ین حقیقت سددداد ر که پس ز
ستین بار ز لولیتایم ج ش م ه ضم ک م .اگهان ین فکر به
دو سال بر
سددرم زد که بیمار ش درو مایه همان د سددتان ق یمیسددت که د رد رشدد
میک  ،که حال و هو همان سددلسددله ز فکر و خیالها بههمپیوسددته ر
د رد که در طول سددفرمان مر گیج میکرد و ر ج مید د؛ فکر کردم آن مامور
م فی ،یا عاشدددق مرموز ،یا و که با من شدددوخی ز میکرد ،یا آن موجود
خ یالی ،یا حاال هر که بود ،د رد دوروبر بیمارسددد تان پرسددده میز  .به قول
ستوق وسچینها سرزمین مادر م ،ه وز لهه خور شی به آنجا ر سی
بود تا «دسدتهایش ر گرم ک » که من دوبار خودم ر به آن دخمه رسدا م،
و درها سبزر گش ر زدم؛ صبیا ه ورد  ،دستشویی رفته ،و ا می .
آن روز سهش به بود و در روزها چهارش به و پ جش به و ک ش عزیز من به
ِسددرُم ( سددیرم سددتر یا گُه گربه) عالی بود ،بهگو ه که روز پ جشدد به حالش
خیلی بهتر شددد بود ،و دکترش میگفت دو روز دیگر دوبار ورجهوورجه
خو ه کرد.
ز هشدددت بار که به دی ن و رفتم آخرین بار مثل آی ه در ذه م ما .
بر یم خیلی س ت بود که خودم ر به آنجا بر سا م ،چون ح ساس میکردم با
ین ویروس عفو ی که تا آن روز رو خود من هم ثر گذ شته بود خالی ز
رژ ش م .هیچکس ز س گی ی بار آن سب گل ،سب ع شق ،و کتابهایی
که بر خری شان ش صت مایل رفته و برگشته بودم خبر رد .کتابها شامل
بر و ی در ماتیک ورکز ،تاریخ رقص ،دلقک ها و کالمبین ها ،باله روس،
گل ها ر کی ،گلچین ت ئاتر ،و ت یس ثر هلن ویلز بود؛ ویلز خودش در
پا زد سددالگی در مسددابقهها کشددور ت یس فر د ول شدد بود .بر لو
تاقی خصوصی گرفته بودم که شبی سیزد دالر هزی ه ش بود .وقتی سر سیمه
به سمت تاق و میرفتم ،مر لور ،پر ستار یمهوقت و بی دب ،با سی ی خالی
صددبیا ه ز آن بیرون آم  .مر ز من بیز ر بود و بیز ر ش ر آشددکار شددان
مید د .با دی ن من سی ی ر ت و میکم رو ص لی تو ر هرو گذ شت
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و کیلش ر چرخا و به درون تاق برگ شت .شای به ین دلیل برگ شت که به
دلورس بیچار بگوی پ ر پیر م ستب ش سو ر بر کفیها م ملی کفشهایش
به ین سمت میخر م  ،لبته با یک بغل کتاب و سب گل :گلها وحشی و
برگها زیبایی که پیش ز طلوع خورشددی ز کوهیایه سددر ر چی بودم،
لبته دسددتکشهایم ر هم پوشددی بودم (در آن هفته سددر وشددتسدداز هیچ
و بی م).
به کارم سیتا من خوب غذ میدهی ؟ به سی ی رو ص لی گاهی گذر
د ختم .تو بشدددقدابی کده ثر ز زرد ت ممرغ رو آن بود ،پداکتی
مچالهشددد دی م .حتماً در آن چیز بود  ،چون یک لبه ش باز شددد بود ،ما
شا ی رو آن بود ،هیچچیز رو آن بود ،بهجز طرح مس ر ز سلیه
و عبار «مهما سر پا روسا» که با خودکار سبز وشته ش بود؛ بیدر
با مر که دوبار د شدددت ز در بیرون میزد برخورد کردم ،طور که مجبور
ش م پس و پیش شوم تا بگذرد دددددددد عالی ست ،چق ر ین پرستارها جو ن
کیلگ ت جابهجا میشو و چق ر کم کار میک  .به پاکتی که باز کرد
و به جایش برگرد بودم با خشم گا کرد.
با سددر به پاکت شددار کرد و گفت« :بهتر سددت به آن دسددت ز ی ،ممکن
ست گشتهایت ر بسوز ».
دور ز شددد ن من بود که به و جو ب ب هم .فقط به زبان فر سدددو گفتم:
«خیال کردم صورتیسابی ،بلیتی ،چیز باش  ،ه امه عاشقا ه».
سیس و رد تاق آفتابی ش م و باز به زبان فر سو به لولیتا گفتم « :سالم
کوچولو من».
مر لور ،پتیار گ  ،با من دوبار و رد تاق ش  ،ز پ شت من و سیس
ز میان من گذشت و گفت« :دلورس »،چشمکی زد و سیس وقتی پتو فال ل
سفی ر ت ت تا میکرد د مه د د« :دلورس ،پاپا فکر میک دوستپسر من
بر تو امه میفرسدددت  .ین امهها مال من سدددت (با قیافه زخودر ضدددی به
صدددلیب کوچک و آبطالخورد رو سدددی ه ش میزد) و پ ر من هم مثل
پ ر تو بل ست به زبان فر سو حر بز ».
سیس ز آنجا رفت .دلورس مثل گل رز قرمز و بر ز ش بود .لبهایش
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ر تاز رژ زد و موهایش ر خوب شدددا ه کرد بود .بازوها بره ه ش ر رو
روت تی مرتب باز گذ شته و با گاهی جیب به من یا به قطه امعلومی خیر
شددد بود .رو میز ک ار ت ت ،ک ار دسدددتمال کاغذ و م د  ،گشدددتر
زبرج ش زیر پرتوها آفتاب میدرخشی .
گفت« :چه گلها عز وحشدددت اکی! به هر حال ،مرسدددی .ما میشدددود
دسدددت ز ین فر سدددو حر زد ت برد ر ؟ هیچ مید ی دیگر ن ر ذیت
میک ؟»
آن پر ستار بیحیا بالغ و جو ن دوبار با همان سرعت معمولش برگ شت.
بو شاش و سیر بل ش  .روز امه دزر یوز ر آورد و بیمار زیبایش آن ر
با عالقه ز دسدددتش گرفت ،گرچه به کتابها تصدددویر گر نقیمتی که من
بر یش آورد بودم گا هم کرد.
مر گفت« :خو هرم ،ن (کمی فکر کرد بود و حاال د شددت حر هایش
ر کامل میکرد) ،تو پا روسا کار میک ».
ریشآبی ۴بیچار  .آن بر در ن سدددتمگر .کارمن من ،آیا به من هم عشدددق
میورز ؟ و هرگز به من عشق ورزی  .ز همان ستین لیظه که عشقم ر
ش اختم درست مثل مروز ا می م کرد دددددددد همچ ین ،ین ر هم فهمی م که دو
دختر د شت تبا ی میکرد  ،و توطئه علیه ع شق بی سامان من در با سک یا
ز مفریان ۵میچی  .حتا بای فر تر بروم و بگویم که لو در ین میان قشدددی
دوگا ه باز میکرد ،چون مر عاشددقپیشدده ر هم گول میزد؛ به گما م به و
گفته بود که میخو ه با عمو خوش گذر ش ز گی ک ه با من بیرحم
دهک که
دلمرد  .پر ستار دیگر که من هرگز ش اختم ،و آن عقبما
ت ت و بها تاشو و تابو ها ر تو آسا سور میگذ شت ،و مرغ عشقها
سددبز تهیمغز تو قفس ک ار تاق تظار ،همه ،تو طر حی ین توطئه دسددت
د شددت  ،توطئه کثیف .شددای مر خیال میکرد که پ ر مس د ر  ،پروفسددور
هامبرتول  ،در رو بط عاشددقا ه دلورس و جا شددین پ رش دخالت میک ،
رومئو چاق و چله! (چون تو بیشدددتر مثل پیه خوک بود  ،مید ی رومئو؟
بهرغم مصر همه آن «گردها سفی » و « وشی یها ش گولیآور »،مثل
پیه خوک بود ).
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گلویم درد میکرد .ک ار پ جر یستاد بودم و آب دها م ر قور مید دم
و به کو ها گا میکردم ،به صددد ر رما تیکی که آن باال در میان آسدددمان
فرحب ش و باز دی میش .
گفتم« :کارمن من (گاهی و ر با ین سدددم صددد میکردم) ،همین که ز
ت ت بیمار پایین آم  ،بای ز ین شهر غمزد سرد برویم».
جیتا یال ۶ز ویش ر باال آورد و روز امه ش ر ورق زد و گفت« :ر سدددتی،
من لباسهایم ر میخو هم ،همهشان ر ».
و من د مه د دم که...« :چون ر سدددتیر سدددتی دیگر دلیلی رد که ینجا
بما یم».
لولیتا گفت« :دلیلی رد هیچجا بما یم».
رو ص لی پارچه شستم و دستهگل زیبایم ر باز کردم و در سکو
تبز تاق کو شی م گلها ر ش ا سایی ک م .تو ستم .در آن لیظه ص
آه گین ز گی ،رم ،در جایی ز ر هرو بل ش .
به گما م آن بیمارسدددتا ی که همهچیزش مایشدددی بود بیش ز د دو زد
مریض شددت (سدده یا چهار فر ز آنها هم دیو ه بود که لو در همان آغاز
ین خبر ر با خوشدددیالی به من د د) .ز ین رو  ،کارم ها وقت آز د زیاد
د شددت  .ما ز سددو دیگر ،سد تگیر هایی هم میکرد  .ین ر هم بگویم
که من هم همیشه بیوقت به آنجا سر میزدم .مر ِ پیشگو با ب ج سی مبهمی
(بار بع می شود ز ی زیبا با لباسی آبی ،ش اور در روری گالچ )۷آر م آستین
مر گرفت تا ز در بیرو م ک  .به دسدددتش گا کردم؛ ز رو آسدددتی م پایین
فتاد .همانطور که د شدددتم ز آنجا میرفتم و به میل خودم میرفتم ،دلورس
هیز یادم آورد که فرد صب لباسهایش ر  ...یادش بود که چیزها گو اگو ی
ر که حتیاج د رد کجا گذ شدددته .د د زد« :بر یم (حاال دیگر در می ن دی ش
بودم .درِ آسا سور د شت بسته می ش  ،بستهتر ،و بسته ش ) چم ن خاکستر
تب
و و چم ن بزرگ مادر ر بیاور ».ما صدددب فرد آن روز ،ز شددد
میلرزی م ،سددیا مسددت هم بودم و د شددتم رو ت ت و ب آن مهما سددر که لو
فقط چ دقیقه سددتفاد ش کرد بود میمردم .ت ها کار که در ین وضددعیت
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چرخشدددی و کشدددد ر میتو سدددتم بک م ین بود که چ م ن ها ر به بیو
قو و مهر بان کامیو ی ب هم تا بر و
خوشپوش ( م یر م تل) و ر
ببر  .به ظرم میآم که لو د رد لباسها و چیزها قیمتی ش ر به مر شددان
میده  ...بیتردی کمی دچار هذیان بودم .فرد آن روز ،ه وز هم میلرزی م
و خوب شدد بودم ،چون وقتی ز پ جر دسددتشددویی به زمین چمن مجاور
گا کردم دوچرخه و و زیبا د لی ر دی م که به پایه ش تکیه د د ش و
چرخ خوشترکیب جلو دوچرخه به سدمت من چرخی بود ،مثل همیشده ،و
گ جشکی رو زی ش شسته بود دد ه ،دوچرخه د لی بود ،مال صاحب متل
زدم و سدددر بی چار م ر ز خ یاال خوش باور ه م برگرد م.
بود .لب
تلوتلوخور ن به ت ت و بی برگ شتم که هر قطه ش شا ی ز دلورس د شت و
مثل مجسمهها مق س ساکت در ز کشی م.
مق س ،بهر ستی! وقتی دلورس بر ز ۸
رو زمین سبز آفتابیست
و سا چیچا بر یش قصه میخو
ز مجله فیلم
ز رو صددد پیاپی فجار ترقه ها و بمب ها و قعی میفهمی م که در
شددهر جش د ی ملی بهپاسددت .پ ج دقیقه به دو بع زظهر بود که ش د ی م کسددی
سو میز و به در یمهباز تاقم زدیک میشود ...سیس ص کوبش در.
فر ک درشتهیکل بود .میان قاب درِ باز یستاد ،با دستی رو چهارچوب
در و کمی خمی به جلو.
«سامعلیک».
پرستار لور پشت خط بود .میخو ست ب که بهتر ش م و آیا مروز به
بیمارستان میروم یا ه؟
فر ک ز بیست ق می ،ما کو  ،قو و ت رست می مود .در پ ج ق می،
مثل حاال ،صددورتش همچون موز ییک سددرخفامی پر ز جا زخم بود .گویی
زما ی در آن سو آبها با فجار بمبی ز دیو ر پر ش و هر قطه ز
ب ش آسددیب دی بود ،با ین همه ،ه وز میتو سددت کامیون بزرگی ر بر ،
به ماهیگیر و شکار برود و با ز ان ک ار جاد ها خوش بگذر  .آن روز ،یا به
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ین دلیل که تعطیلی مهمی بود یا به ین دلیل که دلش میخو سددت منِ مریض
ر سرگرم ک  ،د ست چیش ر که معموالً تو د ستکش پ هان میکرد (همان
دسدددتی که حاال به چهارچوب در تکیه د د بود) بره ه کرد بود تا به من بیمارِ
پردرد هت ها جا خالی گشدددت چهارم و پ جمش ر شدددان ده  ،بلکه دختر
پ شت د ست کج و کوله ش ر هم ب مایا  :دختر با
بره ه خالکوبی ش
وک پسددتانها سددرخفام و دلتایی آبیر  .گشددتها شددار و میا ی ش
پاها دخترک ر و سددت و ن مچ دسددتش سددر و ر با تاج گل رو سددرش
میسدداخت  .آ  ،مثل پریچه شددوخچشددم رو چوب قاب در لمی بود ،چه
خو ست ی...
به و گفتم به مر لور بگو مروز میخو هم سدددتر حت ک م و فرد گر
حساس ک م دوبار پلی زیایی م ۹،با دخترم تماس خو هم گرفت .متوجه جهت
رو دسددتش ر بهگو ه
گاهم شدد و کیل ر سددت دختر خالکوبیشدد
تیریکآمیز ج با .
فر ک گ با ص یی آه گین گفت« :با ش  ».سیس میکم به چارچوب
در کوبی و سو ز ان پیام مر برد ،و من هم م شغول و شی ن ش م .فرد آن
روز تبم قطع شدددد بود ،ما م ثل وزغ میل گ ی م .با ین ه مه ،رو پیژ مه
زردر گم ربدوشددامبر ب فشر گی پوشددی م و به سددمت دفتر تلفن متل رفتم.
به من گفت که همهچیز خوب سددت،
همهچیز عاد بود .صدد سددرز
دخترم روز قبل مرخص ش و رفته ،ح ود ساعت دو ،عمویش ،آقا گوستاو
با کاد الک ۱۰سددیاهی با تولهس د کاکر سددیا یلی بر بردن لو آم  ،با همه
گرم بود و لب میزد ،صورتی ساب بیمار ستان ر ق پرد خت ،و گفت که
به شما بگوییم گر ن با شی و مر قب خودتان با شی  ،طبق قر رمان به مزرعه
پ ربزرگ میرویم.
لفی ستون شهر کوچک و بسیار قش گی بود ( می و رم ه وز هم باش ) که با
آن ج گلها سر سبز و خا هها با سقفها قرمز در ته آن در مثل ماکت
بود .فکر میک م پیشتر به م رسدددده خوب و پرسدددتشددد گا و می له ها
چ هارگوش بزرگش شددددار کرد م .در برخی ز ین می له ها چر گا ها
امعمولی بود که در صب زود و ب ارآلود ما ژوییه سبی یا قاطر در میا شان
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زدم و ،همر با اله ،
میچری  .خیلی خ د ر ست :رو شنها دور ت
مالی م ،ما ز ته دل و ز ر رتباط ذه ی
ز پهلو به ماشدددین پارکشددد
( می و ر بودم که ین رتباط برقر ر شددود) به صدداحبش که با حرکت دسددت و
گشددت چیز میگفت گفتم که برمیگردم ،شددا ی ،م رسدده بِرد ،بِرد ،یو
بِرد؛ جین قلبم ر ز گه مید شت ولی ذه م ر م کرد بود .پس ز چ
بار یر فی رفتن و گم ش ن که م شغله ذه ی و مرور گذ شته باعث آن بود،
سر جام به ب ش پذیرش بیمارستان رسی م .بر سر آدمها زیر ص لیها عر
میزدم و د بال مر میگشتم .شا س آورد که آنجا بود؛ و زدیک بود دکتر
ر بز م که دسددتان خش د ی ربدوشددامبر مر چ زد و یکی ز جیبهایش ر
پار کرد و مید م چه شدد که رو سددر قهو و کچل مریضددی شددسددتم،
ک سی که به شتبا گمان میکردم همان دکتر بلو ست .باالخر مریض ی ستاد و
با لهجه مس ر گفت« :حاال ببی م کی رو نر جور ست؟ »...سیس پرستار
ز ر عبوسدددی هفت کتاب زیبا ر به دسدددتم د د ،هفت کتاب زیبا با پتویی که با
سددلیقه بسددیار خوب تا شدد بود و ز من خو سددت مضددا ک م که ینها ر
دریافت کرد م؛ در سکوتی اگها ی متوجه پلی سی تو ر هرو ش م .ر
که ما شی ش آ سیب دی بود د شت مر به و شان مید د .فور و با فتادگی
تمام آن برگه مادین ر مضدددا کردم و ب ین ترتیب لولیتایم ر به همه آن
بوزی ه ها تسدددلیم کردم .کار دیگر هم میتو سدددتم بک م؟ فکر سدددداد و
به ذه م زد« :در ین لیظه ،آز د ز هر چیز مهمتر ست ».یک
اخوشای
حرکت غلط می تو سدددت مر به جایی بکشدددا که به خاطر عمر ج ایت
ما شین
پا س گو شوم .ب ابر ین ،و مود کردم که ز گیجی درآم م .به ر
مبلغی د دم که ر ضدددی ش کرد .با دکتر بلو که حاال د شدددت دسدددتم ر و زش
میکرد با قلب یر بازم ( ه بیمارم) خیلی ر حت حر زدم .ز پی وشدددی ن
لکل قو  ،در چشدددمهایم شدددک جمع شددد بود .ز کارم ن بیمارسدددتان چ ان
مایشددی عذرخو هی کردم که خودم هم ز ین قشددی که باز کردم شددگفتزد
شددد م و ین ر هم به آنها گفتم که با بقیه دودمان هامبر چ ن میا ه خوبی
رم .با خودم هم زمزمه کردم که ه وز هفتتیرم ر د رم و ه وز آز دم که فر ر
ر تعقیب ک م ،آز دم که بر درم ر ز میان برد رم.
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۲۳
ستین بار آن
تا آنجا که مید م ،فا صله شهر کازبیم ،جایی که بر
هریمن سرخ در آن پ ی ر ش  ،تا لفی ستون شوم که یک هفته پیش ز روز
ستقالل آمریکا به آن ر سی بودیم هز ر مایل جاد صا و بری شمی بود.
تمام ما ژوین در سفر بودیم ،چون روز ه بیش ز ص و پ جا مایل میرفتیم
و بقیه وقتمان ر در جاها م تلف که آنها هم بیشددک ز پیش تعیین شدد
بود میما یم و حتا یک بار تا پ ج روز ما یم .پس ین مسددیر بود که بای
ردپا آن هریمن ر د بال میکردم؛ پس ز چ روز اگفت ی که در جاد ها
هز رشددداخه دوروبر لفی سدددتون باال و پایین رفتم ،بقیه وقت و ز گی م ر
صر پی کردن ردپایی ز و کردم.
خو  ،لطفا مر با ین روحیه خجالتی ،بیز ر م ز ف رفروشدددی و با
دب و حتر م ذ تی م تجسم کن که د رم ج ون و شوری گی اشی ز سوگ و
پر ز وحشدددت و خودشدددیرینک ی میپوشدددا م و همزمان
ماتمم ر با لب
دلیلها سددطیی میآورم تا دفترچه مش د صددا مهمانها هتلها ر ورق
بز م :مثالً ،به هتلد رها میگفتم« :شدددک رم که یک شدددب تو ین هتل
بود م .جاز ب هی به سدددم ها ثبتشددد در روزها میا ی ژوین گاهی
بی زم ...ه ،میبی م شدددتبا میکردم ...ین شدددهر چه سدددم قشددد گی د رد،
د رم که ینجا ست .سم و
کا گین ۱.خیلی مم و م ».یا میگفتم« :م شتر
مشددد صددداتش ر شدددتبا شددد ی م ...ممکن سدددت جاز ب هی ...؟» گهگاهی
میگذ شددت خودم دفتر سددم مسددافر ن هتلشددان ر گا ک م ،بهویژ گر پشددت
پیش ان مرد عبوسی بود.
ینجا یادد شتی د رم ز  ۵ژوییه تا  ۱۸و مبر ،روز که به بیردزلی برگشتم
و چ روز هم آن جا ما م .در ین م  ،در  ۳۴۲هتل ۲،متل یا مهما سدددر
تاق رزرو کردم ،لبته در همه ین مکانها ما م .چ تا ز ین مسافرخا هها
هم میان چسدددت ا و بیردزلی بود  .در یکی ز آن ها ردپایی ز آن هریمن
پرسوجویم
یافتم (با ام ن پتی الروس)؛ بای رو فا صلهگذ ر و زمانب
دقت میکردم تا مباد جلب توجه ک م .د ستکم م شیها پ جا هتل یا متلی
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که ز آنها دفتر ام وی سی م سافر ن ر خو ستم به من پا سخ رد د د  ،و ز ین
رو صالح ر بر ین دی م که بر درست مایی و یت خوب زمی هساز ک م
و جار بها تاقی ر که یاز شتم بیرد زم .د ستکم در بی ست دفتر ز ۳۰۰
دفترِ سم مسافر ن ردپایی ز و یافتم :هریمن ولگرد حتا بیش ز ما توقف کرد
بود ،و زیرکا هتر ز آن ینکه در جاها دیگر هم سمش ر گذ شته بود تا
بر من شددا هها مس د ر بگذ رد .حتا یک بار در همان مسددافرخا ه که ما
بودیم تاق گرفته بود ،در چ ق می بالش لولیتا .در چ مورد هم در همان
میله یا میله زدیک ما قامت گزی بود؛ و در مو رد بسدددیار میان دو
م سافرخا ه زپیشتعیین ش م تظر ما ما بود .خیلی خوب به یاد میآوردم
که لولیتا رو فرش تاق پذیر یی در ز کشدددی بود ،قشددده ها و کتاب ها
گردشگر ر میخو و با رژ لبش جاها ما ن و رفت مان ر عالمت میزد!
اگهان به ین کشددف رسددی م که آن هریمن حتمال تیقیق و پرسوجو
مر پیشبی ی کرد و بر کمک به من سدمها مسدتعار توهینآمیز برگزی ؛
مثالً ،در مهما سر پا روسا ،ستین مهما سر یی که به آن سر زدم ،در میان
سددایر سددمها آدمیز دگان ،سددم و ،دکتر گر شددیا و فوربسددون ،ز میر وال،
یویورک ،بود .بیگمان مع اها مس د ر یتالیایی ین سددم توجهم ر جلب
کرد .صاحب مهما سر بزرگو ر کرد و به من رسا که آقا سرما خورد بود
و پ ج روز تو ب ستر ما و دیگر ینکه ما شی ش ر بر تعمیر به مکا یکی
برد بود و روز چهارم ژوییه ز ینجا رفت.
«بله ،م تی پیش ،دختر به ام ن لور در ین مهما سددر کار میکرد ،ما با
خو ربارفروشی در س ر سیتی زدو ج کرد و رفت».
در یک شب مهتابی در خیابا ی خلو در کمین مر ِ کفش سفی ش ستم؛
اخودآگا آم جیغ بز که گذ شدددتم و با عمل سددداد ز و زدن و د رش
کردم با دب رفتار ک و با صددد یی ریاکار ه به و لتماس کردم کمکم ک .
قسم خورد که هیچچیز مید  .ین گر شیا و فوربسون کی ست؟ به ظر دودل
سک اس ص دالر ر درآوردم .آن ر به سمت ور ما باال برد
ش  .بیدر
و سر جام جو ک ان گفت که « و بر در شماست ».ص دالر ر ز دست سرد
مهتابی ش ربودم و به زبان فر سدددو فیشدددی د دم و ز و رو گرد م و فر ر
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کردم .همین بر یم درسدددی شددد که به هیچکس تکیه ز م و رو پا خودم
بایسددتم و به تیقیقم د مه دهم .هیچ کارآگاهی میتو سددت شددا ههایی ر که
ترپ بر ساس فکر و عمل من ت ظیم کرد بود ک شف ک  .می هم شتم
که و با سم و شا ی و قعی خودش در ین هتلها تاق گرفته با ش ؛ ما به ین
مید و ر بودم کدده در پس الیدده ز فریبکددار ش خودش ر آدمی برتر و
ثروتم تر ز آ چه الزم بود معرفی ک یا ،با فزودن بر کم یت ،ب ش ها
کیفی بسیار کمش ر بزرگ جلو ده  .در یک چیز هم موفق ش  :در درست
به د م ختن من و دلهر ابودک م در باز شدددیطا ی ش .با م هارتی
بسدددیار ،تاب خورد و تلوتلو خورد و به تعادلی اممکن رسدددی  ،و همو ر مر با
بازیگوشی و می رها کرد دددد د مید م میتو م ه گام س ن گفتن ز خیا ت،
تقام ،ویر ی ،وحشدددت و فر ز چ ین و ژ سدددتفاد ک م یا ه ،دددددددد
بازیگوشی که ممکن بود بار دیگر خودش ر هم رسو ک  .رسو ش ددددد
گرچه لع تی خیلی به آن زدیک شددد  .همه ما ب باز زرقوبرقد ر ر که با
میکم ر میرود می ستاییم؛ ما
زیبایی و دقتی خاص در ور سفی بر ب
چه ه ر برتر در کار آن ب باز ست که با لباس مترسک رو ط ابی شل ر
میرود و د دلقک مستی ر درمیآورد! من مید م.
شدددا ه هایی که ترپ به جا گذ شدددته بود هویتش ر میسددداخت  ،بلکه
ش صیتش ر می ساخت  ،یا دستکم گو ه ز ش صیت هماه و جالب
توجهش ر ؛ ژ رش ،و مو ه شددوخیهایش ،دسددتکم در بهترین حالتش ،و
ی شههایش با مال من هم س خ بود .د مر درمیآورد و ز
همچ ین آه
من تقلی میکرد .شددار ها و ک ایههایش بیشددک عالما ه بود .هل مطالعه بود.
زبان فر سددو مید سددت .در و ژ سدداز و باز و ظم د دن به کلمهها ماهر
بود .در د ش و معرفت ر بطه ج سی غیرحرفه بود .د ست ط ز ا ه د شت.
سمش ر در هر جایی عوض میکرد ،ولی هر چه میکوشی و کج می وشت
حرو تی ،دبلیو و آ ر میتو سددت جور دیگر ب ویسدد  .جزیر اکجا
یکی ز قامتگا ها میبوب و بود .هیچوقت با خود ویس می و شت که گر
ز هر رو کاو بیرسددی ،خو ه گفت که ین بیمار د ر بیمار و ی یسددم۳
سرکوب ش ست .می و رم ب شی شود و در ستیکس ۴پریچهها شا شو
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حضور د شته باش .
صلیترین ویژگی آن هریمن ین بود که خیلی دو ست د شت با دیگر ن
شوخی ک  .خ من ،ین موجود ب ب ت چه شوخطبع بود! در ضمن ،سو د
مر هم به چالش میکشددد ی  .من که به ف تادگی م می بالم و می پذیرم که
همهچیزد ن یسدددتم؛ و با جریت عتر میک م که در میان وشدددته ها آن
گُمز دِ بیری شه ،ه گام ج ستوجو و تعقیبش ،ع ا صر دی م که مع ای شان ر
در یافتم .وقتی در میان سمها ساد و پاک هاد دیگر ن معما هریم یِ باز
مر
م شدددک
و با و ژ ها ر حل میکردم ،لرز ز پیروز و بیز ر
تکان مید د! ین ر یز متوجه ش م که هر وقت حساس میکرد معمایش ،حتا
بر کسددی چون من با چ ین تو ی در حل کردن معماها ،خیلی پیچی شدد
بیدر با معمایی سدداد غو یم میکرد .بر یک فر سددو که د سددتانها
ج ایی ددد پلیسی زمانها وجو ی ش ر به خاطر د شت ،آرسن لوپن بهآسا ی
ش اختهش ی بود؛ و الزم بود که کولریج باشم تا شا ه ساد «  .پرسن،
پُرالک ،گلستان» ۵ر فهمم .ز سلیقه بسیار ب ولی در ساس وسوسه گیز
هرز  ،بلکه آدمی
مرد فره گی ،ه یک پلیس ،ه آدمی عاد  ،ه فروش
هل دب ،چ ین برمیآی که امها فرضی ما «آرتور رینبو» آشکار ز
قایق آبی( ۶آقایان ،عجب سر بی) و «موریس شمترلی » ۷ز ام
ام ویس
م ست برد شت ش با ش  .یا مثالً سم م س ر و همزمان
پر
وی س
۸
جالب «د  .ورگون ،لمیر  ،یویورک» که مید یم ز مایش امه ز مولیر
گرف ته شددد  .همین روز ها آخر سدددعی میکردم لولیتا ر به مایش امه
معروفی ز قرن ه ج هم ،ز مایش ا مه ویس میبوبم ،عال قهم ک م .سدددم
که هریمن بر خود برگزی بود ز همان مایش امه بود« ،هر
بع
۹
بامیر ،شددری ن ،و یومی  ».با مر جعه به د ش امه دم دسددتم دریافتم که ین
سم عجیب «فی س کویمبی ،لبِ ن ،یوهم شایر» ۱۰ز کی ست؛ و هر فروی ی ست
خوبی که سم آلما ی د شته با ش و کمی به رو سییگر مذهبی عالقه د شته
باشددد در یک یم گا م ظور ین سدددم ر درمییاب « :دکتر کیتزلر ،ریکس،
می سی سیپی ۱۱».تا ینجا خوب پیش رفته م .ین مو ه ز مس ر باز ها ظاهر
د ستان بود و در کل بیغرض و در تیجه بیضرر .دیگر به بسیار ز سمهایی
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که خودبهخود توجه مر جلب میکرد و سددر ی درسددت به من مید د ما
میتو ستم کته صلی ت اب آنها ر دریابم شار میک م ،زیر حساس
میک م د رم کورمالکورمال در م طقه غبارآلود مرز پیش میروم و شددب
و ژ ها به گردشدددگر ها و قعی تب یل میشدددو ؛ مثالً « ،جا ی ر ل ،رمبل،
وهایو» کی ست؟ یا آیا ین سمِ کس دیگر بود که بهطور تفاقی د ست طی
شبیه به دست ط صاحب سم « ن .س .ریستف ،کاتاگال ۱۲،یویورک» د شت؟
در «کاتاگال» چه یشی بود؟ و ین «جیمز مور مورل ،هاکستن ،گلستان» ۱۳کی
بود؟ «آری ستوفان« »،هاکس؟» ب سیار خوب ،حاال چه رمز در ین سم ست
که من میفهمم؟
در ت اب همه ین سمها کاذب یک خط د بال می ش که وقتی آن
ر دریافتم به من تیش قلبی همر با درد د د .چیزهایی مثل «جی ،ترپ ،ژ و،
یویورک» ۱۴شا ه خیا ت و ابکار لولیتا بود « .آربر بیردزلی ،جزیر
اکجا» ۱۵در رسدددا ن ین پیام که قطه آغاز ر بطه آنها ر بای در شدددرق
جسددتوجو کرد سددر خ آشددکارتر ز آن یادد شددت تلف یِ دسددتکار شد به
دسددتم مید د« .لوکاس پیکادور ،مر می ۱۶،پ سددیلو یا» ک ایه بود بر ینکه
کارمنِ من به مهربا ی منِ رقت گیز در بر بر آن دغلکار خیا ت کرد « .ویل
بر ون ،دلورس ،کلر دو» ۱۷شددان میده که بهر سددتی سدد گ ل بیرحمی بود.
سددم وحشددت اک «هر ل هیز ،تومب سددتون ۱۸،آریزو ا» (که گر وقت دیگر
بود ،به ین سدددم قا قا میخ ی م) آشددد ایی دیرین و ر با لولیتا میرسدددا .
لیظه مثل کابوس به ذه م آم که شدددکار من دوسدددت ق یمی ین خا و د
خطاها («دو ال کیش،
بود  ،شای دل ر ق یمی شارلو  ،شای صالحک
بود که با آن تاقی در متل
سددییر » .)۱۹ما تیزترین دشد ه سددم تیریفشد
چست ا جار کرد بود« :ت ها تر ،کین ،یوهمشایر».
که همه ین پرسدددنها،
ز رو شدددمار پالکها دسدددتکار شددد
ورگون ها ،مورل ها و ترپ ها به هتل ها د د بود  ،فهمی م هتلد رها شدددمار
پالک ماشدددین مهمان ها هتل ر بررسدددی میک  .شدددار ها هریمن به
ماشینها جار ش در مسیر کوتا میان ویس و لفی ستون ،حاال ادرست یا
اقص ،به هیچ درد میخورد ؛ شددد مار پالک آز تک ول یه ش ع د
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جابه جا ،تغییرکرد و حذ شددد بود ،ما بهگو ه ترکیب ها م اسدددب و
مرتبطی ر میساخت (مثل «دبلیو س  »۱۵۶۴یا « س چ  »۱۶۱۶یا «کیو »۳۲۸۸۸
یا « سی یو  ۲۰)»۸۸۳۲۲که به هر حال چ ان با حیلهگر طر حی ش بود که
هرگز میتو ستی م رج مشترکشان ر دریابی.
به ذه م زد که وقتی در شهر ویس آن تومبیل کروکی ر به هم ستهایش
د د و بهجایش در هر یستگاهی تومبیل تاز فس زیر پایش گذ شت آنها هم
ین جا و آن جا همر هش بود ولی آن ها کمتر دقت میکرد و حتماالً در
برخی ز هتلها مو ه ز آن شدددمار ها بههممربوط ر می وشدددت  .ما گر
گشددتن د بال هریمن در جاد که مید سددتم و در آن میر کار چ ین
پیچی و مبهم و بیسدددود بود ،آیا د بال کردن تومبیلر ن ها اشددد اس در
مسیرها اش اخته بی تیجهتر بود؟
۲۴
وقتی به بیردزلی رسدی م ،ز ین رمزگشداییها جانآز ر که به ز کافی
حر زدم ،تصددویر کاملی در ذه م شددکل گرفت؛ و ز ر رو همیشدده پرخط ِر
حذ  ،که فقط دماغی بیمار و حافظه خمود میتو چ ین ک  ،تصدددویر ر به
ز یک م بع قابل عتماد کوچک کردم.
در م ر سه بیردزلی بهجز ک شیش ریگور مورتیس ( سمی که دخترها به
و د د بود ) و پیرمرد میترمی که و ح ها ختیار آلما ی و التین درس
مید د ری ه دیگر بود که ز آموزگار ن ثابت باشددد  .ما دو بار معلم ه ر
کالج بیردزلی به م رسدده بیردزلی آم بود تا به دخترم رسدده ها تصدداویر
سالی کاخها فر سه و قاشیها قرن وزدهم ر شان ده  .بر تماشا
آنها و گوش د دن به س ر یها ز من هم دعو کرد بود  ،ما د لی ،ب ا به
خو همیشددگی ش ،گفت« :تو بای بیایی ،بیث هم ریم ».ین ر هم به یاد
د رم که آن روز گوستن به ین س ر ن شار کرد و گفت« :پسر باهوشیست».
ما چیز دیگر به یاد میآوردم و حافظه م سدددم آن عاشدددق کاخ ها ر ثبت
کرد بود.
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روز که بر جر حکم مقرر ش  ،ز میوطه پوشی ز یخ د شگا
به سمت میز طالعا سالن میکرِ کالج بیردزلی رفتم .همانجا ش ی م که سم
و ریگز (شبیه سم آن کشیش) ست و مجرد ست و دیگر ینکه تا د دقیقه
دیگر ز موز که در آن کالسدددش ر برگز ر میک بیرون میآ ی  .تو
ر هرو م سیر سالن س ر ی ،رو یمکت مرمرین ،ز آن مو ه یمکتهایی
که سدددسدددیلیا د رلیمیل رمبل ه میکرد ،شدددسدددتم .همانطور که با ار حتی
پروستا  ،مست و تش ه خو ب ،م تظر بودم ،و هفتتیرم تو جیب بار ی م
بود ،اگهان ز خود پرسددی م مگر دیو ه شدد م که میخو هم دسددت به چ ین
کار حمقا ه بز م .یک در میلیون هم حتمال آن میرفت که سدددتادبیابو
( سدددتادیار) آلبر ریگز لولیتا مر در خا ه بیردزلی ش ،در شدددمار ۲۴
کوچه پریچارد ،پ هان ک  .و میتو سددت اکس باشد  .بیشددک تصدمیمم
حمقا ه بود .د شدددتم وقت و عقلم ر ز دسدددت مید دم .و و لولیتا در کالیفر یا
بود و بههیچوجه میتو ست ینجا باش .
در همین لیظه پشت مجسمه سفی همهمه مبهمی ش ی م؛ در ت باز
ش  ،ه آن در که من به آن خیر ش بودم ،و در میان گروهی ز د شجویان
دختر کله یمهکچلی با دو چشدددم قهو روشدددن که دور میچرخی بیرون
آم .
به چشدددم من غریبه غریبه میآم ولی خودش صدددر ر د شدددت که ما
هم یگر ر در جشددن م رسدده بیردزلی دی یم .حال دختر زیبا و ت یسباز من
چطور ست؟ کالس دیگر د شت ،ما بع مر میدی .
تالش بع م بر شدد اسددایی هریمن ک تر به بار می شددسددت :ز رو
آگهی در یکی ز مجلهها لو کارآگاهی ر پی کردم که پیشتر مشتزن
بود .دل به دریا زدم و با و تماس گرفتم .بر ینکه فقط سددر ی ز ش دیو
کار هریمن به دسددت و ب هم ،و ر با امها و شددا یهایی که جمع کرد بودم
آش د ا کردم .بای مبلغ سددبتا خوبی هم بهع و ن پیشپرد خت به و مید دم و و
بر دو سال دد بر دو سال ،خو ! دد خودش ر با آن طالعا بیمع ی
که من به و د د بودم سدددرگرم کرد ،و وقتی با خبر بهدردخور آم م
در ز ز آغاز خ ما مالی من به و میگذ شت :بومی ه شتاد ساله به سم
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بیل بر ون ،در کلر دو ،زدیک دلورس ز گی میک .
۲۵
ین کتاب دربار لولیتا ست؛ و حاال که به ب شی ر سی م که ( گر ر ج
دیگر ز درون آشفته م کرد بود) میتو ست «دلورس گمش » امی شود
دلیلی رد دربار سددده سدددالِ ب ون لولیتا چیز ب ویسدددم .در حالی که چ
کته بجا ر بای بیان ک م ،حساس کلی که دوست د رم به شما شان دهم
ین سددت که در وج سددفر با و درِ پهلویی ز گی خرد شدد و باد خروشددان
دور تیرگی و سیاهی تازیا هها ب ب تی ر بر جا م کوبی .
عج یب سددددت که به ر خو ب لولی تا ر آنطور که در خاطرم بود
میدی م ( لبته گر صالً خو بش ر میدی م) ،آنطور که د یم و و سو سگو ه
در ضدددمیر خودآگا و در رویاها بی ر و بیخو بی هایم میدی م .دقیقتر
بگویم :و به خو بم میآم ولی با تغییر قیافه عجیب و مسددد ر مثل و لریا یا
شددارلو یا چیز بی ابین .آن روح مرکب در خو ب به سددر غم میآم  ،و در
ف ضا مالی ولیایی و فر گیز دم به دم ز شارلو به و لریا تغییر میکرد ،و
با دعو مبهم من رو ت ته باریک یا ص د لی سددفتی میلمی  ،با پوسددت و
گوشدددتی باز مثل درِ پالسدددتیکی تویی توپ فوتبال .در ین حال خود ر ا می
تو تاق مبله مییافتم که با د نها مص وعی شکسته به جشن مثله کردن
مم سددرگرم شدد م و در پایان شددارلو یا و لریا در آغوش غرق به خو م
گریه میک و لبها بر در ه من با حر ر بوسددی میشددو  ،در خو بی
آشددفته به آشددفتگی شددیا عتیقه بی رزش تاجر وی ی ۱،مرکب ز دلسددوز ،
اتو ی ج سی و کال گیسها قهو ز ان پیر سوگ گیز که همین حاال
.
با گازها سمی کشته ش
یک روز همه مجلهها لولیتا ر ز تو ماشین جمع کردم و دور ری تم.
مید ی که چه وع مج له هایی ر میگویم؟ مج له ها وجو ان ،ز دور
دیری ه س گی تا مروز ،یا د ستکم ز دور تم ن موک ا  ۲تا مروز و بی شتر
مطالبشان هم دربار لو زم به شتی؛ مثالً ،در یکی ز آنها ه رپیشه بالغ و
زیبا ،با مژ ها بل و لب پایین قرمز و گوشدددتی ،شدددامیویی ر تبلیغ میکرد.
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آگهی و م  .دخترم رسه ها جو ی که عاشق د منها چینوو چین دددد
آ  ،چق ر ز آن زمان می گذرد! « ین وظیفه صددداحب ا ه سدددت که بر یت
ربدوشدددامبر تهیه ک « ».جزییا بیربط تمامِ گیر یی سددد ا ت ر ز بین
میبرد« ».همه ما کسا ی ر می ش اسیم که گو شه اخنهای شان ر میک ،
آنهایی ر میگویم که در مهما یها د ر گوشه اخن میگیر « ».وقتی
مرد میخو ه با ز ی دسددت ب ه  ،بای دسددتکشددش ر درآورد ،مگر ینکه
خیلی پیر یا خیلی مهم باشدد « ».با پوشددی ن شددکمب ها ت و بر گیز
ر بطهتان ر عاشددقا ه ک ی  :شددکمی کوچک ،باس د ی ظریف .مثل تریس دتر م در
فیلمی عا شقا ه« ».معما زدو ج "جو" و "رو" ۳قل مجلس همه ش ست».
«در م تی کوتا و با هزی ه کم خودتان ر دلربا ک ی  ».و صفیهها کم :
دختر ب موسدددیا  ،با پ ر چاق ،دختر خوب موقرمز ،با پ ر خوشق یافه با
سددبیلها آر سددته .یا آن کم ها مصددور ،بوزی ه لود بزرگی با ز ش،
کوتوله کودن و کودکسان ۴.و من هوش سرشارم ر به تو ه یه مید دم۵...
یاد آن شعر ب سیار زیبا یاو فتادم که وقتی کودک بود بر یش می و شتم،
و و با ریش میگفت« :کلمه چر بهترین توضی بر ین شعر ست».
س جابلب با س جابش ،و خزپوشها با خرگوشهاشان
عاد تی عجیب و غریب د ر
مرغ مگس چه زیبا بال میز
مار که ر میرود دستا ش ر در جیبهایش میگذ رد...
ز بقیه چیزها لولیتا می ش به ین آسا ی گذشت .تا پایان سال ،۱۹۴۹
دمیایی که ه ،بلوز پسددر ه که میپوشددی  ،شددلو ر جین آبی ق یمی که در
صددد وق ع قب پ ی کردم ،کال م رسدددده م چا له ش و دیگر گ جی ه
رهاشددد ش ر میپرسدددتی م ،عزیز مید شدددتم و ینجا و آنجا با بوسدددهها و
قطر ها شک ین دریامرد لکهد رشان میکردم .سیس وقتی دریافتم که د رم
عقلم ر ز دسددددت میدهم ه مه خرد ریز ها و ر جمع کردم و بق یه
چیزهایش ر هم که در بار خا ه بیردزلی گذ شته بودیم ،جعبه کتابها،
دوچر خه ،گالش ها و کت ها ق یمی ش ،به آن ها فزودم و در روز تو ل
پا زد سدددالگی ش بی امو شدددان بهع و ن ه یه بر دختر ن یتیم خا ه ک ار
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دریاچه بادخیز ،در مرز کا اد  ،فرستادم.
میرفتم ،حتمال د شت برخی ز خاطر ها
گر پیش هیی وتیزمگر تو م
ر ز ذهن من بیرون بکش د و آنها ر با لگویی م طقی م ظم ک  ،خاطر هایی
که حتا مروز که مید م ک م یک ر برگزی م و رو آن بیشدددتر ت کی ک م
میبی م ز آن چیز که در ذه م حضدددور د ر در ین ک تاب غر قآمیزتر
.
آم
زمانهایی بود که حساس میکردم ر بطه م د رد با د یا و قعی بیرون قطع
می شود .پس ز گذر ن بقیه زمستان و بهار در آسایشگاهی رو ی در شهر
کبک ،که پیشتر هم آنجا رفته بودم ،ست بر آن ش م که برخی کارهایم
ر در یویورک سر و سامان ب هم و سیس بر ج ستوجویی دقیق به سمت
کالیفر یا بروم.
ین چیز ست که در ک ج خلوتم در آن آسایشگا سرود م:
تیت پیگرد ،پیگرد :دلورس هیز
مو :قهو  ،لب :قرمز
سن :پ ج هز ر و سیص روز
کار :بیکار یا «ه رپیشه کودک»
 ،دلورس هیز؟
کجا پ هان ش
 ،گار؟
چر پ هان ش
(در بهت س ن میگویم ،در گمر هه ق م میز م،
میتو م بیرون بیایم ،گفت سار)
به کجا میر ی ،دلورس هیز؟
ز چه ساخته ش قالیچه پر ؟
آیا آن «کوگر کرمر » مج ون ک و ی توست؟
و کجا پارک کرد  ،گار عزیز؟
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قهرما ت کیست ،دلورس هیز؟
ه وز هم یکی ز آن ستار ها کال آبی؟
در روزها خوش ،بر کر هها خرم
«و طیار ها ،و می ا هها ،کارمن من!»
آ دلورس ،آن صفیه و ر آز رم میده !
ه وز هم میرقصی؟ از ین؟
(هر دو با جین ،هر دو با تیشر
و من ،در ین گوشه میخروشم)
شاد ست شاد ،مامور ترشرو سر وشت
با همسر کودکش دور کشور میگردد
ش م میز مالی ش ۶ر در هر یالتی
در دل حیا وحشی حفاظتش
د لی من ،گولی من! چشمهایش خاکستر ،
و هرگز بسته بود وقت بوسی ن
عطر ق یمی میش اسم به ام سولی ور؟
هل پاریسی ،آقا؟
آن شب توفا ی ،پس ز پر  ،پا فشرد ،مر به ت ت و بم ببر
7
تی شکسته دد هر که به باد عتماد ک دیو ه ست
بر میبارد ،پرد می فت  ،لولیتا!
لولیتا ،با ز گی تو چه کردم؟
د رم میمیرم ،میمیرم ،لولیتا هیز
ز فر  ،ز پشیما ی ،میمیرم
و دوبار مشت پشمالویم ر بل میک م
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و دوبار میش وم ص

