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  مجموعهاين ي  سخني كوتاه درباره

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

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

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

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

  ...بهتر استبماند 

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

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

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

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

  ...كند مي فرياد

 و موسيقي جاز من دارد و شخصاً به ادبيات او فضايموراكامي سنخيت قابل توجهي با  فضاياز آنجا كه 

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

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

اميد  .آن باشيد انتشارگير روند توانيد در سايت شخصي من پي جداگانه به نشر الكترونيك در خواهد آمد و مي

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

  !نباشد

  زمينحوالي ي شمسي،  ، منظومه1394غزال رمضاني، بهار زمردين 

  www.galaxywalker.net                               :تماس با من

                                              netinfo@galaxywalker.                     



  اسفرود

مي ادامه  ابدتا گويي ري يافتم كه رسيدم، خود را در كوريد باريكي سيمانپلكان هنگامي كه به انتهاي 

بيشتر شبيه به يك كانال خشك شده مي كه  يك دهليز بسيار دور و دراز با سقفي آنقدر بلند. يافت

و نه چيزي بيش  داالنيك . م نمي خوردهيچ نوع تزئينات و دكوري در آنجا به چش. داالنتا يك  ،مانست

پس از مجموعه اي تغيير شكل هاي متفاوت بايد گويي نور نيز  ،نورپردازي اندك و ناهمگون بود. از آن

نور بايد از ميان اليه اي ضخيم از غبار سياهرنگ كه پيرامون مهتابي ها را . مي رسيدنهايتاً به مقصد خود 

نيز ، يكي مهتابيسه آن از . ظم روي سقف نصب شده بودند، عبور مي كردگرفته بود و در فواصلي نامن

تنها . ساكت بود يمكان. ببينم ،به سختي مي توانستم دست خود را كه جلوي چشمانم بود. سوخته بود

كف تنيس من بر كفش هاي صداي شلپ و شلپ صدايي كه در آن داالن غبار گرفته به گوش مي رسيد، 

  . بود توني داالنب

نه . دويست يارد، سيصد يارد، شايد هم نيم مايل، فكر نمي كردم فقط مي رفتم: به راه رفتن ادامه دادم

داشتم اما در واقع . زماني وجود داشت، نه فاصله اي و نه حسي از اينكه دارم به جهتي پيشروي مي كنم

  .ل ايستاده بودمو ناگهان در برابر يك تقاطع تي شك حركت مي كردم

  يك تقاطع؟

***  

ر مستقيم به پايين كوريد«: بيرون آوردم و پيام روي آن را خواندم ميك كارت پستال مچاله از جيب كت

من ديواري كه » .يك در پيدا خواهي كرد ،وقتي به تقاطع رسيدي، در سمت راست داالن ديگر. برو

كه  اي هني از در آنجا وجود نداشت، نه حتي نشانروبرويم قرار گرفته بود را بررسي كردم اما هيچ نشا

يك ديوار بتوني صاف و ساده با تمام همان ويژگي هاي يك ديوار . زماني دري آنجا وجود داشته است

كف . نبودآنجا نه يك در متافيزيك، نه يك در سمبوليك و نه حتي يك در استعاري، هيچ چيزي . بتوني

  . يك ديوار بود، يكدست و خالي از هر روزنه ايدستم را روي سطح ديوار كشيدم اما فقط 

  .مطمئن بودم كه اشتباهي رخ داده است

رفتن حاال چه مي شد؟ آيا بايد با اين وضع به . سيگاري روشن كردم ،بودم هدر حاليكه به ديوار تكيه داد

  ادامه مي دادم يا باز مي گشتم؟

از فقر خسته . بايد ادامه مي دادم. نتخاب ديگري نداشتممن هيچ ا. البته پاسخ آنقدرها هم برايم مبهم نبود
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حالم از مخارج ماهانه به هم مي خورد، از درآمد ناچيزم، از آپارتمان رنگ و رو رفته ام، از 

سرانجام يك كار خوب . ، از همه چيز حالم به هم مي خورد

و  مسالي دو بار پاداش مي گرفت. كار آسان بود و دستمزدش به طرز شگفت آوري خوب

نمي خواستم حاال تسليم شوم، آن هم فقط به خاطر اينكه براي 

ه مي دادم اگر نمي توانستم در را آنجا پيدا كنم، فقط به راهم ادام

داالن سمت راست را انتخاب . شير آمد

داالن دو بار ديگر به سمت راست پيچيد و يك بار هم به چپ، ده پله پايين رفتم و دوباره به سمت راست 

