


  دختر جشن تولد

  

  غزال رمضاني

  سيمين ندافيان

  دوم

  جمه شده براي مترجم محفوظ است

 

  

  

 

دختر جشن تولد
  

  هاروكي موراكامي: اثر

غزال رمضاني: برگردان

سيمين ندافيان: ويرايش
  

دومي  موراكامي، شماره منظومه ي

جمه شده براي مترجم محفوظ استاثر ترتمامي حقوق 

  

تمامي حقوق 



  :اي است از

 

From Collection of  

 

 

 

  

  

  

 

اي است از اين كتاب ترجمه

Birthday Girl 
 

 

From Collection of “Blind willow, sleeping woman

  هاروكي موراكامي

  غزال رمضاني

  سيمين ندافيان

  نورد

 Spring 2015 - 1394بهار : سال نشر الكترونيك

net.galaxywalker.www   

sleeping woman”

  كتابمشخصات 

  دختر جشن تولد

هاروكي موراكامي: نوشته

غزال رمضاني: برگردان

سيمين ندافيان: ويرايش

نورد كهكشان: ناشر

سال نشر الكترونيك

net: وبسايت مترجم



  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  عالقمند هستم، تصميم گرفتم بدن بيجان و چند تكه

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

اميد  .آن باشيد 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
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  جشن تولددختر ِ
  

مشتريان د و سفارش ومانند هر روز ديگري سر ميزها حاضر شقرار بود  -روز تولد بيست سالگي اش - آن روز

او هميشه روزهاي جمعه كار مي كرد، اما اگر همه چيز طبق برنامه ي آن جمعه ي خاص پيش مي  .را بگيرد

كرده بود شيفتش  قبول ،ديگر كه پاره وقت كار مي كرد آن دخترِ. رفت، مي توانست شب را مرخصي بگيرد

 2كدو حلوايي و فريتو ميستويِ 1صداي داد و فرياد يك سرآشپز عصباني در حاليكه نيوكيِ: را با او عوض كند

خوراك دريايي را روي ميز مشتريان تلنبار مي كند، به هيچ وجه روش خوبي براي سپري كردن جشن تولد 

درجه به بستر  40با اسهالي متوقف نشدني و تب  ديگر سرما خورده بود و اما آن دخترِ. بيست سالگي نبود

  .حاضر مي شداز هم بايد سر كارش به ناچار ب او بيماري افتاده و

نگران نباش، در هر حال «: آرام كند و گفت ،كرد دختر بيمار را كه براي عذرخواهي تماس گرفته بود سعياو 

  ».ت سالگيمتولد بيس تو روزمن هم قرار نبود كار خاصي انجام بدم، حتي 

بحث شديدي بين او و دوست  چند روز پيش يك دليلش اين بود كه. در واقع او به هيچ وجه مأيوس نشده بود

جر و بحث بر . آنها از دوران دبيرستان با هم بودند. ، در گرفته بودپسرش كه قرار بود آن شب را با او بگذراند

منتظره اي پيش رفت كه تبديل به داد و فريادي طوالني  چنان وخامت غير تااما  آغاز شده بود،سر هيچ و پوچ 

 ،پيوندهاي محكمي كه روزگاري بين آنها وجود داشته شدبود كه او كامالً مطمئن  دعوايشان آنقدر شديد .شد

پسر نيز از  زمان مشاجره با او . سخت و سنگ شده و مرده بودچيزي درون او . براي هميشه از بين رفته است

  .نمي خواست تماس بگيرد همو او  تماس نگرفته

رستوران از اواخر . توكيو بود 3روپوني اعيانيمحل كارش يكي از رستوران هاي ايتاليايي خوشنام در محله ي 

خارق العاده اي سرو نمي كرد،  چندان كه غذاهايبا ايندهه ي شصت فعاليت بي وقفه ي خود را آغاز كرده و 

رستوران مشتريان دائمي بسياري داشت و هيچكدام از آنها هرگز نااميد . بود نشدهآوازه  صاحب اما بي دليل نيز

به بيرون  نياز سالن غذاخوري اتمسفري آرام و دنج داشت و هيچ نشانه اي از فشار و . از در بيرون نمي رفتند

ود جذب مي ان مسن تر را به خيبه جز گروهي از جوانان، رستوران اغلب مشتر. آن به چشم نمي خورد ازرفتن 
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 كهكشان نورد                                            

در واقع دانشجوياني بودند كه  ،او و آن دختر ديگر

ار مي كرد آنجا كيز دير سالن نعالوه بر آنها يك م

كه به نظر مي رسيد از زماني كه رستوران باز شده، 

كترهاي ايكي از كاركه  آمد به نظر مي

پذيرفتن صورتحساب : در واقع دو كار انجام مي داد

او فقط زماني كه الزم بود صحبت مي كرد و هميشه يك لباس سياه به تن 

اگر او را روي درياي شبهنگام شناور مي كردي، احتماالً 

قد بلند و چهارشانه، استخوان بندي اش حاكي از اين 

. زير شكم و سينه اش بود در اما اكنون گوشت اضافه در حال جمع شدن

مجردها از او به مشام سر در حال كم شدن بود و بوي مخصوص 

يك  دختر. درست مانند كاغذ روزنامه اي كه مدتي در يك كشو تا خورده و نگهداري شده باشد

نه  ،يك كراوات گره دار واقعي .پيراهن سفيد مي پوشيد و كراوات مي بست

مي توانست بدون اينكه مجبور از اينكه 

وظايفش را روزي پس از روز ديگر با مهارت 

سي ورود و خروج ميهمانان، آگاهي از برنامه ي رزرواسيون، دانستن اسامي 

براي هر نوع انتقادي كه ممكن  شنوامشتريان دائمي و خوشامدگويي به آنها با صورتي خندان و داشتن گوشي 