گریه

ر

سرکار ،سرکار ،آنها آنجا در آن سو
زیر بار ن ،همانجا که دکا ی روشن ست!
و جور بهایش سفی ست ،و من عاشق و
امش هیز ست ،دلورس

سرکار ،سرکار ،آنها آنجای
دلورس هیز و موله ش!
بتاز با هفتتیر  ،د بال آن ماشین
غلت بزن و پ هان شو
تیت پیگرد ،پیگرد ،دلورس هیز
گا خاکستر رویایی ش هرگز لرزی
ود پو همه وز ش
و شصت ی چ قامتش
ماشی م میل گ  ،دلورس هیز
و آخرین سفر در زم س تترین ست
و مر بای در میان علفها هرز پوسی ری ت
و بقیه ز آهن ست و گرد ها ستار .
پس ز بررسدددی رو کاو ه ین شدددعر ،پی بردم شددداهکار مالی ولیایی
آفری شددد  ،و ین که ین قطعه بیروح ،مرد و ارو ن با برخی آدم ها و
چشدددم ز ها وحشدددت اک و ب م ظر هم و ی دقیقی د رد و همچ ین با
ب شهایی ز آدمها و چشم زهایی که بر ساس آزمایشها طر حیش
آموزشیارها زیرک ز جا یها رو ی بزرگ مایی شددد هم و ی د رد.
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شعرها بسیار گفتم .خودم ر در شاعر ِ دیگر ن غرق کردم ،ما حتا لیظه
س گی یِ بار کی هتوز ر ز یاد بردم.
گر بگویم که شوک ا شی ز گم کردن لولیتا میل ج سی مر به کودکان
هم ین گفته ر باور ک ،
درمان کرد ،آدم ابکار خو هم بود و گر خو
اد ن خو ه بود .هر چق ر هم عشدددق من به لولیتا عوض شدددود سدددرشدددت
من میتو تغییر ک  .ه وز هم ،بهرغم خو سته م ،در زمینها
فرین ش
باز و ک ار دریاها ،گا عبوس و پ ها ی م در ج ستوجو ع ضا درخ شان
یمفتی میچرخی  ،و به د بال شدددا ههایی پ ها ی ز ک یزها لولیتا و دخترکان
گلگون بودم .ما یک حس سددداسدددی در من تغییر کرد بود :دیگر هرگز در
رویا حتمال خوشگذر ی با دخترکان باکر  ،و قعی یا سددداختگی ،در جایی
دور ز چشدددم ،به سدددر میبردم؛ دیگر هرگز رویاهایم د ن هایشدددان ر در
خلیجکها بسدددیار دوردسدددت جزیر ها در تن خو هر ن لولیتا فرو میبرد .
ینها دیگر بر یم تمام ش بود ،دستکم بر م تی .ز سو دیگر ،فسوس،
دو سال زیاد رو ددم شا ه بر یم عاد ها هرز خاصی به جا گذ شته بود:
وحشت د شتم که ک ین ز گی تهی سبب شود زما ی ه گام روبهرو ش ن
با موقعیتی وسوسه گیز ،در کوچه میان م رسه و کلیسا ،اگهان دیو ه شوم.
ت هایی د شت فا س م میکرد .به هم شین و مر قبی یاز د شتم .قلبم هم ع ضو
هیستریایی و امطمئ ی بود .ینجا بود که ریتا و رد د ستان ش .
۲۶
سدددن ریتا دو بر بر سدددن لولیتا بود و سدددهچهارم سدددن من :جو ی بسدددیار
باریک م ،مومشکی ،سفی پوست ،با ص و پ ج پو وزن ،چشمها ابر برِ
گیر  ،یمرخ ز ویهد ر که گویی ت آن ر کشی بود  ،و پشتی با فرورفتگی
و برآم گی بسیار زیبا دد به ظر من ،در ب ش کمی خون سیا یایی یا بابلی بود.
در غروب شدددهو گیز ز ما مه ۱،جایی م یان مو تر ل و یویورک ،و ر
برد شدددتم ،یا دقیقتر بگویم جایی میان ر تویلزتاون و بلیک؛ ۲جلو می ا ه
سدددوز ن و یمه تاریکی ،زیر تابلو تایگرما  ۳،یسدددتاد بود .ز همین حاال
بهگو ه دلفریب مست بود :س ت پافشار میکرد که من و و با هم به یک
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م رسددده رف ته یم ،و دسدددت کو چک و لرز ش ر رو چ گال میمو ی من
میگذ شت .حساساتم بسیار کم ج بی  .با ین همه ،تصمیم گرفتم و ر متیان
ک م؛ متیا ش کردم د د و و ر بهع و ن همر همیشگی پذیرفتم .خیلی مهربان
بود ،ریتا بود ،ورزشکار خوب ،که به جریت میگویم و ،به صر میبت و
هم رد  ،خودش ر به دسدت هر موجود رقت گیز یا غلط ز ،درخت پیر و
شکسته یا جوجهتیغی ماتمزد میسیرد.
ستین بار و ر دی م ،تاز ز همسر سومش ج ش بود د د و
وقتی بر
در ست همان زمان گما شته ش و ر رها کرد بود دددددددددد و دیگر ن ،آدمها
اپای ر و تغییرپذیر دوروبرش ،دیگر آن ق ر فر و ن و در هر جایی بود که
میتو ن در ین فهرسدددت قر رشدددان د د .بر درش ،با صدددورتی خمیر ما ،
سیا ستم ر برج سته که شلو ر ب د ر و کر و قشو گارد ر میپو شی و
شهرد ر بود حامی باشگا ها ورزشی ،جیلخو نها و غلهکارها شهرش.
در ه شت سال گذ شته به خو هر کوچکش ماهی چ ص دالر مید د به ین
شرط خلل اپذیر که پایش ر به شهر کوچک و خوب گرینبال گذ رد .ریتا با
اله و شگفتی به من گفت که بهطرز مس ر و بیدلیل هر دوستپ سر تاز
که میگرفت ول و ر به سددمت گرینبال میبُرد :ین شددهر کشددشددی مرگبار
د شددت؛ و پیش ز آنکه بفهم چه ش د  ،سددر ز م ر ما شددهر درمیآورد و
و ،به قول خودش« ،دور
تو کو چه ها پر ور دور ین م ر میچرخ ی
میزدیم و دور میزدیم ،مثل شبپر ها لع تی شاتو ».
ریتا خودرو کوپه شدددیکی د شدددت که با آن تا کالیفر یا رفتیم .ب ین
ترتیب ،خودرو گر می خودم ر گذ شددتم تا سددتر حت ک  .ریتا معموالً ود
مایل در سدداعت میر  .ریتا عزیز! من و و بر دو سددالِ تیر و تار و مبهم
سددفر کردیم ،ز تابسددتان  ۱۹۵۰تا تابسددتان  ،۱۹۵۲و و مهربانترین ،سدداد ترین،
جیبترین و خ ترین ریتا قابل تصدددور بود .و لچکا در بر بر و اشللل
بود ،و شددارلو  ،ه  ۴.در حاشددیه ین ز گی امه اخجسددته هیچ دلیل
موجهی رم که با خاطر ها و الس بز م ،ما بگذ ر ین ر بگویم (درود بر
تو ریتا! هر جا که هسدددتی ،مسدددت یا خمار ،ریتا ،درود!) که و آر مب شترین
موجود ز بود ،و یز فهم ی ترین همر هی که من تا آن روز د شدددتم ،و
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بیگ مان مر ز رفتن به دیو ه خا ه جا د د .به و گفتم که د رم رد پا
دختر ر میجویم تا جلو قل ر ش ر بگیرم .ریتا صدددمیما ه با قشددده م
مو فقت کرد دددددد و در رو بررسی و ک وکاو ،جایی زدیک سن هامبرتی و،
مسدددئولیت ر بهت هایی به عه گرفت (بیآنکه کلمه ز د سدددتان ب ) و
آنجا به د م کالهبرد ر ب سیار ب فتاد؛ دور خیلی س تی ر گذر م تا به
حال ول بازش گرد م ،زخمی و آسدددیبدی بود ،ما ه وز باغرور .سدددیس
روز پیش د هاد د د با هفتتیر خودکار و مق س من رولت روسددی باز ک یم؛
گفتم می تو یم ،ین که تیا چه یسددت که خشددابش بچرخ  ،و به کشددمکش
فتادیم تا ین که سدددر جام تیر ز آن دررفت و دیو ر تاقک مهما سدددر ر
سور خ کرد و لوله ازک و مس ر آب د غ ر ترکا ؛ ه وز قهقههها پر
ز وحشت ریتا ر به یاد میآورم.
خمی د گی عجیددب کمرش کدده بدده خمی د گی کمر دخترکددان پیشبلوغ
میما سددت ،پوسددت شددیربر جی ش و بوسددهها مسددتا ه کبوتر ش مر ز
زدیک شددد ن به هر شدددر بازمید شدددت .بهرغم گفته حکیم باشدددی ها و
حقه بازها ،ین در شدد ن ه ر یسددت که ز جز فرعی رو بط ج سددی باشدد ،
درسددت برعکس :ین ر بطه ج سددیسددت که ز جز فرعی ه ر سددت .بای
شددار ک م که زیاد رو سددر رآمیز پیام جالبی د شددت .جسددتوجو ر رها
کردم :حاال هریمن یا در سدددرزمین تاتار بود یا در م چه من میسدددوخت و
ابود میش (و توهم و سوگ من شعلههایش ر باد میزد) ما بیتردی دلورس
هیز ر و د ر کرد بود در م سابقا ت یس سو حل قیا وس آر م باز ک  .در
ر برگشدددت به شدددرق ،بع زظهر در هتلی ب م ظر ،یکی ز آن هتلهایی که
ه مایش هایی در آن برگز ر میشدددود و مرد ها چاق و سدددرخ با تی کت
س جاق ش به سی ه و سم کوچک و ام تجار و پیالهبهد ست دوروبر تلوتلو
میخور  ،من و ریتا عزیز بی ر ش یم و دی یم فر سومی تو تاق ماست،
جو ی بور ،میشددود گفت ز ل با مژ ها سددفی و بل و گوشها شددفا .
هیچ ک م ز ما دو فر به یاد میآوردیم که روز در ز گی و بار مان
چ ین کسی ر دی باشیم .با لباس زیر کلفت ،کثیف و عرقکرد و چکمهها
ظامی که ه ،سمت دیگر ریتا پاک من من ،رو ت ت و ب دو فر ما در ز
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کشددی بود و خروپف میکرد .یکی ز د نها جلو دها ش فتاد بود ،و
رو پیشددا ی ش کورکها کهرباییر د شددت .ریتوچکا ۵برآم گیها
ب ن بره ه ش ر با کت بار ی من که زدیکترین چیز دم د ستش بود پو شا ؛
من هم ت زیرشددلو ر ر ر هم ر پوشددی م و موقعیت ر رزیابی کردیم :پ ج
گیالس ستفاد ش بود ،که ین همه گیالس بهجا آنکه سر ی به دستمان
ب ه  ،بیشددتر گیجمان میکرد .درِ تاق درسددت بسددته ش د بود .بلوز و شددلو ر
خاکی بیقو ر رو زمین ف تاد بود .صددداحب ین لباس ها ر طور تکان
د دیم که ب جور به هوش آم  .هیچچیز به خاطر میآورد .با ب خلقی و
لهجه که به تشددد یص ریتا بروکلی ی اب بود ،به شدددار گفت که ما کار
(بی رزش) ش اسایی ش ر دزدی یم .ت لباسهایش ر به و پوشا یم و و ر
به زدیکترین بیمارسدددتان بردیم .در ر  ،پس ز پشدددت سدددر گذ شدددتن پیچ و
و پیچها ،اگهان متوجه ش د یم که بهگو ه و رد گرینبال شد یم .شددش ما
بع  ،ریتا امه به دکتر و شت و حال و ر پر سی  .جک هامبر سان ( سمی
که ز رو بیسلیقگی بر آن جو ن ز ل برگزی بود ) ه وز چیز به خاطر
میآورد و شددد صدددیت گذشدددته ش ر باز یافته بود .آ  ،یمازی ی ،لهه
حافظه ،شیرینترین و شرترین لهه ه ر و د ش!
گر ین حادثه ز جیر ز فکار ر پیش میکشدددی و سدددبب میشددد
جسددتار دربار «ممیر و حافظه» در مجله کا تریپ ریویو ۶م تشددر ک م ،به
آن حتا شار هم میکردم .در ین جستار در ک ار سایر ظرها به چیز شار
کردم که ب ا به ق که بر آن و شته ش بر خو ها خو شبین و و مهم
دربار زمانِ درک مطالب بر سددداس گردش خون ،و ز
می مای  ،تئور
ظر بی ش( ،بر پر کردن قفسدده ذهن) بسددته به ینکه ذهن چق ر سددبت به
مسایل و همچ ین سبت به خودش هوشیار ست ،طیف پیوسته ز دو موضوع
بهحافظهسیرد ی و گذشته بهحافظهسیرد ش ) .ز پی ین
میآفری (آی
ماجر جویی و توسددعه و رشد یشدده که در کار پیشددی م ر یه د د بودم ،ز
یویورک به من ز زد تا یک سدددال در کالج کا تریپ کار ک م .در آن
ز مان ،من و ری تا در آ پارت مان کوچکی رو بهرو سددد تر ل پارک ز گی
میکردیم و چشدددم زمان آالچیقی بود با آبفشدددا ی بر آبباز کودکان
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زیبا؛ ما چون کالج کا تریپ در چهارصددد مایلی ما بود ،در آپارتمان ها
م صددوص شدداعر ن و فیلسددوفان آپارتما ی به من د د که ز سددیتامبر  ۱۹۵۱به
آن جا رفتم و تا ژوین  ۱۹۵۲در آن ز گی کردم .ریتا بیتعار و رک گفت
که ترجی می ده به خوردن و خو بی ن تن ه  .ز ین رو  ،در متلِ ک ار
جاد تاقی گرفت و من هفته دو بار به دی رش میرفتم .سیس به شیو
سا یتر ز پی شی یا ش در ز گی من اپ ی ش  :یک ما بع و ر در ز ی
میلی یافتم .خیلی آر م بود؛ آپا یسددش ر درآورد بود  .با شددرح د سددتا ش
مر قا ع کرد که خز ها زی با آبیر گی که متهم شددد بود ز زن روال
مددککروم دزدی د بددهو قع هد یدده بیم ظور ز خود روال د ِ لکلی بود .
بیآنکه به بر در خشمگین و آتشی ش رو بی زم ،تو ستم و ر ز ز ن آز د
ک م .پس ز آن به سمت س تر ل پارک غربی حرکت کردیم .ز ر بر یسل
رفتیم ،شهر که سال پیشش بر چ ساعت در آن ما بودیم.
در آن شدددهر دوبار میل عجیبی بر بودن با لولیتا در من به وجود آم .
د شدددتم و رد فاز میشددد م که ه مه م ی م ر بر یافتن ردپایی ز و و
آدمربایش ز دست مید دم .حاال تالش میکردم به صی هها ق یمی برگردم
تا آن ب ش ز خاطر ها ر که ه وز میشددد جا د د جا دهم؛ ز من چه
خاطر ها؟ ص پا پاییز د شت در همهجا میپیچی  .پروفسور
میخو هی
هامبرگ در ز کار پسددتالی که در آن ز هتل خو سددته بود بر یش تاقی با
ح ساس پ شیما ی
ت تها یک فر رزرو ک  ،پا س ی گرفت که بیدر
کرد .همه پر بود  .تاق بیحمامی در زیرزمین د شدددت با چهار ت ت که فکر
میکرد من و هم پذیرفت .سرآغاز یادد شتشان ین بود:
چ ت ها ترز (شکارچی فسونش )
زدیک کلیسا ،آوردن س مم وع
با همه وع وشی یها مجاز
به درسدددتیِ آخرین ع بار شددددک د شدددتم ،ه مه وع؟ مثالً ،آب ار
دستفروشها ک ار خیابان ر هم د شت ؟ همینطور بر یم ین پرسش هم پیش
آم که آیا شکارچی  ،حاال ف سون ش یا ش  ،بیش ز یمکتی در کلی سا،
به یک س شکار یاز رد ،و ز پی ین فکر با درد اگها ی یاد صی ه
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خم ش ن یمفت کوچکی رو کاکر سیا یل فتادم؛ شای آن س پشمالو و
بری شمی ر غ سل تعمی د د بود  .ه ،ه ،ح ساس کردم میتو م درد دی نِ
دوبار سالن پذیر یی آن هتل ر تیمل ک م .در جاها دیگر ز بر یسل ِ
آر م با آن پاییز ر گار گش حتمال رسدددی ن به آر مش بیشدددتر بود .ریتا ر در
می ا ه گذ شددتم و به کتاب ا ه آن شددهر رفتم .پیردختر پرحرفی آنجا بود
که خیلی دوسددت د شددت به من کمک ک  .رفت و ز قفسدده روز امهها
رسمی یمه و  ۱۹۴۷شهر بر یسل ر بر یم بیرون آورد .حاال در گوشه
خلوتی زیر ور م ستقیم چر غی ش سته بودم و بی شمار صفیهها ازک دفتر
جل سیاهی ر که به بزرگی لولیتا بود ورق میزدم.
خو ! بر در! ۷ین هامبرگ چه هامبرگ حمقی بود! ز آن جا که آدم
بسیار حساسی بود و ز روبهرو ش ن با صی ه و قعی فر د شت ،خیال کرد
دستکم می تو در خفا ز کشف ب ش مرموز آن صی ه لذ ببرد .درست
مثل آن سدددرباز بودم که بر تجاوز به دختر روسدددتایی تو صدددف د یا
بی ست فر سربازها می ی ست  ،و وبتش که می شود ،شال سر دختر ر رو
و زد و غار شددد به لذ
صدددورتش میکشددد تا وقتی در آن دهک
ظامی ش میرسددد گا ر جآور و ر بی  .ر سدددتش چیز که خیلی دلم
میخو ست به دست آورم عکسی بود که عکاس آن روز امه گرفته بود ،همان
عکا سی که ه گام زوم کردن دوربی ش رو دکتر بردد ک و گروهش در آن
هتل ،تفاقی و بی جاز  ،مر هم در چارچوب عکسدددش جا د د بود .ب جور
میخو سدددتم چهر بیرحم مرد ه رم د جو نتر ۸ر پی د ک م .عکدداس،
اخو سته ،ت صویر مر هم در م سیر تیر و تارم به سو ت ت و ب لولیتا گرفته
بود د د چه مغ اطیسی بر یمازی ی! ر ستش آنطور که بای میتو م سرشت
و قعی آن خو سته م ر وصف ک م .به گما م بهگو ه با ک جکاو رخو گیز
کدده آدم ر و مید رد در سدددیی د دمی ،بددا عی ددک بزرگ مددایی ،آدمددکهددا
ر در مر سددم ع می دی بز پیو د شددت .طبیعت بیجان ،و همه
ر پری
زدیک سددت باال بیاور  ،و حالت چهر بیمار ر در تصددویر میشددود دریافت.
ر ستیر ستی فس فس میزدم و ک سیژن میخو ستم و ه گامی که گو شه ز
آن کتاب شدددوم ر با گاهی موشدددکافا ه میدی م بی مان شدددمشدددیر به دلم فرو
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میرفت« ...روز یکش به ،بیست و چهارم ،دو فیلم خو حیو ی (جولز داسین) و
تس یرش (کرتیس برنارد) در هر دو سی ما کر ن می ش « ».آقا پورد م ،دالل
مسددتقل ت باکو ،میگفت ز سددال  ۱۹۲۵سددیگار ُمن فاسددتوم کشددی م« ».هاسددکی
ها ک و عروس کوچکش قر ر بود مهمان خا م و آقا رجی ا ل جی .گور در
شددمار  ۵۸ی چکیث باشد  « ».ز برخی گلها یکشددشددم ز میزبان
ش بود« ».جور ب ز ا ه ،سایز ،۳۹
ست« ».ب ر د کرک در قرن دهم س گرب
کفش دختر ه  ۳/۹۸دالر ».در ع صر سیا آم « :بلبل به زبان حال خود با گل زرد
 ۹ع صر سیا که گذ شته ز و
فریاد همی ک که مِیبای خورد ».حالِ وی س
عکس بگیر شددای با حالِ بلبل پارسددی هم و ی د شددته باش د  ،ما حال من جور
دیگر ست و میگویم بر بام شیرو ی با گل سرخ بر هر دم درون یوشی نب بار ن
بای خورد« .چاله ها پوسدددت ز چسدددبی ن الیه ها رویی به بافت زیرین یجاد
میشود« ».یو ا یها چریکها ر در حمله س گی شان عقب ر  ».و آ  ،سر جام
در ین صفیه ز روز امه میلی ،آدمکی با لباس سفی  ،و دکتر بردد ک با لباس
سیا پی میشود ،و شا ه شبیی ۱۰چسبی به شا هها فر خ و د د هیچچیز ز من
در آن تصویر بود.
مالی ولیایی
ز آنجا بیرون آم م و به سددر غ ریتا رفتم .ریتا مسددت با لب
مر به پیرمرد ریزجثه چروکی و خشددد ی معرفی کرد و گفت ین همان آقا
«فالن سان» ست .همکالس سابقش .پیرمرد سعی کرد ریتا ر گه د رد و ه گامی
که کمی با و د ست به یقه ش م گ شت ش ستم به کله س ت و خورد و درد
گرفت .وقتی ریتا ر به ر هرو آر م و ر شددد بردم تا کمی ق م بز و هو
تاز ب ورد ،زد زیر گر یه و گ فت که من هم م ثل بق یه زود و ر ول میک م و
میروم؛ و من بر یش به زبان فر سددو تصدد یفی عاشددقا ه و پر می خو م و بر
سرگرم کرد ش فی لب هه چ بیت شعر به هم بافتم:
سم آنجا چ ت ها ترز بود .پرسوجو:
کوچک ج گلی ۱۱
دیا ا ،آ چه بومی ر میک  ،آیا در
میپذیرد که تصویر دریاچه ر در بر بر هتل آبی
حمامی ز خون درختان ک ؟
ریتا گفت« :چر آبی؟ ۱۲ین که سفی ست ،آخر چر آبی؟» و دوبار شروع
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کرد به گریه کردن ،و من و ر به سددمت ماشددین بردم و به سددمت یویورک به ر
فتادیم .دیر گذ شت که آن باال ،در یو ک مهآلود آپارتما مان ،دوبار سرحال
ش  .مثل ینکه دو تفاق ر با هم قاطی کرد م ،رفتن من و ریتا به بر یسل در ر ِ
کا تریپ و برگشتمان به یویورک و گذر دوبار مان ز بر یسل  ،ما ه رم ه گام
یادآور خاطر ها ر هایی چ ین غ ی ز خاطرش میرود.
۲۷
صددد وق امه هایمان در ر هرو ورود سددداختمان بود و با یم گاهی ز
سور خ شیشه ش میتو ستی برخی ز امهها درو ش ر ببی ی .تا آن موقع،
بارها باز ور ر گار باال ص وق امهها دست ط اش اسی ر رو پاکت
امه به دست ط لولیتا شبیه کرد بود و سبب ش بود همانطور که به سبو
م صدددوص گه ر خاکسدددتر مرد  ،ک ار صددد وق امهها ،تکیه د د م غش
ک م ،و سبو م صوص خاک ستر خودم شود .هر بار که ین تفاق می فتاد ،هر
بار که دسدددت ط خرچ قورباغه کودکا ه ش بهگو ه وحشدددت اک به
دسددت ط و زد یکی ز مع ود امه ویسهایم تب یل میشدد  ،با خوشددی
آمی ته با ر جی یاد زمانها خوشدددبی ی م می فتادم ،یاد روزها بیغصددده
گذ شته ،زمانهایی که ویترین گوهر شان و شفافی گا پ ها ی مر گول میزد
و ز دور ،به ع سددی هرز همیشدده هوشددیار و گی م ،یمفت یمهبره ه ر
شان مید د که د شت موها آلیس در سرزمین عجایبش ۱ر شا ه میزد .در
آن توهم پر ح ساس کمالی بود که لذ وح شی مر به وج میر سا  ،فقط به
ین دلیل که آن توهم دور ز دسددترس بود و مکا ی بر رسددی ن به آن ،آگا
ش ن ز تابو همر هش و در هایت خر ب ش ش بود .بیتردی و به حتمال
زیاد ،جذبه که خود ابالغی بر من د رد بیشدددتر به خاطر م یت اشدددی ز
خوبیها بیکر ی ست که شکا میان چیز کوچک د د ش و چیز بزرگ
قولد د شددد ر پر میک  ،و کمتر بهعلت زیبایی اب و سددداد پریچه
مم وعه ست ،آن رُز که هرگز د د می شود .پ جر ها من! ۲باال غروبِ
سدددرخ و شدددبِ جار یسدددتاد و د ن هایم ر رو هم میسدددایم؛ همه
هریمنها آرزوها و خو سددتههایم ر پشددت رد ها ین یو ن تی گرد هم
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میآورم :و ب ین سان یو ن در ین غروب ب ارآلود زرد و سیا آماد ک ن
و صددعود میشددود؛ ک و صددعود کرد  -و باال آن تصددویر ور ی حرکت
چیی برمیگردد و در پ جر هیچ می ما بهجز مرد
میک و حو به د
چاقی که روز امه میخو .
یمهپوشی
چون گاهی در مسدددابقه میان خیال و و قعیت بر شددد م ،ین باز
فریب بر یم قابل تیمل بود .ما وقتی ب ت و رد پیکار میشددد و مر حتا ز
که بر یم مهم بود میروم میکرد درد تی مل ا پذیر به سدددر غم
لب
میآ م  .ز ی در پاریس ،در یکی ز مه ما ی ها عصدددر ه ،به من گ فت:
«مید ستی که دختر زیبایم وقتی د سال د شت عاشق تو بود؟» و آن کوچولو
تاز زدو ج کرد بود و مایلها ز ما فاصددله د شددت و حتا میتو سددتم به یاد
ب یاورم که آ یا د دو زد سددددال پیش ،در آن باغ پهلو زمین باز ت یس،
هیچوقت متوجه و ش بودم یا ه .حاال هم ،درست مثل آن روز ،آن پرتو دمی
تابی بود؛ وی ز و قعیت ،وی که هت ها بای فریب می مود ،بلکه بای
عزیز سفی م ر
ب ت و تغییر در حرو کوچکترِ رسی ز جا ب وی س
با عز می پایی  .با ین همه ،ب ت مر ادی گرفت .خیالبافی م هم پروسدددتی
بود و هم پروکر سدددتیز ؛ ۳چون آن صدددب خاص پایان سدددیتامبر  ،۱۹۵۲وقتی
آم م پایین تا امه هایم ر برد رم ،سدددر ی ر چابک و ب خلق که با و میا ه
خوبی شدددتم با دی ن من شدددروع کرد به گله کردن که مرد که چ دقیقه
پیش ریتا ر آورد خا ه رو پلهها جلو «مثل سددد سدددتفر غ کرد ».ضدددمن
رو یتش ز
گوش د دن و شددداگرد ه د دن به و و دوبار به وع تع یلشددد
حادثه گوش د دن ،ح ساس میکردم یکی ز دو امه که امهر سانِ آمرزی
آورد ز مادر ریتاسدددت ،ز ک دیو ه که یک بار و ر در دماغه کاد
(ماسددداچوسدددت) دی بودیم و ز آن به بع به هر جایی که میرفتم بر یم امه
میفرستاد و می و شت که چق ر بر دخترش جفت م اسب و جور م و چه
که تو آسددا سددور باز
عالی میشددود گر با هم زدو ج ک یم .امه بع
کردم و ت و گذر خو م ز جان فارلو بود.
بارها متوجه شددد م که مایلیم به دوسدددتا مان آن ثبا شددد صدددیتی ر
به د ست میآور  .مهم
بب شیم که ش صیتها د ستا ی در ذهن خو
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یسدددت چ بار شدددا لیر ر باز کرد یم ،هرگز شدددا ِ خوب ر ی یم که در
مجلس عیش و عشدددرتش ،در گردهمایی با سددده دخترش و سددد ها رو
ز وی شان ،پیاله ش ر ترقتروق به هم بز و همه غمها و بالها فر موش ش
با ش  .هرگز ِما با مک شک دل سوز ِ پ ر فلوبر ۴ز و جان میگیرد و ز
میشددود .ین یا آن شدد صددیت معرو میان کتابها هر چق ر هم دگرگون
شددو سددر وشددتشددان در ذهن ما ثابت سددت ،و همینطور سددت ر بطه ما با
دوسددد تا مان ،و ت ظار د ریم که ین یا آن لگو ق یمی و م طقی ر که
بر ی شان در ظر گرفته یم د بال ک  .ب ین ترتیب ،آقا « لف» هرگز مو سیقی
جاود ه ر در تضددداد با سدددمفو ی درجهدویی که ما ر به آن عاد د د
و ه ساخت .خا م «ب» هرگز آدم و ه کشت .تیت هیچ شر یطی آقا
«د» به ما بیوفایی و ه کرد .همه ین ها ر در ذه مان مرتب کرد یم ،و
هر چق ر فرد خاصددی ر کمتر ببی یم بیشددتر به اهمسددا ی ش با حسددی که ز و
د ریم پی خو هیم برد و ز ین افرما ی ش ز همسان ش ن با تصویر ذه ی ما ز
و اخش د ودتر خو هیم بود .هر یر فی ر ز سددر وشددتهایی که بر دیگر
رقم زد یم در ذه مان هت ها ابه جار بلکه غیر خالقی تلقی خو هیم کرد .صالً
ترجی میدهیم همسددایه لبوفروشددمان ر که حاال در زمان باز شددسددتگی ش
بهترین کتاب شعر زما ش ر م تشر کرد ز آغاز میش اختیم.
ینها ر وشددتم تا بگویم ز امه هیسددتریایی جان فارلو تا چه ز گیج
شدد م .مید سددتم که ز ش مرد  ،ما بیتردی ز و تظار د شددتم در سددر سددر
ز گی ش به زن مرد ش و فاد ر ب ما  ،ه مان آدم و زد  ،متین و قا بل
عتماد که همیشددده بود .حاال بر یم وشدددته بود که پس ز سدددفر کوتاهی به
آمریکا شددمالی دوبار به آمریکا ج وبی برگشددته و تصددمیم گرفته همه
کاروبارهایی ر که در رمزدیل به عه د شدددت به جک وی مولر ،وکیلی که
در همان شددهر ز گی میک و من و و هر دو میشدد اسددیمش ،و گذ ر ک .
به ظر ز ینکه ز جام کارها قا و ی «پیچی » هیز خالص شددد بود بیش
ز چیزها دیگر حساس آسودگی خاطر میکرد .با دختر سیا یایی زدو ج
کرد بود .دختر بسدیار جو ن و قهرمان سدکی .سدیگار ر ترک کرد و سدی
پو به وز ش ضافه ش بود .بر ما ع سل ۵به ه و ستان میرفت  .به قول
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خودش ،چون د شت «پایه ز گی م شترکی» ر ب ا میگذ شت ،دیگر وقتی
بر رسی گی به کارها من شت ،کارهایی که به گفته و «خیلی عجیب
و ذیتک » بود .فضددولهایی که گویی کم هم بود به گوش و رسددا
بود که جا د لی هیز کوچولو مشددد ص یسدددت و من هم با زن مطلقه
ب امی در کالیفر یا ز گی میک م .پ رز ش یکی ز آن ک ت ها بسدددیار
پول ر بود .آن هایی که در ین سدددال ها خا ه هیز ر جار کرد بود حاال
دلشددان میخو سددت آن ر ب ر  .به من پیشدد هاد مید د که بهتر سددت هر چه
زودتر د لی ر پی ک م .پایش شکسته بود .به همر امه عکسی هم ز خودش
و زن سبز پوستی با لباس پشمی سفی فرستاد بود که در دل بر ها شیلی به
هم خیر ش بود .
یادم میآی در ین لیظه خودم ر به تاقم رسددا م و با خود گفتم« :خب،
دسددتکم حاال میشددود ردپایشددان ر د بال ک یم» که امه دیگر با صدد یی
شروع به حر زدن کرد و و قعیتها ر شرح د د:
پاپا عزیز:
وضددداع و حو لت چطور سدددت؟ من زدو ج کرد م و بهزود بچهد ر
باش د  .ح س میز م درسددت روز
میشددوم .ح س میز م پسددربچه گ
کریسمس به د یا بیای  .وشتن ین امه بر یم س ت ست .د رم دیو ه می شوم،
چون به ز کافی پول بر پرد خت قرض های مان ریم تا ز ین جا
بیرون بز یم .در آالسدددکا به دیک بر حرفه خاص مکا یکی ش قول کار
خوبی د د د  .بیش ز ین دربددار ش مید م ،ولی ر سدددتیر سدددتی کددار
خوبیسددت .مر بب ش که شددا ی خا همان ر بر یت وشددته م ،ما تو ه وز هم
ممکن ست ز د ست من ع صبا ی با شی و دیک بای چیز ز آن ب  .ین
شدددهرک هم بر خودش جاییسدددت .بهخاطر مهدود غلیظش حمقهایش ر
میتو ی ببی ی .پاپا خو هش میک م بر یمان چکی بفرسدددت .با سدددیصددد تا
چهار ص دالر هم م شکلمان حل می شود ،یا حتا کمتر ،هر چق ر با ش خوب
سددت .شددای بتو ی چیزها ق یمی م ر بفروشددی .همین که به آنجا برس دیم،
وضدددعمان خوب میشدددود .خو هش میک م امه م ر جو ب ب  .ار حتی و
س تیها زیاد ر پشت سر گذ شته م.
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در تظار تو
د لی (خا م ریچارد