بسيار سرد و به طرزي عجيب غليظ و سنگين 

. به دورنماي داشتن درآمد خوب انديشيدم، به هواي خنك يك دفتر كار با سيستم تهويه ي مطبوع

  . گام هايم را سريع كردم و به پايين رفتن در دهليز ادامه دادم

اما هر چه نزديك  ،از آن فاصله مانند يك تمبر كهنه ي پستي به نظر مي رسيد

  . كه يك در است دوب هم، بيشتر شبيه در مي شد تا زماني كه ديگر هيچ ترديدي باقي نماند

. ر ماندمگلويم را صاف كردم و پس از ضربه اي ماليم به در، يك گام به عقب بازگشتم و براي پاسخ منتظ

دوباره در زدم، اين بار كمي بلندتر، سپس به عقب رفتم و منتظر 

بود كه در بي صدا و با  اما همان لحظه

هيچ اما مطمئناً دست طبيعت . و آن را از هم گشوده باشد

  . ابتدا صداي چرخيدن دستگيره آمد و سپس مردي روبروي من ظاهر شد

قطرات آب از موهاي تازه . اما شايد دو اينچ از من كوتاهتر بود

ساق پاهايش . بلوطي رنگ بود مامشسته اش مي چكيد و تنها چيزي كه به تن داشت، يك روبدوشامبر ح

ره اش مانند يك ورق سفيد اندام و چه

                                         غزال رمضاني  / اروكي موراكامياسفرود                                                        ه

حالم از مخارج ماهانه به هم مي خورد، از درآمد ناچيزم، از آپارتمان رنگ و رو رفته ام، از 

، از همه چيز حالم به هم مي خورد، از متروي ساعات شلوغ

كار آسان بود و دستمزدش به طرز شگفت آوري خوب

نمي خواستم حاال تسليم شوم، آن هم فقط به خاطر اينكه براي . تعطيالت تابستاني طوالني در پيش داشتم

اگر نمي توانستم در را آنجا پيدا كنم، فقط به راهم ادام. پيدا كردن يك در بدقواره مشكل داشتم

شير آمد. يك سكه ي ده يني از جيبم بيرون آوردم و آن را به هوا انداختم

داالن دو بار ديگر به سمت راست پيچيد و يك بار هم به چپ، ده پله پايين رفتم و دوباره به سمت راست 

بسيار سرد و به طرزي عجيب غليظ و سنگين : مي انداخت درسقهوه ي  هواي آنجا مرا به ياد

به دورنماي داشتن درآمد خوب انديشيدم، به هواي خنك يك دفتر كار با سيستم تهويه ي مطبوع

گام هايم را سريع كردم و به پايين رفتن در دهليز ادامه دادم. داشتن شغل چيز شگفت انگيزي بود

از آن فاصله مانند يك تمبر كهنه ي پستي به نظر مي رسيد. 

م، بيشتر شبيه در مي شد تا زماني كه ديگر هيچ ترديدي باقي نماند

گلويم را صاف كردم و پس از ضربه اي ماليم به در، يك گام به عقب بازگشتم و براي پاسخ منتظ

دوباره در زدم، اين بار كمي بلندتر، سپس به عقب رفتم و منتظر . هيچ اتفاقي نيفتاد

  . باز هم هيچ اتفاقي نيفتاد

  . هواي پيرامونم به تدريج داشت منجمد مي شد

اما همان لحظه ،نگراني مرا وادار كرد به در نزديك شوم تا براي بار سوم در بزنم

و آن را از هم گشوده باشدحالتي كامالً طبيعي باز شد، گويي نسيمي وزيده 

ابتدا صداي چرخيدن دستگيره آمد و سپس مردي روبروي من ظاهر شد

اما شايد دو اينچ از من كوتاهتر بود ،حدوداً بيست و پنج ساله به نظر مي رسيد

شسته اش مي چكيد و تنها چيزي كه به تن داشت، يك روبدوشامبر ح

اندام و چه. به طرزي غيرعادي سفيد بودند و پاهايي به كوچكي كودكان داشت

اسفرود                                                        ه   ٦

 