 شام بردن. مي شد بود از راه برسد، توصيه هاي حرفه اي براي انتخاب شراب و نظارت بر كار پيشخدمت ها

يك  .داشت، سكونت بود هم اونجا كه رستوران
                                                           

٤
 Little Dorrit 

                                     غزال رمضاني   / هاروكي موراكامي                                                    

  .كرد كه شامل برخي هنرپيشه ها و نويسنده هاي مشهور نيز مي شد

او و آن دختر ديگر، شش روز در هفته كار مي كردند

عالوه بر آنها يك م. به كار مشغول بودندپاره وقت سه روز در هفته 

كه به نظر مي رسيد از زماني كه رستوران باز شده،  هم پاي صندوق بود نحيف و يك زن ميانسال

به نظر ميچنين او هميشه يك جا مي نشست و . آنجا مشغول به كار بوده است

در واقع دو كار انجام مي داد زن. است 4سريال دوريت كوچك

او فقط زماني كه الزم بود صحبت مي كرد و هميشه يك لباس سياه به تن . مشتريان و پاسخ دادن به تلفن

اگر او را روي درياي شبهنگام شناور مي كردي، احتماالً  :ش ديده مي شدچيزي سخت و سرد در وجود

  . غرق مي ساخت، ش رد مي شد

قد بلند و چهارشانه، استخوان بندي اش حاكي از اين . در اواخر دهه ي چهارم زندگي اش بود

اما اكنون گوشت اضافه در حال جمع شدن ،بود كه در جواني ورزشكار بوده

سر در حال كم شدن بود و بوي مخصوص موهاي شق و رق و كوتاهش از قسمت باالي 

درست مانند كاغذ روزنامه اي كه مدتي در يك كشو تا خورده و نگهداري شده باشد

  .مثل مدير سالن بوددرست عموي مجرد داشت كه بويش 

پيراهن سفيد مي پوشيد و كراوات مي بست و مدير هميشه كت شلوار مشكي

از اينكه  و هميشه با دست گره مي زدآن را از آن نمونه هاي سرهمي، بلكه 

وظايفش را روزي پس از روز ديگر با مهارت مدير . ، به خود مي باليدببندد كراوات را

سي ورود و خروج ميهمانان، آگاهي از برنامه ي رزرواسيون، دانستن اسامي كارهاي او شامل برر

مشتريان دائمي و خوشامدگويي به آنها با صورتي خندان و داشتن گوشي 

بود از راه برسد، توصيه هاي حرفه اي براي انتخاب شراب و نظارت بر كار پيشخدمت ها

  .براي صاحب رستوران نيز يكي ديگر از وظايف مخصوص او بود

***  

كه رستورانهمون ساختماني صاحب رستوران طبقه ي ششم 

                                                    دختر جشن تولد   ٦

 

كرد كه شامل برخي هنرپيشه ها و نويسنده هاي مشهور نيز مي شد

شش روز در هفته كار مي كردند، تمام وقت دو پيشخدمت

پاره وقت سه روز در هفته به صورت 

يك زن ميانسال و هم چنين

آنجا مشغول به كار بوده است

سريال دوريت كوچك محزون و افسرده ي

مشتريان و پاسخ دادن به تلفن

چيزي سخت و سرد در وجود. داشت

ش رد مي شدكه از كناررا هر قايقي 

در اواخر دهه ي چهارم زندگي اش بود تقريباًمدير سالن 

بود كه در جواني ورزشكار بوده

موهاي شق و رق و كوتاهش از قسمت باالي 

درست مانند كاغذ روزنامه اي كه مدتي در يك كشو تا خورده و نگهداري شده باشدمي رسيد، 

عموي مجرد داشت كه بويش 

مدير هميشه كت شلوار مشكي

از آن نمونه هاي سرهمي، بلكه 

كراوات را باشد در آينه نگاه كند

كارهاي او شامل برر. انجام مي داد

مشتريان دائمي و خوشامدگويي به آنها با صورتي خندان و داشتن گوشي 

بود از راه برسد، توصيه هاي حرفه اي براي انتخاب شراب و نظارت بر كار پيشخدمت ها

براي صاحب رستوران نيز يكي ديگر از وظايف مخصوص او بود

صاحب رستوران طبقه ي ششم «: او گفت



 كهكشان نورد                                            

روزي  طور اينكه براي هر كدام از ما چه

مال او حدود ده سال قبل اتفاق افتاده . 

 ،تنها كسي كه اونو مي ديد. ه بودهر چند كه اون هرگز حتي يك بار هم خودشو تو رستوران نشون نداد

هيچ كدوم از كارمندهاي . اين فقط كار اون بودكه شام صاحب رستوران رو براش ببره

اون موقع . ساعت هشت شام صاحب رستوران رو به آپارتمانش مي برد

اما هيچ  .ناپديد مي شد، هميشه براي ما مشكل ساز بود

اونها ظرف هاي غذا رو روي يكي از 

دير هم با نگاهي محترمانه چرخ ميزهاي چرخ دار هتل ها كه براي روم سرويس استفاده ميشه ميذاشتن و م

بعد از يك ساعت دوباره باال مي . مي گشت

اولين باري . هر روز، درست مثل ساعت

اما بعد از . درست مثل يك نوع مراسم آييني بود

شايد دستور تهيه و سبزيجات كنار غذا هر روز كمي متفاوت بودند، اما 

هر  كرده به مدت يك هفته سعيان يك بار به او گفته بود 

يك آشپز مسلماً . مرغ كبابي يكساني را بفرستد تا ببيند چه اتفاقي مي افتد، اما هيچ شكايتي در كار نبوده

مي خواهد با هر  هم و هر آشپز جديدي

آنها سس هاي بي نظيري درست . به چالش بكشد

گويي در : كردند، از توزيع كنندگان مختلفي مواد اوليه تهيه كردند، اما هيچ كدام از اينها هيچ تأثيري نداشت