 .شیلر)

۲۸
دوبار به جاد ها برگ شتم ،دوبار پ شت فرمان س ن آبی که ه ش ستم و
دوبار ت ها ش م .وقتی ین امه ر خو م و با کو بزرگی ز درد و ر ج ا شی
ز آن ج گی م ،ریتا مثل مرد خو ب بود .یم گاهی به و ختم و و هم در
به من زد .پیشددا ی م اکش ر بوسددی م و با امه که به افش
خو ب لب
چسددبا م (چون هر جا دیگر میگذ شددتم ممکن بود آن ر بی ) و ر بر
همیشه ترک کردم.
گفتم «ت ها؟» چ ن هم ت ها بودم ،چون دوسدددت جون جو ی کوچک
سددیاهم ر با خود د شددتم ،و همین که به گوشدده خلوتی رسددی م با آن شددروع
کردم به تمرین کشددتن بیرحما ه آقا ریچارد شددیلر .تو صدد وق عقب
ماشین پیر هن خاکستر بسیار که ه و کثیفم ر پی کردم و در چم ز ر بیشه
خاموشی که ز مسیر بزرگر دور فتاد و جاد ج گلی به آن رسی بودم
به شاخه درختی آوی تم .جر صی ه ک شتن کمی عیب د شت و ین به
ظرم بهخاطر سددفت ش د ن ماشدده بود .فکر کردم بهتر سددت بروم بر ین چیز
مرموز کمی روغن بگیرم ،ما به ین تیجه رسدددی م که زما ی بر ه ر د دن
رم .پیر هن که ه مرد حاال با سور خها بیشتر به ماشین برگشت .دوست
جون جو ی مهربا م ر هم دوبار فش گذ ر کردم و به سفرم د مه د دم.
تاریخ امه  ۱۸سددیتامبر  ۱۹۵۲بود (و حاال  ۲۲سددیتامبر بود) و شددا ی که
لولیتا د د بود «ب ش توزیع امهها م صدوص د ر پسدت ،در کُلما ت» بود
( ه ویرجی یا ،ه پ سیلو یا ،ه ت سی و ه کلما ت حتا د د همه سمها ر عوض
کردم ،لولیتا ،عشدددق من) .پس ز کمی پرسوجو ،فهمی م شدددهر که لولیتا
شددا ی ش ر د د شددهر صدد عتی کوچکیسددت در فاصددله هشددتصدد مایلی
یویورک .ست ت صمیم گرفتم تمام آن روز و شب ر ر گی ک م .سیس
خوب فکر کردم و دو ساعتی ما به سیی دم ،در چ مایلی آن شهرک ،در
مهما سر یی ستر حت کردم .زیر و بمش ر که بررسی کردم ،تیجه گرفتم ین
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ماشددی ی بود که حتماالً در بیردزلی لولیتا مر ز
هریمن ،شددیلر ،فروش د
جایی به جایی رسا و با و آش ا ش دددددددد روز که در ر خا ه دوشیز
میرور (معلم پیا و لولیتا) الستیک دوچرخه ش ترکی بود دددددد و ز آن روز
رو
درگیر لولیتا ش د سددت .با آنکه ما ظاهر جس د پیر هن ع مش د
صد لی عقب ماشددین ر عوض کرد بودم ،یکریز ماها گو اگو ی ز ترپ د
شیلر شا م می د د د د پستی و زشتی سرز گی ب ش ر د د و بر مقابله با ین
حس خشددن فاس د  ،تصددمیم گرفتم با قیافه بسددیار شددیک و زیبا ز در بیرون
بروم .همزمان با ین فکر دگمه ز سددداعت ر پیش ز لیظه فجارش،
سر ساعت شش صب  ،فشار د دم .سیس با دقت س تگیر ه و اش یِ آقایا ی
که د ر بر دویلی آماد میشدددو به ترتیبِ کاغذهایم گاهی ختم،
حمام کردم و به ب ن آسیبپذیرم عطر زدم ،موها صور و سی ه م ر صالح
کردم ،پیر هن بریشمی تمیز ز کشو درآوردم ،جور ب خاکستر شفافی ر
برد شدددتم و بابت ینکه در چم م چ ین لباسها قشددد گی د شدددتم به خودم
آفرین گفتم :مثالً ،جلیقه با دگمهها ص فی ،کر و کشمیر کمر و
غیر .
فسوس که میتو ستم هیچ لقمه ز صبیا ه م ر قور ب هم .ب ابر ین،
توجه به ج سم ر کار ب و بی رز شی شمردم و ز سر بیرون کردم .دها م ر با
دسدتمال ازکی که ز آسدتی م درسدت شد بود تمیز کردم و با قلبی مثل قالب
ی ی آبیر و قرصددی رو زبا م و شددا ه میکم مرگی در جیب پشددتم،
ترگل و ورگل ،و رد باجه تلف ی در کلما ت ش م (درش ص یی مثل آ آ
آ د د) و به ت ها شددیلر (مبلمان پال شددیلر) شددهر که شددمار ش ر در دفترچه
پار تلفن یافتم ز زدم .پال با ص د خش د ش گفت که ریچارد شددیلر ر
می ش ا س  ،پ سر پ سرعمویش بود ،و «آدر سش ،بگذ ر ببی م ،شمار  ۱۰خیابان
کیلر ز گی میک » ( سمها مستعار ر که بهجا سمها آدمها و قعی
ت اب میک م خیلی تغییر میدهم) .آ آ آ در ص د د.
در شددد مار  ۱۰خ یا بان کیلر ،خا ه که هر تاقش ر به یکی جار
میده  ،با چ پیرزن و پیرمردِ و زد و دو یمفت بسیار کثیف گیسوشر بی
صیبت کردم (در عالم خیال ،حیو ن پیر درو م د شت بر کودک کملباسی
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قشه میکشی تا ز و بر خودم سیر بسازم؛ پس ز جام عمل کشتن دیگر
هیچچیز مهم یسددت و همهچیز عاد سددت) .بله ،دیک سددکیلر ۱زما ی آنجا
ز گی میکرد  ،ما پس ز زدو جش ز آن جا رفته .هیچکس مید سدددت
کجا .ز سور خی که ک ار آن من و دو دختر بازوالغرِ پابره ه و مادربزرگها
ک ذه شدددان یسدددتاد بودیم صددد بسدددیار بمی بیرون آم و گفت« :شدددای
مغاز د ر سدددر کوچه ب  ».به مغاز شدددتباهی رفتم و پیرمرد سدددیاهیوسدددت
میتاطی پیش ز آنکه چیز بیرسددم سددرش ر به شددا ه م فی تکان د د .ز
خیابان گذشدددتم و به بقالی دلگیر روبهرویی رفتم .وقتی شدددا ی دیک ر پرسدددی م،
ص یم کرد؛ ص ز ی ز شکا چوبیِ رو زمین ،همتا آن یکی
مشتر
سور خ ،د د زد و گفت« :کوچه ها تر ،آخرین خا ه».
کوچه ها تر مایلها با آنجا فا صله د شت ،در میلی حتا سو و کورتر
ز ین یکی ،پر ز چا لهچو له ،و باغ چه سدددبز کرمزد  ،و کل به و م م
بار ی خاکسدددتر و گ ِل سدددرخ ،و ز دور چ تود دود  .جلو آخرین
«خا ه» یستادم دددددددد کلبه ت تهکوبیش با حیاطی پر ز علف هرز ،که چ
تایی هم شدددب یه آن ر در کو چه آن طر تر ،ین جا و آن جا ،د ی بودم.
ز پشت خا ه میآم  .چ دقیقه در پایان سفرم ،در
ص چکشکار
تیر م ،تو ماشدددین که ه و درب و د غا م سددداکت و بیحرکت
بر بر ه
ش ستم ،پایان ،دو ستا م ،پایان ،دو ستا م .ساعت زدیک دو بود .ضربان قلبم
یک لیظه چهل بود و لیظه بع صددد  .ذر ها بار ن به کاپو ماشدددین
میخورد و ص مید د .هفتتیرم به جیب سمت ر ست شلو رم هجر کرد.
س د بی صددل و ژ د ز پشددت خا ه بیرون آم  .با گاهی شددگفتزد به من
گا کرد و با مهربا ی شروع کرد به من و قو ق کردن .چشمهایش مورب بود
و شکم شلش گلآلود .سیس کمی دور زد و دوبار پارس کرد.
۲۹
ز ماشدددین پیاد شددد م و درش ر میکم به هم کوبی م .در خو آن روز
بیآفتاب صدد کوبی نِ در چق ر بجا بود! و ق! سدد بار دیگر با بیمیلی
پارس کرد .دگمه ز ر فشار د دم .سر سر سیستم عصبی م به لرز درآم .
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هیچکس .باز زدم ،باز هیچکس .ین باز دددد بیمع ی ریشه در کجا د رد؟ س
لخلخ پا ،و در غژ د و ق ص د د.
باز و ق زد .یک شتاب و ص
دو ی چی بل تر .با عی ک قابصدددورتی .مویی به شدددیو و جمعشددد .
گوشها و .چه سددداد ! لیظه که سددده سدددال در ذه م تجسدددم میکردم مثل
تکه چوب خشک ساد بود .لو آشکار بارد ر و گ بود .سرش کوچکتر
می مود (بهر سددتی فقط دو ثا یه گذشددت ،ما بگذ ر به ین دو ثا یه به ز
یک عمرِ اگذر وقت ب هم) و گو هها ککمکی ر پری ش تو رفته بود
و قلم پا و بازو هایش دیگر بر ز بود .ب ین شددد کل ،مو ها کو چک رو
پوسدددتش ما یان شدددد بود  .پیر هن بیآسدددتین قهو ک تا ی و دم یایی
شل ته مایی پوشی بود.
پس ز مکثی با ت ک ی بر شدددگفتی و خشددد ود  ،فسدددش ر بیرون د د:
«عجججب!»
قا قا ک ان با مشت بسته در جیب شلو رم پرسی م« :شوهر خا ه ست؟»
بهرغم ت صور بع ضیها ،معلوم ست که میتو ستم لو ر بک شم .میبی ی،
عاشدددقش بودم .عشدددق در گا ول بود و در گا آخر و در هر گاهی در ین
میان.
با لی ی پرشور و شاد گفت« :بیا تو ».د لی شیلر خودش ر به بهترین شکل
ممکن به در که گویی ز چوبها خشددک و تر شددهها درسددت شدد بود
چ سبا (حتا کمی هم رو پ جههایش بل ش ) تا من و رد شوم ،و لیظه
خودش ر به صلیب کشی  ،دو بازو سفی شیر ش ر رو در گذ شت و با
آن گو هها فرورفته و سددت و نها گرد به پایین گا کرد و به آسددتا ه در
لب زد .بیآنکه با ی ی آما سی ش تما سی د شته با شم ،و رد ش م .بو
د لی با کمی فزود ی سدددرخشددد  .د نهایم مثل حمق ها به هم میخورد و
ص مید د « .ه ،تو همانجا بیرون بمان» (به س گفتم) .لولیتا در ر ب ست و
د بال من و شکمش به سمت پذیر یی آن خا ه کوچک آم .
با ر کت ت یس امریی به قطه شار کرد و گفت« :دیک آنجاست »،و
گا مر ز پذیر یی یا همان تاق خو ب دلگیر که میا ش یسدددتاد بودیم ز
آ شیزخا ه گذر و سیس به سمت در پ شتی ک شا ؛ در چ شم ز که ه و
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ع مش به
ب و جو ن غریب موسدددیاهی با لباس کار سدددرهمی که بیدر
تعویق فتاد پ شت به من رو ردبا ی ش سته بود و د شت چیز ر رو یا ک ار
کلبه همسایه ش درست میکرد .همسایه ش مرد چاقی بود با یک دست که
سرش ر رو به باال گرفته بود و به و گا میکرد.
ین لگو تصویر ِ دور ر با لی ی شرمآلود ینگو ه توضی د د« :مردها
همین دیگر« ».ص یش ک م؟»
« ه».
میان تاق شیبد ر ی ستاد و با حالتی پر س شی چ بار « وم» گفت و با مچ
و دسدددت هایش قیافه آشددد ا جاو  ۱به خود گرفت و با د حتر می
خ د ر و کوتا ز من خو سدددت میان صددد لی ج بان و یمکتی (که پس ز
ساعت د شب ت ت و بشان می ش ) یکی ر ت اب ک م .به ین دلیل میگویم
«آ ش ا» که یک روز در ج ش ی که در خا ه بیرزدلی گرفته بود با همین رقص
مچ دسددت ز من خو سددت رو صدد لی ب شددی م .هر دویمان رو یمکت
شدددسدددتیم .عجیب بود :گرچه زیبایی ش ز بین رفته بود ،چ سددداعت بع در
ا می دریافتم که تا چه ز شددبیه و وس بوتیچلی بود ،با همان بی ی رم ،و
ه مان زی بایی میوشدددد  .گشددددت هایم تو ج یب شدددلو رم آر م ه فتتیر
ستفاد ش م ر که در دستمالی ال ه کرد بود رها کرد و دوبار فشرد.
« ین آن مرد که من میخو هم یست».
گا آر م و خوشدددام گویش تغییر کرد .پیشدددا ی ش مثل روز ها تلخ
گذشته چروک برد شت.
«کی یست؟»
« و کجاست؟ زود بگو!»
گفت« :ببین »،سددرش ر به یک سددمت کج کرد و در همان سددو تکان د د،
ین موضوع ر وسط بکشی».
«ببین ،یام
گفتم« :دقیقاً بر همین آم م ».و بر لیظه (ت ها لیظه خوب و
قابل تیمل آن گفتوگو) چ ان ز هم خ شمگین ش یم که گویی و ه وز مال
من ست.
دختر عاقل خشمش ر مهار کرد.
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دیک حتا یک کلمه ز آن کثافتکار ها خبر شددت .خیال میکرد من
پ ر د لی م .خیال میکرد د لی ز یک خا و د طبقه باالتر فر ر کرد تا در
ر ستور ی ظر ب شوی  .همه ینها ر هم باور کرد بود .چر بای به آن چا
کثافت چوب بز م و گ ش ر باال بیاورم؟
گفتم ما و بای عاقل باشددد  ،بای دختر عاقلی باشددد (با آن طبل گ و
که گر میخو ه به و کمک ک م،
بره ه زیر پیر هن قهو ) ،بای ب
الزم ست دستکم د ستان ر خوب و روشن ب م.
«بگو ،سمش چی بود؟»
لو خ یال میکرد من ز م ها قبل ح س زد م سدددمش چیسدددت( .با
موذیا ه و و زد ) چ ین سم حساسی .باور میکردم .لو خودش هم
لب
میتو ست باور ک .
سمش ر بگو ،یمف سقوطکرد من.
لو گفت« :چه همیتی د رد؟» و خو ست فر مو شش ک م .سیس پر سی که
یک خ سیگار میخو هم.
ه .سمش.
سددرش ر با ر د قو تکان د د .خیال میکرد حاال دیگر بر روشددن
کردن آن آتش خیلی دیر سدددت و هرگز ین باور کرد یِ باور کرد ی ر باور
و هم کرد...
گفتم بهتر ست بروم .خ حافظ ،خوشیال ش م دی مت.
لو گفت ین کار و قعاً بیفای ست .هرگز میگفت ،ما ز سو دیگر ،حاال با
ین همه« ...و قعاً میخو هی ب ی کی بود؟ خب ،چیز بود»...
و رم ،آهسته ،بروها ازکش ر کما ی کرد و لبها خشکش ر غ چه
کرد و به حالتی مس ر  ،اخو سته و اخش ود ،مثل سوتی بی ص  ،سمی ر که
زیرک م ها پیش ح س زد بود به زبان آورد.
خو
۲
ضدد آب .چر صددی ه ز دریاچه آورگلس به ذه م خطور کرد؟ من
خودم هم در همه ین م بیآن که ب م مید سدددتم .به همین دلیل ،هیچ
شددوکه ش د م .هیچ شددگفتزد ش د م .بهآر می همهچیز به هم پیو خورد ،و
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ه مهچیز ظم گر فت .ه مهچیز با ه مان شددددا خه هایی که در سدددر سدددر ین
خودز گی گار پرورش د د بودم تا میو ش بهموقع برسدد و بیفت ت اسددب
آ شکار و خیر سر ه بر برگرد ن آن آر مش
د شت .بله ،همهچیز با ه
طالیی و بزرگی که ز پی خ ش ود ا شی ز ک شفی م طقی به د ست میآی و
دشددمنترین خو ها من ک ون حسدداسددش میک ت اسددب د شددت .لولیتا
حر میزد ،ولی من در آر مش طالیی خودم غرق بودم.
همانطور که گفتم ،و د شدددت حر میزد و حاال به لی ی رو ن و آر م
رسی بود .و ت ها کسی بود که لو بر یش دیو ه بود .دیک چه؟ آ  ،دیک مثل
بر بود ،آن ها خیلی با هم خوش بود  ،ما لو م ظور دیگر د شدددت .و من
هرگز آن ر به حساب یاورد بودم؟
چ ان گاهم میکرد که گویی اگهان به و قعیت باور کرد ی و ،بهگو ه
و بیهود رسدددی و آن ین که ین مرد چهل سددداله
مالل گیز ،گیجک
ییف ،بیمار ،باریک م و ظریف که با کتی م ملی در ک ارش شدددسدددته
روز هر روز ه و پرز ب ن ابالغش ر میشدد اخته و میسددتود  .در چشددمها
خاکسددتر ر باخته ش ،بهگو ه بس رقتبار ،ر بطه عاشددقا ه ما بر
لیظه بازتاب یافت ،و مثل بزمی مالل گیز ،ما پیک یکی زیر بار ن که
حوصدددله آدم ر سدددر میبرد ،مثل ورزشدددی یک و خت ،یا ما تکه گِل
خشک که د یا کودکی ش ر قالب کرد  ،در کرد و زود گذشت.
در همان لیظه تو سدددتم ز ویم ر با صددد تق اتمامی بکشدددم ،یکی ز
عاد هایی که ز و گرفته بودم.
د لی شیلر گفت ساد باش ،گذ شتهها گذ شته .من پ ر خوبی د شتم ،به
گما م دد به من ین فت ار ر د د .و به حر هایش د مه د د.
خوب ،آیا مید ستم که کویلتی مادر د لی ر می ش اخته؟ و ینکه دوست
ق یمی شان بود ؟ به رمزدیل میآم تا عمویش ۳ر ببی ؟ ووو  ،سالها پیش،
و در گرو کتاب و ی مادر سدد ر ی کرد  ،و جلو همه بازو بره ه د لی
ر کشددی و و ر رو پاهایش شددا  ،صددورتش ر بوسددی  ،و د لی د سدداله
سد ت ز و خشددمگین شد ؟ آیا خبر د شددتم من و د لی ر در هتلی دی  ،آن
موقعی که رو مایش امه ش کار میکرد  ،هما ی که دو سدددال بع د لی در
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بیردزلی آن ر تمرین میکرد؟ آیا مید ستم که د لی بسیار کار ب کرد مر
به ین باور کشدددا که کلر پیرزن بود ه مرد ،یا شدددای هم ز خویشدددان و یا
زمانهایی هم مش دددددددد و آ  ،چق ر زدیک ش بودم ،عکس و ر مجله
ویس م تشر کرد بود.
روز امه میلی بر یسل چاپ کرد بود .بله ،خیلی خ د ر ست.
لولیتا گفت که بله ،ین د یا همه ش جوک ست و گر یکی ز گی امه ش
ر می وشت ،هیچکس باورش میکرد.
در ین لیظه سرو ص یی گرم و خودما ی ز آ شیزخا ه بل ش  .دیک و
بیل بود و بر آبجو آم بود  .ز ال در متوجه مهما شان ش  ،و دیک
به سالن آم .
د لی گفت« :دیک ...پ رم!» ص یی پرط ین و خشن که بر یم کامل غریب
بود ،ص یی که و و شاد بود و ق یمی و غمگین؛ علتش ین بود که جو ن در
ج ب شی ز ش و یی ش ر ز دست د د بود.
چشمها آبی سرد ،موها سیا  ،گو هها گلگون ،و چا ه تر شی  .با
هم دسدددت د دیم .بیل باپرو که آشدددکار به کار کردن با یک دسدددت میبالی
قوطی آبجویی ر که باز کرد بود بر من آورد .دلش میخو سددددت برود.
رفتار مودبِ پ س ی ز آدمها ساد  .ز و خو سته ش بما  .آگهی آبجو.
ر سددتش من همین ر ترجی مید دم ،و همینطور خا م و آقا شددیلر .من بل
شددد م و رو صددد لی ج بان شدددسدددتم .پشدددمک و خاللها سدددرخکرد
سیبزمی ی ر که د لی بر یم آورد بود با ولع میجوی م .مردها به پ ر شک ،
ح ساس به سرما ،ز د یا پیر ،سبتا جو ن ما مریض ،با کت م مل و جلیقه
کرمر  ،شای ایبِ ک ت ،گا کرد .
خیال میکرد آم م بما م ،و دیک با بروها چین خته که شدددان
مید د سد ت در فکر سددت گفت د لی و خودش میتو رو تشددکی تو
آشدددیزخا ه ب و ب  .آر م دسدددتی تکان د دم و به د لی گفتم در ر ری زبرگ
بودم که به ینجا سدددر زدم .آنجا دوسدددتان و هو د ر م بر یم بر امه ترتیب
د د  .د لی با کمک فریاد خاص حر مر به و م تقل کرد .در ین لیظه
بود که متوجه شدد یم ز یکی ز مع ود شددسددتهایی که بر بیل ما خون
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میآ ی ( شددددان مید د که فقط دور خودش میچرخ ی  ،بل که کار هم
میکرد ) .وقتی د لی رو دسددددت مرد خم شدددد  ،د ی م ب ش تیر م یان
پستانها سفی ش چق ر ز ا ه ست! هرگز پیشتر آن ر ینگو ه ی بودم.
د لی و ر بر دو و درمان به آشددیزخا ه برد .بر چ دقیقه  ،سدده یا چهار
دقیقه کوچولو بیپایا ی که ز گرما مص وعی میان ما پر بود ،من و دیک
ت ها ما یم .و رو صدد لی سدد ت شددسددت و بروهایش ر در هم کشددی و
خودش ر با مالی ن ساع د ستهایش م شغول کرد .خیلی دلم میخو ست با
اخنها تیز عتیقه و بل م جوشها سرسیا رو پر ها دماغ عرقکرد ش
ر فشددار دهم و خالی ک م .چشددمها غمگین زیبایی د شددت و مژگان بل و
د نهایی بسددیار سددفی  .سددیبک گرد ش خیلی بزرگ بود و پرمو .چر ینها
در ست صالح میک  ،ین جو نها ع ضال ی؟ و و د لی ش رو آن مبل
دستکم ص و هشتاد بار آمیزش د شته  ،شای هم بیشتر؛ پیش ز آن ،د لی
چ وقت و ر میشدد اخته؟ حس حسددود و دل ور در کار بود ،مسدد ر
ست ما هیچ حس ح سود و د شم ی در میان بود ،هیچ ح سی بهجز و
و حالت تهوع شدددتم .حاال د شدددت دماغش ر می مالی  .مطمئن بودم وقتی
سر جام دها ش ر باز ک (با تکان آر م سرش) خو ه گفت« :آ ...ین دختر
بچه معرکه سددد ت ،آقا هیز .و قعاً معرکه سدددت .و مادر معرکه هم
میشدددود ».دها ش ر باز کرد و جرعه ز آبجویش ر وشدددی  .همین به و
قیافه متین و خشدد ود د د دددددددددد و باز وشددی تا دها ش کف کرد .بر بود.
پسددتانها فلور تی ش ر با همین دسددتهایش گرفته بود .اخنهایش سددیا و
شدددکسدددته بود ،ما ب گشدددتها ،سدددت و ن مچ و مچ قو و خوشترکیبش
بهمر تب ز مال من بهتر بود :من با دسدددت ها کج و معوج فلکزد م آن ق ر
ب ن ها ر آزرد م که جایی بر فت ار به آن ها ما  .ل قب فر سدددو ،
ستر لیایی۴،
ب گ شتها دهاتی دور ستی ،گ شتها وکپهنِ دوز
ین ست هامبر هامبر .
عالی .گر و میتو ست ساکت با ش  ،من هم میتو ستم ساکت بما م.
بی شک رو آن ص لی ج بان آر مب شی که آدم ر تا مرز مرگ میترسا
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خیلی خوب می تو ستم ساکت بما م و کمی ستر حت ک م ،پیش ز آنکه به
سمت آن جا ور وحشی ۵بروم و سیس غال هفتتیر ر درآورم و ز کشی ن
ماشدده ش به رگاسددم و لذ برسددم :من همیشدده پیرو خوب آن حکیم وی ی۶
بود م .ما حاال دیگر دلم بر دیک میسدددوخت ،چون بهگو ه هیی وتیزمی
و ر ترسدددا و ز گفتن آ چه در ذه ش بود (« ین دختر بچه معرکه )»...
بازد شته بودم.
گفتم« :پس شما د ری میروی کا اد ؟»
د لی تو آشددیزخا ه د شددت به چیز که بیل گفته بود یا کار که کرد
بود میخ ی .
د د زدم« :پس د ری میروی کا اد ؟ کا اد ه ».و باز د د زدم« :م ظورم
آالسکاست».
دیک به لیو ش د ستی ک شی و خردم ه سر تکان د د و گفت« :خیال
میک م با ر دستش ر بری  .دست ر ستش ر هم تو یتالیا ز دست د د ».