حالم از مخارج ماهانه به هم مي خورد، از درآمد ناچيزم، از آپارتمان رنگ و رو رفته ام، از . شدم بودم

، از متروي ساعات شلوغحمام سوسك هاي وان

كار آسان بود و دستمزدش به طرز شگفت آوري خوب. پيدا كرده بودم

تعطيالت تابستاني طوالني در پيش داشتم

پيدا كردن يك در بدقواره مشكل داشتم

  .تا سرانجام آن را بيابم

يك سكه ي ده يني از جيبم بيرون آوردم و آن را به هوا انداختم

  .كردم

داالن دو بار ديگر به سمت راست پيچيد و يك بار هم به چپ، ده پله پايين رفتم و دوباره به سمت راست 

هواي آنجا مرا به ياد. چرخيدم

به دورنماي داشتن درآمد خوب انديشيدم، به هواي خنك يك دفتر كار با سيستم تهويه ي مطبوع. بود

داشتن شغل چيز شگفت انگيزي بود

. سرانجام يك در ظاهر شد

م، بيشتر شبيه در مي شد تا زماني كه ديگر هيچ ترديدي باقي نمانددش يم

گلويم را صاف كردم و پس از ضربه اي ماليم به در، يك گام به عقب بازگشتم و براي پاسخ منتظ

هيچ اتفاقي نيفتاد. پانزده ثانيه گذشت

باز هم هيچ اتفاقي نيفتاد. ماندم

هواي پيرامونم به تدريج داشت منجمد مي شد

نگراني مرا وادار كرد به در نزديك شوم تا براي بار سوم در بزنم

حالتي كامالً طبيعي باز شد، گويي نسيمي وزيده 

ابتدا صداي چرخيدن دستگيره آمد و سپس مردي روبروي من ظاهر شد. نداشت اجنيا رد دخالتي

حدوداً بيست و پنج ساله به نظر مي رسيد

شسته اش مي چكيد و تنها چيزي كه به تن داشت، يك روبدوشامبر ح

به طرزي غيرعادي سفيد بودند و پاهايي به كوچكي كودكان داشت
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احتماالً مرد . دروخ يم مشچ هبنشان از عذرخواهي 

  ».كه در زدي ممتأسفم، حمام بود

كارت را با نوك انگشتانش گرفت تا خيس 

  »پس قراره اينجا مشغول به كار بشي؟

. خبر بدمبه ارشدم اومدن تو رو بايد 

  ».هسيئرجواب دادن به در و اعالم ورود افراد به 

  ».فته

نمي تونم به كسي كه كلمه ي عبور . 

هيچ . اما بي فايده بود ،از جيبم بيرون آوردم و آن را دوباره خواندم

گيج كننده  يليخ مه بود نوشته شدهآدرسي كه براي رسيدن به اينجا 

                                         غزال رمضاني  / اروكي موراكامياسفرود                                                        ه

نشان از عذرخواهي كمرنگ  يلبخنداما روي لبهايش 

متأسفم، حمام بود«: در حاليكه موهايش را با يك حوله خشك مي كرد، گفت

  »حمام؟«: مناخودآگاه نگاهي به ساعتم انداخت

  ».اين يك قانونه، بايد بعد از ناهار دوش بگيريم

  »ميشه بپرسم چه كار دارين؟

كارت را با نوك انگشتانش گرفت تا خيس . من كارت را از جيب كتم بيرون آوردم و آن را به مرد دادم

  . نشود و آن را چندين بار خواند

  ».كردم، متأسفمگمان كنم پنج دقيقه دير 

پس قراره اينجا مشغول به كار بشي؟. اوهوم«: او سرش را تكان داد و كارت را به من بازگرداند

بايد . خنده داره، من هيچ چيز در مورد استخدام افراد جديد نشنيدم

جواب دادن به در و اعالم ورود افراد به  تمام كاري كه من انجام ميدم

  ».خوبه، پس ميشه لطفاً ورود منو اعالم كني

  ».البته اگه كلمه ي عبور رو بهم بگي

  »نمي دونستي كلمه ي عبوري وجود داره؟

فتههيچ كس چيزي در مورد كلمه ي عبور به من نگ

. در اين مورد خيلي سختگيره سيئر. پس من نمي تونم كمكت كنم

  ».رو نمي دونه اجازه بدم وارد بشه

از جيبم بيرون آوردم و آن را دوباره خواندم كارت را. اين ديگر برايم تازگي داشت

  . بور در آن گفته نشده بود

آدرسي كه براي رسيدن به اينجا . احتماالً يادشون رفته بنويسن

اسفرود                                                        ه   ٧

 