. نددروزانه را برايش فرستاده بودر نهايت همه تسليم شده و هر روز غذاي مرغ 

                                     غزال رمضاني   / هاروكي موراكامي                                                    

  ».آپارتمان، دفتر كار يا يك همچين چيزي

اينكه براي هر كدام از ما چه و من و او به نوعي به موضوع تولد بيست سالگي مان رسيده بوديم

. اغلب مردم روزي كه بيست ساله شدند را به خاطر مي آورند

هر چند كه اون هرگز حتي يك بار هم خودشو تو رستوران نشون نداد

اين فقط كار اون بودكه شام صاحب رستوران رو براش ببره

  ».چه شكليه

  ».مي گرفتپس صاحب رستوران عمدتاً از رستوران خودش غذا 

ساعت هشت شام صاحب رستوران رو به آپارتمانش مي بردبايد هر شب 

ناپديد مي شد، هميشه براي ما مشكل ساز بودچنين وقتي وغ ترين ساعت كار رستوران بود و اينكه 

اونها ظرف هاي غذا رو روي يكي از . براي اينكه اوضاع هميشه اينطوري بوده ،نمي شد انجام داد

ميزهاي چرخ دار هتل ها كه براي روم سرويس استفاده ميشه ميذاشتن و م

مي گشت ردستي رو سوار آسانسور مي كرد و پانزده دقيقه بعد دست خالي ب

هر روز، درست مثل ساعت. ندوبا بشقاب ها و ليوان هاي خالي بر مي گرد

درست مثل يك نوع مراسم آييني بودميدوني، . عجيب اومد كه شاهد اين صحنه بودم، به نظرم خيلي

  ».بهش عادت كردم و هرگز دوباره در موردش فكر نكردم

شايد دستور تهيه و سبزيجات كنار غذا هر روز كمي متفاوت بودند، اما . صاحب رستوران هميشه مرغ مي خورد

ان يك بار به او گفته بود جو هاييكي از آشپز. غذاي اصلي هميشه مرغ بود

مرغ كبابي يكساني را بفرستد تا ببيند چه اتفاقي مي افتد، اما هيچ شكايتي در كار نبوده

و هر آشپز جديدي دوست دارد روش هاي متفاوت آماده كردن مواد غذايي را امتحان كند

به چالش بكشدخود را كه مي تواند در مورد مرغ به كار بندد، 

كردند، از توزيع كنندگان مختلفي مواد اوليه تهيه كردند، اما هيچ كدام از اينها هيچ تأثيري نداشت

در نهايت همه تسليم شده و هر روز غذاي مرغ . غاري تهي سنگ انداخته باشند

  .كه از آنها خواسته شده بود، همين بود

                                                    دختر جشن تولد   ٧

 

آپارتمان، دفتر كار يا يك همچين چيزي

من و او به نوعي به موضوع تولد بيست سالگي مان رسيده بوديم

اغلب مردم روزي كه بيست ساله شدند را به خاطر مي آورند. بوده است

  .بود

هر چند كه اون هرگز حتي يك بار هم خودشو تو رستوران نشون نداد« -

اين فقط كار اون بودكه شام صاحب رستوران رو براش ببرهمدير رستوران بود و 

چه شكليه رئيسديگه نمي دونستن 

پس صاحب رستوران عمدتاً از رستوران خودش غذا « -

هر شب مدير درسته، «: او گفت

وغ ترين ساعت كار رستوران بود و اينكه شل

نمي شد انجام داد هم كاري

ميزهاي چرخ دار هتل ها كه براي روم سرويس استفاده ميشه ميذاشتن و م

دستي رو سوار آسانسور مي كرد و پانزده دقيقه بعد دست خالي ب

با بشقاب ها و ليوان هاي خالي بر مي گرد ورفت و چرخ دستي ر

كه شاهد اين صحنه بودم، به نظرم خيلي

بهش عادت كردم و هرگز دوباره در موردش فكر نكردم مدتي

صاحب رستوران هميشه مرغ مي خورد

غذاي اصلي هميشه مرغ بود

مرغ كبابي يكساني را بفرستد تا ببيند چه اتفاقي مي افتد، اما هيچ شكايتي در كار نبوده روز

دوست دارد روش هاي متفاوت آماده كردن مواد غذايي را امتحان كند

كه مي تواند در مورد مرغ به كار بندد،  تكنيكي

كردند، از توزيع كنندگان مختلفي مواد اوليه تهيه كردند، اما هيچ كدام از اينها هيچ تأثيري نداشت

غاري تهي سنگ انداخته باشند

كه از آنها خواسته شده بود، همين بود هم تمام چيزي
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از بعدازظهر گاهي باران مي آمد و . روز تولد بيست سالگي او، هفده نوامبر، كار مثل ساعت هميشگي آغاز شد

ج بعدازظهر مدير ساعت پن. باران يكسره مي باريد

كساني كه غذا سرو مي كردند، بايد آنها 

ه، پاستا با سس ساردين و كلم و زِاستيك ميالن

بعد از اين آماده . ري را ايفا مي كرد و با پرسيدن سؤاالتي آنها را مي آزمود

ان نبايد با شكم هاي غران از رپيشخدمت هاي اين رستو

به علت بارش باران چند رزرو نيز  .ا تأخير بود

مدير با لب هاي به هم . زنان دوست نداشتند لباس شب شان با باران خراب شود

و فلفل پاش ها و گپ زدن با آشپز  دان ها

 ،با تنها زوجي كه سر يكي از ميزها نشسته بودند

. گوش مي كرد ،از بلندگوهاي سقفي جاري مي شد

او روي يك صندلي ميخكوب شده بود 

پيشاني اش خيس عرق بود و زمزمه كنان 

ه او از زماني ك: بيمار شدن براي او غيرعادي ترين رخداد ممكن بود

اين . بود ت نكردهيك روز نيز غيبهرگز حتي 

بيماري يا حادثه از كارش  دليلكه هرگز به 

  .كه او در وضع بسيار بدي بسر مي برد

و او را سوار  نگه داشتيكي از پيشخدمت ها مدير را سر پا 

: با صدايي گرفته به او گفت ،مدير قبل از سوار شدن به تاكسي

كه ه تمام كاري كه بايد انجام بدي اين
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روز تولد بيست سالگي او، هفده نوامبر، كار مثل ساعت هميشگي آغاز شد