درختان رغو ی زیبا باد م شکوفه د د  .د ست سورریال ک ش
در میان تصدویر رغو ی میرسدیو یسدتی آویز ن بود .تصدویر دختر گلفروشدی
رو دسددت خالکوبیش د  .د لی و بیلِ و رپیچیش د دوبار مایان ش د  .به
ذه م زد که زیبایی سفی و قهو و مبهم د لی مرد چالق ر بر گی ته .دیک
با دی ن آنها خیالش آسود ش و با یش باز ز جایش برخاست .فکر میکرد
بهتر ست با بیل به کارشان برگرد و آن سیمها ر درست ک  .فکر میکرد
آقا هیز و د لی خیلی حر ها د ر که به هم بگوی و فکر میکرد دوبار
پیش ز رفتن من میآید  .چر ین مردم ین همده زیداد فکر میک د و کم
صالح میک  ،و سبت به ستفاد ز سمعک ینق ر مغرور ؟
لو با کف دو دست طور به پهلوهایش زد که ص د د ،و گفت« :ب شین».
و من به ص لی ج بان سیا ر برگشتم.
«پس تو به من خیا ت کرد ؟ کجا رفتی ؟ حاال و کجاست؟»
ز طاقچه رو ب ار عکس برقی مقعر ر برد شددت .ز ی پیر ،سددفی ،
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ت وم  ،شددداد ،با پا ها چ بر و پیر ه ی بسددد یار کو تا  ،پیرمرد با پیر هن و
بیکت ،سددبیل بل و سدداعت ز جیرد ر .پ رشددوهر و مادرشددوهرش بود و با
بر در دیک در شهر جو و ز گی میکرد .
«مطمئ ی سیگار میکشی؟»
خودش د شددت سددیگار میکشددی  .سددتین بار بود که میدی م سددیگار
میک ش  .ک شی ن سیگار زیر سلطه هامبر وح شت اک مطلقا مم وع بود .در
میان دود خاکسددتر شددارلو هیز رع ا ز گورش برخاسددته بود .گر د لی ز
گفتن جا و خودد ر ک  ،ز ر عمو آیور پی یش میک م.
«به تو خیا ت کردم؟ ه ».وک سیگارش ر به سمت شومی ه برد ،و به آن
ضربه ت زد ،در ست همانطور که مادرش میکرد ،و سیس ،مثل مادرش،
من ،اخ ش ر به لب پایی ش کشدددی و کاغذ سدددیگار ر ز رو آن
خ
برد شت .ه ،و به من خیا ت کرد بود .من یکی ز دو ستا ش بودم .دو سا به
و ه ش ر د د بود که کیو ۷دختربچهها ر دو ست د رد و در حقیقت (حقیقت
خوبیسدددت) یک بار به همین دلیل زدیک بود به ز ن بیفت  ،و خود کویلتی
هم مید سته که د لی ین ر مید  .بله ...آر ج در کف دستش ،پو  ،لب ،
دمی ن دود سیگار ،پر کردن خاک ستر سیگار .م تی ز خاطر ها یاد کرد .با
خ گفت کیو درون هر کس و هر چیز ر میدی  ،چون مثل من و خود و
یست ،بلکه ابغه ست .مرد بزرگ .بسیار باصفا .وقتی دربار من و خودش
عتر کرد ،ز خ رود بر ش و گفت ین ظر کیو بود .در برخی موقعیتها
کامالً بیخطر بود که به و بگویی...
خوب ،کیو  -همه و ر کیو ص میزد .
پ ج سدددال پیش ز ردو کیو ،چه همزما ی عجیبی ،...و ر به مزرعه
رفیقی برد بود .یک روز ر گی ز لف ت ( لفی ستون) بود .سمش؟ ر ستش
یک سم مس ر دد مزرعه د ک د ک ۸،مید ی که ،کامالً مس ر ست ،ما
حاال دیگر همیت شددت ،چون آن مزرعه ویر ن و ابود شدد بود .م ظورش
ین بود که حتا من میتو سددتم تصددور ک م که آن مزرعه چق ر سددرسددبز بود،
م ظورش ین بود که همهچیز د شت ،همهچیز ،حتا آب شار سرپو شی  .آن مرد
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موقرمز ر که یک بار با ما (« ما» ر خوب گ فت) ت یس باز کرد یادم
میآی ؟ خوب ،آنجا ر ستش مال بر در ن رِد بود ،بر ف صل تاب ستان به کیو
د د بود  .وقتی کیو و آن خا م آم  ،بقیه ز آنها خو سته بود که مر سم
 ،ه مان ز ما ی که تو
تاج گذ ر بر پا ک و ب ع خوش گذر یِ کم ما
یمکر ر میگشتی .خود مید ی چه میگویم.
چشمهایش ر به شا ه رضایتی ساختگی چرخا .
« د مه ب لطفا».
خوب .بر امه ین بود که کیو د لی ر در ما سدددیتامبر به هالیوود ببرد و
ترتیبی بر آموزش و تمری ش ب ه  ،ب ش ها کوچکی در صدددی ه ها
مسدددابقه ت یس ز فیلمی بر سددداس فیلم امه خودش به ام گل ن گاتز باز
ک  ،و شدددای حتا بگذ رد در یکی ز صدددی هها باز دو فر در زمین ت یس
کلیج د ستر ک باز ک  .فسوس که هرگز به آنجا رسی .
«حاال ین خوک کجاست؟»
و خوک بود .ز خیلی ج بهها مرد بزرگی بود .ما همه ش بهخاطر وشی ن
و مو د بود .و خوب ،لبته ،ز ظر ج سدددی هم هیوال کامل بود ،و دوسدددتا ش
برد ش بود  .من حتا میتو سدددتم تصدددور ک م (من ،هامبر  ،میتو سدددتم
تصددور ک م) که در مزرعه د ک د ک چهکار کرد  .د لی حاضددر ش د با
من همکار ک  ،چون عاشق و بود ،و و د لی ر بیرون خته بود.
«چهچیزهایی؟»
«آ  ،چیزها عجیب ،کثیف ،هوسآلود .م ظورم ین سددت که ین آقا دو
دختر د شددت و دو پسددر ،و سدده یا چهار مرد .همه بای بره ه میش د یم و به هم
میپیچی یم و پیرز ی هم ز ما فیلم میگرفت( .جاسدددتینِ سددداد ۹ه گام شدددروع
دو زد ساله بود).
«دقیقاً چهچیزهایی؟»
«آ ...چیزها  ...آ ...من ،ر سددتیر سددتی من» دددددددددد «من» ر چ ان مثل گریه
به زبان آورد که گویی حو سدددش به م بع درد رفته و ،بهخاطر پی
مهارشددد
کردن کلمه ،پ ج گشت دست ست و ی و متیرکش ر باز کرد .ه ،پشیمان ش ،
و با آن بچه درو ش ز زیر گفتن جزییا دررفت.
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حق د شت.
با م شتش به بالش خاک ستر ر کوبی و رو یمکت به دیو ر تکیه د د
و گفت« :حاال دیگر همیتی رد ،چیزها حمقا ه ،کثیف ،به و گفتم ه ،من
میخو هم با ین پسدددر ها حیو نخو تو ( با بی عت ایی ت مام ،و ژ التی
ر که ترجمه دقیق فر سو آن میشود  ۱۰ soufflerگفت)
مشمئزک
د شته باشم ،چون من فقط تو ر میخو هم .خب ،و هم من ر بیرون خت».
چ ن چیز دیگر بر گفتن بود .زمستان  ،۱۹۴۹و و فی کار پی کرد
بود  .زدیک به دو سال ،آ  ،در شهرها کوچک ،ز ر ستور ی به ر ستور ن
دیگر کار کرد بود و سدددیس دیک ر دی بود .ه ،خبر شدددت آن یکی
کجاست .ح س میزد در یویورک باش  .لبته ینق ر مشهور بود که گر دلش
میخو سددت میتو سددت در یک آن پی یش ک  .فی سددعی کرد بود به مزرعه
برگردد د د ما دیگر مزرعه در میان بود ،سوخته و خاکستر ش بود و هیچ ز
آن ما بود ،فقط تود ز زغال باقیما ز وسایل .خیلی عجیب بود ،خیلی
عجیب.
چشمهایش ر بست و دها ش ر باز کرد .یکی ز پاها تو دمیایی ش ر
رو زمین گذ شددت و به بالش تکیه د د .کف چوبی تاق شددیب د شددت و گر
رو آن میگذ شتی ،تا آ شیزخا ه قل میخورد .دیگر
توپ کوچک فلز
هر چه میخو سددتم ب م مید سددتم .هیچ میل شددتم عزیزم ر شددک جه ک م.
جایی آن سدددوتر ز کلبه بیل ر دیویی (بع ز آم ن کسدددی ز کار به خا ه)
شروع کرد به خو ن آه گی دربار سبک سر و سر و شت ،و ینجا و با
قیافه د غان و دسددتها رگبرجسددته بزرگسدداال ه و بازوها سددفی چون
گوشددت غاز ،گوش کمعمق ،زیر بغل چرکین ،شددسددته بود (لولیتا من!) ،در
هف سدددالگی ا می ه خسدددته ،با بچه تو شدددکمش ،که ه وز هیچ شددد
بر یش آرزو میکرد که در ح ود سال  ۲۰۲۰با ام و آو ز باز شسته شود دد
و من به و گا میکردم و گا میکردم ،و به همان روشددد ی که ز مرگم
خبر د شددتم ز ین حقیقت آگا بودم که بیش ز هر چیز و هر کسددی که رو
زمین دی و تصددور کرد یا آرزو دی رش ر د شددته م عاشددق ویم .و فقط
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ز لولیتا کرکد ر و پژو ک برگ پاییززد یمفتی بود
شا ه میوش
که روز خودم ر با چ ان خرو شی بر و غلتا بودم ،پژو کی بر لبه در
قهو  ،با درختا ی ب سیار و دور ،زیر آ سما ی سفی  ،و برگهایی قهو که
گلو رودبددار ر میگیرد و خفدده ش می ک د  ،و آخرین جیرجیرک در
علفها هرز خشددک ...ما خ ر شددکر فقط آن پژو ک بود که میسددتودم.
آ چه در ک ار تاک ها پیچان قلبم ازپروری بودم گ ا بزرگ تاب اکم ۱۱بود
که کاسددته شدد و به ریشدده رسددی بود :هرزگی خودخو ها ه و عقیم ،همه
آ چه لعن کردم و پس زدم .ممکن سدددت مر هو ک ی  ،و ته ی م ک ی که
د دگا ر ترک خو هی کرد ،ما آن ق ر فریاد خو هم زد و و قعیت ر خو هم
که
گفت که گلویم بگیرد و دها م ر بب  .پافشدددار میک م تا د یا ب
چ ق ر لولی تایم ر دوسدددت د رم ،ین لولی تا ،ر پر ی و کثیف ،و گ با
بچه دیگر در شددکمش ،ما همچ ان چشددمخاکسددتر  ،ه وز مژگاندود ،
ه وز قهو فام مایل به قرمز و باد میر  ،همچ ان کارم سیتا ۱۲،همچ ان مال
من؛ بیا ز گی ر عوض ک یم ،بیا برویم جایی که هرگز ز هم ج شدددویم؛
وهایو؟ ج گلها وحشی ماساچوست؟ حتا گر چشمها و چون چشمها
زدیکبین ماهی کوچک شود و وک پ ستانهایش ورم ک و ترک برد رد،
و دلتا ظریف و زیبا جو ن و م ملی ش آسیب ببی و پار شود د د حتا آن
دیو ه خو هم ش  ،ز ص
موقع ز عشق دی ن صور عزیز و ر پری
اب و پرج جال و جو ت ،لولیتا من.
گفتم« :لولیتا ،ین شددای بیربط باشد  ،ما الزم سددت که به تو بگویم .عمر
خیلی کوتا سدددت .خوب مید ی که ز ینجا تا آن ماشدددین که ه بیسدددت یا
بی ست و پ ج ق م بی شتر ی ست .ر کوتاهی ست .ین بی ست و پ ج ق م ر طی
کن .حاال .همین حاال .همین طور که هسدددتی بیا .و ما تا پایان عمر خوش و
خرم ز گی خو هیم کرد».