اما روي لبهايش  ،خالي و بي حالت بود

  . بدي نبود

در حاليكه موهايش را با يك حوله خشك مي كرد، گفت

ناخودآگاه نگاهي به ساعتم انداخت

اين يك قانونه، بايد بعد از ناهار دوش بگيريم« -

  ».متوجه شدم« -

ميشه بپرسم چه كار دارين؟« -

من كارت را از جيب كتم بيرون آوردم و آن را به مرد دادم

نشود و آن را چندين بار خواند

گمان كنم پنج دقيقه دير «: گفتم

او سرش را تكان داد و كارت را به من بازگرداند

  ».درسته« -

خنده داره، من هيچ چيز در مورد استخدام افراد جديد نشنيدم« -

تمام كاري كه من انجام ميدم. هندوني كار من همي مي

خوبه، پس ميشه لطفاً ورود منو اعالم كني« -

البته اگه كلمه ي عبور رو بهم بگي. حتماً« -

  »كلمه ي عبور؟« -

نمي دونستي كلمه ي عبوري وجود داره؟« -

هيچ كس چيزي در مورد كلمه ي عبور به من نگ«. سرم را تكان دادم

پس من نمي تونم كمكت كنم« -

رو نمي دونه اجازه بدم وارد بشه

اين ديگر برايم تازگي داشت

بور در آن گفته نشده بودچيز در مورد كلمه ي ع

احتماالً يادشون رفته بنويسن«: گفتم
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من استخدام شدم تا كارم رو . همه چيز روبراه ميشه

  »...اگه بهش بگي من رسيدم

سپس مي خواست سيگاري از جيبش بيرون بياورد 

يكي از سيگارهايم را به او دادم و . كه متوجه شد روبدوشامبر حمام به تن دارد و هيچ جيبي در كار نيست

نمي توني هيچ چيزي كه ممكنه كلمه ي عبور باشه رو 

مي دوني . من هم حتماً داليل خودش رو داره

اما مي دوني كه اينطور آدمها چه شكلي 

  ».لطفاً شخصي با مسئله برخورد نكن

كسي كه قبل از من اينجا كار مي كرد، دلش براي كسي كه ادعا كرد كلمه ي عبور رو فراموش كرده 

 نيا خيلي خوب مي دوني كه يكي هر كس ندونه تو

نظرت در اين مورد چيه؟ ميشه يك راهنمايي كوچيك بهم 

  » .متأسفم، بر خالف قوانينه

  »تونه داشته باشه؟

موضوع براي من كامالً جدي » خوان بفهمن؟

براي اين كار آماده اي؟ خب حاال «: 

  ».اما نمي توني بخوريش ،تو دستت جا ميشه
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همه چيز روبراه ميشهبگي كه من اومدم، مطمئنم 

اگه بهش بگي من رسيدم. دونه رو مي اون همه چيزمطمئنم 

سپس مي خواست سيگاري از جيبش بيرون بياورد » براي همين كار به كلمه ي عبور نياز دارم،

كه متوجه شد روبدوشامبر حمام به تن دارد و هيچ جيبي در كار نيست

  . با فندكم آن را برايش روشن كردم

نمي توني هيچ چيزي كه ممكنه كلمه ي عبور باشه رو حاال مطمئني . متشكرم، خيلي لطف كردي

  . من فقط توانستم سرم را تكان بدهم

من هم حتماً داليل خودش رو داره سيئراما  ،من هم مثل تو از اين سختگيري خوشم نمي ياد

اما مي دوني كه اينطور آدمها چه شكلي . هيچ وقت نديدمش. ونم اون چطور آدميه

لطفاً شخصي با مسئله برخورد نكن. هستن، از اين فكرهاي بكر زياد دارن

  ».نه، مطمئناً اينطور نيست

كسي كه قبل از من اينجا كار مي كرد، دلش براي كسي كه ادعا كرد كلمه ي عبور رو فراموش كرده 