باران يكسره مي باريد ،شب ساعات اوليه ياما با فرا رسيدن 

كساني كه غذا سرو مي كردند، بايد آنها . را توضيح دهد شبكاركنان را دور هم جمع كرد تا غذاهاي ويژه ي 

استيك ميالن: را لغت به لغت حفظ مي كردند و چيزي را از قلم نمي انداختند

ري را ايفا مي كرد و با پرسيدن سؤاالتي آنها را مي آزمودگاهي اوقات مدير نقش يك مشت

پيشخدمت هاي اين رستو: سازي، نوبت غذا خوردن كارمندان فرا مي رسيد

  !براي مشتريان غذا سرو كنند

ا تأخير بوداما ورود مهمانان كند و ب ،درهاي رستوران ساعت شش باز شدند

زنان دوست نداشتند لباس شب شان با باران خراب شود. به سادگي كنسل شدند

دان هابا برق انداختن نمك نيزفشرده دور سالن قدم مي زد و پيشخدمت ها 

با تنها زوجي كه سر يكي از ميزها نشسته بودند را دختر سالن غذاخوري. ي مي كردند

از بلندگوهاي سقفي جاري مي شد تماليم ابررسي كرد و به موسيقي هارپسيكوردي كه ب

  .راهش را به رستوران باز كرده بود 

او روي يك صندلي ميخكوب شده بود . ود كه مدير رستوران حالش بد شدكمي از ساعت هفت و نيم گذشته ب

پيشاني اش خيس عرق بود و زمزمه كنان . انگار كه گلوله خورده باشد ،و براي مدتي شكمش را فشار مي داد

بيمار شدن براي او غيرعادي ترين رخداد ممكن بود» فكر كنم بهتره به بيمارستان برم،

هرگز حتي بيش از ده سال قبل كار در اين رستوران را آغاز كرده بود، 

كه هرگز به اين: به خود مي باليده خاطر آن يكي ديگر از چيزهايي بود كه او ب

كه او در وضع بسيار بدي بسر مي بردحالت دردناك صورتش كامالً آشكار بود 

يكي از پيشخدمت ها مدير را سر پا . با چتري بيرون زد و يك تاكسي خبر كرد

مدير قبل از سوار شدن به تاكسي. تاكسي كرد و به يك بيمارستان نزديك برد

تمام كاري كه بايد انجام بدي اين. ببري 604ه آپارتمان شماره ي خوام ساعت هشت شب شام رو ب

  ».زنگ رو بزني و بگي شامتون آماده است، و ميز رو همونجا رها كني
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روز تولد بيست سالگي او، هفده نوامبر، كار مثل ساعت هميشگي آغاز شد

اما با فرا رسيدن  ،متوقف مي شد

كاركنان را دور هم جمع كرد تا غذاهاي ويژه ي 

را لغت به لغت حفظ مي كردند و چيزي را از قلم نمي انداختند

  . موس شاه بلوط

گاهي اوقات مدير نقش يك مشت

سازي، نوبت غذا خوردن كارمندان فرا مي رسيد

براي مشتريان غذا سرو كنند ،گرسنگي

درهاي رستوران ساعت شش باز شدند

به سادگي كنسل شدندشديد،

فشرده دور سالن قدم مي زد و پيشخدمت ها 

ي مي كردندوقت كش ،در مورد غذا

بررسي كرد و به موسيقي هارپسيكوردي كه ب

 ،پاييز آخرِ بوي ژرف بارانِ

كمي از ساعت هفت و نيم گذشته ب

و براي مدتي شكمش را فشار مي داد

فكر كنم بهتره به بيمارستان برم،«: گفت

بيش از ده سال قبل كار در اين رستوران را آغاز كرده بود، 

يكي ديگر از چيزهايي بود كه او ب

حالت دردناك صورتش كامالً آشكار بود از اما  .است غيبت نكرده

با چتري بيرون زد و يك تاكسي خبر كرد دختر

تاكسي كرد و به يك بيمارستان نزديك برد

خوام ساعت هشت شب شام رو ب مي«

زنگ رو بزني و بگي شامتون آماده است، و ميز رو همونجا رها كني
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او دوباره از درد به خود پيچيد، سوار ماشين شد و تاكسي او 

پس از اينكه مدير آنجا را ترك كرد، هيچ نشانه اي از بند آمدن باران در كار نبود و مشتريان با وقفه هاي 

در نتيجه اگر قرار بود مدير  ،واحد بيش از يك يا دو ميز اشغال نمي شدند

گاهي . غايب باشند، اين زمان مناسبي براي چنين اتفاقي بود

اوقات سرشان آنقدر شلوغ مي شد كه چندان عجيب نبود تمام پرسنل هم نتوانند به موقع كارهايشان را انجام 

هنگامي كه غذاي صاحب رستوران ساعت هشت آماده شد، او ميز چرخ دار را به آسانسور برد و به طبقه ي 

نيم بطري شراب قرمز كه چوب پنبه اش باز شده بود، 

بوي تند . ات بخارپز و نان و كرهيجر قرار گرفته بود، پيش خوراك مرغ با سبز

قطره هاي باران . ختمرغ پخته شده به سرعت آسانسور كوچك را در بر گرفت و با بوي باران در هم آمي

به تازگي سوار آن شده  ،روي كف آسانسور به چشم مي خورد و نشان از اين داشت كه كسي با چتري خيس