کارمن ،میخو هی با من بیایی؟
چشدددمهایش ر گشددداد کرد و کمی خودش ر باال کشدددی  ،مثل مار که
ممکن سددت یش بز  ،و گفت« :م ظور ین سددت ،م ظور ین سددت که
فقط در صدددورتی آن پول ر میدهی که من با تو به یک م تل ب یایم .ین
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چیز ست که میخو هی بگویی؟»
گفتم « :ه ،بهکل شتبا برد شت کرد  .دلم میخو ه ین دیک ز ر ر سی
ر ترک ک ی ،و ین سدددور خ وحشدددت اک ر  ،و بیایی با من ز گی ک ی ،و با من
بمیر  ،و همهچیز با من» (حر هایی با ین مع ی).
با د و شار دست و صور گفت« :تو دیو ه !»
«یک بار دیگر بهش فکر کن لولیتا .هیچ قی و شرطی در کار یست ،بهجز
ینکه شای د د خوب ،مهم یست» (خو ستم بگویم بهجز تاخیر در یک ع م،
ما گفتم)« .در هر صور  ،گر یایی هم گ جت ر میگیر ».
د لی پرسی « :شوخی میک ی؟»
پاکتی ر که در آن چهار صددد دالر پول ق و چکی به مبلغ سددده هز ر و
ششص دالر بود به دستش د دم .با ت کی و االن گفت« :یع ی د ر به ما چهار
هز ر دالر میدهی؟» صورتم ر با دست پوشا م و د غترین شک ز گی م ز
چشمهایم سر زیر ش  .حساس کردم شکها ز البهال گشتهایم میپیچ
و رو چا ه م میریز و مر می سوز  .بی ی م ب سته ش  .میتو ستم جلو
گریه م ر بگیرم .در ین لیظه و دستش ر رو مچم گذ شت.
گفتم « :گر دستم بز ی ،میمیرم .مطمئ ی با من میآیی؟ هیچ می هست
که ظر ر عوض ک ی؟ فقط همین ر به من بگو».
گفت « :ه ،ه ،عزیزم ،ه».
هرگز پیشتر مر عزیزم ص کرد بود.
گفت « :ه ،حرفش ر هم زن .خیلی زود به کیو برخو هم گشت .یع ی»...
د بال کلمهها میگشدت .من در ذه م و ژ ها ر بر یش گیر آوردم (« و دلم
ر شکست ،تو کامالً ز گی م ر »).
د مه د د« :به ظرم ،و  »!...پاکت ز دسددتش سددر خورد و رو زمین فتاد
د د خم ش و آن ر برد شت« .به ظرم ،ین ،آ  ،ز بزرگو ر توست که همه
ین پول ر به ما میدهی .ه مه مشدددکال ر حل میک  .ز هف ته ب ع
میتو یم شدددروع ک یم .لطفا گریه کن .بای سدددعی ک ی بفهمی .بگذ ر یک
آبجو دیگر بر یت بیاورم .آ  ،گریه کن .بب شدددی که ینق ر خیا ت کردم،
ما ز گی همین ست دیگر».
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دسدددتم و گشدددتا م ر پاک کردم .و به ه یه تو دسدددتش لب زد و
خو ست دیک ر ص ک که گفتم من یک دقیقه دیگر میروم و میخو هم
دیگر و ر ببی م .کمی سدددعی کردیم موضدددوعی بر حر زدن پی ک یم.
مید م چر یکریز دختربچه ب شاش دو زد ساله جلو چ شمم میآم و
رو قر یه لع تی م مثل بریشدددم میدرخشددد ی و میلرزی  ،رو آسددد تا ه
می ش ست ،به قوطی خالی س میزد« ،د  ».بر آنکه چیز عاد
بگویم ،زدیک بود بگویم « :گاهی فکر میک م دختر کوچولو مککو چه
ش  ،هیچ بهتر ش ؟» ما در ست بهموقع ساکت ش م که مباد سم و ز ده م
درآی و بگویم« :گاهی فکر میک م دختر کوچولو هیز چه شد  »...سدر جام
حر ر برگرد م به مو ضوع پول .گفتم ین مبلغ ،کم و بیش و خرجدررفته،
جار بهاییسددت که ز خا ه مادرش جمع شد  .پرسددی « :آن ر سددالها پیش
فروخت ؟» ه ( عتر کردم که ین ر به ین دل یل به و گف ته بودم که
ر بطه ش ر کامل با رمزدیل قطع ک م) .تا چ وقت دیگر ،وکیلی صدددور
وضعیت مالی ر میفرست  .وضعیت درخشا یست .پس زها کوچک روز
مباد مادرش بیش و بیشدددتر شددد بود .بله ،حتماً بای بروم .بای بروم ،و و ر
پی ک م و ز میان برش د رم.
چون مید ستم ز پی لمس لبهایش جان سالم به در میبرم ،با هر ق می
که و و شکمش به سمت من برمید شت با رقص ظریفی عقبعقب میرفتم.
و و س رفت م ر تما شا کرد  .وقتی دی م م ظر ما شین ق یمی که
ز کودکی و زمان یمفتی ش سدددو ر آن شددد هیچ حسددداسدددی در و یافری ،
شگفتزد ش م (ر ستش با ین ش صیت کته س جی که د شتم شگفتزد
ش د م) .فقط گفت که پر هایش کمی ب فشر ش د  .من گفتم ین هم مال
و ست و من میتو م با توبوس بروم .خو ست چر گویم ،آنها با هو پیما به
مشتر  ۱۳پرو ز میک و آنجا بر خودشان ماشین میخر و من گفتم ین
ر ز آنها به قیمت پا ص دالر میخرم.
«با ین قیمت ما میلیو ر میشویم ».ین ر به س ِ سرخوش گفت.
به و گفتم کارم سددیتا (کارمن کوچولو من)« ...یک کلمه دیگر »،ین
ر به گلی سی وح شت اک دقیقم گفتم« ،آیا ص در ص  ،ص در ص مطمئ ی
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که ،خب ،م ظورم فرد یسدددت ،و یا پسفرد  ،ما ،خب ،یک روز ،هر روز ،
میخو هی ب یایی و با من ز گی ک ی؟ خ یی و خو هم آفر ی و و ر با
شکها سور خک م شکر خو هم گفت ،فقط گر تو ین می میکروسکوپی
ر به من ب هی» (جملههایی با ین مع ا).
لب ز ان گفت « :ه ،ه».
هامبر هامبر گفت« :همه چیزها عوض میش ».
سددیس هفتتیرم ر بیرون کشددی م دددددددددد گر خو فکر ک که بیرون
کشددی م ،فکر حمقا ه کرد  .ین حتا به ذهن من هم رسددی که چ ین کار
بک م.
عشدددق آمریکایی عزیز جاود ه مرد من فریاد زد« :خ حا فظ!» چون
گر شدددما ین ر میخو ی و مرد و جاود ه شددد  .یع ی ین مو فقت امه
رسمی من با مثالً مقاما بود۱۴.
سیس گاز د دم و رفتم .در همین حال ش ی م که با ص یی پرط ین و خشن
به دیکش فریاد میزد و سگشان ،مثل دلفی ی چاق ،شروع کرد در ک ار ماشی م
جسدددت و خیز کردن ما خیلی سددد گین و پیر بود و دیر یایی که ز دوی ن
م صر ش .
حاال د شدددتم زیر ریز بار ن ها روز رو به پایان میر م .بر پاککن با
آخرین سرعت میچرخی ولی میتو ست به سرعت شکها من کار ک .
۳۰
زدیک چ هار بع زظهر ز کل ما ت بیرون آم م و و رد بزرگر یکس
ش م ( شمار بزرگر یادم ی ست) .گر و سو سه می ش م که ر میانبر ر
متیان ک م ،سددیی دم به رمزدیل میرسددی م .بای و رد بزرگر و میش د م.
قشدده خوشددبی م شددا م مید د که درسددت بع ز وودباین ،که ه گام تاریک
یکس بیرون بروم
ش ن هو به آن رسی م ،میتو م ز بزرگر آسفالت ش
و ز ر جاد فرعی خاکی به بزرگر و بر سم .ب ا به تو ضی ق شه ،ین
فاصددله زدیک به چهل مایل بود .وگر ه ،گر ز همان بزرگر یکس میرفتم،
بای ص مایل بی شتر میر م و سیس تفرییی جاد زِد ر دور میزدم تا به
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بزرگر و و بع به مقصددد م برسدددم .ما دیر یایی که جاد میانبر مورد
ظر ب و ب تر ش  ،د ست زهایش بیش و بی شتر و کف جاد گِلی و گِلیتر.
پس ز چیز زدیک به د مایل شدددک جه و ر گی در تاریکی و پیشدددرفت
الکپشدددتی ،و گیر کردن ماشدددین ملماث قر ضددده و پیرم در تیه ز خاک،
وسوسه ش م برگردم .تاریکی بود و مه ،و ا می  .در ین لیظه ور چر غها
جلو ماشددی م رو گود ل بزرگ پر ز آب فتاد .تمام آن دوروبر گر چیز
بود فقط بیابان سیا بود .سعی کردم خودم ر بیرون بکشم ولی چرخها عقبم
فقط در گل و ال و گر ی در جا میزد .ب ت ب م ر لعن و فرین کردم و
صددد وق ع قب ر
ل باس مرتبم ر درآوردم و پیر هن ر حت آبکششددد
پوشدی م و چهار مایل برگشدتم تا به مزرعه در ک ار جاد رسدی م .در میا ه
ر شروع کرد به باری ن ولی تو ش ر شتم که برگردم و بار ی م ر برد رم.
ین تفاقها به من ثابت میکرد که قلبم ،بهرغم تش یص خیر ،در ساس سالم
ست.
زدیک یمهشب ،ماشین ور قچی خودرو مر بیرون کشی  .به بزرگر
یکس برگشتم و به ر هم د مه د دم .یک ساعت بع  ،در شهرک اش اخته ،
خستگی بسیار بر من غلبه کرد .یستادم و در تاریکی میتو فالسک مهربا م
ر تا ته وشی م.
جایی در زدیکی ها آپاالچی بودم و ز چ ین مایل پیش بار ن ب آم
بود .شب گرم و سیاهی بود .گهگاهی ماشی ی ز ک ارم میگذشت ،چر غها
قرمزِ پشت دور می ش و چر غها سفی ِ جلو زدیک ،ما شهر مرد بود .در
پیاد روها هیچ شهرو آسود مثل شهرو ن روپا رسی  ،شیرین و آب ر
پرسه میزد و میخ ی  .من ت ها کسی بودم که ز شب بیآز ر و یشهها
وحشت اکم لذ میبردم .سطل مسی ک ار خیابان سبت به آ چه می ش در آن
ری ت بسیار ختصاصی بود :خاکروبه .کاغذ .ه آشغال .حرو قرمز آلبالوییِ
ور ی کلمه عکا سی ر شان مید د .تب س ج بزرگی با سم د رو م سهل
رو شیشه جلو د روخا ه زد ش بود .چر غ سبز ساعتی پشت الیهها
لباسها خشکشویی جفی جف میچرخی  .جو هرفروشی رِبی و لماسها
مص وعی ر که عکسشان تو آی ه قرمز دی می ش به مایش گذ شته
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بود .سدددمت دیگر خیابان ،رو در مکا یکی بسدددته  ،وشدددته بود روغ کار
ج یوفلکشددن ،و صددالح ش د بود به روغ کار گالفلکس .هو پیمایی که باز
هم چون یاقو ربی و گوهر شدددان شددد بود ز دل آسدددمان ها م ملی
وُووُوک ان گذ شت .تا آن شب چق ر شهرها کوچک شبمرد دی بودم!
تاز ین آخرین بود.
کیو با مرد ش به یک ز ابود
بگذ ر کمی وقت تلف ک م .ز
ش ست .آن سو خیابان ،کمی دورتر ،المپ ئو ی با سرعتی صف ضربان
قلب من چشددمک میزد :دور تابلو رسددتور ن و قور بزرگ قهو  ،به م
یک ثا یه یا بیشتر ،ور سبز روشن میش و هر بار که خاموش میش حرو
صورتیر گی دی می ش که کلمهها «غذ عالی» ر شان مید د ،ما ه وز
قور چشدددم ر ذیت میکرد و دوبار چر غ سدددبزش ز
ور خاموششددد
۱
می ش  .عکس یکسر میگرفتیم .ین شهر پ هان با هتل چ ت ها ترز فاصله
شددت .دوبار د شددتم گریه میکردم و ،بهخاطر گذشددته ر جآور ،مسددت کرد
بودم.
۳۱
در ین ت ها توقفی که در فاصله میان کلما ت و رمزدیل (میان د لی شیلر
بیآز ر و عمو آیور دلشدداد) د شددتم تا چیز ب ورم ،وضددعیتم ر مرور کردم.
خودم و عشدددقم ر در هایت بیپیر یگی و در روشددد ی کامل دی م .تالشها
پیشدددی م در مقایسددده با ین یکی به ظر دقیق بود .یکی دو سدددال پیش که در
لیظه موشدددکافی متافیزیکی ،با ر ه مایی کشدددیش خردم فر سدددهزبا ی،
بیخ یی ر ورورفته پروت ستا ی م ر به و د دم و در بر برش درمان س تی
کاتولیکی ش ر گرفتم ،می و ر بودم که ز حسددداس گ اهم به وجود خ
بزرگ پی ببرم .در آن صب ها ی ب ن شهر یخآر کبک کشیش خوب با
باالترین درجه ز درک و مهربا ی رو من کار کرد .بی هایت به و و هاد
بزرگی که مای گی ش میکرد م یو م .ما فسدددوس که هر چق ر به آر مش
مع و برسددم ،هر چق ر روش د ایی جاود ه بر یم فر هم آورد ،میتو م ز ین
حقی قت سددددا ی سدددداد بگریزم ،ز ین که هیچچیز میتو رف تار کثیف
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شهو ی ر که به لولیتایم تیمیل کرد م ز ذه ش پاک ک  .مگر در هایت
به من ثابت شود ،به ین م ی که ی ک هستم ،مروز ،با ین قلب و ین ریش ،و
ین فر سودگی ،به من ثابت شود که ین مو ضوع حتا سر سوز ی همیت رد
که یک آدم دیو ه دخترب چه آمری کایی به ام دلورس هیز ر ز ز گی
کودکی ش میروم کرد ،مگر به من ثابت شددود و گر بشددود ،ب ابر ین ز گی
جوکی بیش یست و بر درمان ب ب تی م هیچ ر هی میبی م ،بهجز فسردگی
و د رو مسکنِ ه ر کالمی .به قول شعر ق یمی:
صول خالقی بر ین موجود فا ی یک وظیفه ست
مع ا فا ی زیبایی هزی ه بیرد زیم۱.
ما بای بر
۳۲
در سددتین سددفرمان ،سددتین دور خوش ز گیمان ،روز بود که،
بهخاطر لذ بردن ز رویاهایم و رسدددی ن به آر مش ،ج تصدددمیم گرفتم ز
آ چه تو ن درکش ر رم چ شم بیو شم ،ز ین حقیقت که من ه دو ستپ سر
ویم ،ه مرد جادوگر ،ه رفیق ،ه حتا یک آدم ،بلکه دو چشدددم و یک پا
عضال ی آماسی م دددد د ین فقط شار کوچکیست به چیزهایی که میشود
درسدتی ر که شدبه گام به و د د بودم زیر
گفت .روز هم بود که وع
پا گذ شتم (چیز ر که ز ته دل کوچکش میخو ست ،مثل پی ست پاتی اژ با
زمین پالسددتیکی م صددوص ،یا مثالً عصددر ت هایی به تماشددا فیلمی رفتن).
گاهی ترکیب تفاقی آی ه مورب دسدددتشدددویی و در یمهباز ین موقعیت ر
فر هم میکرد که بتو م قیافه ش ر ببی م ...آن قیافه ر میتو م دقیق وصدددف
ک م ...مایی ز ا م ی  ،چ ان کا مل که به ظر میآ م به مرح له پوچی
آسود رسی  ،فقط به ین دلیل که ین م تها درجه ارو یی و اکامی ست
دددددددد و هر می ودیتی پیشزمی ه چیز فر تر ست؛ ب ابر ین ،ور خ ثا ۱.و
وقتی مید ی که ین قیافه بروها باالکشددی و لبها آویز نِ بچه سددت،
ممکن سددت بهتر بفهمی که چه ژرفایی ز شددهو حسددابشد و چه ا می
مر ز فتادن به پا عزیز و و غرق ش ن در شکهایم بازمید شت
بازتاب
و می گذ شدددت حسدددادتم ر ف آن لذتی ک م که لولیتا ز قاطی شددد ن با
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بچهها کثیف و خطر اک در د یا بیرون به د ست میآورد ،د یایی که بر
و د یا و قعی بود.
خاطر ها غم گیز دیگر هم د رم ،که ی ک با یادآور آن ها درد
وحشدددت اک و هیوالیی به سدددر غم میآی  .یک بار ،در خیابا ی ز خیابانها
بیردزلی که در آن غروب خورشی تا و پسین دمش دی میش  ،لولیتا من به
سدددمت و روزن کوچولو رو گرد (د شدددتم دو یمفت ر به ک سدددرتی
میبردم ،آن ها ز جلو و من ز پشدددت سدددرشدددان میرفتم ،آنق ر زدیک که
زدیک بود آ م ر به آنها بمالم) ،لولیتا به سددمت و رو گرد و در پاسددخ به
ین پرسشِ و که بهتر یست آدم بمیرد و حر ها میلتون پی سکی (پسر ز
م رسهها آن دوروبر) ر دربار موسیقی ش ود ،گفت« :مید ی چه ب شی
ز مردن وحشت اک ست؟ ینکه آدم وقت مردن ت ها ت هاست».
همینطور که ز وهایم باال و پایین میرفت و پشددت سددرشددان ق م میزدم،
فهمی م ز هیچیک ز چیزهایی که در ذهن عزیزم میگذرد ،پشت آن کلیشه
وجو ی ،خبر رم ،فهم ی م در و باغیسددددت با هو گرگ و میش و
درو ز قصر د د جاهایی کم ور و ستود ی که بر و تاب اک ست و ورود
من به آن مطلقا مم وع ،بهویژ با ین هیبت ژ و آشددفتگیها مصددیبتبارم؛
چون غلب متوجه می شددد م در ز گی ما ،من و و ،در آن د یا سدددر سدددر
هریم ی ،هر گا میکو شی م چیز ر شرح ب هم که و و دو ستی بزرگتر،
و و پ ر یا مادر  ،و و عاشدددق و قعی سدددالمی ،من و آ ابل ،لولیتا و هر ل هیزِ
پاالیش ش  ،پاک ش  ،تجزیه ش و بهرتبه خ ییرسی ممکن ست با هم
ظر  ،یک قاشدددی ،خالخالها
دربار ش حر زد باشددد  ،یک ی
۴
هاپکینز ۲،بودلر قاشددیشد  ۳،خ یا شددکسددییر ،هر موضددوع صددیلی ،با یتی
خوب ،بهطرز عجیبی عقیم میشددد یم .لولیتا زخم پذیر ش ر در بیتوجهی
تکر ر و کسددددا لت بار شددددان مید د .در عوض ،من ،بر ب یان حر ها
بیربطم ،ز چ ان لی ی سدداختگی سددتفاد میکردم که عصدداب خودم ر هم
خرد میکرد ،شددد و هایم ر و مید شدددت با پررویی به خشدددم آی و سدددبب
میش د مه گفتار اممکن گردد ،آ  ،کودک زخمخورد بیچار من!
من عا شق تو بودم .هیوالیی پ جپا ،ما عا شقت بودم .فر گیز و بیرحم،
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کثیف ،و همهچیز ،ما عاشق تو بودم ،عاشق تو! و زمانهایی بود که حساس تو
ر میفهم ی م ،و فهم ی ش ز گی م ر م ثل جه م میکرد ،کوچولو من.
لولیتا دخترک ،د لی شیلر شجاع.
لیظه هایی ر به یاد میآورم که دوسدددت د رم به آن ها کو ها ی ی در
به شت بگویم ،لیظههایی که دیگر ز و لبالب می ش م ،لیظههایی که پس ز
تالشها دیو هو ر و باور کرد ی زیر پرتوها ئون هتل ر ر و سدددسدددت و
بیحال رها می ش م .در چ ین لیظههایی با اله خاموش ز مهربا ی سا ی و
ر در آغوش میگرفتم (پوسدددتش زیر پرتوهددا ئو ی کدده ز میددان حیدداط
آسددفالتشدد به پ جر میتابی و ز درز کرکر ها آویز ن به درون میتابی
میدرخشدددی  ،مژ ها سدددیا دود ش م ما  ،چشدددم ها خاکسدددتر
وهگی ش تهیتر ز همی شه دددددددددد بی غر ق بگویم که بیمار کوچک پس ز
عملیا بزرگ ه وز ز ثر د رو گیج بود) و مهربا ی در شدددرم و ا می فرو
میرفت ،و من ت ها لولیتا سددبکم ر در میان آغوش مرمر م تکان مید دم و
آر مَش میکردم ،و در مو گرمش می الی م ،و ین جا و آن جایش ر و زش
میکردم ،و خاموش ز و طلب ب شدددش میکردم .در وج ین مهربا ی تهی و
درد اک (با روحم که دور ب ن بره ه و پرسددده میزد و آماد توبه بود)،
اگهان ،بهگو ه وحشت اک ط زآمیز ،شهو دوبار طغیان میکرد دد و لولیتا
با آهی به آسددمان میگفت« :آ  ،ه »،و دمی بع مهربا ی و پرتوها ئون خرد
و ابود میش .
در میا ه قرن بیسددتم ،یشددهها بیانشدد دربار ر بطه کودک و
و ل ین با یاو ها د شگاهی و جار و ج جالها رو کاوها دربار رمزها
ستا رد خ شهد ر ش بود .یک بار وقتی پ ر وس ۵بوق زد بود تا بگوی
پاپا آم که سوگلی ش ر ببرد خا ه ،حساس کردم وظیفه د رم و ر به د خل
خا ه بیاورم .و هم آم و چ دقیقه شدددسدددت .وقتی من و و با هم حر
میزدیم ،وس ،ب چه سددد گینوزن اگیر و مهر بان ،خودش ر به پ رش
رسا و ل بهو ر رو ز و و شست .یادم یست ین ر به شما گفته م یا ه که
د شت ،شکا رم و
لولیتا همی شه بر بیگا هها لب ب سیار ف سونک
مهر با ی به چشدددم هایش مید د و چهر ش درخشدددش خ یال گیز زی بایی
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می گرفت که لبته هیچ م ظور هم در بر شدددت ،ما بسدددیار زیبا بود ،چ ان
دلربا که آدم میتو سدددت چ ین گیر یی و زیبایی ر به ژن سدددیرآمیز
کاهش ده که صورتش ر  ،پیشکشی ز یاکان در مر سم کهنِ خودفروشی و
بیگا ه و ز  ،خودبهخود ،تاب اک کرد ؛ ین همان چیز سدددت که خو
بیدقت ممکن سدددت بگوی  .خالصددده ،همانطور که آقا برد کالهش ر
میچرخا و حر میزد ،لولیتا آنجا ی ستاد .در ست ست .ببین من چه کار
لولی تا ر گفتم :وقتی صدددورتش ر
حم قا ه کردم ،ویژگی صدددلی لب
شدداد بی شددیرین و پرمهر در بر میگرفت ،هرگز به سددمت بیگا ه تو تاق
شا ه میرفت ،بلکه در د یا دور پرسه میزد ،د یایی که میصولش پوچی
و بیفای گی بود .بهعبارتی ،رو چیزها دوروبر سدددرگرد ن میما  .و حاال
چیز که آن موقع تفاق فتاد :وقتی وس چاق رو ز و پاپا شدددسدددت،
لولیتا رو میز خم شددد بود و آر م به چاقو میو که رو لبه میز زیر
گشددتش د شددت خیر گا میکرد .فرس د ها ز من فاصددله د شددت .اگهان
همین که وس به گردن و گوش پ رش چسدددبی و هم ،به حالتی معمول،
فرز گ و تیلش ر در آغوش گرفت .دی م لب لولیتا همه تاب اکی ش
ر باخت و به سدددایه یخزد ب ل شددد  ،و چاقو ز رو میز فتاد و دسدددته
قر ش ضربه عجیبی به مچ پایش زد و سبب ش لولیتا به فس فس بیفت
و سرش ر به سمت جلو خم ک و سیس رو یک پا بیرد .صورتش در هم
رفت و آن قیافه ر به خود گرفت که بچهها قبل ز بیرون ری تن شکشان به
وس د بال و به آ شیزخا ه رفت تا
خود میگیر و ز آنجا رفت .بیدر
آر مَش ک  .وس پ ر چاق ب سیار خوب و صورتی ر د شت و بر در تیل
و خو هر تاز بهد یاآم و خا ه  ،با دو س شاد ،ما لولیتا هیچ شت .ز
آن صددی ه کوچک تصددویر روش د ی د رم و همچ ین ز میل روی دش ،در
بیردزلی .لولیتا که ک ار آتش در ز کشدددی بود و چیز میخو آر جش ر
باال آورد و با اله پرسی « :حاال کجا خاکش کرد ؟» «کی ر ؟» «آ ،مید ی
کی ر میگویم ،مادر کشدددتهشددد م ».خودم ر مهار کردم و گفتم« :تو هم
مید ی قبرش کجاست ».و با همان لین مهارش سم قبرستان ر به و گفتم دد
درسدددت بیرون رمزدیل ،میان خط آهن و لیکویو هیل .سدددیس گفتم « :ز آن
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گذ شته ،و صف کردن ت صاد ها م صیبتبار ز ین مو ه با آن صفتی که
تو گمان میک ی م اسدددب آن سدددت بهگو ه بی رزشدددش میک  .گر و قعاً
دلت میخو ه به فکر مرگ غلبه ک ی »...لو گفت« :ر  »،به جا «هور  »،و با
سستی ز تاق بیرون رفت ،و من بر م در ز با چشمهایی که میسوخت
به آتش خیر ما م .سددیس کتاب ر برد شددتم .ز آن کتابها آشددغال بر
وجو نها .دختر غم گیز به ام مر ین و زنبابایی که با همه خو سددتهها
که به مر ین میگفت مادر
و م الفت میکرد ،جو ن شاد کلهقرمز فهمی
مرحومش ر ستیر ستی زن قهرما ی بود ،چون مید ست د رد میمیرد ،بهعم
شود .خودم
ع شق بزرگش ر به مر ین پ هان کرد تا دل بچه ش بر یش ت
ر گه د شتم و با اله و فریاد به سمت تاق لولیتا وی م .من همی شه به شت
ذه یِ دخالت کردن ر ترجی مید دم .حاال که با خاطر هایم به خود میپیچم
و عتر میک م ،به یاد میآورم در آن روز و در موقعیتها مشددابه همیشدده
عاد و سددبکم ین بود که حال روحی لولیتا ر ادی بگیرم و بکوشددم خودم
ر آر م ک م .وقتی مادرم ،با لباس سربی خیس ،زیر مهِ پایینآم (همی شه و ر
ینگو ه روشددن تجسددم میکردم) فس فسز ان و در عالم خلسدده ز آلپ باال
رفته بود تا برقی ز آسدددمان و ر بی زد ،من فقط یک وز د بودم و در گا به
گذشدددته هیچ حسدددرتی ز میبت مرسدددوم ر میتو م بیابم که لیظه ز
فسدددردگی م
وجو ی م ر بدده آن پیو د بز م ،گرچدده در دور هددا بعد
رو ندرما گرها بیرحما ه و با پرسشها بیجا بسیار آز رم د د  .ما میپذیرم
که مرد با ق ر ت یل من میتو دعا ک که ز حسددداسدددا همگا ی
اآگا سددت .شددای هم زیاد به ر بطه غیرعاد و سددرد میان شددارلو و
دخترش تکیه زدم .ما کته وحشت اک همه ین بیث ین ست .کمکم در
طول ز گی بیما و ددم ش من و لولیتا بر لولیتا سد تی من روشددن شد
که فالکت بارترین ز گی خا و دگی ز تقلی مضدددیک ز ا با میرم که در
در زم بهترین چیز بود که میتو ستم به ین کودک یتیم عرضه ک م بهتر
ست.
۳۳
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دوبار رمزدیل ر دی م .ز م سیر ک ار دریاچه به آنجا ر سی م .ظهر آفتابی
مثل چشددم میدرخشددی  .وقتی با ماشددین گلمالیشدد م میر م ،قطر ها
درخشدددان لماسما ِ آب ر میان کاجها دوردسدددت تشددد یص مید دم .به
سددمت گورسددتان پیچی م و در میان سددتونها سدد گی کوتا و بل ق م زدم.
بو ژ  ۱شدددارلو  .رو برخی قبرها پرچم ملی کوچکی در هو سددداکن ،زیر
بوتهها همیشهسبز ،فتاد بود .جی ،د ،چه ب شا سی د د م ظور جی .دو رد
گر مر سددت ،جو ی سددی و پ ج سدداله ،رییسدفتر ز یویورک که بهتازگی
بهخاطر کشتن زن سی و سه ساله ش ،دوروثی ،به د ر آوی ته ش بود .لو رفتن
به خاطر جرمی بی قص .د با چ ماق ز ش ر زد بود و و ر تو ماشدددی ی
گذ شته بود .ماجر وقتی رو ش بود که دو پلیس گشت م طقه کر یسلر بزرگ
و آبیر خا م گر مر (ه یه ز شدددوهرش در سدددالگرد زدو جشدددان) ر
میبی که با سدددرعتی دیو هو ر ز ت یه در م ط قه ح فاظتی آن ها پایین
میرود ( خ پلیس ها خوب ما ر حفظ ک !) .ماشدددین ز پهلو به دیرکی
میز  ،ز رو خاکریز پوشی با چمن زد ش  ،تو فر گیها وحشی و
گل ها پ ج گشدددت می گذرد و و ژگون میشدددود .چرخ ها ه وز زیر آفتاب
که پلیس ها ج از خا م جی ر درمیآور .
گرم ،آهسددد ته ،میچرخ ی
سدددت تصدددور ین بود که تصددداد معمول جاد سدددت .فسدددوس ،ب ن
زن با آسیب کوچکی که ز ماشین دی هم و ی شته .کار من
خردش
بهتر بود.
به ر هم د مه د دم .دی ن دوبار کلیسدددا سدددفی و بل و ارون ها
بی شمار عجیب بود .یادم رفته بود که در خیابانها شهرها حومه آمریکا
عابر پیاد ت ها بیشدددتر به چشدددم میآی تا ماشدددی ی ت ها .چون یادم رفته بود،
ما شین ر تو خیابان گذ شتم و میجوب ز جلو شمار  ۳۴۲خیابان الن
گذشددتم .پیش ز آدمکشددی بزرگ ،شددایسددته کمی آسددودگی بودم ،کمی
رو نپالشددی و رهایی ز سددتفر غها ذه ی .کرکر ها کاخ مو دفروش بسددته
بود  ،و یکی روبان سر م ملی م شکی ر به تابلو سفی «فرو شی» ب سته
بود .تابلو به سمت پیاد رو کج ش بود .سگی و قو ق میکرد .باغبا ی تلفن
میکرد .دوشددیز پیر روبهرویی رو یو ن پوشددی ز تاک شددسددته بود،
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بلکه ،بهجا و ،بر آزردنِ عابر پیاد ت ها دو دختر جو ن با مو دم سبی با
روپوشها خالخالی مثل هم به و خیر ش د بود  :بیشددک دوشددیز پیر
خیلی وقددت پیش مرد بود و ین دو دختر بددای د خو هرز د هددا دوقلو
فیالدلفیایی ش باش .
آیا و رد خا ه ق یمی م بشوم؟ مثل د ستان تورگنیف ،ز پ جر سیلی
ز موسیقی یتالیایی بیرون میری ت ۲دد ز پ جر تاق شیم ی :جایی که هیچ
قطعه موسیقی شیرجه میرود و موجی میپاش ؛ ک م موجود رویایی
یکشدد به که خورشددی رو پاها از ی ش پرتو
در ین عصددر فسددونشدد
فک د رد پیا و می و زد؟ اگهان متوجه شدد م ز چم ی که روز خودم زد
بودم یمفتی پوسددتطالیی و موقهو  ،ه یا د سدداله ،با شددلو رک سددفی با
چشددمها آبی ددددد سددیا درشددتش و با شددیفتگی پرهیجا ی به من گا میک .
چیز خوشدددای به و گفتم ،بیم ظورِ ب  ،تعریفی به سدددبک د یا پیر ،چه
چ شمها زیبایی د ر  ،ما و شتابان به د خل خا ه دوی و بیدر مو سیقی
قطع ش  ،و مرد تیر خشن مایی که قطر ها عرق رو پوستش برق میزد
بیرون آ م و به من خیر شدددد  .زد یک بود خودم ر معرفی ک م که با درد
ش ی ز خجالت متوجه لباسها گلآلود ،پیر هن سور خ سور خ و کثیف،
چا ه تهریشد ر و چشمها خونگرفته سرگرد م ش م .بیآنکه کلمه
بگویم ،ر آم ر هنهنک ان برگشدددتم .رو تَرَک بهیادما ی پیاد رو گل
شددبیه به گل می ا رویی بود .دوشددیز پیر روبهرویی بیصدد
ر پری
ز شددد و خو هرز د هایش صددد لی چرخ رش ر به بیرون هل د د و به
یو ن جلو خددا دده ش آورد د  ،گویی آنجددا صدددی دده تئدداتر بود و من
بازیگرش .دعا میکردم که مر ص ک و با عجله به سمت ماشی م میدوی م.
چه کوچه شدددیبد ر ! چه خیابان در ز ! برگ جریمه قرمزر گی زیر
بر پاکک م مایان ش ؛ با دقت به دو ،چهار و هشت قسمت پار ش کردم.
حسددداس کردم د رم وقتم ر ه ر میدهم .ت به سدددمت هتل مرکز شدددهر
ر م ،همان هتلی که بیش ز پ ج سال پیش با چم ن ویی و رد آن ش بودم.
تاقی گرفتم .به دو جا تلفن زدم و وبت گرفتم .ریشدددم ر زدم .حمام کردم.
لباسها سدددیاهم ر پوشدددی م و بر یک گیالس وشدددی ی به می ا ه هتل

والدیمیر ناباکوف 63 /
اخو شای
رفتم .هیچچیز عوض ش بود .می ا ه ر همان چر غ قرمز پرر
و بیرمق رو شن کرد بود؛ ین ر در روپا سالها پیش کمی تر س اک و
چ شآور بود ،ولی ین جا به ین مع ا بود که به هتلی خا و دگی کمی حال و
هو خوب میده  .پ شت همان میز کوچکی ش ستم که ولین روز ورودم به
ین شهر پشت آن شسته بودم ،درست همان روز که مستاجر شارلو ش
و گمان کرد بودم خوب سدددت ین موقعیت ر جشدددن بگیرم و با برخورد
یک صددف بطر شددامیا ی ر با و ب وشددم .همین کار دل بیچار لبریزش ر
بهگو ه کش به دست آورد .همان لیظه ،پیش متی با صورتی مثل قرص
ما د شت با دقتی ستار و ر پ جا گیالس شر ب ر بر جشن عروسی تو
سی ی گرد میچی  .ین بار عروسی مورفی دد ف تژیا بود .ساعت درست هشت
دقیقه به سددده بع زظهر بود .ز ر هرو هتل که می گذشدددتم ،مجبور بودم
گروهی ز خا م ها ر که پس ز سدددور یمروز با هز ر ریا با هم خ حافظی
میکرد دور بز م .یکی ز آنها با فریاد خش ی که شان مید د مر ش اخته به
ین سددمت پری  .زن هیکلد ر کوتاهی بود با پیر هن خاکسددتر مرو ری  .پر
هم به کال کوچکش زد بود .خا م چتفیل .
بل و باریک خاکسدددتر
دروغین به من حمله کرد ،سر پا بر فروخته و با ک جکاو
چتفیل  .با لب
هریم ی (آیا من هم همان کار ر با د لی کردم که فر ک السدددال ،مکا یک
پ جا ساله ،با سالی هور رِ یازد ساله در سال  ۱۹۴۸کرد بود؟) .خیلی زود آن
شددداد حریصدددا ه ر کامل مهار کردم .گمان میکرد من در کالیفر یا ز گی
میک م .حالِ...؟ با ک تهسددد جی لذ ب شدددی به و خبر د دم که به تازگی
دخترخو م با مه س مع ن برجسدددته و جو ی زدو ج کرد که کار خیلی
میرما ه در شمال غربی د رد .گفت با زدو جها در سنِ کم م الف ست،
و هرگز جاز میده فیلیسش که حاال هج ساله ست ینق ر زود...
مالیم گفتم« :ب له ،لب ته .فیلیس ر یادم میآ ی  .فیلیس و ردو کیو .ب له،
لبته .ر سدددتی هیچوقت به شدددما گفت که چطور چارلز هومز موقعیت کوچک
مادرش ر در آن ردوگا خر ب کرد؟»
لب ِ زپیشجمعش ش کامل میو ش .
د د زد « :شرمآور ست ،شرمآور ،آقا هامبر ! پسر بیچار همین تازگی
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در کر کشته ش ».
گفتم آیا مید که ین عبار «همین تازگی» به زبان فر سدددو خیلی
دقیقتر ز زبان گلی سی تازگیِ حادثه رخد د در گذ شته زدیک ر شان
میده  .سیس گفتم ولی من بای زود بروم.
فقط دو کوچه با دفتر وی مولر فا صله د شتم .خیلی آه سته ،با دو د ست،
قو و با حالتی جسدددتوجوگر ،با من دسدددت د د .خیال میکرد در کالیفر یا
ز گی میک م .زما ی در بیردزلی ز گی میکردم؟ دخترش به تازگی و رد
کالج بیردزلی ش بود .و حالِ...؟ همه طالعا الزم دربار خا م شیلر ر
به و د دم .جلسددده کار ِ خوبی د شدددتیم .ز دفتر و که بیرون آم م و پا به
بودم.
خیابان آفتابی و د غ ما سیتامبر گذ شتم ،مسکین خرس
حاال که همهچیز ز سر ر هم برد شته ش بود ،میتو ستم آز د ه به ه
که در ز گی د رم و
صلی م ز سفر به رمزدیل بر سم .با شیو روشم
همی شه به آن بالی م ،چهر کلر کویلتی ر در دخمه تاریکم ،جایی که و
م تظر ورود من بود تا با آر یشددگر و کشددیش برسددم ،با ماسددکی پوشددا بودم:
«بی ر شدددو کیو ،دیگر وقت مردن سدددت!» در ین لیظه وقت رم دربار
آ چه ز چهر س جی م ز و به یاد د رم بگویم دد د رم به سر غ عمو و میروم
و ت ق م میز م دددددد ما بگذ ر ین ر ت ب ویسم :در حافظه مهآلودِ اشی ز
ر جا د د م .در چ یم گاهی که به و
وشدددی ن لکل چهر وزغ ما
کرد م متوجه شباهت کمِ صور و به چهر شاد و فر گیز شر بفروش
شد م ،یکی ز خویشدا م در سدوییس؛ ما و با آن پیر هنها قشبرجسدته
حمقا ه و بو گ و بازوها چاق پشدددمالو ،تکهها کچلی رو سدددرش ،و
پیشدد متهم و بهها خوکسددیمایش ،رو همرفته ،آدم پسددت بیآز ر
بود ،و بیآز رتر ز آن بود که بشدددود و ر با شدددکار من شدددتبا گرفت .ک ون
دریافتم که در ین وضدددعیت روحی چهر ترپ ز خاطرم رفته .حاال دیگر
چهر کلر کویلتی کامل جا آن ر گرفته بود ،همان که در عکسدددی که
رو میز عمویش بود ،و ک ار آن سهپایه قاشی ،ظر فت ه ر د شت.
بیردزلی که بودم ،دکتر مول ار دلربا رو د ن هایم ج و کامل کار
کرد و فقط چ د ن پایین و باال جلو دهان ر گه د شدددت .د ن ها