هر كس ندونه تو. بالفاصله اخراج شد. وخت و رسيدنش رو اعالم كرد

  » .هسخت ر

نظرت در اين مورد چيه؟ ميشه يك راهنمايي كوچيك بهم «: سرم را به نشانه ي تأييد تكان دادم و گفتم

  ».بكني؟ فقط يك راهنمايي كوچولو

متأسفم، بر خالف قوانينه«: كيه داده بود و ابري از دود سيگار را بيرون داد

تونه داشته باشه؟ اوه بي خيال، يك راهنمايي كوچيك  چه ضرري مي

  ».اما اگه اين مطلب بيرون درز كنه، من تو دردسر بدي ميفتم

خوان بفهمن؟ از كجا مي. به هيچ كس. گممن به هيچكس چيزي نمي

  .نمي خواستم تسليم شوم

: او پس از مدتي درنگ و بالتكليفي خم شد و در گوشم زمزمه كرد

تو دستت جا ميشه. يك كلمه ي ساده است كه به آب مربوطه
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بگي كه من اومدم، مطمئنم  تسيئراگه فقط به . بود

مطمئنم . همين امروز شروع كنم

براي همين كار به كلمه ي عبور نياز دارم،«: او گفت

كه متوجه شد روبدوشامبر حمام به تن دارد و هيچ جيبي در كار نيست

با فندكم آن را برايش روشن كردم

متشكرم، خيلي لطف كردي«: او گفت

  »به خاطر بياري؟

من فقط توانستم سرم را تكان بدهم

من هم مثل تو از اين سختگيري خوشم نمي ياد« -

ونم اون چطور آدميهچي مي گم؟ من نمي د

هستن، از اين فكرهاي بكر زياد دارن

نه، مطمئناً اينطور نيست« -

كسي كه قبل از من اينجا كار مي كرد، دلش براي كسي كه ادعا كرد كلمه ي عبور رو فراموش كرده « -

وخت و رسيدنش رو اعالم كردس

ردقچپيدا كردن كار  اهزور

سرم را به نشانه ي تأييد تكان دادم و گفتم

بكني؟ فقط يك راهنمايي كوچولو

كيه داده بود و ابري از دود سيگار را بيرون دادمرد به در ت

اوه بي خيال، يك راهنمايي كوچيك  چه ضرري مي« -

اما اگه اين مطلب بيرون درز كنه، من تو دردسر بدي ميفتم«ـ 

من به هيچكس چيزي نمي« -

نمي خواستم تسليم شوم. بود

او پس از مدتي درنگ و بالتكليفي خم شد و در گوشم زمزمه كرد

يك كلمه ي ساده است كه به آب مربوطه. گوش كن
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سفم اما همين أمت. اگه نتوني درست جواب بدي، ديگه شانسي نداري

  ».نمي تونم بذارم تا ابد حدس بزني

. اما چطوره يك راهنمايي ديگه بهم بكني

  ».تمام اين كلمه ي لعنتي رو بهت بگم

  »فقط بهم بگو اين كلمه چند تا حرف داره؟

پدرم هميشه بهم مي گفت اگه دستت رو به كسي بدي، بازوت 

  ».ت هم جا ميشه اما نمي توني بخوريش

  ».دستت هم جا نميشه و تازه تو
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  .ز فرصت بهره ببرماكنون نوبت من بود كه فكر كنم و ا

  »(Driftwood) هآب آورد الوار

  ».اشتباهه، دو تا ديگه

اگه نتوني درست جواب بدي، ديگه شانسي نداري. دو بار ديگه مي توني جواب بدي

نمي تونم بذارم تا ابد حدس بزني. پا ميزارم، كلي خطر كردم كه دارم اينطوري قوانين رو زير

اما چطوره يك راهنمايي ديگه بهم بكني ،ببين، من واقعاً ازت متشكرم كه اين شانس رو به من دادي