: دوباره حافظه اش را مرور كرد. دنمومتوقف 

زنگ بزند، در به دوباره درست زماني كه مي خواست 

كت شلواري . قدش حدود چهار پنج اينچ كوتاهتر از او بود

مالً خودنمايي مي كرد، با رنگ كراواتش روي آن پيراهن سفيد كا

همچون تاركي چين و چروك عميقي كه 

  .، او را به ياد مسيل هايي انداخت كه در عكس هاي هوايي مشاهده مي شوند

هر بار عصبي مي شد، . به آرامي گلويش را صاف كرد
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  »؟604

او دوباره از درد به خود پيچيد، سوار ماشين شد و تاكسي او » .ساعت هشت شب، رأس ساعت

***  

پس از اينكه مدير آنجا را ترك كرد، هيچ نشانه اي از بند آمدن باران در كار نبود و مشتريان با وقفه هاي 

واحد بيش از يك يا دو ميز اشغال نمي شدند در آنِ

غايب باشند، اين زمان مناسبي براي چنين اتفاقي بودن به طور همزمارستوران و يكي از پيشخدمت ها 

اوقات سرشان آنقدر شلوغ مي شد كه چندان عجيب نبود تمام پرسنل هم نتوانند به موقع كارهايشان را انجام 

هنگامي كه غذاي صاحب رستوران ساعت هشت آماده شد، او ميز چرخ دار را به آسانسور برد و به طبقه ي 

نيم بطري شراب قرمز كه چوب پنبه اش باز شده بود، : يك غذاي استاندارد و هميشگي براي او

ر قرار گرفته بود، پيش خوراك مرغ با سبزقهوه كه روي وارم

مرغ پخته شده به سرعت آسانسور كوچك را در بر گرفت و با بوي باران در هم آمي

روي كف آسانسور به چشم مي خورد و نشان از اين داشت كه كسي با چتري خيس

متوقف  604ميز چرخ دار را وارد كريدور كرد و آن را روبروي پالك 

  .گلويش را صاف كرد و زنگ زد

درست زماني كه مي خواست . بيست ثانيه ي تمام آنجا ايستاد

قدش حدود چهار پنج اينچ كوتاهتر از او بود. سمت داخل باز و پيرمردي استخواني ظاهر شد

كراواتش روي آن پيراهن سفيد كا. تيره رنگ به تن داشت و كراوات زده بود

چين و چروك عميقي كه . زرد و قهوه اي مانند برگ هاي خشك يك درخت به نظر مي رسيد

، او را به ياد مسيل هايي انداخت كه در عكس هاي هوايي مشاهده مي شوندخودنمايي مي كرد

به آرامي گلويش را صاف كردو دوباره » شامتون، قربان،

                                                    دختر جشن تولد   ٩

 

604آپارتمان «: دختر پرسيد

ساعت هشت شب، رأس ساعت«: او تكرار كرد

  .نظر دور كردرا از 

پس از اينكه مدير آنجا را ترك كرد، هيچ نشانه اي از بند آمدن باران در كار نبود و مشتريان با وقفه هاي 

در آنِ. طوالني از راه مي رسيدند

رستوران و يكي از پيشخدمت ها 

اوقات سرشان آنقدر شلوغ مي شد كه چندان عجيب نبود تمام پرسنل هم نتوانند به موقع كارهايشان را انجام 

  .دهند

هنگامي كه غذاي صاحب رستوران ساعت هشت آماده شد، او ميز چرخ دار را به آسانسور برد و به طبقه ي 

يك غذاي استاندارد و هميشگي براي او. رفتششم 

قهوه كه روي وارم يك قوري

مرغ پخته شده به سرعت آسانسور كوچك را در بر گرفت و با بوي باران در هم آمي

روي كف آسانسور به چشم مي خورد و نشان از اين داشت كه كسي با چتري خيس

  .است

ميز چرخ دار را وارد كريدور كرد و آن را روبروي پالك 

گلويش را صاف كرد و زنگ زد. خودش بود. 604

بيست ثانيه ي تمام آنجا ايستاد. پاسخي در كار نبودهيچ 

سمت داخل باز و پيرمردي استخواني ظاهر شد

تيره رنگ به تن داشت و كراوات زده بود

زرد و قهوه اي مانند برگ هاي خشك يك درخت به نظر مي رسيد

خودنمايي مي كردبر جبينش 

شامتون، قربان،«: با صدايي گرفته گفت

  .صدايش مي گرفت
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  ».غذاتون رو آوردم قربان. امروز بايد جاي ايشون رو مي گرفتم

مريض شد؟ «. دستش هنوز روي دستگيره ي در بود

  ».فكر مي كردن شايد آپانديسيت باشه

اوه، اين خوب نيست، اصالً خوب «: 

  ».من مشكلي ندارم

  من قرار است چه چيزي را بخواهم؟

كف آپارتمان موكتي خاكستري رنگ 

اولين اتاق يك اطاق مطالعه ي بزرگ بود، گويي آپارتمان 

پنجره مشرف به برج توكيو بود كه در آن نزديكي قرار داشت و 

ناپه كايك يك مبل تاشو و  آنميزي بزرگ كنار پنجره بود و كنار 

: غذايش را روي ميز چيد دختر. مرد پير به ميز پالستيكي سرو قهوه روبروي كاناپه اشاره كرد

  .دستمال سفيد و قاشق و چنگال نقره، قوري قهوه و فنجان، شراب و جام، نان و كره و بشقاب مرغ و سبزيجات

مي يام و اونها رو تا يك ساعت ديگه ان، 

ميزارمشون . اوه بله، حتماً«. به نظر رسيد كالم دختر مرد را از تفكري تحسين آميز نسبت به شامش بيرون كشيد

كار ديگه اي هست «: سپس گفت. است كه من مي خواهم

كفش هاي سياهي به پا داشت كه تا سر حد امكان 

ن سبك و سياق دختر با خود انديشيد مرد در لباس پوشيد
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امروز بايد جاي ايشون رو مي گرفتم. مدير يكباره مريض شدن