والدیمیر ناباکوف 65 /
مصدد وعی ر با پالک و سددیمی امریی که رو لثهها باال و پایین دور میزد
درسدددت کرد .همه ین بر امه ها خیلی ر حتم کرد و د ن ها یشدددم در
سالمت کامل بود .با ین همه ،بر آر ستن ه پ ها ی م به بها ه باورپذیر،
به دکتر کویلتی گفتم بر فرو شا ن درد ع صاب صورتم ت صمیم گرفته م
همه د نهایم ر بکشددم .قیمت یک دسددت د ن مصدد وعی چ سددت؟
فرض ک یم سددتین وبت ر بر ما و مبر بگذ ریم ،ز آغاز تا پایا ش چق ر
طول میک ش ؟ ین روزها بر درز د معروفش کجا ست؟ آیا می شود همه ر
در یک جلسه مایشی درآورد؟
دکتر کویلتی موها سفی دود و خاکستر ر گش ر مثل سربازها زد
بود و با گو هها بزرگ و صا  ،مثل گو هها سیاستم رها ،رو گو شه
میزش ش سته بود .با پا آویز ش که اخودآگا و و سو سه گیز مثل گهو ر
عالی ش غرق شدددد بود .ول بر یم
میج ب ی در چ ی ن بر ا مه در ز م
پالکها موقتی در ست میک تا لثه م خوب جا بیفت  .بع بر یم یک د ست
د ن د یمی میسدددازد .حاال میخو ه به دها م گاهی بی زد .کفش ها
سور خسور خ سیا و سفی پوشی بود .ز سال  ،۱۹۴۶آن ابکار ر ی بود،
ولی گ مان میکرد که در خا ه آ با و ج د ش باشدددد  ،جاد گریم،
زدیک پارکی گتون .فکر بکر ست .پایش میج بی  .گا خیر ش شگفتزد
بود .زدیک شدددشدددصددد دالر بر یم خرج د شدددت .گفت همین الن میتو
ز گیر ک و ولین دست ر پیش ز شروع جر حی د نها بسازد .دهان
من بر و غار باشکوهی بود پر ز گ ج ،ما من گذ شتم و رد آن شود.
گفتم « :ه ،دوبار که به آن فکر میک م به ظرم میآی بهتر سدددت ب هم
دکتر مول ار بر یم درسدددت ک  .قیمتش خیلی باالتر سدددت ،ولی بیشدددک
د نپزشک بهتر ست».
مید م خو هایم هیچوقت در ز گی شان فر صت ین کار ر خو ه
د شددت یا ه .حسدداس بسددیار شددیری ی در پی د رد .عمو کلر سددر جایش باقی
ما  ،همچ ان به ظر میآم که در رویاسدددت ،ما آن پا در حرکتش ز
ج با ن گهو ر می ب ش آی باز یسدددتاد .در عوض ،پرسدددتارش ،دختر
و زد بلو ها اموفق ،د بالم دوی تا
سکلتی ،ر پری  ،با چ شمها
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بتو در ر پشت سرم چ ان میکم بب د که به خود آیم.
خشدابگیر ر تا ته فرو کن .خان ر چ ان بکش که صد یش ر بشد و یا
حسددداس ک ی که خشدددابگیر جا فتاد .با لذ رمَش کن .ظرفیت :هشدددت
فش  .دسته ش آبی پرر  .د رد میمیرد که شلیک شود.
۳۴
در پارکی گتون متص پمپ ب زین خیلی دقیق بر یم توضی د د که چطور
به جاد گریم بروم .بر ینکه ب م کویلتی در خا ه سدددت یا ه ،تصدددمیم
پیش تلفن ش د صددی ش ر
گرفتم به و ز بز م ،ولی زود فهمی م که چ
قطع کرد  .آیا ین مع ی ر د شت که ز آنجا رفته؟ به سمت جاد گریم به
ر فتادم .ین جاد دو زد مایل ز شهر به سمت شمال میرفت .در آن وقت
شب چ شم زها دوروبر ب سیار تاریک بود و همینطور که بزرگر ِ باریک
و پیچدرپیچ ر میپیمودم ردیفی ز دیرکها سددفی کوتا مثل روح یسددتاد
بود و شب ماها رو آنها ور چر غ ما شی م ر میگرفت و بازمیتابا
تا ی ا ین یا آن پیچ ر م ش ص ک  .میدی م در یک سمت جاد در
پوشددی با درخت ،و در بر برم
تاریک سددت و در سددمت دیگر سددر زیر
بر ز تاریکی به فضددا امریی ک وکاو
شددبپر ها مثل د هها رهاشد
من ر میشددد  .در مایل دو زدهم ،همانطور که پیشبی ی کرد بودم ،پل
عجیب سرپوشد ر مر بر لیظه پو شا و در ور آن ص ر سفی
ش سته در سمت ر ست مایان ش  .به ز طول چ ما شینب جلوتر ،در
همان سددمت ،ز بزرگر بیرون آم م و و رد جاد شدد ی گریم شدد م .بر
یکی دو دقیقه همه ش ج گل م اک ،تاریک و متر کم بود .سدددیس در آن
سددو می گاهی ،کاخ پیور ،خا ه چوبی با برجکی هرمی ،مود ر ش د  .ز
پ جر هایش ورها قرمز و زرد میتابی ؛ در سو ر رو خا ه پ ج شش ماشین
پارک بود .در سایه درختی یستادم و چر غهایم ر خاموش کردم تا بی ص
هر حرکتی ر دقیق ببی م .شای وکرها و رو سییهایش دورش ر گرفته بود .
می تو ستم جلو خودم ر بگیرم و به د خل آن کاخ فکس ی و به جشن آنها
گا ک م .میخو ستم « وجو ان گر ن و دَررَ ج» ر ببی م ،د ستا ی که در یکی
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ز مجلهها لو بود« ،عیاشیها چ فر » مبهم ،بزرگسال یسی با سیگار
مثل آلت ت اسلی ،مو د م ر ،گهبان ش صی.
آهسته به سمت شهر برگشتم ،با همان ماشین باوفایم که م فیا ه و به سبت
سرحال بر یم کار میکرد .لولیتا من! ه وز س جاق سر سه ساله ز و در ته
جادسددتکشددی بود .ه وز موج شددبپر ها ر پری با ور ماشددین من ز دل
شب بیرون میزد .ه وز ک ار جاد ها بارها تاریک ،ینجا و آنجا ،خودشان
ر سددر پا گه د شددته بود  .ه وز مردم د شددت به سددی ما میرفت  .وقتی د شددتم
د بال جایی بر گذر ن شب میگ شتم ،ز ک ار پرد سی مایی صیر یی
که می ش ز د خل ما شین تما شایش کرد گذ شتم .رو پرد ب سیار بزرگی
که به سددمت زمینها خاموش تاریک کج میشد  ،و بهر سددتی در بر بر شدب
بیمهتاب و بسیار تاریک بهگو ه سر رآمیز مثل ما روشن بود ،مرد تیر پیکر
الغر سلیه ر باال برد ،بهخاطر آن د یا ابکار پیر مو ش و و بازویش به
لرزشی و زد فتاد  ۱ددددد دمی بع ردیفی ز درختان جا ین د و شار ها
ر گرفت.
۳۵
صب فرد  ،دوروبر ساعت هشت ،آن هتل بیخو بی ر ترک کردم و م تی
در پارکی گتون دور زدم .فکر دستکار کردن صی ه قتل وسوسه م میکرد.
با ین خیال که ف ش ها هفتتیر پس ز یک هفته بیک شی ز کار فتاد
با یک د ست ف ش تاز عو ض شان کردم .به ین دو ست جون جو ی م چ ان
حمام روغن خوبی د دم که حاال میتو ستم ز شر روغن زیاد خالص شوم.
مثل پا چالق ،با پارچه و رپیچی ش کردم و در پارچه دیگر هم یک
مشت فش پیچی م.
در بیشتر ر ِ برگشت به جاد گریم رع و برقی مر همر هی میکرد ،ما
وقتی به کاخ پیور ر سی م دوبار خور شی مایان ش  ،مثل چه می سوز  ،و
پر ها در میان درختان خیسِ ب ارآلود سرو ص میکرد  .خا ه تودرتو و
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سدددال ورد به ظر در وعی گیجی و م هوشدددی غرق بود ،گویی حال خود مر
بازمی مود ،چون وقتی پاهایم ر رو زمین ف ر و امطمئن گذ شدددتم بی ختیار
حس کردم که زیاد وشی م.
ص د ز ِ مر سددکو طع هآمیز میتاطی پاسددخ د د .ما ماشددی ش تو
پارکی بود ،ین بار کروکی مشددکی .حاال کوبه ر زدم ،دوبار  :هیچکس .با
خروشی گستاخا ه در ورود خا ه ر فشار د دم د د و چه عالی ،مثل فسا هها
جن و پر  ۱قرون وسطا چرخی و باز ش  .در ر آر م پشت سرم بستم و ز میان
سالن بزرگ و ب سیار ز شتی گذ شتم .به تاق مهما ا ه گاهی ختم .متوجه
ش م که ز رو فرش تع د گیالس ستفاد ش د ر مایان می شو  .به
ین تیجه رسی م که آقا ه وز در تاق خو ب بزرگ خا ه خو ب ست.
ب ین ترتیب ،کشانکشان ز پلهها باال رفتم .دست ر ستم میکم به دوست
جون جو ی پتوپیچش م چسبی بود و دست چیم رد چسب اک ر پلهها ر
و زش میکرد .ز سه تاقی که و رسی کردم یکی ش بیشک در شب گذشته
ستفاد ش بود .کتاب ا ه پر ز گل د شت  .تاقی دیگر بهو قع بره ه بود با
آی هها بی شمار و عمیق ۲و رو زمین لغز ش پو ست خر سی قطبی .خا ه
به سرم زد .هر وقت آقا ز سفر
تاق ها دیگر هم د شت .فکر خو شای
سددالمتیب شددش به ج گل برگردد ،یا ز ک ام م فی ش بیرون آی  ،بر مرد
مسدددل لرز ی با بر امه در زِ در پیشِ رو عاقال ه سدددت که همباز ش ر ز
قفل کردن درِ تاقی به رو و بازد رد .در تیجه ،د ستکم پ ج دقیقه ،آ شکار
دیو ه ،و دیو هو ر آر م ،منِ شکارچی سیر ش و بس م ست و پاتیل ،هر چه
کلی در هر قفلی بود چرخا م و همه ر با دسدت آز دِ چیم در جیبم گذ شدتم.
ز آنجا که خا ه ق یمی بود ،فضاها خ صو صی ب سیار بر یش طر حی ش
بود ،برخال جع به ها سدددیرآمیز مروز که در آن ها فقط میشدددود ز
د ست شویی ،ت ها جا قفل ش ی خا ه ،بر رفع یاز م فی ز ا شویی ستفاد
کرد.

والدیمیر ناباکوف 69 /
ز د ست شویی حر زدم؛ د شتم میرفتم سومی ش ر و ر سی ک م که آقا
ز آن بیرون آم و ص ری تن کوتا آب پ شت سرش بل ش  ۳.متا سفا ه
دیو ر گوشدددده ر هرو مر خوب ز م ی ن د ی و پ هان کرد .مرد بود با
صور خاکستر  ،چشمها پفآلود ،موها کرکسان و گوری رو سر
تُ ُک ،ما ه وز عالی میشد و ر بازشد اخت .و ر در آن ربدوشدامبر ب فش،
بسیار شبیه به ربدوشامبر که من د شتم ،خوب و رسی کردم .یا مر ی  ،یا
توهمی آشددد ا و بیخطر دی  .مثل ر رفتن در خو ب ز پلهها پایین میرفت و
پاها پرمویش ر جلو من به مایش می گذ شدددت .آخرین کلی ر در جیبم
گذ شدددتم و و ر تا سدددالن ورود د بال کردم .درِ ورود خا ه ر همزمان با
به بیرون گاهی بی زد .آدم
دها ش یمهباز کرد تا ز شدددکا آفتابتابی
فکر میکرد شدددای مهمان دودلی ز زد و ز جلو در پس رفته سدددت.
سیس ،در حالی که ه وز شب بار یپوش ر که در میا ه ر پلهها یستاد بود
ادی میگرفت ،ز سدددالن پذیر یی به تاق شدددیمن د جی رفت .در ین لیظه
فهمی م که و صیی و سالم ست ،ز و دور ش م و در آشیزخا ه آر سته به
میز بار با دقت دستمال کثیف پیچی دور دوست جون جو ی م ر باز کردم.
مو ظب بودم هیچ لکه روغ ی رو کروم جا گذ رم .فکر ک م میصدددول
ادرست گرفته بودم ،سیا بود و ب جور همهجا پاشی بود .به شیو معمول
پروسددو سددم ،دوسددت جون جو ی بره ه م ر در ها گا تمیز گذ شددتم و به
سمت تاق کوچک د ج رفتم .ق مهایم ،همانطور که گفتم ،ف ر بود ،شای
بر جام موفق یتآمیز بر ا مه م ز یاد ف ر بود .ما قلبم با لذ ببرآسددددا
میکوبی  .زیر پایم گیالس شر بی ر خرد کردم.
آقا تو مهما ا ه شرقیمآبش بود که مر دی .
با ص بل خ ش ی پر سی « :تو دیگر که ه ستی؟» د ستهایش چیی در
جیبها ربدوشددامبرش و چشددمهایش ثابتشدد رو قطه در شددمال
شرقی سرم« .تو بروستر یستی؟»
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حاال دیگر آشکار بود که ذه ش تار بود و به صطالح کامل زیر فوذ من.
مودبا ه پاسخ د دم« :بله درست ست ،موسیو بروسترم .حاال پیش ز شروع
بهتر ست کمی با هم حر بز یم».
به ظر خشددد ود میآ م  .سدددب یل ها کثیفش ر پی چا بود .بار ی م ر
درآوردم .زیرش کت و شلو ر سیا پو شی بودم ،و پیر هن سیا  ،بیکر و .
رو دو تا ص لی ر حتی شستیم.
خار و
گو ه خاک ستر گو شتالو و زبرش ر با ص قرچقرچ بل
با یشدد یکور ش د نها مرو ری کوچکش ر شددان د د و گفت:
«می د ی ،تو شبیه جک برو ستر ی ستی .م ظورم ین ست که شباهت تو به و
خیلی چ شمگیر ی ست .یکی به من گفت و بر در هم د رد که همین شرکت
تلفن ر د ر میک ».
به د م ختن و ،پس ز آن سدددالها تاسدددف و خشدددم ...گا کردن به
موها سیا پ شت د ستها چاق و کوتاهش ...پر سه زدن با ص چ شم رو
بری شم ب فش ربدو شامبر و و سی ه پ شمالویش ،رو سور خها آی
رو آن سدددی ه ،و کثافت ،و موسدددیقی و درد ...با ین آگاهی که ین حقه باز
مادون سددان با عزیز من بچهباز کرد  ،آ  ،با عزیز من ...چه لذ
یمهز
تو نفرسایی د شت!
« ه ،من بروستر یستم ،ه خودش و ه بر درش».
سرش ر کج کرد ،بیش ز پیش خوشیال ش .
«یک ح س دیگر بزن ،دلقک».
مر به خاطر تلفن ها ر دور ذیت
دلقک گفت« :آ  ،پس تو یام
ک ی؟»
«گهگاهی ز ر دور میز ی ،ه؟»
«بب شی  ،چی گفتی ؟»
گفتم ،گفتم که فکر کردم تو گفتی هرگز...
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گفت« :مردم ،مردم ،د رم ز گاهی کلی میگویم ،شددما ر متهم میک م،
بروسدددتر ،ما مید ی خیلی مسددد ر سدددت که مردم بیآنکه در بز به ین
خا ه لع تی هجوم میآور  ،ز مستر ح ستفاد میک  ،ز آشیزخا ه ستفاد
میک  ،تلفن میز  .فیل به فیالدلفیا ز میز  ،پت به پتاگو یا .من هم
پول تلفن آنها ر میپرد زم .تو چه لهجه مس ر د ر  ،کاپیتان».
گفتم« :کویلتی ،دختربچه به ام دلورس هیز ،د لی هیز ،یاد میآی ؟
د لی ،به ام دلورس ،کلر دو؟»
«صدد درصدد  ،شددای و ین ز ها ر زد  ،صدد درصدد  .به هر جایی .به
پار د یس ،و ش گتن ،کا یونِ جه می .کی همیت میده ؟»
«من همیت میدهم ،کویلتی .مید ی ،من پ ر د لی م».
ا شر
گفت« :چر گو .تو پ رش ی ستی .تو یک خارجی  ،مای

دبی .یک بار یک فر سو  Proud Fleshمن ر La Fierté de la

 Chairترجمه کرد .چر ».
« و بچه من بود ،کویلتی».
در وضددعیتی بود که بهر سددتی میتو سددت ز هیچ موضددوعی یکه ب ورد،
ولی هار و پور کرد ش خیلی باورکرد ی بود .وعی فکر مبهم و هو شیار
چ شمهایش ر به س ه ز ز گی رو شن کرد .ما بیدر دوبار خاموش
ش .
گفت« :من خودم هم خیلی بچهها ر دو ست د رم ،و پ رهای شان ز بهترین
دوستان من ».
سرش ر برگرد  .د بال چیز میگ شت .به جیبهایش ضربه زد .سعی
کرد ز رو ص لی ش بل شود.
گفتم« :ب شین!» گویی بل تر ز آنکه میخو ستم د د زدم.
با آن رفتار عجیب ز ا ه ش ،گلهآمیز ،گفت« :الزم یسدددت بر سدددرم فریاد
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یک خ سیگار میمیرم».

بز ی .فقط میخو ستم سیگار پی ک م .د رم بر
«در هر صور د ر میمیر ».
 ،د ر دیگر حوصدددلدده م ر سدددر میبر  .چدده
گفددت« :آ  ،و
میخو هی؟ شدما فر سدو هسدتی آقا؟ چیز می وشدی؟ بیا برویم تو بار و
یک گیالس بز یم»...
به هفتتیر تیر کوچک تو دستم طور گا میکرد که گویی د شتم
آن ر به و پیشکش میکردم.
با لی ی ک ش ر گفت« :بگو ببی م (حاال د شت ز کلهخرها د یا فیلمها
تقلی میکرد) ،چه هفتتیر معرکه د ر  ،بر آن دختر چه میخو هی؟»
دستی ر که در ز کرد بود طور زدم که پایین فتاد و ه گامی که دستش
ر پس میکشدددی به جعبه کوچکی رو میز کوتا ک ارش خورد و جعبه
و ژگون ش  .یک مشت سیگار ز تو آن بیرون ری ت.
کیپلینگ۴

ر یاد میآی ؟»
با خوشدددیالی گفت« :بفرما ،ین جاسدددت.
سیس به زبان فر سو گفت« :یک زن فقط یک زن ست ،ما کاپور ل سیگار
ست ۵.حاال کبریت الزم د ریم».
گفتم« :کویلتی ،ز تو میخو هم حو سدددت ر جمع ک ی .تا یک لیظه
دیگر میمیر  .ز ین به بع  ،همانطور که همه ما مید یم ،شای فقط تا ب
 .حو سدت ر جمع کن.

شدک جه باشد  .تو آخرین سدیگار ر دیروز کشدی
سعی کن بفهمی چه تفاقی د رد بر یت می فت ».
یکریز سیگار دروم ر ریز میکرد و خرد هایش ر میجوی .
گفت« :دلم میخو ه حو سم ر جمع ک م .تو یا ستر لیایی ه ستی یا یک
آل ما ی .آ یا حت ماً با ی با من حر بز ی؟ مید ی ،ین خا ه
پ اه
غیریهود ها ست .شای بهتر با ش ز ینجا دور شو  .و دیگر آن هفتتیر ر

هم شا م  .خودم تو تاق موسیقی یک سترن د الگر ق یمی د رم».
دوسددت جون جو ی م ر به سددمت پایش که تو دمیایی بود شددا ه رفتم و
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ماشدده ر فشددار د دم .صدد تق د د .کویلتی به پایش گا کرد ،به هفتتیر و
دوبار به پایش .بار دیگر تالش س ت دیگر کردم ،و با ص م س ر
ضعیف و جو ی شلیک ش  .فش رفت تو فرش صورتی کلفت ،و من به
ین حسددداس فلجک رسدددی م که روغن فقط به د خل چکی بود و ممکن
ست دوبار به بیرون شت ک .
کویلتی گفت« :میفهمی م ظورم چیست؟ بای کمی بیشتر مر قب باشی .تو
ر به خ آن ر ب به من».
بل شدد که ز من بگیردش .هلش د دم و تو صدد لی شددا مش .لذتم
د شت ر میباخت .بهترین موقع بود که و ر ابود ک م ،ولی بای میفهمی
بر چه ابود میشدود .وضدعش به من هم سدر یت کرد .هفتتیر د شدت تو
دستم میل گی .
گفتم« :حو ست ر ب به د لی هیز که دزدی ش».
فر یاد زد« :من زد ی مش .من و ر ز دسددددت یک م یر ج سدددی
حیو نصدددفت جا د دم .بهجا ینکه به پا من شدددلیک ک ی ،درجه ر
شا م ب  ،بوزی ه .درجه کجاست؟ من مسئولیت بیسیر کردن دیگر ن ر
به عه میگیرم .م س ر ! آن سفر لذ ب ش قبول میک م که خیلی مای شی
و مسددد ر بود ،ما تو و ر پس گرفتی ،گرفتی؟ حاال بیا برویم یک چیز
ب وشیم».
ز و پرسی م که دلش میخو ه شسته بمیرد یا یستاد .
گفت« :آ  ،بگذ ر فکر ک م .سؤ ل س تی ست .پی شام بود ،شتبا کردم .و
الن هم ز ته دل پشدددیما م .گوش کن ،من با د لی تو هیچ صدددفا کردم .و قعیت
غم گیز ین ست که من ز ظر ج سی اتو م .و و ر به سفر بسیار عالی بردم.
با آدمها فوق لعاد آش ا ش  .هیچ مید ی»...
تلوتلو خورد و رو من ف تاد و ه فتتیر به زیر میز
سدددیس بهشدددد
ک شود ر پر ش  .خو شب تا ه ،و بی شتر بیقر ر و شتابزد بود تا یروم  ،و
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من هم با کمی س تی و ر تو ص لی ش پر کردم.
کمی فس فس زد و دستهایش ر رو سی ه ش گذ شت.
گفت« :حاال کار ر که میخو ستی کرد  »،و سیس به فر سو گفت:
«تو دردسر خوبی فتاد دوست من».
زبان فر سو ش د شت بهتر میش .
به دوروبر گاهی کردم .شای  ،گر (شای میتو ستم هفتتیر ر ز زیر میز
برد رم) رو دستها و ز وهایم؟ خطر ک م؟
با دقت مر میپایی  .دوبار به فر سو پر سی « :به ین ترتیب حاال چهکار
ک یم؟»
خم ش م .تکان ورد .کمی بیشتر خم ش م.
گفت« :آقا عزیز من ،دسدددت برد ر و با مرگ و ز گی باز کن .من
یک مایش امه ویسدددم .تر ژد وشدددته م ،فکاهی وشدددته م و مایش امهها
ت یلی .فیلمها خصددوصددی ز د سددتان جاسددتین ۶و دیگر د سددتانها رو بط
پ جا و دو مایش امه م .خوب
ج سدددی ارو قرن هج هم .من ویسددد
مید م چهکار ک م .بگذ ر ین ر حل ک م .شدددای جایی چماقی باشددد  ،بهتر
ست بروم بیاورم ،و بع میبی یم چ مرد حالجی».
همینطور که حر میزد ،با د قت و وسدددو س و حی لهگر ه دو بار ز
جایش بل ش  .من هم همزمان که چشمم به و بود کورمالکورمال زیر میز ر
میگشتم .اگهان متوجه ش م و متوجه ش بود که گویا من متوجه ش م سر
دوسدددت جون جو ی م ز گوشددده دیگر میز بیرون زد  .دوبار به جان هم
بیدسددتوپا تو بغل هم یگر بر زمین غلتی یم.
فتادیم .مثل دو بچه گ
زیر ربدوشددامبرش ل ت و شددهوتی بود ،و وقتی و رو من غلتی حسدداس
خفگی به من دسددت د د .دوبار من رو و غلتی م .ما رو من غلتی یم .آنها
رو و غلتی  .ما رو ما غلتی یم.
ح س میز م که ین کتاب بهصدددور چاپشددد خو

میشدددود ،در
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ستین سالها  ۲۰۰۰میالد ( ،۱۹۳۵سال تول لولیتا ،به ضافه ه شتاد یا
ود سدال ،عمر در ز باشد  ،عشدق من) ،و خو ها پیر بیگمان صدی ه
آشددد ا فیلم ها وسدددترن بچگی هایشدددان ر به یاد خو ه د شدددت .لبته
کشمکشمان مشت و کتککار و مبلها درپرو ز و مایشی ر شت .من
گ بودیم ،پر ز پ به و که ه پار ها کثیف .غلت زدن ها
و و دو خ
ساکت ،رم و بیقاع رو ب شی ز دو دیب ،که یکی با مصر مو د م ر
کامل به هم ری ته بود و دیگر با قلبی اسدددالم و خوردن جین زیاد اتو ن
جسمی بود .وقتی سر جام سالح رزشم م ر صاحب ش م ،و مایش امه ویس
دوبار رو ص لی کوتاهش شا ش  ،هر دویمان چ ان فس فس میزدیم
که گاوچر نها و گو سف د رها پس ز درگیر های شان هرگز چ ین فس فس
میز .
ت صمیم گرفتم هفتتیر ر و ر سی ک م دددددددددد عرق ما ممکن بود چیز ر
خر ب کرد باش دددد د و پیش ز جام ب ش صلی بر امه فسم ر بازیابم .بر
پر کردن ین مکث ،ز و خو ستم خودش حکمش ر ب و دددددددددد در قالب
شاعر ه که من به آن د د بودم .عبار «د در سی شاعر ه» عبارتی ست که
در ینجا شای بشود بهدرستی بهکار برد .س ه ر به دستش د دم.
گ فت« :ب له ،فکر بکر سددددت .ب گذ ر بروم عی ک م طال عه م ر ب یاورم»
(خو ست بل شود).
« ه».
«هر طور شما بگویی .بل ب و م؟»
«بله».
« ینطور ست .میبی م به شعر وشته ش ».
چون تو ز گ اهکار سوء ستفاد کرد
چون تو سوء ستفاد کرد
چون تو ز ضعف من سوء ستفاد کرد

۷...
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«خیلی خوب ست ،مید ی؟ صالً معرکه ست».
...وقتی مثل حضر آدم بره ه یستادم
جلو قا ون و همه ستار ها فریبکارش
«آ  ،عالیست!»
...چون تو سوء ستفاد کرد ز یک گ ا
وقتی اتو ن پوست می ختم خیس و شک
در آرزو بهترینها
در رویا زدو ج در یالتی کوهستا ی
تا ب بر ت ت رو نِ لولیتا...
«به آنجا رسی ».
چون تو سوء ستفاد کرد
ز پاکی صیل درو ی
چون تو مر گول زد دد
«کمی تکر ر ش  ،چه؟ کجا بودم؟»
چون تو مر ز رستگار م بری
چون تو و ر در س ی برد که
دخترکان با بز رگان شقک باز میک
«هرز ش  ،هان؟»
دخترک کرکد ر که ه وز گل به موهایش میز
که ه وز در غروبی ر گین ذر میخورد
وقتی بومیان بر ز کشتگرها مزدگرفته ر میبرد
چون تو و ر دزدی
ز حامی عبوس و متی ش
در چشمها س گینپلکش تف ختی
خرقه زردش ر پار کرد و در پگا

والدیمیر ناباکوف 77 /
و تاز

و بغلتا

خوکی ر رها تا بر
ب عشق و خشو ت ر
مت و ا می ر  ،و تو
عروسک کود ی ر قطعهقطعه کرد
و سرش ر بیرون ختی
بهخاطر همه کارهایی که تو کرد
بهخاطر همه کارهایی که من کردم
بای بمیر .

«خب ،آقا ،ین بیتردی شددعر خوبیسددت .تا جایی که من مید م ،بهترین
شعر توست».
کاغذ ر تا کرد و به من برگرد .
ز و پرسی م که آیا پیش ز مرگش حر مهمی بر گفتن د رد .هفتتیر
کشی .
دوبار بر یش آماد ش  .به آن گا کرد و آ بل
گفت« :حاال به من گا کن ،مک ،تو مسددتی و من هم مریض .بیا ماجر ر
عقب بی زیم .من به آر مش حتیاج د رم .بای اتو ی ج سی م ر درمان ک م.
ببر  .ین شدددوخی هفتتیرباز
دوسدددتان بع زظهر میآی که مر به باز
د رد کار بیمع ی ترسددد اکی میشدددود .ما مرد ن فرهی ته د یاییم ،ز هر ظر:
ر بطه ج سی ،شعر آز د ،مرتبه .گر تو با من د شم ی بورز  ،من هم آماد م
بهطرز امعمولی تالفی ک م .حتا دویل ق یمی ،با شم شیر یا هفتتیر ،در ریو یا
هر جا دیگر ،فرق میک  .مروز حاف ظه و ه ر سددد ور م خیلی خوب
ی آلی بود
ی ست ،ما ر ستیر ستی ،آقا هامبر عزیز ،تو پ رخو
و من هم به ش ص زیر سرپرستی تو صر ر کردم که به من بییو د .و بود که
مر و د ر کرد به خا ه شادتر ببرمش .ین خا ه سبت به آن خا همزرعه که
با دو ستان در آن ز گی میکردیم مروز ی ست .ما جاد ر ست ،تاب ستان و
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زمستان دلچسب ست ،و در یک کالم خا ه ر حتیست .ب ابر ین ،وقتی بر
باز شدسدتگی بر همیشده به گلیس یا فلور س بروم ،شدما میتو ی به ینجا
بیایی و ز گی ک ی .مال تو میشدددود ،ر یگان .به شدددرطی که آن هفتتیر
فالنفالن ش (فیش ب سیار رکیکی د د) ر که به سو من شا ه رفته زمین
بی ز  .در ضددمن ،مید م که آیا به چیزها عجیب و غریب عالقه د ر یا
ه؛ گر د ر  ،میتو م سدددوگلی به تو ب هم ،موجود عجیب هیجان گیز ،
دختر جو ی با سه پ ستان ،یک ژیگول قرتی .ین موقعیت ادر و شگفت گیز
و لذ ب ش طبیعت سدددت .حاال بیا عاقال ه رف تار ک یم .تو فقط مر بهطرز
وحشت گیز زخمی خو هی کرد و خود در ز ن خو هی پوسی  ،من هم
در م طقه گرمسدددیر بهبود خو هم یافت .قول میدهم ،بروسدددتر ،تو ینجا
خوش خو هی بود ،با سدددرد به بزرگ شدددر ب ،و همه درآم م ز مایش
بع  ،الن خیلی پول در با ک رم ،ما درخو ست و م کرد م دددددد مید ی،
همانطور که بارد میگوی  ،با آن بی ح سا سی تو سرش ،و م میگیرم و و م
میگیرم و و م میگیرم .سدددود ها دیگر هم در م یان سدددت .ین جا قا بل
عتمادترین پیشددد مت ها رشدددو د د ی ر د ریم ،خا م ویبریسدددا ،سدددم
عجیبیسددت ،که هفته دو بار ز دهک میآی  ،فسددوس که مروز میآی ،
چ دختر و و د رد که همه دختر  ،دربار رییس پلیس هم یکی دو کته
مید م که به همین دلیل برد من ست .من مایش امه ویسم .به من مترلی
آمریکایی میگوی  .من میگویم ،مترلی ددددد شمترلی  .د ست برد ر! ین
کار خیلی تیقیرآمیز سددت ،و من مطمئن یسددتم که د رم درسدت کار میک م.
هرگز هرویین ر با ر م مصر کن .حاال مثل بچه آدم آن هفتتیر ر بی ز.
من کمی همسدددر عزیز ر میشددد اختم .تو میتو ی ز کم لباس ها من
سددتفاد ک ی .ر سددتی ،یک چیز دیگر ،ین یکی ر دوسددت خو هی د شددت.
ز چیزها شهو گیز د رم .فقط بر مو ه
طبقه باال کلک سیون بیما
بگویم :ک تاب فیسدددی در قطع رحلی به ام باگریشدددن آیل ثر مل ی ویز،
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جها گرد و رو ندرما گر ،ز ی برجسته ،کار برجسته د د آن هفتتیر ر بی ز
دددددددد با ه شتص و چ عکس ز آلت مرد ه که در سال  ۱۹۳۲در باگری شن،
دریا بارد  ،متیان کرد و ز زد  ،تصاویر بسیار روشن ،طر حی ش با
عشق و زیر آسمانها دلیذیر د د آن هفتتیر ر بی ز .ز آن گذشته ،میتو م
ترتیبی ب هم که در مر سددم ع م شددرکت ک ی .خیلیها مید که ص د لی
لکتریکی زرد ست»...
آتش .ین بار به چیز س تی زدم .پشت ص لی ج بان سیاهی ر زدم ،یکی
شبیه ص لی ج بان د لی شیلر دددددددد گلوله م به سمت درو ی تکیهگا ص لی
شروع کرد ت ت ج بی ن ،چ ان ت و با
خورد ،و ز پی آن ص لی بیدر
چ ان شدددور که هر کس و رد تاق میشددد ز ین معجز دوگا ه شددداخ
درمیآورد :صد لی خودبهخود و با وحشدت میج بی و صد لی دسدتهد ر که
بود .و هم در حالی که
ب فش من تو آن بود خالی ز هر ج ب
ه
گشدددتا ش ر در هو تکان مید د و ت کیلش ر میج با مثل باد به تاق
موسیقی و رد ش و ثا یه بع من و و ز دو سو در که کلی ش ز چشمم
فتداد بود تقال میکردیم و فس فس میزدیم .دوبدار بردم ،و در لیظده
اگها یِ بع کلر پیشبی ی ش ی شست پشت پیا و و ترکیبی ز چ قطعه
خشدددن و بسدددیار آشدددفته ر و خت .آرو ر پایی ی ش میلرزی  ،دسدددتها
زهمگشود ش پرت ش رو کلی ها شیرجه میرفت ،و پر ها دماغش فسی
ر که ه گام درگیر مان حبس ش بود با ص بیرون مید د .ه وز د شت آن
آو زها اخوشدددای ر میخو و بیهود میکوشدددی با پایش وعی جعبه
دریا ورد زدیکِ پیا و ر باز ک  .گلوله بع م ز ک ارش گذشدددت .ز
رو ص د لی ش بل و بل تر ش د  ،مثل یجی سددکی پیر ،موسددفی دیو ه ،مثل
آبفشدددان ُل فیثفول ،مثل یکی ز کابوس ها ق یمی م ،به سدددو بل
امعمول ،یا چ ین چیز  ،بل شددد  ،و کوشدددی فس بکشددد  .ه وز د شدددت ز
موسیقی سیا پرسروص میلرزی دددددددد سرش ر به پشت برد تا زوز بکش ،
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د ستش ر به پی شا ی ش ف شار د د و با د ست دیگر میکم به زیر بغلش چ سبی ،
گویی ز بور آنجا ر یش زد باشدد  ،رو پاشدد ههایش پایین آم و دوبار
طبیعی ش و به سمت پذیر یی دوی .
مرد ربدوشامبرپوشی
متوجه شدد م من هم مثل کا گورو ،با پرشها دوتایی سددهتایی ،ز پی و
میدوم ،و پس ز جه شی دوگا ه رو پاها صافم ر ست می ی ستم ،سیس با
جهشدددی مثل پرش ها خمش اپذیر رقصددد ها باله میان و و درِ ورود
میپرم تا جلو و ر بگیرم ،چون مید م درِ ورود درست بسته ش .
اگهان ،متین و تا ز ترشددرو ،ز پلهها پهن به سددمت باال رفت .من
هم موقعیتم ر تغییر د دم ،ولی د بال و به سددمت باال خا ه رفتم ،بلکه سدده یا
چهار بار پی درپی شدددلیک کردم و در هر آتش و ر زخمی کردم؛ هر بار که
ین کار وح شت اک ر با و کردم صورتش مثل صور م ضیک دلقکها به
هم پیچی  ،مثل ینکه د شت دردش ر بزرگ مایی میکرد .کمی سرعتش ر
کم کرد ،چشددمها یمهبسددته ش ر چرخا و «آ » ز ا ه گفت .هر بار که
گلوله به و میخورد چ ان به خود میلرزی که گویی د شتم قلقلکش مید دم،
و با هر گلوله ک  ،سدددربههو و بیپرو یم ،همزمان با به خود پیچی ن ها
وحشدددت اک ،لرزشها ،یشددد ها ،با لهجه تقلی بریتا یایی ش ،زیر لب و
بهطرز عجیب و بری بری و حتا با لی ی مهربان ،میگفت« :آ  ،درد د رد
آقا ،بس کن! آ  ،ب جور درد میآورد ،آقا عزیزم .خو هش میک م ،دست
برد ر .آ  ،خیلی درد د رد ،خ یلی درد د رد ،و قع داً ...خ د ! هددا ! ین د یگر
فر گیز ست ،ر ستیر ستی بای  »...وقتی به پاگرد ر سی  ،ص یش کش
میآم  ،ما بهرغم همه سدددرب هایی که در ب ن بادکرد ین بیچار جا
مید دم ،همچ ان پیوسته باال میرفت دددد د ینجا بود که با بیم و گر ی فهمی م
د رم رمق تاز و رژ به و میدهم و تا کشدددت ش خیلی فاصدددله د رم ،گویی
گلولهها کیسولهایی بود که در آنها کسیر مستیآور قو میرقصی .
با دستها سیا و خو ی دوبار ین چیز ر پر کردم دد من به چیز دست
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زد بودم که و با خون غلیظش به آن دسددت زد بود .سددیس باال پلهها به و
پیوستم .کلی ها مثل سکهها طال تو جیبم جری جری میکرد .
کشددددانکشددددان ز تاقی به تاق دیگر میر فت و معجز و ر خون ز و
میری ت .میکوشددی پ جر باز پی ک  ،سددرش ر تکان مید د ،و ه وز
سعی میکرد مر ر ضی ک و ر ک شم .سرش ر شا ه رفتم .خون شاها ه
ب فشر گی ز جایی که پیشتر گوشدددش بود بیرون ری ت .در همین حال به
تاق خو ب بزرگ خا ه پ ا برد.
سرفه میکرد و تف میکرد و میگفت« :برو بیرون ،ز ینجا برو بیرون؛»
و در کابوسددی ز شددگفتی دی م که غرق خون سددت ،با ین همه به ت ت و بش
رفت و خودش ر با پتو و مالفهها آ شفته ت ت پو شا  .ز رو پتو ز زدیک
به و گلوله دیگر شدددلیک کردم .در ین لیظه به پشدددت در ز کشدددی  ،و حباب
ز