  »مثالً اينكه چند تا حرف داره؟

تمام اين كلمه ي لعنتي رو بهت بگمبار بعد ازم مي خواي 

فقط بهم بگو اين كلمه چند تا حرف داره؟. هرگز. هرگز چنين چيزي نمي خوام

پدرم هميشه بهم مي گفت اگه دستت رو به كسي بدي، بازوت . بسيار خوب، هشت تا

  ».بگذريم، به هر حال هشت حرفه

ت هم جا ميشه اما نمي توني بخوريشچيزي كه به آب مربوط ميشه، تو دست

  ».شروع ميشه و هشت حرفه

  »(Dabchick) .اسفرود«: ده بودم و نهايتاً گفتم

  ».نه، اما در هر حال ميشه يك اسفرود رو خورد

و تازه تو. خيلي خوشمزه نباشه ممكنه. شايد«: 
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اكنون نوبت من بود كه فكر كنم و ا

  »حرف اولش چيه؟« -

  »،D«: او گفت

الوار«: دل به دريا زدم و گفتم

اشتباهه، دو تا ديگه«: او گفت

  »دو تا چي؟« -

دو بار ديگه مي توني جواب بدي« -

كه دارم اينطوري قوانين رو زير مهحاال 

ببين، من واقعاً ازت متشكرم كه اين شانس رو به من دادي« -

مثالً اينكه چند تا حرف داره؟

بار بعد ازم مي خواي «: او اخم كرد

هرگز چنين چيزي نمي خوامنه « -

بسيار خوب، هشت تا«: آهي كشيد و گفت

  ».رو ميگيره

  ».متاسفم، واقعاً ميگم« -

بگذريم، به هر حال هشت حرفه« -

چيزي كه به آب مربوط ميشه، تو دست« -

  ».درسته« -

شروع ميشه و هشت حرفه Dبا حرف « -

  ».درسته« -

ده بودم و نهايتاً گفتمروي معما تمركز كر

نه، اما در هر حال ميشه يك اسفرود رو خورد« -

  »مطمئني؟« -

: با حالتي اندك مردد گفت
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من وسط توكيو بزرگ . مخصوصاً پرنده هاي آبي

مي تونم به ترتيب بهت بگم بعد از ايستگاه يامانوته چه ايستگاه هايي هست، اما تا به حال اسفرود 

را  يتغلنمي دانستم چنين  يتح از دهانم بيرون آمده بود،

  .اما اسفرود تنها كلمه ي هشت حرفي بود كه مي توانستم باور كنم با آن نشانه ها مي خواند

    بد مزه هستن كه اونقدر به اندازه ي كف دست 

نمي توني با . مهم نيست كه تو چي ميگي، اسفرود كلمه ي عبور نيست

  ».در هر حال كلمه ات درست نيست

هشت . م با آب مرتبطه، هم تو دست جا ميشه و هم نميشه خوردش

هيچ كلمه ي هشت حرفي ديگه كه با آب 

  ».نمي توني ثابت كني و اسفرود با تمام معيارهايي كه گفتي مطابقت داره

اندازه ي ممكنه جايي سگي باشه كه دوست داشته باشه اسفرودي بخوره كه 
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  »تا به حال يك اسفرود ديدي؟

مخصوصاً پرنده هاي آبي. ها نمي دونم نه، من هيچ چيز در مورد پرنده

مي تونم به ترتيب بهت بگم بعد از ايستگاه يامانوته چه ايستگاه هايي هست، اما تا به حال اسفرود 

از دهانم بيرون آمده بود، هملك نآا لحظه اي كه 

اما اسفرود تنها كلمه ي هشت حرفي بود كه مي توانستم باور كنم با آن نشانه ها مي خواند

به اندازه ي كف دست اسفرودهاي كوچك . بايد اسفرود باشه

  ».نمي توني حتي يك سگ رو وادار كني يكي از اونها رو بخوره

مهم نيست كه تو چي ميگي، اسفرود كلمه ي عبور نيست. هي، يك دقيقه صبر كن

در هر حال كلمه ات درست نيست. خواي برسي جر و بحث به چيزي كه مي

م با آب مرتبطه، هم تو دست جا ميشه و هم نميشه خوردشه. خونه اما با تمام نشونه ها مي

«  

  ».هفقط يك جاي كار اشتباه

  ».كلمه ي عبور اسفرود نيست

  ».نمي تونم بهت بگم«: بايد جلوي خودش را مي گرفت

هيچ كلمه ي هشت حرفي ديگه كه با آب  .براي اينكه وجود نداره«: با سردترين لحني كه مي توانستم گفتم