دستش هنوز روي دستگيره ي در بود» ه، فهميدم،او«: مرد گويي با خود صحبت كند، گفت

فكر مي كردن شايد آپانديسيت باشه. خيلي ناگهاني دل درد گرفتن و به بيمارستان رفتن

: گفت ،مرد پير در حاليكه چروك هاي پيشاني اش را مالش مي داد

  »غذاتون رو بيارم داخل؟«: دختر دوباره گلويش را صاف كرد

من مشكلي ندارم...بله، مسلماً اگه دوست داري. آه، بله، مسلماً

من قرار است چه چيزي را بخواهم؟. او با خود انديشيد اگر مي خواهم؟ چه جمله ي عجيبي

كف آپارتمان موكتي خاكستري رنگ . از هم گشود و او ميز چرخ دار را به درون هل داد

اولين اتاق يك اطاق مطالعه ي بزرگ بود، گويي آپارتمان . براي در آوردن كفش نبود

پنجره مشرف به برج توكيو بود كه در آن نزديكي قرار داشت و . بيشتر يك محل كار بود تا جاي زندگي

ميزي بزرگ كنار پنجره بود و كنار . اسكلت فوالدي آن در نور برق مي زد

مرد پير به ميز پالستيكي سرو قهوه روبروي كاناپه اشاره كرد

دستمال سفيد و قاشق و چنگال نقره، قوري قهوه و فنجان، شراب و جام، نان و كره و بشقاب مرغ و سبزيجات

ان، ارين قربذو مثل هميشه ظرف ها رو توي راهرو ب

به نظر رسيد كالم دختر مرد را از تفكري تحسين آميز نسبت به شامش بيرون كشيد

  ».اگه اينطور ميخواي ...تا يك ساعت ديگه

است كه من مي خواهماو در خفا به خود گفت بله، اين دقيقاً همان چيزي 

  »كه بتونم براتون انجام بدم قربان؟

كفش هاي سياهي به پا داشت كه تا سر حد امكان  او» نه، فكر نمي كنم،«: پس از لحظه اي تأمل گفت

دختر با خود انديشيد مرد در لباس پوشيد. آنها خيلي ظريف و شيك بودند
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  »شام؟« -

مدير يكباره مريض شدن. بله قربان« -

مرد گويي با خود صحبت كند، گفتپير

ه؟ عجبا.«  

خيلي ناگهاني دل درد گرفتن و به بيمارستان رفتن« -

مرد پير در حاليكه چروك هاي پيشاني اش را مالش مي داد

  ».نيست

دختر دوباره گلويش را صاف كرد

آه، بله، مسلماً«: مرد پير گفت

او با خود انديشيد اگر مي خواهم؟ چه جمله ي عجيبي

از هم گشود و او ميز چرخ دار را به درون هل دادتماماً مرد پير در را 

براي در آوردن كفش نبود داشت و هيچ جايي

بيشتر يك محل كار بود تا جاي زندگي

اسكلت فوالدي آن در نور برق مي زد

مرد پير به ميز پالستيكي سرو قهوه روبروي كاناپه اشاره كرد. قرار داشت

دستمال سفيد و قاشق و چنگال نقره، قوري قهوه و فنجان، شراب و جام، نان و كره و بشقاب مرغ و سبزيجات

و مثل هميشه ظرف ها رو توي راهرو ب ناگر لطف كني« -

  ».مي برم

به نظر رسيد كالم دختر مرد را از تفكري تحسين آميز نسبت به شامش بيرون كشيد

تا يك ساعت ديگه. توي راهرو، روي ميز

او در خفا به خود گفت بله، اين دقيقاً همان چيزي 

كه بتونم براتون انجام بدم قربان؟

پس از لحظه اي تأمل گفتمرد 

آنها خيلي ظريف و شيك بودند. برق افتاده بودند
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  .ي اوست

حبت فكر مي كني ممكنه پنج دقيقه از وقتت رو به من بدي دختر خانم؟ ميخوام در مورد چيزي باهات ص

فكر مي كنم كه مشكلي ...من«: گفت

او حقوق ساعت به . كارفرمايش بود مرد

       پير مانند آن كساني به نظر  و اين مرد

مرد در حاليكه با بازوهاي در هم گره كرده كنار ميز ايستاده و مستقيم به چشم هاي دختر خيره شده بود، 

چيزي را  ،هايش را تنگ كرد انگار مي خواهد از روزنه اي باريك

  ».امروز جشن تولدمه قربان«: و پس از لحظه اي درنگ اضافه كرد

فهميدم، يعني امروز؟ امروز «: گفت ،ايش روشن شده باشد

  »زندگي تو در اين جهان دقيقاً بيست سال قبل در چنين روزي شروع شد، درسته؟

  ».خب پس تولدت مبارك

و بعد اين فكر به ذهنش خطور كرد كه در تمام آن روز او اولين كسي 

ويتا تماس گرفته بودند، هنگامي كه از سر كار 

                                     غزال رمضاني   / هاروكي موراكامي                                                    

ي اوستخاص خود را دارد و خوش سليقه است و با اين سن بسيار برازنده 

  ».سر كارم بر مي گردمبسيار خوب قربان، پس من 

  ».نه، يك لحظه صبر كن

فكر مي كني ممكنه پنج دقيقه از وقتت رو به من بدي دختر خانم؟ ميخوام در مورد چيزي باهات ص

گفت. مرد آنقدر در درخواستش مؤدب بود كه باعث شد دختر سرخ شود

مردهر چه بود » .نباشه، منظورم اينه كه اگه فقط پنج دقيقه طول ميكشه

و اين مرد. مسئله گرفتن وقت او نبود. ساعت كارش را پرداخت مي كرد

  .نمي رسيد كه بخواهد به او آسيبي برساند

مرد در حاليكه با بازوهاي در هم گره كرده كنار ميز ايستاده و مستقيم به چشم هاي دختر خيره شده بود، 