بزرگ صورتیر گی به شا ه جو ی رو لبهایش شکل گرفت ،و به
بادک ک بزرگ ش و ترکی .
شای بر یکی دو ثا یه رتباطم ر با و قعیت ز دست د دم دددددددد آ  ،ه،
میگویم ز خود بی ود ش د بودم و ین چیزهایی که مجرمها معمول شددما
میگوی ؛ بهعکس ،دلم میخو ه رو ین و قعیت ت کی ک م که من مسئول
خون حبابی ش بودم؛ ما وعی تغییر لیظه رخ د د،
هر قطر ری ته ش
گویی در تاق ز اشویی م بودم ،و شارلو  ،رو ت ت و ب ،بیمار بود .کویلتی
بسددیار بیمار بود .بهجا هفتتیر ،یکی ز دمیاییهایش ر در دسددت د شددتم و
رو هفتتیر ش سته بودم .سیس کمی رو ص لی ک ار ت ت و ب جابهجا
ش م و ر حتتر شستم ،و به ساعت مچی م گا کردم .شیشه ساعت فتاد
بود ولی تیکتاک میکرد .ین وضع و بار بیش ز یک ساعت طول کشی .
سر جام ،خاموش ش  .حاال هت ها به حساس رهایی رسی م که بار س گینتر
ز بار که می رهایی ز آن ر د شتم بر من ،رو من و با من بود .میتو ستم
خودم ر ر ضدددی ک م و به و دسدددت بز م و ببی م آیا و قعاً مرد یا ه .وضدددع
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ینگو ه بود :یکچهارم صورتش رفته بود ،دو مگس گر ن ز ک شته ش ن به
حساس خوشب تیِ باور کرد ی رسی بود  .دستهایم در وضعیت بهتر ز
دسدتها و بود  .تو دسدتشدوییِ چسدبی به تاق خو ب آنها ر تا جایی
که میش د شددسددتم .حاال میتو سددتم بروم .وقتی به پاگرد رسددی م ،با ش دگفتی
که آن ر ص ز گی صر در گوشم تلقی
دریافتم ص وزوز سرز
کرد بودم بهو قع آمیز ز ص د ها و موسددیقیِ ر دیو بود که ز تاق پذیر یی
میآم .
فهم ی م چ فر بود که تاز ز ر رسددد ی بود و با خوشددد یالی
مشروبها کویلتی ر می وشی  .مرد چاقی رو ص لی ر حتی شسته بود؛
و دو دخترک زیبا و سدددفی با موها سدددیا بیشدددک خو هر بود  ،بزرگ و
کوچک (که ین یکی می شدددود گفت بچه بود) ،ک ار هم ،متین رو کا اپه
شسته بود  .آقا سرخچهر با چشمها آبی یاقوتی د شت ز آشیزخا ه
می ا هما دو تا گیالس میآورد ،و دو یا سددده زن در همان آشدددیزخا ه گپ
میزد و تو لیو ن ها یخ میری ت  .جلو در یسدددتادم و گفتم« :من همین
الن کلر کویلتی ر کشتم ».مرد سرخچهر که د شت یکی ز وشی یها ر به
دختر بزرگتر مید د گفت« :خوب کرد  ».مرد چاق گفت« :یکی بای خیلی
وقت پیش ین کار ر میکرد ».مرد موبور که ر مویش رفته بود ز پ شت
میز بار پرسدددی « :تو ی ،ین آقا چه میگوی ؟» آقا سدددرخچهر پاسدددخ د د:
«میگوی کیو ر کشته ست ».مرد دیگر که خوب دی میش  ،ز گوشه
که خم ش بود تا صفیهها مو سیقی ر و ر سی ک  ،گفت« :خب ،به ظرم
ما همه بای یک روز ین بال ر سدددر و بیاوریم ».تو ی گفت« :به هر حال ،بهتر
سدددت بیای پایین .گر میخو هیم به آن باز برویم ،بیش ز ین میتو یم
م تظرش بما یم ».مرد چاق گفت« :هی ،به ین مرد یک گیالس ب  ».ز ی که
شلو ر ر حتی پوشی بود ز دور آبجویی ر شا م د د و پرسی « :آبجو؟»
فقط دو دخترِ رو کا اپه که هر دو سیا پوشی بود و دختر کوچکتر
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با چیز سفی دور گرد ش باز میکرد حر میزد  ،فقط لب میزد :
خیلی جو ن ،خیلی شهو ی .وقتی موسیقی لیظه قطع ش  ،اگهان ص یی ز
پله ها آم  .من و تو ی ز سدددالن بیرون پری یم .با شدددگفتی دی م که کویلتی
خودش ر کشانکشان به پاگرد رسا و ما میتو ستیم و ر ببی یم که تپتپ
خودش ر بل میک و پرتاب میک و سیس خاموش می شود ،ین بار بر
همیشه ،پشته ب فش.
گفت« :زود باش کیو ،فکر میک م و ه وز »...به سدددالن
تو ی با خ
پذیر یی برگشت ،بقیه جمله ش در سروص موسیقی گم ش .
با خودم گفتم ین بوغآمیزترین صدددی ه بود که کویلتی بر من باز
کرد .با قلبی سددد گین خا ه ر ترک کردم و ز ر هی که با پرتوها خورشدددی
خالخال ش بود به سمت ما شی م رفتم .در دو سو خودرو من دو ما شین
دیگر پارک ش بود و بر

بیرون آم ن کمی ذیت ش م.

۳۶
بقیه د ستان کمی یک و خت و بیروح ست .آه سته به سمت پایین تیه
ر م ،و در ین لی ظه فهم ی م که با ه مان سدددر عت کم در ج هت م الف
پارکی گتون میروم .بار ی م ر تو رختکن و دوسدددت جون جو ی م ر تو
حمام جا گذ شته بودم .ه ،ین خا ه بود که من دوست د شته باشم تو آن
ز خود میپرسدددی م که آیا ممکن سدددت جر ح ابغه
ز گی ک م .بیه
۱
ب و ه کویلتی چهلتکه ،کلِر آبسدددکیورِ ر ز ک  ،که خوب ه کار خود
و ه سر وشت بشر ر تغییر خو ه د د .ه آنکه بر یم مهم باش ؛ رو همرفته،
دلم میخو ست همه ین کثافتکار ر فر موش ک م د د و وقتی فهمی م که
که بر یم به همر د شدددت ین بود که مجبور بودم
و مرد ت ها خشددد ود
ما ها دور بهبود درد اک و چ شآورش ر با خبر هایی ز جر حی ها
اگفت ی و عود کردن ها دوبار پیگیر ک م و شدددای هم به مالقاتم بیای و
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مجبور شدددوم خودم ر توجیه ک م که و روح یسدددت .توماس ۲در خود چیز
د شدت .ر سدتی خیلی عجیب سدت که حس المسده ،که سدبت به حس بی ایی
سان ب سیار بی رزشتر ست ،در لیظه حیاتی ،ب شود حس صلی ما
بر
(تاز گر گوییم ت ها حس ما) و و قعیت ر روشدددن ک  .حسددداس میکردم
سر پایم ر کویلتی پوشا  ،با آن کشتی گرفتنها پیش ز ری تن خو ش.
حاال به جاد در م طقه گ سترد ر سی بودم ،و در ین لیظه به ذه م
زد دددد د ه بهم ظور عتر ض ،ه بهع و ن کار مادین یا چیز شبیه به آن ،بلکه
صرفا بر آزمودن چیز و دد چون به قو ین بشر بی حتر می کرد بودم ،به
قو ین رفت و آم در جاد ها یز همیتی هم .ب ابر ین ،به سدددمت چپ جاد
رفتم و حسددداسدددم ر آزمودم .حسددداس خوبی بود .ذوب شددد ن خط ج گر
لذ ب ش بود ،با ع اصددر ز آن حس المسدده پ شش د  ،به ضددافه ین
فکر که هیچچیز به ز ر گی عم در سددمت دیگر جاد میتو به
حذ قو ین سدداسددی فیزیکی زدیکتر باشدد  .ز یک جهت وعی خارش و
بیقر ر رو ی بود .آر م ،رویاو ر ،ه بیش ز بیسددت مایل در سدداعت ،در آن
جهت عکس جاد ر گی میکردم .جاد خلو بود .ماشددینهایی گهگا ز
آن سمتی که بر یشان گذ شته بودم میگذشت و دیو هو ر بر یم بوق میزد .
ما شینهایی که به سمت من میآم به لرز می فتاد  ،تغییر جهت مید د
و با وحشت فریاد میزد  .دیر یایی که دی م د رم به جا شلوغی میرسم.
رد کردن چر غ قرمز مثل یک قور شدددر ب مم وعه دور بچگی بود.
تعقیب و سکورتم کرد  .سیس در
در ین زمان دردسرها شروع ش  .ع
بر برم دو ما شین طور قر ر گرفت که گویی میخو ست ر هم ر کامل س
ک  .با حرکتی ظریف ز جاد خارج شددد م و ،پس ز دو یا سددده پرش ،ز
سددرباالیی چمنپوشددی باال رفتم ،و به میان گاوها شددگفتزد رفتم و س دیس
آر م با تکانها گهو ر
مرد ر به هم پیو زد.

یسددتادم .وعی سدد

تز هگلی۳

یشددم

ه دو زن
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طولی میکشددی که میآم مر ز ماشددی م بیرون آور (درود ملماث
قر ضدده ،خیلی مم و م ،ماشددین پیر) و بیتردی آماد بودم بیهیچ همکار
خودم ر به همه تسلیم ک م ،آماد بودم وقتی مر ز ماشی م بیرون میک ش و با
خود میبر  ،آر م ،ر حت ،خودم ر با ت بلی تسدددلیم ک م ،مثل یک بیمار ،و ز
شل و ول رفتن و ز حمایت قابل عتماد که پلیس و پرستارها آمبوال س به
من میده لذ ببرم .و وقتی م تظر یسددتاد بودم که دو ندو ن ز سددر شددیبی
باال بیای  ،آ خرین خیال و هی ز گیجی و ا می ر فر خو م .یک روز،
و د رم
در ست پس ز اپ ی ش ن لولیتا ،حمله ز تهوع ب سیار اخو شای
کرد در سدددایه جاد کوهسدددتا ی ق یمی که حاال ز ک ارش بزرگر
پایان
تاز می گذشدددت ،و گل ها می ا در گرما عصدددر آبی کمر
تاب ستا ش حمام آفتاب میگرفت  ،بای ستم .پس ز چ سرفه و ستفر غ ،کمی
رو ت ته س گی ستر حت کردم و سیس ،با ین فکر که هو دلیذیر ممکن
سددت حالم ر بهتر ک  ،کمی به سددمت خاکریز کوتاهی ک ار پرتگا بزرگر
ق م زدم .ملخ ها کوچک ز میان علف ها هرز پژمرد ک ار جاد بیرون
میپری  .بر سدددفی دسدددت هایش ر گشدددود بود و به سدددمت بر کمی
بزرگتر که به بر ک تر و باالتر دیگر تعلق د شت میپیو ست .همانطور
که به سدددمت در ژر مهربان پیش میرفتم ،متوجه صددد ها یکیارچه و
آه گی ی شددد م که مثل ب ار آب ز شدددهرک مع ی کوچکی که زیر پایم در
چین و شکن در قر ر د شت باال میآم  .ز آنجا آدم میتو ست چیزها
زیاد ببی  :شددکال ه سددی خیابانها ر میان خا ههایی با سددقفها قرمز و
خاکسددتر  ،و برآم گیها سددبز درختان ،چشددمه مارپیچ ،درخشدد گی
کا یما زبالهها شهر ،آن سو شهر ،خیابانهایی که تکهها کج و معوج
کشدددتگا ها ر پری و تیر ر قطع میکرد و ،پشدددت همه ین ها،
کو ها ج گلی بزرگ .حتا ز آن ر ها مالیم شاد (چون سایهروشنها و
ر هایی هسدددت که به ظر ز ترکیبشدددان در ک ار هم شددداد ) روشدددنتر و
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رویاییتر ،بر گوش تا بر چشم ،لرزش وهمآمیز ص ها درهمی بود که
بر لیظه هم قطع میش د  ،و تا لبه س د خار یی که رو آن یسددتاد
بودم و دهان کثیفم ر پاک میکردم باال میآم  .زود دریافتم که همه ین
صدد ها یک سددرشددت د ر  ،که هیچ صدد یی یسددت ،جز صدد هایی که ز
خیابان ها شدددهر روشدددن میآی با ز ا ی که در خا ه و مرد ی که بیرون.
خو ! آ چه شددد ی م فقط ملود صددد بچه ها در حال باز بود ،فقط
بسیار روشن ،باشکو و دقیق ،دور و بهطرز
هو یی پر ز ص ها ترکیبش
سیرآمیز زدیک ،آشکار و بس معمایی ددددد گهگاهی هم گویی ص رسا
شاد ،یا ضربه چوگا ی ،یا تلقتلق قطار سبابباز ش ی میش  ،ما
خ
همه ین ها بر چ شم ب سیارتر دورتر ز آن بود که بتو ن هر حرکتی ر در
خیابانها ت صویر ش دی  .بر آن قطه بل ی ستادم و به آن رتعاش موزون
موسدددیقایی گوش د دم ،به فریادها ج گا ه زودگذر با وعی همهمه
سددد گین در پسزمی ه .آ گا دریافتم که آن چیز ا می ک و و بار بودِ
لولیتا در ک ارم یست ،بلکه بود ص یش در آن آمیز ص هاست.
ب ین ترتیب ،ین د سددتان من سددت .دوبار آن ر خو م .ذر هایی ز لُب
کالم و شور و شاط به آن چسبی  ،و همچ ین خون ،و مگسها سبز روشن
و زیبا .حسدداس میک م در ین یا آن چرخش د سددتان ،منِ بیثبا ِ خودگریز،
به درون آبها تاریکتر و عمیقتر سدر خورد م که دلم خو سدته آنها ر
ک وکاو ک م .بر آنکه به ک سی آ سیبی ر س  ،چیزهایی ر پ هان کرد م و
با سمها دروغی بسیار باز کرد م تا به سم بهویژ درخور بر خودم
برسم .در یادد شتهایم « تو تو« »،مزمر مزمر »،و «المبر المبر » هم هست،
ما به دلیلی گمان میک م ت اب هایی م به بهترین وجه یس بودن ر شدددان
میده .
پ جا و شددش روز پیش که شددروع کردم لولیتا ر ب ویسددم ،بت در ب ش
رو ندرما ی بیمارسدددتا ی بر معای ه ،و سدددیس در ین گوشددده ج فتاد
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خوبِ گرم ما گور ما  ،گ مان میکردم ین یادد شدددت ها ر در کل بر
د دگاهم ستفاد خو هم کرد ،تا ه سرم ر بلکه روحم ر جا دهم .ما ه گام
بازسددداز ش در ذه م به ین تیجه رسدددی م که میتو م لولیتا ز ر به
مایش بگذ رم .ه وز هم شدددای ب ش هایی ز ز گی امه ر در جلسددده ها
د دگا ستفاد ک م ولی تشارش بای به عقب بیفت .
پیچی
به دالیلی که ممکن سددت آشددکارتر ز آن ب مای که هسددت  ،من با ع م
حکم هم باش د  .گر
م الفم؛ به ظرم ین گرش گرشِ قاضددی صددادرک
من در ین موقعیت بودم ،به هامبر  ،بهخاطر تجاوز ،دستکم سی و پ ج سال
حبس مید دم و بقیه جر یم ر مردود عالم میکردم .ما حتا در چ ین وضعی
د لی شدددیلر سدددالها پس ز من ز گی خو ه کرد .با تکیه به وصدددیت امه
مضددداشددد و حمایت قا و ی ،ین تصدددمیم ر گرفتم :ز شدددما میخو هم ین
ز گی امه ت ها زما ی م تشر شود که لولیتا دیگر ز یست.
ین کتاب ر باز میک  ،هیچ ک م ز من و تو
ب ین ترتیب ،وقتی خو
ز ی ستیم .ما حاال که ه وز خون ز د ست در حال و شت م میچک تو ه وز
همانق ر ب شی ز ین ماجر سز و رِ د ش امی که من ،و ه وز میتو م با تو
مرد نِ
حر بز م ،ز ینجا به آال سکا .لولیتا ،با دیکَت صادق باش .جاز
دیگر به تو دست بز  .با بیگا هها حر زن .می و رم که کودکت ر دوست
د شددته باشددی .می و رم که پسددر باشدد  .آن شددوهر تو می و رم همیشدده با تو
خوشرفتار باشدد  ،وگر ه روح من د بال و خو ه آم  ،مثل دود سددیا  ،مثل
هیوالیی دیو ه ،و و ر رگ به رگ پار خو ه کرد .ین ر هم بگویم که
دلت بر ک .ک .سدددوزد .بای میان و و هامبر هامبر یکی ر ت اب
ک ی ،و بای ب و هی که هامبر هامبر دسددتکم دو ما دیگر ز باش د تا
گه د رد .د رم به
و ر و د ر ک م که تو ر در ذهن سددددل ها ب ع ز
وروس ها و فرشدددته ها فکر میک م ،به ر ز ما گار ر گ ه ها ما ی ،به
غزل آی گر ه ،به پ اهگا ه ر .و ین ت ها امیر ییسدددت که من و تو در آن
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شریکیم،

لولیتا۴.

دو زد و مبر ۱۹۵۲
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دربارهی کتابی بهنام لولیتا
پس ز باز در قش جان ر ِ فرهی ته ،شددد صدددیتی در د سدددتان لولیتا که
پیش درآم ین کتاب ر وشدددته ،هر ظر ز من ممکن سدددت ین ر بر
(و بر من) ت عی ک که والدیمیر ا باکو د رد در قش کس
خو
دیگر دربار کتاب خودش حر میز  .ما چ کته ر بای توضی د د؛
درضددمن طرح ز گی امه ویسددی هم ممکن سددت سددبب شددود مو ه و وع
ساختگی در هم آمیز .
ینها مشکالتی که شای ستادها دبیا آنها ر به گو ه دیگر بیان
وی س چی ست؟» یا ،ب تر ز آن ،بگوی  « :ین
ک و بیر س  « :صالً ه
آقا چه میخو ه بگوی ؟» ر سددتش من ز آن مو ه ویسدد هایی م که وقتی
کتابی ر شددروع میک هیچ ه فی ر بهجز خالص شد ن ز دسددت آن و
وقتی ز آن ها میخو ه که چگو گی آ غاز و جامش ر توضدددی ب ه به
صدددطالحا ق یمی ما ک ش و و ک ش میان لهام و تلفیق پ ا میبر ،
درسددت مثل تردسددتی که وقتی ز و میخو ه شددگردش ر توضددی ده به
شگرد دیگر دست مییازد.
سددتین ضددربان وشددتن لولیتا در پایان سددال  ۱۹۳۹یا آغاز سددال  ۱۹۴۰در
ذه م شددروع به زدن کرد .آن زمان در پاریس بودم و بهخاطر حمله ش د ی
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ز دردها عصددبی در د هایم سددتر حت میکردم .تا جایی که یادم میآی ،
ین ضددربان درسددت زما ی زد که د شددتم در روز امه د سددتا ی ر دربار
میمو ی در  ( Jardin des Plantesباغ گ یا هان) میخو م .میمون
بیچار  ،پس ز ما ها ریش و کار مستمر یک د شم  ،ولین قاشی جامعه
حیو ا ر کشددد ی بود :عکس می له ها قفسدددش ۱.ین عا مل با ز جیر
فکرها من که به وشدددتن پیش مو ه ز لولیتا م جر شددد ر بطه دقیقی
شت .آن پیش مو ه د ستان کوتاهی بود ح ود سی صفیه و به زبان روسی،
چون ز سدددال  ۱۹۲۴که وشدددتن ر آغاز کردم رمان هایم ر به زبان روسدددی
 ۲و در روسیه هم
می وشتم (بهترین ین رمانها به زبان گلیسی ترجمه ش
) .ش صیت مرد آن د ستان کوتا آرتور
به دالیل سیاسی ز چاپ م ع ش
امی بود ز روپا مرکز  ،یمفتش هل فر سه بود ،و بستر جغر فیایی د ستان
هم پاریس و پرو س بود .آرتور ر به ع ق مادرِ مریضِ یم فت درآوردم ما
دیر یایی که ین مادر مُرد و پس ز آنکه با تالشها مرد بر بهر برد ر
ز کودک یتیم در تاق هتلی م الفت شدد آرتور هم خودش ر زیر چرخها
کامیو ی پر کرد .در یکی ز شبها زمان ج  ،د ستان ر بر گروهی
ز دوسدددتا م ،کسدددا ی مثل مارک آل و  ،دو قالبی و یک خا م پزشدددک،
خو م؛ ما ز آن ر ضدددی بودم و در سدددال  ،۱۹۴۰م تی پس ز هجر به
آمریکا ،آن کاغذها ر دور ری تم.
دوروبر سدددال  ۱۹۴۹در شدددهر یتاکا ،ب ش شدددمالی یالت یویورک ،آن
ضددربان که هرگز مر رها کرد بود دوبار شددروع کرد به زدن و ذیت کردن.
به عبار دیگر ،تلفیق با شدددور و به لهام پیوسدددت و مر درگیر پرد زش
بنمایه تاز کرد ،ین بار به زبان گلی سی ،زبان ولین معلم سرخا ه من در
س ت پیترزبرگ ،خا م ریچل هوم ،دوروبر سال  .۱۹۰۳یمفت ،که ک ون کمی
در رگهایش د رد ،بهو قع همان دختر د ستان ول بود ،و ی
خون یرل
زدو ج با مادرش هم پابرجا ما ؛ بقیه چیزها و بود .ب ین ترتیب ،در هان پر و
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بال یک رمان ساخته ش .
به خاطر وقفهها و گسستها پیدرپی ،د ستان کُ پیش میرفت .چیز
زدیک به چهل سددال طول کشددی بود تا روپا غربی و روسددیه ر بازآفری ی
ک م ،و حاال با م سئولیت بازآفری ی آمریکا روبهرو ش بودم .به د ست آوردن
ع دداصدددر بومی کدده بتو د کمکم ک د کمی «و قعیدتِ» (یکی ز معد ود
کل مه هایی که بیرون ز گیو مه هیچ مع ایی رد) معمول ر به م مر ت یل
تزریق ک م ،حاال در پ جا سالگی رو بس س تتر د شت ،بهخصوص در
مقایسدده با زمان وجو ی م در روپا که حو س و حافظه م در بهترین وضددعیت
بود و مثل ماشدددین کار میکرد .کار وشدددتن کتابها دیگر یز سدددبب وقفه
می ش  .یک یا دو بار هم زدیک بود چرک ویس اتمام ر ب سوز م .ر ستش
«هو یتا د رک» م ر تا زیر سدددایه سدددطل زبالهسدددوز رو چمن اب میان
تا پایان عمر د بالم

حیاطمان هم بردم ،ما ین فکر که روح کتابِ ابودشددد
خو ه آم مر ز ین کار بازد شت.
هر تابستان من و همسرم بر گرفتنِ پرو هها به حومه میرویم .مو ههایی
ر که میگیریم به مؤسسهها علمی چون موز جا ورش اسی کامیرتیو در
هارو رد یا مجموعه د شددگا کور ل و گذ ر میک یم .توضددی زیرِ هر پرو ه
و جا گرفتنِ ین پرو هها بر آن گرو ز د شدم ن قرن بیسدت و یکم که
به بیوگر فی م ع اد ر عالقه د ر جالب خو ه بود .در جاهایی مثل تلیور ی ،
کلر دو و فتون ،و یومی و پورتال ،ریزو ا و و شددل  ،رگان بود که وشددتن
تاز  ،ز سددر گرفته میشدد .
لولیتا در غروبها یا در روزها بر  ،با رژ
در بهار  ،۱۹۵۴ز رو د ست وی سم س ه دیگر و شتم و بیدر د بال
اشر رفتم.
ست ،به پیش هاد دوست ق یمیِ دستبهعصایی ،بر آن ش م که عاقل باشم و
کتاب ر با امی اشددد اس دربیاورم .ما سدددیس با ین فکر که بهزود ز ین کار
پ شیمان خو هم ش  ،چون میفهمی م ین م فی کردن سم خیا تی ست به ه