  ».وجود نداره ،مرتبط باشه و تو كف دستت جا بشه و نتوني بخوريش

  »اما هست،«: نزديك بود اشكش در بيايد، ملتمسانه گفت

نمي توني ثابت كني و اسفرود با تمام معيارهايي كه گفتي مطابقت داره

ممكنه جايي سگي باشه كه دوست داشته باشه اسفرودي بخوره كه اما در عين حال 
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تا به حال يك اسفرود ديدي؟« -

نه، من هيچ چيز در مورد پرنده«: او گفت

مي تونم به ترتيب بهت بگم بعد از ايستگاه يامانوته چه ايستگاه هايي هست، اما تا به حال اسفرود . شدم

  ».نديدم

ا لحظه اي كه ت. نديده بودم قطعاً من هم

اما اسفرود تنها كلمه ي هشت حرفي بود كه مي توانستم باور كنم با آن نشانه ها مي خواند. مي دانم

بايد اسفرود باشه«: اصرار كردم

نمي توني حتي يك سگ رو وادار كني يكي از اونها رو بخوره

هي، يك دقيقه صبر كن«: او گفت

جر و بحث به چيزي كه مي

اما با تمام نشونه ها مي« -

».بي نقصه. حرف هم هست

فقط يك جاي كار اشتباه« -

  »كجا؟« -

كلمه ي عبور اسفرود نيست« -

  »خب پس چيه؟« -

بايد جلوي خودش را مي گرفت

با سردترين لحني كه مي توانستم گفتم

مرتبط باشه و تو كف دستت جا بشه و نتوني بخوريش

نزديك بود اشكش در بيايد، ملتمسانه گفت

  ».نه نيست« -

  ».هست« -

نمي توني ثابت كني و اسفرود با تمام معيارهايي كه گفتي مطابقت داره« -

اما در عين حال  ،دونم مي« -
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بسيار خب، اگه تو اينقدر زرنگي بهم بگو كجا مي توني همچين سگي پيدا كني؟ چجور سگي هست؟ من 

سگ ها اما هرگز هرگز نديدم  ،رش رو بكني در مورد سگها مي دونم

  ».هاي كوچيك بخورن كه اندازه ي كف دست هستن

  »مچين چيز وحشتناكي رو بذارم تو دهنم؟

  ».اسفرود. 

سعيم رو مي كنم اما . من تسليمم«: او در حاليكه يك بار ديگر موهايش را با حوله خشك مي كرد، گفت

  »؟هشاب تسد فك ي هزاد

نمي توانستم بگويم  ،مدرك يم ركف تمام عمرم

        تير دندان راست پاييني اش . تمال مخملي پاك كرد و يك آه ديگر كشيد

دنيا . با خود انديشيد آيا بايد يك بار ديگر نزد دندانپزشك برود؟ ديگر نمي توانم ادامه دهم

 دندانپزشكان، ماليات، هزينه هاي مربوط به اتومبيل، تعمير دستگاه هاي 

او سرش را به پشتي چرمي صندلي راحتي تكيه داد، چشم هايش را بست و به مرگ 

. يك گل سرخ در ماه مي ينيگآرطع
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بسيار خب، اگه تو اينقدر زرنگي بهم بگو كجا مي توني همچين سگي پيدا كني؟ چجور سگي هست؟ من 

  .او ناله اي كرد و چشم هايش را تاب داد

رش رو بكني در مورد سگها مي دونممن هر چيزي كه فك

هاي كوچيك بخورن كه اندازه ي كف دست هستندوست داشته باشن اسفرود

  »اينقدر بد مزه هستن؟

  »!اوف. وحشتناك، خيلي وحشتناك

  »تابه حال يكيشون رو امتحان كردي؟

مچين چيز وحشتناكي رو بذارم تو دهنم؟هرگز، نكنه انتظار داشتي ه

  ».خب، نه، گمان كنم همينطوره كه تو ميگي

. اعالم كني تسيئرخوام رسيدن منو به  در هر حال مي

او در حاليكه يك بار ديگر موهايش را با حوله خشك مي كرد، گفت

  ».هيچ فايده اي برات نداره

  ».متشكرم، يكي بهت مديونم

دنا هب هك وجود داره اما بهم بگو آيا واقعاً چيزي به نام اسفرود

تمام عمرم رگاهر چند » .اونها جايي وجود دارن

  .آن كلمه چطور به ذهنم خطور كرده بود

***  

تمال مخملي پاك كرد و يك آه ديگر كشيد

با خود انديشيد آيا بايد يك بار ديگر نزد دندانپزشك برود؟ ديگر نمي توانم ادامه دهم

دندانپزشكان، ماليات، هزينه هاي مربوط به اتومبيل، تعمير دستگاه هاي  :جاي پر زحمتي است