«  

  ».ديگه بيست سالمه

هايش را تنگ كرد انگار مي خواهد از روزنه اي باريك چشم» بيست سال،

  »از چه وقت؟. بيست ساله شدي

و پس از لحظه اي درنگ اضافه كرد» خب من تازه بيست سالم شده،

ايش روشن شده باشدانگار همه چيز بر ،در حاليكه چانه اش را مي خاراند

  »جشن تولد بيست سالگيت بود؟

  .دختر با سر حرف او را تأييد كرد

زندگي تو در اين جهان دقيقاً بيست سال قبل در چنين روزي شروع شد، درسته؟

  ».بله قربان، درسته

خب پس تولدت مبارك. شگفت انگيزهاين خيلي . 

و بعد اين فكر به ذهنش خطور كرد كه در تمام آن روز او اولين كسي » خيلي متشكرم قربان،

ويتا تماس گرفته بودند، هنگامي كه از سر كار مسلماً اگر والدينش از اُ. بوده كه تولدش را تبريك گفته است
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خاص خود را دارد و خوش سليقه است و با اين سن بسيار برازنده 

بسيار خوب قربان، پس من « -

نه، يك لحظه صبر كن«: او گفت

  »قربان؟« -

فكر مي كني ممكنه پنج دقيقه از وقتت رو به من بدي دختر خانم؟ ميخوام در مورد چيزي باهات ص« -

  ».كنم

مرد آنقدر در درخواستش مؤدب بود كه باعث شد دختر سرخ شود

نباشه، منظورم اينه كه اگه فقط پنج دقيقه طول ميكشه

ساعت كارش را پرداخت مي كرد

نمي رسيد كه بخواهد به او آسيبي برساند

مرد در حاليكه با بازوهاي در هم گره كرده كنار ميز ايستاده و مستقيم به چشم هاي دختر خيره شده بود، 

»راستي چند سالته؟«: پرسيد

ديگه بيست سالمه حاال«: دختر گفت

بيست سال، حاال«: مرد تكرار كرد

بيست ساله شدي حاال«. بجويد

خب من تازه بيست سالم شده،«: او گفت

در حاليكه چانه اش را مي خاراند

جشن تولد بيست سالگيت بود؟

دختر با سر حرف او را تأييد كرد

زندگي تو در اين جهان دقيقاً بيست سال قبل در چنين روزي شروع شد، درسته؟« -

بله قربان، درسته«: پاسخ داد دختر

. فهميدم، فهميدم«: او گفت

خيلي متشكرم قربان،«: گفتدختر 

بوده كه تولدش را تبريك گفته است
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  .بشنود

ك يدر مورد يك نوشيدني كوچ. اين مسلماً مي تونه دليلي براي جشن گرفتن باشه

ك شراب چه ضرري ميتونه باشه؟ اگه من بگم هيچ كس نمي تونه تو رو 

سپس يك . مرد چوب پنبه ي بطري را بيرون كشيد و اندكي شراب در جام مخصوص خود براي دختر ريخت

  .ن آورد و براي خود نيز مقداري شراب ريخت

اميدوارم زندگي سرشار از ثروت و مثمر ثمري داشته باشي و هيچ سايه ي سياهي 

اما چرا بايد چنين  .نيفتهاميدوارم هيچ سايه ي سياهي روي زندگيت 

  ».يك روز غير قابل جايگزينه

  »مي دونم،

به خودت زحمت دادي و مثل يك فرشته ي مهربون براي من شام 

  ».نه، اينطور نيست خانم جوان دوست داشتني

  دختر به آرامي روي . مرد پشت ميزش روي صندلي چرمي نشست و به دختر اشاره كرد روي كاناپه بنشيند

زانوهايش را به هم چسبانده بود، دامنش را مرتب كرد و 

آنجا به طرز . يين مي غلطيدندقطرات باران را ديد كه روي پنجره به سمت پا

درست همين امروز بايد جشن تولد «: 
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بشنود يتلفنمنشي روي را پيام تبريك آنها مي توانست 

اين مسلماً مي تونه دليلي براي جشن گرفتن باشه

  ».نظرت چيه؟ مي تونيم اين شراب قرمز رو به سالمتي تو بنوشيم

  ».ن سر كارم هستممن اآل. متشكرم قربان، اما متأسفانه نمي تونم

ك شراب چه ضرري ميتونه باشه؟ اگه من بگم هيچ كس نمي تونه تو رو يه، در يك جرعه ي كوچ

  ».فقط يك جرعه براي جشن گرفتن

مرد چوب پنبه ي بطري را بيرون كشيد و اندكي شراب در جام مخصوص خود براي دختر ريخت

ن آورد و براي خود نيز مقداري شراب ريختشيشه اي داشت بيرو ليوان معمولي از كابينتي كه درِ

اميدوارم زندگي سرشار از ثروت و مثمر ثمري داشته باشي و هيچ سايه ي سياهي . 