والدیمیر ناباکوف 92 /
خودم ،ت صمیم گرفتم لولیتا ر با م ضا خودم م ت شر ک م .چهار ا شر آمریکایی،
دبلیو ،یکس ،و  ،زد ،که بهترتیب متن ماشددینش د ر دریافت کرد و خو
چ ان ز مو ضوع لولیتا شوکه ش که حتا بر دو ستِ د ستبهع صا من. ،
پی ،.ام تظر بود.
گر چه ین و قعیتیسدددت که در رو پا باسددد تان و ح تا تا قرن ه ج هم
( مو ه ها آشدددکارش در فر سددده وجود د رد) هرزگیِ آگاها ه و عم با
رگههایی ز شدددوخی ،یا ط زها ت  ،یا حتا شدددور ز شدددعر اب در قالب
شدددوخی و مز ح ،همر بود  ،ین یز و قعیت د رد که در ین قرن هم و ژ
«پور وگر فی» بهطور ضم ی ،میانمایگی ،باز رگر یی ،و برخی ز قو ین س ت
د ستانگویی ر در خود د رد .گویی هرزگی بای با بتذ ل جفت ش  ،زیر هر
وع لذ زیباش د اسددا ه بای بهطور کامل با تیریک ج سددی سدداد جایگزین
شود ،هما ی که همی شه به عبار ِ مر سومِ عمل م ستقیم رو مریض میر س .
مطالب شهو گیز (پور وگر ) بای ز قو ین س ت ق یمی
هر وی س
پیرو ک تا مریضدددش همان م یت ر در خوشدددی حسددداس ک که مثالً
هو د ر ن د سدددتانها ج ایی حسددداس میک  ،د سدددتانهایی که گر ه گام
و شتن آنها مو ظب با شی ،ممکن ست ز ژ ر ج ایی به وآور ه ر ب ل
ر به هم بز (بر مثال ،چهکسدددی د سدددتانِ ج ایی
شدددو و حال خو
میخو ه که حتا یک کلمه گفتوگو در آن باشددد ؟)؛ ب ین ترتیب ،در
رمان ها پور وگر فیک هم رو بط فیزیکی بای به جماع کلیشددده می ود
شدددود .سدددبک ،سددداختار و تصدددویرها ذه ی هرگز بای خو ر ز حس
شدددهو ی مالیمش م یر ک  .رمان بای ز صدددی ه ها ج سدددی مت اوب
برخورد ر باش د  .ب شها گذر میان ین صددی هها هم بای تا ح ب یهها
حسی ،ساد ترین شکل ز پلها م طقی ،شرح و وصفها کوتا ت زل یاب .
حتماالً ز ین ب شها سدددرسدددر خو ه گذشدددت ،ما بای ب که
خو
که حسددداس ک کال سدددرش گذ شدددته شددد
ینها به ین م ظور آم
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( گرشی که ز د ستانها جن و پر ِ « صلِ» زمان بچگی سرچشمه میگیرد).
ز آن گذ شته ،صی هها ج سی کتاب بای خط وجگیر ر د بال ک  ،و
هر بار شددکلی و ،ترکیبی و و گیر یی ج سددی ویی ر د شددته باشدد و شددمار
شرکتک ها یز بای پیو سته زیادتر شود (در مایش امهها ساد ز باغبان
میخو ه و رد شددود) و ب ین ترتیب در پایان کتاب بای صددی هها ج سددی
بیش ز ب شها ول آن باش .
برخی شگردها آغاز رمان لولیتا (مثالً ،یادد شتها هامبر ) بع ضی ز
خو ها مر گمر کرد و گمان کرد قر ر ست د ستا ی شهو ی ب و .
تظار د شت صی هها ج سیِ موفق بیش و بی شتر شود و وقتی ین صی هها
متوقف ش خو ها هم توقف کرد و خسته و دلآزرد ش  .به ظرم ین
یکی ز دالیلی بود که هیچیک ز چهار اشر دست وشته مر تا پایان و .
یا ه بر یم مهم یسددددت.
ین که آن ها ین ثر ر ثر پور وگر ف یک د ی
یذیرفتن کتاب هم به دلیل شدددیو پرد زش بن مایه بود ،بلکه بهدلیل خود
بنمایه بود ،چون دسددتکم سدده بنمایه بر بیشددتر اشددر ن آمریکایی کامالً
ز :زدو ج یک سدددفی پوسدددت با یک
تابوسدددت؛ دو بنمایه دیگر عبار
سدددیا پوسدددت که به موفقیتی کامل و عاقبتی خوش با شدددمار زیاد بچه و و
بی جام  ،و بیخ یی که ز گی شاد د شته با ش  ،بر جامعه مفی با ش و
 ۱۰۶سال عمر ک و عاقبت هم در خو ب بمیرد.
برخی ز و ک ش ها بر یم جالب بود :مسدددئول بازبی ی کتاب ها در یکی ز
شددرها گفت در صددورتی ممکن سددت کتاب ر م تشددر ک که لولیتایم ر به
یک پسدربچه دو ز سداله تب یل ک م و هامبر هم مزرعهد ر باشد که در
بار مزرعه میان زمین ها بایر خشدددک و بیآبوعلف و ر بفریب  ،و همه
ین ها در جم له هایی کو تا  ،یروم و «و قع ما یا ه» ب یان شدددود (« هامبر
دیو هو ر رفتار ک  .به گما م ما همه دیو هو ر رفتار میک یم .بهگما م خ هم
دیو هو ر رفتار میک  »،و غیر ).
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همه می د که من ز سدددمبل و تمثیل بیز رم (که ب شدددی ز ین بیز ر
ا شی ز د شم ی م با ودوگر یی فروی ست و ب شی دیگر ا شی ز فرتم ز
خیددالبددا هددا و م تقد ن دبی) مددا یکی ز
کلیگوییهددا طر حیشدددد
خو هایی که ز ج به دیگر باهوش بود ب ش ول ر ورق زد بود و آن
ر د ستان « روپا پیر » شرح د د بود که «آمریکا جو ن ر گمر میک »
یا «آمریکا جو ی که رو پا پیر ر گمر میک  ».ما اشدددر یکس که
بازبی ش چ ان ز د ست هامبر حو صله ش سر رفته بود که ز چ پار ول
ب ش دو فر تر رفته بود با خامی بر یم و شت که ب ش دو خیلی طوال ی ست.
اشر و دل ور بود که چر هیچ آدم خوبی در ین د ستان یست .اشر زِد هم
گفت گر لولیتا ر م تشر ک  ،من و و با هم به ز ن می فتیم.
تظار د شت که میان
بهو قع ،در یک ک شور آز د بای ز هیچ وی س
حساسا و شهو خط و مرز دقیقی تعیین ک ؛ من ز کسی تقلی میک م؛
مثالً ،برخی بر عکس رو مجلهها یقه پسددتا ر نِ بچهسددالِ زیبا ر آنق ر
پایین میک ش که رباب قبلی ر خو شیال ک و آنق ر باال گه مید ر که
رباب بع ر عصدددبا ی ک  .من فقط میتو م دقت برآورد ین آدم ها ر
تیسدددین ک م ما میتو م ز ینگو ه مرزب ها دقیق پیرو ک م .گمان
میک م خو هایی هست که ز چاپ و ژ ها مایشی در بیشمار رمانها
مبتذل که میانمایه ویس ها می ویسددد و م تق ن قلمفروش آن ها ر «قو » و
«عالی» معرفی میک خ شان بگیرد .آدمها مودبی هم ه ست که حتماالً
لولی تا ر د سددد تا ی تهی مید  ،چون به آن ها هیچ میآموزد .ما من ه
آنها ،و بهرغم دعا امه
د سدددتانها آموز م و ه ویسددد
خو
جان ر  ،لولیتا هیچ تیجه خالقی با خود ی ک میکشدد  .بر من یک
ثر د ستا ی زما ی یک ثر د ستا ی ست که مر به خلسه زیبایی ش اسا ه ببرد،
یع ی حس بودن که بهگو ه و در جایی با دیگر مرتبه ها بودن که در آن
ه ر (ک جکاو  ،مهربا ی ،دلسوز  ،خلسه) معیار ست ر بطه د شته باش  .شمار
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ینگو ه کتابها خیلی یسدددت .بقیه یا یاو ها مورد بیث روز یا چیز که
برخی به آن ها دبیا ظریه میگوی  ،که در بیشدددتر مو رد یاو ها مورد
بیث روز و در قالبها پوشی ز گچ میآی و با ظر فت و دقت ز سلی
به سدددل دیگر م تقل میشدددو تا ینکه سدددر جام یکی میآی و با ضدددربه
چکشی تکه خوبی ز بالز ک ،گورکی یا مان میک .
ها هم لولی تا ر به ضدددد آمری کایی بودن متهم
گرو دیگر ز خو
کرد  .ین حتا مر ز آن تهام حمقا ه ضددد خالقی بودنِ ثر بیشدددتر ر ج
میده  .توجه زیاد من به ژرفا و چشدددم ز (چمن و سدددبز حومه ها،
مرغز ر کوهسددتا ی) مر به آنجا کشددا که ین فضدداها ر ز آمریکا شددمالی
یاز د شتم و هیچ ج به ز هرزگی ز
بسازم .به مییط و فضاها دلشادک
فره دلشدددادک دور یسدددت .ما در مورد هرزگیِ به دور ز فره میان
رفتارها روپایی ها و آمریکایی ها تفاوتی یسدددت .یک کارگر شدددیکاگویی
میتو (به قول فلوبر) همانق ر بورژو م ش باش که یک دوکِ روپایی .گر
بهجا هتلها سدددوییسدددی یا مهما سدددر ها گلیسدددی متلها آمریکایی ر
آمریکایی با شم و ز
ت اب کردم ،به ین دلیل بود که میخو ستم وی س
همان حقوقی برخورد ر باشم که دیگر ویس ها آمریکایی ز د شت ش بهر
میبر  .ز سدددو دیگر ،ین موجود من ،هامبر  ،یک خارجیسدددت و یک
هرجومرجگر  ،و عالو بر یمفتها ،در ین د ستان مو رد ب سیار ست که من
با و م الفم .در ضمن ،همه خو ها رو سی من مید که ک شورها
ق یمی ،رو سیه ،بریتا یا ،آلمان یا فر سه ،به همان ز زیبا و م ی صربهفرد
که ین کشور و من.
میترسددم ین متن کوتاهی که ینجا می ویسددم حال و هو دل ور د شددته
با ش  ،ما بای ین ر یز ضافه ک م که گذ شته ز بیتجربههایی که د ست و شته
که «چر اباکو بای
لولیتا یا چاپ شر لمییا ر با ین دی گا تعصبآمیز خو
ین د سدددتان ر می وشدددت؟» یا « چه دلیلی د رد که دربار یک آدم ج ونزد
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ب و یم؟ »،شدددمار ز آدمها ب رد ،دقیق ،و ثابتق م هم هسدددت که کتاب مر
بهتر ز آنکه من بتو م مکا یسمش ر ینجا شرح دهم فهمی .
ز ین آگا ست که ین یا
ج
به جریت میگویم که هر وی س
آن کتاب چاپشد ش عامل آر مش خاطر د یمی وسددت .شددمعکش همو ر
در گوشدده ز زیرزمین روشددن سددت و فقط یک شددار به ترموسددتا آن
بیدر به فجار آر م و کوچکی ز گرما دوسددتد شددت ی می جام  .ین
آر مش و ین درخشددش در دوردسددتی همو ر دسددتیافت ی دلگرمک ترین
حسدداس سددت ،و هر چق ر کتاب با ما و ر ِ زپیشتصددویرشدد ش بهتر
مطابقت د شددته باشدد فر ختر و خوشددای تر خو ه درخشددی  .ما حتا در ین
صور کتهها ،ر ها فرعی ،حفر هایی خو ست ی ه ست که آدم با شتیاق
بیشددتر به یاد میآورد و با حسدداسددیت بیشددتر ز بقیه کتاب ز آنها لذ
میبرد .من ز بهار  ۱۹۵۵که لولیتا ر پیش ز چاپ بازخو ی کردم دیگر آن ر
و م ،ما ه وز ح ضور دلچ سبش ر در خا ه ح ساس میک م ،در ست مثل
حضددور یک روز تابسددتا ی که آدم مید در پشددت مه و ب ار روشدد ایی
هست .بر همین ساس ،هر وقت به د ستان لولیتا فکر میک م ،مثالً به تصاویر
چون آقا تاکسددیویچ ،به فهرسددت سددم همکالسها لولیتا در م رسدده
رمزدیل ،یا به وقتی شارلو میگوی « ض آب »،یا ق مها آه سته لولیتا به
سدددمت چم ن ه یه ها هامبر  ،و آن عکس هایی که تاق زیر شدددیرو ی
گو ستن گودن ر میآر ست ،یا آر ی شگر شهر کازبیم (که یک ما رو آن
کار کردم) ،به باز ت یس لولیتا ،به بیمارسددتان شددهر لفی سددتون ،به د لی شددیلر
ر پری  ،عزیز و باز یافت ی که در گر ستار (پایت ت کتاب) میمیرد ،و یا
به ص د جری جری هایی که ز آن شددهرکِ میان در به سددمت جاد
کوهسدددتددا ی بدداال میآی د (جدداد کدده در آن مدداد پرو دده معرو
 Lycaeides sublivensر گرفتم) ،همیشددده به چ ین لذتی میرسدددم.
ینها عصددداب رمان  .ینها کتهها ر زآمیز رمان  ،هماه ک ها
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اخودآگاهی که بهو سدددطه آنها طرح کتاب پیریز شددد سدددت ،گرچه
خیلی خوب مید م که خو هایی که کتاب ر با ین گمان شددروع کرد
که چیز در مایهها  Memoirs of a Woman of Pleasureیا
 Les Amours de Milord Grosvitب و ز رو ینها و دیگر
صی هها ت خو ه گذشت یا متوجهشان هم و ه ش  ،یا شای حتا هرگز به
ین جاها رس  .ینکه رمان من شار ها گو اگون به میل زیاد یک گمر ج سی
د رد کامالً درسدددت سدددت ما ،با ین همه ،ما که بچه یسدددتیم ،یا وجو ن بزهکار
بیسددو د ،یا ز آن پسددربچهها م رسددهها گلیسددی که پس ز گذر ن شددبی با
باستا ی ر ب و .
همج سهایشان مجبور آثار هرز زد ییش
بس بچگا ه سدددت که ب و هیم با خو ن د سدددتا ی دربار کشدددور یا
طالعا به دسددت آوریم .با ین همه ،یکی ز
طبقه جتماعی یا ویس د
مع ود دو ستان زدیکم پس ز خو ن لولیتا ز صمیم دل گر ن ش بود که
مباد من (من!) «میان ین مردم ف سرد ک ز گی کرد » م ،در حالی که ت ها
زجر که تیمل کرد م ز گی در میان فیشها و کارها اتمام پر ک در
تاق کارم بود ست.
پس ز آنکه شر لمییا ،در پاریس ،کتاب ر چاپ کرد ،م تق آمریکایی
بر یش و شت لولیتا رکوردد ر ع شق من به رمان عا شقا ه ست .ما گر عبار
«زبان گلی سی» ر بهجا «رمان عا شقا ه» بگذ ریم ،ین جمله زیبا در ستتر
خو ه بود .ینجا ح ساس میک م ص یم به لی ی بس خ شن تب یل می شود.
 .ب ابر ین ،هر گو ه
هیچیک ز دوسدتان آمریکایی م آثار روسدی مر و
رزیابی ز آثار گلیسی من بی شک میتو دقیق باش  .سوگ فرد ِ من هم
که به خودم مربوط ست و میتو و بای به کس دیگر ربط د شته با ش ،
ین سددت که مجبور شدد م زبان مادر م ،زبان امی ود ،غ ی و بی هایت ر مِ
روسدددی ،ر ر ها ک م و به وع در جهدو ز بان گلیسدددی که هیچ ک م ز آن
ویژگیها ر رد رو آورم ،آی هها تودرتو ،پرد سددیا م ملی ،ر بطهها
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و آد ب و رسوم تلوییی ،که ین وهمگر بومی ،با د من فر کِ ۳درپرو زش،
معجز و ر میتو سددتفاد شددان ک تا به شددیو خودش ز میر ثی که به و
رسی فر تر رود.
والدیمیر اباکو
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پانوشت

۲۲
 ،Jose Lizzarrabengoa ۲۲.۱یکی ز شدد صددیتها صددلی پر
کارمن .و عاشق کارمن بود ولی کارمن و ر ترک میک .
 ،Erlkönig ۲۲.۲روح خبیثی که بچهها ر میآزرد .ز شعر ز گوته به
ام ( Erlkönigپاد شا کوتولهها) که در آن شب رلکی پ سربچه ر که
با پ رش سددو ر بر سددب در ج گلها تاریک میر تعقیب میک و چون
می تو پسددرکی ر که عاشددق وسددت به دسددت آورد ،بر یش آرزو مرگ
میک و پسرک در آغوش پ ر میمیرد.
 ۲۲.۳ب ا به برد شت و ظر بر یان بوی  ،کار ش اس آثار و ز گی اباکو ،
ینها ام شهرهاییست که باسکها در آنها ز گی میکرد و حرو سم
خا و دگی جوز لور ،پ ر مر لور ،ز حرو آغازین ین شدددهرها گرفته
ش .
 ۲۲.۴ش صیتی در فسا ه ز شارل پرو (قرن هف هم) که شش ز ش ر
میکش و زن هفتم ،خو هرش ن ،ر مامور پاس ر ز خودش میک و یکریز
ز و میپرسدد « :خو هر ن ،آیا کسددی میآی ؟» و سددر جام «بر در ن سددتمگر»
میآی و ریشآبی ر میکش .
ز لکسدددا ر پوشدددکین که
 Zamfirian ۲۲.۵یا کولی ها ،شدددعر بل
بنمایه آن مثل بنمایه پر کارمن سددت و در آن قهرمان د سددتان ،آلِکو،
هم زمفیر ابکار و هم عاشدق و ر میکشد  .حادثه کارمن و خوز هم در
باسک رخ میده  ،در حضور عاشق گلیسی کارمن که خوز و ر میکش .
 Gitanila ۲۲.۶یا جیتا ا ،به زبان سیا یولی یع ی دختر کولی.
 ۲۲.۷ز ی سددر پا آبی و زیبا ،تصددویر سددت خیالی ز مریم باکر که ین
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پارود سددت ز رمان آه بر اد ( )۱۹۴۲وشددته فرانتس ورف  .در
ین رمان ش صیت ول د ستان ،س ت بر اد سوبریوس (دختر زیبا) ،ز ما
فوریه تا ما ژوییه  ۱۸۵۸در فر سددده هج بار مریم باکر ر در شدددکلها
م تلف میبی .
 ۲۲.۸بیتی ز شعر  Soliliquy of the Spanish Cloisterثر ر بر
بر و ی (.)۱۸۴۲
 ۲۲.۹پلی زیایی شار ست به قبیله ز جامعه پلی زیا .در میان آنها
رییس قبیله پادشا چ جزیر ست .یک رییس قبیله خوب بیگمان ماجر
گم شددد ن دخترش ر پیگیر میک  .هامبر میخو ه مثل پادشدددا خوب
ستر حت ک و سیس با گم ش ن دخترش روبهرو شود.
 ۲۲.۱۰در پایان دهه  ۱۹۴۰و آغاز دهه  ،۱۹۵۰کادیالک مجللترین
آن ،ما اباکو با شددکسددتن
خودرو بود و شددا ه طبقه جتماعی د ر
ین کلمه به دو ب ش  Caddyو  Lackمیخو ه خال آن ر شدددان ده .
 Caddyیع ی جایگا و  Lackیع ی بود.
۲۳
 ،Kawtagain ۲۳.۱که همان ( Caught againدوبار گرفتار شدد ن)
ست .چ ین شهر وجود رد.
خا ه شارلو هیز و شمار

تاق آنها در هتل

 ۲۳.۲ین همان شمار
چ ت ها ترز ست.
 ۲۳.۳و ی یسدددت کسدددی (معموالً مرد) سدددت که با شددداش فرد دیگر
(معموالً زن) به وج تیریک ج سی میرس .
 ۲۳.۴رود بزرگ در د یا دیگر ،ب ا به سطور ها یو ان ق یم.
 ۲۳.۵سامویل تایلر کولریج ،شاعر گلیسی (۱۷۷۲دددد ،)۱۸۳۴در ضمیمه

دفتر شدددعرش کوبال خان شدددرح میده که چطور رویاهایش با فر خو
ش ن ز شهر پرالک (  .پر سن ،پرالک) بر کار تجار بر باد رفت .در
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ینجا رویاها هامبر هم با فرجامی مشابه روبهرو میشو .
 ۲۳.۶ام و قعی ین ثر  Ivre Le Bateauیا کشتی آبیست که هامبر
آبی ترکیب کرد و سمی
هامبر آن ر با ام  Bleu L'Oiseauیا پر
دیگر سدداخته .ترپ یا هریم ی که لولیتا ر با خود میبرد با ین سددمها بهجا
سم و قعی خودش در دفتر هتلها تاق جار میکرد .
 ۲۳.۷در هتلی دیگر ترپ سدددم موریس مترلی ر با کمی تغییر و تب یل
آن به شمترلی بر خودش ت اب کرد .
 ۲۳.۸ورگون همسر لمیر در مایش امه تارتو ثر مولیر ست.
 ۲۳.۹بامیر ش صیت صلی مایش امه
 The school for Scandalثر ریچارد شریدن ست .شری ن هل
و یومی بود .میبی یم که ین بار ترپ سدددم کوچک شددد صدددیت و سدددم
مایش امه ر بر خود ت اب میک .
خا و دگی و شهر ز گی ویس
 Phineas Quimby ۲۳.۱۰ز پیشدددگددامددان رو ندرمددا ی و هیی وتیزم
(مزمریسددم) در آمریکاسددت .اباکو در پس گاشددت ین ثر می ویس د بت
بر هامبر هامبر سم مستعار مزمر مزمر ر در ظر گرفته بود.
 ۲۳.۱۱مع ی و ژ به و ژ ین سم آلما ی دددددددد Dr. Kitzler, Eryx,
 Missدددددددددد میشددود دکتر چوچوله ،لهه زیبایی ،دوشددیز  .آفرودیت لهه
و در میان پیرو ن ین

زیباییسدددت که رومی ها باسدددتان و ر و وس می امی
مذهب روسییها مذهبی هم بود .
 ،Catagela ۲۳.۱۲سمی کم بر شهر در مایش امه آکار یها
یا آشار یها ثر آریستوفان.
 ،Jame Mavor Morell ۲۳.۱۳یکی ز شددد صددد یت ها

صدددلی

مایش امه کا ی ( )۱۸۹۴و شته جورج برنارد شا .هاک ستون هم سم
مکا یست در ین مایش امه.
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 ۲۳.۱۴همانطور که مید یم ،هامبر پسددرد یی د شددت به ام ترپ که
شدددبیه آن مرد بود که در ین سدددفر هامبر ر تعقیب میکرد و هامبر ین
شباهت و ین سم ر به لولیتا گفته بود .ین خویشاو هامبر در سوییس بود
و هریمن با دقت سم شهرش ر در ین هتل «ژ و» می ویس .
 ۲۳.۱۵آبر مکفیت ز هالی بیردزلی ،شهر لولیتا.
 ۲۳.۱۶لوکاسِ پیکادور در ووالیی ز پروسللپر مریمی ( ویسددد
فر سدددو قرن وزد ) به ام کارمن .ژرژ بیز پر کارمن ر بر سددداس ین
کتاب وشددته سددت .لوکاسِ گاوباز (پیکادور) آخرین عاشددق کارمن بود ،ما
خوز که در ین زمان ز کشتن عاشقان کارمن خسته ش بود خودِ کارمن ر
میکش .
 .Will Brown Dolores. Colo ۲۳.۱۷آن هریمن بیتی ز شدددعر
هامبر ر بازگو میک « ،مق س ،بهر ستی! )(While brown Dolores
وقتی دلورس بر ز ».
 ۲۳.۱۸هر ل هیز ،پ ر لولیتا ،و  tombstoneبه مع ی س قبر.
 ،Donald Quix ۲۳.۱۹دو ا ل کیش .ین ام کذ یی با صدددیر ها
سییر ( و د ) سبتی د رد و شار ست به دن کی شو (که میخو ست د یا
ر صالح ک ) و آسیابهایش در صیر .
 ۲۳.۲۰در هر ک م ز ین شدمار پالکها گویی رمز هفته سدت؛ مثالً،
در ین مورد ،دبلیو س یا س چ و شمار ها حرو ول ام ویلیام شک سییر و
سال تول و مرگ وست.
۲۵
 ۲۵.۱م ظور و ز تاجر وی ی فروی ست و و معتق
عتیقه و بی رزشی به مایش میگذ رد.

ست فروی کاالها

 ۲۵.۲تم ی ز م طقه باسدددتا ی یو ان ،در ح ود  ۱۶۰۰پیش ز میالد
مسی .
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 ۲۵.۳م ظور جو دیماجیو و مریلین مونرو ست که در آن زمان با هم
رو بط عاشقا ه د شت .
 ۲۵.۴آلفرد پل ،ستاد و پژوهشگر و کارش اس آثار اباکو  ،در ثر به
ام حاشیه گار بر لولیتا ،میگوی روز بر پی کردن ین مو ه ز مجله
کم به سدددر غ اباکو رفتم و ز و خو سدددتم که سدددم ین مجله ر به من
بگوی  .یادش میآم  .گفت در دهه  ۱۹۴۰م ت شر می ش و بر آنکه سم
مجله ر به یاد بیاورد ت صویر ز آن زن و مرد بر یم ک شی  ،ما باز هم سم آن
ر به خاطر یاورد.
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تصویر ز  Annotated Lolitaثر آلفرد پل
 ۲۵.۵بیت شدددعر مندرآورد که بازتاب

شدددعار شددداعر ن رما تیک
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فر سه ست ،کسا ی ما آلفرد دو موسه.
 ،Molly ۲۵.۶سم دختر ست و همچ ین به مع ا قاطر ماد .
 ۲۵.۷صل ین دو بیتی به زبان فر سو ست (آن ر در زیر آورد م) و ،به
ز شددد عار
گف ته آلفرد پل ،هر ب ش ز آن تقل ی هجو و یا همآمیز
گو اگون فر سو ست؛ مثالً ،ب ش دوم خط دو ز شعر ز ویکتور هوگو

گرفته ش به ام :)۱۸۳۲( Le Roi s’amuse
L'autre soir un air froid d'opиra m'alita:
!Son fиlи--bien fol est qui s'y fie
!Il neige, le dиcor s'иcroule, Lolita
?Lolita, qu'ai-je fait de ta vie
۲۶
 .Depraved May ۲۶.۱ین عبار در بیتی ز قطعه معروفی ز تی.
س .لیو آم ست:
In depraved May, dogwood and chestnut, flowering
judas.
 Blake ۲۶.۲یا ویلیام بلیک ،شدداعر گلیسددی قرون هج و وزد  ،در
شددعر به شددهر ل ن  Toils townیا شددهر ر ج ام د د و اباکو با تغییر
کوچکی در وشتار ین سم آن ر  Toylestownوشته ست.
 Burning Tigermoth... ۲۶.۳ترکیبیست ز جز شعر ز ویلیام
بلیک:
. Tiger, tiger, burning brigt
 ۲۶.۴فردریک شلگل و فردریک هگل ،ز فالسفه آلما ی.
 Valechka ۲۶.۵یا  ،Ritochkaبه زبان روسددی « چکا »،بر کوچولو
شددددان د دن فرد مورد ظر به کار میرود .بهع بارتی ،م ثل « کا تصدددغیر»
فارسیست.
 Cantrip ۲۶.۶طلسم ست و  Mimirغولی که در ته چاهی پا درختی
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خو بی و با وشی ن آب آن ز گذشته و آی

آگا ست.

 ،Reader! Bruder! ۲۶.۷آخرین بیت ز شدددعر گل ها ب
شارل بودلر ،شاعر فر سو .
 ۲۶.۸برد شددتی ز ام چهر

ثر

مرد ه رم در جو ی ثر جیمز جویس ( ین

کتاب ر منوچهر بدیعی به فارسی ترجمه کرد ست).
در

 ۲۶.۹کلر کویلتی یا ه مان هریم ی که لولی تا ر با خود برد .ا باکو
پار ه شت ز ب ش ول و پار هج ز ب ش دوم ین رمان ز ین وی س
و آثارش یاد کرد سددت .و همین مایش امه ویس سددت که در ین قسددمت با
دوبیتی خیام باز میک .
 ۲۶.۱۰م ظور کلر کویلتیست.
 ۲۶.۱۱مایش امه چ ت ها ترز وشدددته کلر کویلتی که در آن لولیتا قش

جادوگر به ام دیا ا ر باز میک و در ج گلی ر گار ز گی میک .
 ۲۶.۱۲آلفرد پل میگوی  « :ز اباکو پرسی م" :چر آبی؟" گفت" :ریتا
پاییز در بر بر
متوجه یسدددت که سدددفی گچی هتل در آن روز سدددرز
پرتو ها ر گی و م یان شدددداخ و برگ ها سدددرخ آبی میز  .هامبر به
قاشها میرسددیو یسددت فر سددو حتر م میگذ رد "...سددیس ،بع ز کمی
شرح ر ها ،گفت" :من بهو قع قاش چشم زها طبیعت ز یی ش م"».
۲۷
 ۲۷.۱ین ثر لوییس کارول ،ویسددد  ،ریاضدددید ن و یمفزد سدددت.
اباکو ین ویس ر لوییس کارول کارول میخو  ،زیر معتق بود که و
ستین هامبر هامبر رو زمین ست.
 ۲۷.۲تقلی مس ر ز بیمارستانها من ثر پ ورلن ،شاعر فر سو .
 ۲۷.۳پروکر سددتیز کردن یع ی چیز ر بهزور به شددکل سددیسددتم یا ی
درآوردن .پروکر ستیز دزد سطور

ست که قربا یهایش ر با ک شی ن پاها یا
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بری ن آنها به ز ت تی درمیآورد.
 ۲۷.۴م ظور پ ر ِما بوو ر در د سدددتان گوسدددتاو فلوبر سدددت که پس ز
مرگ و ز ر میرس  ،چون فلوبر خودش میگوی ِما م م دددددددد « Emma
 »Bovary? c’est moiدد اباکو بهجا پ ر بوو ر می ویس پ ر فلوبر.
 ۲۷.۵در ینجا اباکو ز کلمه  honeymonsoonسددتفاد میک
که ترکیبی ز ها یمون یا ما عسددل و ما سددون ،همان بادها موسددمی آسددیا
شرقی ،ست.
۲۸
 Skiller ۲۸.۱تلفظ دیگر ز سددم  Schillerو ترکیبش با سددم خیابان
 ،Killerمتاثر ز ه فی که هامبر با تف درون جیبش د رد د بال میک .
۲۹
وز .
 Javanese ۲۹.۱یا جاو  ،آد ب و فره مردم جاو
 ۲۹.۲ض آب .جین فارلو در ک ار دریاچه آورگلس به سم کلر کویلتی
شددار میک  .در همان زمان ،و و شددارلو ز سدداعت ضدد آب هامبر هم
حر میز .
 ۲۹.۳آیور کویلتی د نپزشک در پار چهارد ز ب ش یک د ستان
میآ ی و هامبر می ویسدددد د نپزشددددکِ شددددارلو بود و عمو آن
مایش امه ویس (که م ظور کلر کویلتیست).
 ۲۹.۴هامبر در ف صل ول کتاب به ساالد ژ دها م تلف در ساختمان
ژ تیکی ش شددار میک  .اباکو در جایی گفته خیلی حو سددم جمع بود که
ز ژن روسی ستفاد ک م.
 ۲۹.۵جا ور وحشی ،یا همان کویلتی.
 ۲۹.۶م ظورش زیگمو فروی ست.
 ،Cue ۲۹.۷م ظور کویلتیست.
 ۲۹.۸و ژ

م سوخ ز خاورزمین به مع ا آمیزش ج سی و همچ ین برگرفته ز
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وژ

«دک» فارسی به مع ا وضعیت هریم ی و شوم (آلفرد پل).

 ۲۹.۹مارکی آلفونس فرانسللوا دو سللاد ،ویسدد
هج هم فر سه ،که به رو بط آز د ج سی باور د شت و و ژ
گرفته ش .
 ۲۹.۱۰آمیزش دها ی.

و فیلسددو قرن
سادیسم ز ام و

 ۲۹.۱۱بیتی ز شعر مهتابها ز پل ورلن.
 ۲۹.۱۲کارم سیتا ،یع ی کارمن کوچک.
 ۲۹.۱۳لولیتا قر ر بود با دیک به سددمت شددهر جو و در آالسددکا پرو ز ک
که هامبر میگوی به سیار جوپیتر (م شتر )؛ بر و سفر لولیتا به جو و
مثل سفر و به جوپیتر ست.
 ۲۹.۱۴در قر رد د آم که کتاب ر پس ز مرگ لولیتا م تشر ک .
۳۰
 ۳۰.۱جمله لولیتا ر تکر ر میک که در ردوگا کیو با دختر ن عکس
یکسر میگرفت .
۳۱
 ۳۱.۱درو قع ،ین شعر ر خودش گفته ،ما پیامی د رد.
۳۲
 .hence neutral illumination ۳۲.۱وقتی ز پروفسددور بر یان بوی
پر سی م م ظور دقیق وی س ز ین عبار چی ست ،گفت « :ین عبار بر
من هم کمی مبهم سدددت ،و به ظرم م ظور اباکو  /هامبر ین سدددت که
بهرغم ظاهر بهت آم و ا می لولیتا به خاطر برخورد اعادال ه هامبر ،
مالیمت و پوچی یز در و ک ش و هسدددت .بهعبارتی ،شدددا ه هیچیک ز
ر ها درخ شان (مثل قرمز در صی ه جه می ،یا رو ش ایی کورک در
تاریکی ،یا تیرگی ت ه ی ک

فیلم ها سددد یا ) یسددددت ،بل که وعی

روزمرگیسددت ».میتو یم بگوییم م ظور هامبر

ین سددت که و ک ش لولیتا
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بر ماجر می تابا  ،بلکه همان

روشددد ایی درخشدددان یا ،بهعکس ،تیرگی
برخورد همیشگی وست.
 ۳۲.۲جر ل م لی هاپکی ز ،شدداعر گلیسددی .شددار سددت به شددعر Pied
 Beautyکه در آن خ ر بهخاطر آفری ش چیزها خالخال و سایهروشند ر
میستای .
 ۳۲.۳شار ست به تاسی پرماجر بودلر.
 ۳۲.۴بازگویه ز دست به دعا ش ن ستفان دد لوس ،در ب ش ایتتاون
در ولیس جیمز جویس ،که میگوی « :خ  ،پسر ،شکسییر».
 ،Avis Byrd ۳۲.۵ام و ام خا و دگی دوسدددت لولیتا .وس به زبان
التین یع ی پر و تلفظ برد در زبان گلیسددی یز به مع ا پر سددت .ز ین
مو ه باز ها زبا ی در لولیتا بسیار ست.
۳۳

( bonjour ۳۳.۱روز خوش) ر وشدددته  Bonzhurتا د فر سدددو
حر زدن شارلو ر درآورد.
 ۳۳.۲هامبر به صددی ه ز صددی هها پایا ی رمان آشددیا ه شددر
وشته یو ن تورگ یف شار میک که در آن ز پ جر سو اتا عشق بیرون
میریزد.
۳۴
 ۳۴.۱صی ه کشتن کویلتی ر ز پیش خبر میده .
۳۵
 ۳۵.۱بهکار بردن عبار « فسا هها جن و پر » در ینجا بسیار بجاست،
چون ین ب ش ز چ ج به به فسدددا ه ها جن و پر شدددباهت د رد :ز ظر
سددرعت و خط سددیر گلولهها ،رفتار فرد مورد ه  ،و همچ ین ز ین ظر که
در ینجا هامبر
و پر ست.

سه تاق خو ب ر و رسی میک  ،و سه ع د فسا هها جن
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بهطور تمثیلی خودش ر

 ۳۵.۲خا ه کویلتی پر ز آی ه سدددت و هامبر
در ین آی هها سیر مییاب .
 ۳۵.۳یادآور شب ول ح ضور هامبر و لولیتا در هتل ست که آنجا هم
کویلتی پشت تاق هامبر و باال سرش سیفون دستشویی ر میکش .
 ۳۵.۴کویلتی بیتی ز شدددعر  The Betrothedز رودیارد کییلی ر به
یاد میآورد ولی در آن دست میبرد و کمی تغییرش میده :
A million surplus Maggie are willing to bear the yoke
/ And a woman is only a woman, but a good cigar is a
smoke.
 ۳۵.۵کاپور ل سم سیگار در فر سه و به مع ی توتونِ خوب ست.
 Justine ۳۵.۶یا  ،The Misfortunes of Virtueز مارکی آلفو س
فر سو دو ساد .کویلتی ز جاستین مایش امه میسازد.
 ۳۵.۷ت ضمی ی ز شعر  Ash Wednesdayز تی .س .لیو  ،جایی که
میگوی :
Because I do not hope to turn again/ Because I do not
...hope/ Because I do not hope to turn
۳۶
 ،Obscure ۳۶.۱به مع ا گم ام ،لقبی که گویا هامبر به کلر کویلتی د د .
شددد ن

 ۳۶.۲م ظور توماس ،ز حو ریون عیسدددا مسدددی  ،سدددت که به ز
دوبار عیسی باور رد تا ینکه خودش زخم ر دست میز .
 ۳۶.۳سد تز هگلی :م ظور تز و آ تیتز و سد تز سددت که دیالکتیک هگلی
ام د رد .در ینجا هامبر مرگ شارلو ر به یاد میآورد و با همه د ستان
لولیتا ترکیب میک  ،ز گاوهایی که با هم یگر رو تیه ها دی بود تا
مرگ فر ضی ش (چون بارها میگوی گر شما ین کتاب ر میخو ی به ین
مع ا ست که لولیتا مرد ) .ین س تز هگلی مایش امه چ ت ها ترز کویلتی ر
کشاورز شان
به و قعیت پیو میز  ،جایی که لولیتا ر دختر فسون ش
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میده که خودش ر جادوگر ج گل یا دیا ا ت صور میک و هفت شکارچی
که شش تن ز آنها با تنپوشی یکسان به سر غش میآی  .آخرین بو سه پیام
ژرفی ر در مایش امه میرسا و شان میده که و قعیت و سر ب در عشق
به هم میآمیز  .وقتی هامبر ز لولیتا بارد ر میخو ه د بالش برود ،شددان
میده که سددر ب گذشددته (لولیتا یمفتی مثل آ ابل زدسددترفته) و و قعیت
ک و ی (لولیتایی که به شارلو شبیه ش ) در ع شق به هم میآمیز  ،س تز
که دو زن مرد ر به هم پیو میز .
 ۳۶.۴همانطور که میبی ی  ،ین د ستان با سم لولیتا آغاز و با ام و تمام میشود.

دربارهی کتابی به نام لولیتا
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ست.

 .۱کشی ن میلهها ز ن بهگو ه شا گر موقعیت هامبر
.
 .۲که ک ون آنها هم به گلیسی ترجمه ش
 .۳اباکو با زیرکی شدددان میده که آن «وهمگر بومی» حاال جها ی
شدد و ز و ژ فر کِ فر سددو سددتفاد میک  .به ظر اباکو میخو ه با
ط ز س ش ر پایان ده .
یک کته دیگر که شار به آن خالی ز لطف یست و حاصل پژوهش آلفرد
پل ست :در تمام د ستان ر قرمز به کویلتی سبت د د می شود و رُز به آ ابل و
لولیتا .آلفرد پل ز اباکو میپرسد که آیا ینها سددمبلها د سددتان و اباکو
در یادد شتی به پل پاسخ میده :
«برخی رمان ویسها و ویسددد ها روحا ی بهعم ر ها یا شدددمار ها ر
بهع و ن سدددمبل سدددتفاد میک و بسدددیار هم ج پیگیر آن  .من که یمی
ویس  ،یمی قاش و یمی طبیعتگر یم ز ستفاد ز سمبل بیز رم ،چون سمبل
یشه ز و خاص».
کلی مرد بهجا
یع ی ستفاد کردن ز ی