او سرش را به پشتي چرمي صندلي راحتي تكيه داد، چشم هايش را بست و به مرگ 

ع و ينيريشمرگ مانند كف اقيانوس ساكت و آرام بود و به 
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  ».كف دسته

بسيار خب، اگه تو اينقدر زرنگي بهم بگو كجا مي توني همچين سگي پيدا كني؟ چجور سگي هست؟ من « -

  ».خوام شواهد محكم مي

او ناله اي كرد و چشم هايش را تاب داد

من هر چيزي كه فك«: من ادامه دادم

دوست داشته باشن اسفرود

اينقدر بد مزه هستن؟«: او ناله كنان گفت

وحشتناك، خيلي وحشتناك« -

تابه حال يكيشون رو امتحان كردي؟« -

هرگز، نكنه انتظار داشتي ه« -

خب، نه، گمان كنم همينطوره كه تو ميگي« -

در هر حال مي«: از او خواستم

او در حاليكه يك بار ديگر موهايش را با حوله خشك مي كرد، گفت

هيچ فايده اي برات ندارهكامالً مطمئنم 

متشكرم، يكي بهت مديونم« -

اما بهم بگو آيا واقعاً چيزي به نام اسفرود«: او گفت

اونها جايي وجود دارن. معلومه، بدون شك« -

آن كلمه چطور به ذهنم خطور كرده بود

تمال مخملي پاك كرد و يك آه ديگر كشيداسفرود عينكش را با دس

با خود انديشيد آيا بايد يك بار ديگر نزد دندانپزشك برود؟ ديگر نمي توانم ادامه دهم. مي كشيد

جاي پر زحمتي استعجب 

او سرش را به پشتي چرمي صندلي راحتي تكيه داد، چشم هايش را بست و به مرگ  ...فيه ي هواتص

مرگ مانند كف اقيانوس ساكت و آرام بود و به . انديشيد



 كهكشان نورد                                                

     در تخيالتش خود را مي ديد كه از آرامش ابدي لذت 

اينها كلماتي بودند كه روي سنگ قبرش 

. روز كارش رو شروع كنهيك نفر اومده شما رو ببينه قربان، ميگه قراره از ام

«  

                                         غزال رمضاني  / اروكي موراكامياسفرود                                                        ه

در تخيالتش خود را مي ديد كه از آرامش ابدي لذت . اسفرود اين روزها زياد به مرگ مي انديشيد

اينها كلماتي بودند كه روي سنگ قبرش » ...در اينجا اسفرودي كه به اندازه ي كف دست است، آرميده

  .درست در همان لحظه بود كه خط داخلي اش زنگ زد

  »!چيه«: او با صدايي عصباني فرياد زد

يك نفر اومده شما رو ببينه قربان، ميگه قراره از ام«: صداي دربان بود كه گفت

 «  

»!پانزده دقيقه دير كرده«: اسفرود اخم كرد و نگاهي به ساعتش انداخت

اسفرود                                                        ه   ١٢

 

اسفرود اين روزها زياد به مرگ مي انديشيد

  .مي برد

در اينجا اسفرودي كه به اندازه ي كف دست است، آرميده«

  . حك مي شدند

درست در همان لحظه بود كه خط داخلي اش زنگ زد

او با صدايي عصباني فرياد زد

صداي دربان بود كه گفت

» .دونه كلمه ي عبور رو مي

اسفرود اخم كرد و نگاهي به ساعتش انداخت



DABCHICK
Haruki Murakami

Ghazal Ramezani

Murakami World, 8

Published 

DABCHICK
Haruki Murakami

Ghazal Ramezani
 

Murakami World, 8th Issue

ublished by: Galaxywalker

  

DABCHICK 
Haruki Murakami 

Ghazal Ramezani 

Issue 

by: Galaxywalker 

  