  . آنها جام هايشان را به هم زدند

اميدوارم هيچ سايه ي سياهي روي زندگيت : جمالت مرد را براي خود تكرار كرد

  واژه هاي عجيبي براي جام سالمتي تولد او مي گفت؟

يك روز غير قابل جايگزينه. تولد بيست سالگي چيزيه كه فقط يك بار در زندگي اتفاق ميفته

مي دونم،. بله، قربان«: گفت ،در حاليكه با احتياط جرعه اي شراب مي نوشيد

به خودت زحمت دادي و مثل يك فرشته ي مهربون براي من شام  مخصوصتو در اين روز 

  ».من فقط وظيفه ام رو انجام دادم قربان

نه، اينطور نيست خانم جوان دوست داشتني«: مرد پير با چند تكان سر گفت

مرد پشت ميزش روي صندلي چرمي نشست و به دختر اشاره كرد روي كاناپه بنشيند

زانوهايش را به هم چسبانده بود، دامنش را مرتب كرد و . لبه ي كاناپه نشست و جام شراب هنوز در دستش بود

قطرات باران را ديد كه روي پنجره به سمت پا. دوباره گلويش را صاف كرد

: گفت ،مرد پير گويي بخواهد موقعيت را دوباره مورد تأييد قرار دهد
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مي توانست  ،به خانه باز مي گشت

اين مسلماً مي تونه دليلي براي جشن گرفتن باشه. خب، خب«: مرد گفت

نظرت چيه؟ مي تونيم اين شراب قرمز رو به سالمتي تو بنوشيم

متشكرم قربان، اما متأسفانه نمي تونم« -

ه، در يك جرعه ي كوچوا« -

فقط يك جرعه براي جشن گرفتن. سرزنش كنه

مرد چوب پنبه ي بطري را بيرون كشيد و اندكي شراب در جام مخصوص خود براي دختر ريخت

ليوان معمولي از كابينتي كه درِ

. كتولدت مبار«: او گفت

  ».روي اون نيفته

آنها جام هايشان را به هم زدند

جمالت مرد را براي خود تكرار كرددختر 

واژه هاي عجيبي براي جام سالمتي تولد او مي گفت؟

تولد بيست سالگي چيزيه كه فقط يك بار در زندگي اتفاق ميفته« -

در حاليكه با احتياط جرعه اي شراب مي نوشيد

تو در اين روز و حاال « -

  ».آوردي

من فقط وظيفه ام رو انجام دادم قربان« -

مرد پير با چند تكان سر گفت

مرد پشت ميزش روي صندلي چرمي نشست و به دختر اشاره كرد روي كاناپه بنشيند

لبه ي كاناپه نشست و جام شراب هنوز در دستش بود

دوباره گلويش را صاف كرد

  .عجيبي ساكت بود

مرد پير گويي بخواهد موقعيت را دوباره مورد تأييد قرار دهد
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سپس ليوانش را با » .بيست سالگيت باشه و از همه مهمتر تو اين غذاي گرم و فوق العاده رو براي من آوردي

  »اين بايد نوعي همزماني خاص باشه، تو اينطور فكر نمي كني؟

و درست به همين خاطره كه احساس «

ك هديه ي خاص و به ياد موندني هم نياز 

تمام . اصالً بهش فكر نكنين. نه، خواهش مي كنم قربان

  ».آوردم

. اصالً به اين موضوع فكر نكن نه،«. وي دختر گرفت

اگه بخوام ساده تر . يك چيز قابل لمس نيست و روش برچسب قيمت نداره

    چيزي كه من ميخوام به يك «. او دستهايش را روي ميز گذاشت و نفسي عميق و طوالني كشيد

هر . برات برآورده كنم، كه داريرو ثل تو بدم، اينه كه يكي از آرزوهايي 

  ». . .چيزي كه باشه، هر چيزي كه آرزوي داشتنش رو داري، البته با اين فرض كه چنين آرزويي داشته باشي

آرزويي داري، فقط يك آرزو، من مي تونم برات برآورده 

براي اينكه من  ،اما بهتره قبلش خيلي خوب فكر كني

. فقط يكي«: او يكي از انگشت هايش را بلند كرد و گفت

يك آرزو؟ قطرات باران كه باد به آنها ضربه مي زد، به شيشه ي 

تا زماني كه او ساكت بود، مرد مستقيم به 

  .زمان در گوش هاي او دچار وقفه اي نامنظم شده بود

دستهايش را بي حركت روي ميز گذاشته بود، فقط 

  .انجام داد
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بيست سالگيت باشه و از همه مهمتر تو اين غذاي گرم و فوق العاده رو براي من آوردي

اين بايد نوعي همزماني خاص باشه، تو اينطور فكر نمي كني؟«. قرار داد

  .او كه كامالً مجاب نشده بود، سرش را تكان داد

گفت ،درختي اش را لمس مي كرد-برگ مرد در حاليكه گره كراوات :»

ك هديه ي خاص و به ياد موندني هم نياز به ي ،يك تولد خاص. مي كنم مهمه يك هديه ي تولد بهت بدم

نه، خواهش مي كنم قربان«: او كه دستپاچه شده بود، سرش را تكان داد و گفت

آوردمدستور براتون  طبقكاري كه من انجام دادم اين بود كه غذاتون رو 

وي دختر گرفتمرد هر دو دستش را بلند كرد و كف دستهايش را به س

يك چيز قابل لمس نيست و روش برچسب قيمت نداره ،هديه اي كه من در ذهنم دارم

او دستهايش را روي ميز گذاشت و نفسي عميق و طوالني كشيد

ثل تو بدم، اينه كه يكي از آرزوهايي فرشته ي جوان و دوست داشتني م

چيزي كه باشه، هر چيزي كه آرزوي داشتنش رو داري، البته با اين فرض كه چنين آرزويي داشته باشي

  »يك آرزو؟«: در حاليكه گلويش خشك شده بود، پرسيد

آرزويي داري، فقط يك آرزو، من مي تونم برات برآورده چيزي كه دوست داري برات اتفاق بيفته، اگه 

اما بهتره قبلش خيلي خوب فكر كني. اين هديه ي تولديه كه من مي تونم بهت بدم

او يكي از انگشت هايش را بلند كرد و گفت» .فقط مي تونم يكي از آرزوهات رو برآورده كنم

  ».نظرت رو عوض كني و پسش بدي

يك آرزو؟ قطرات باران كه باد به آنها ضربه مي زد، به شيشه ي . دختر نمي توانست هيچ واژه ي مناسبي بيابد

تا زماني كه او ساكت بود، مرد مستقيم به . و اشكالي ناهمگون از خود به جاي مي گذاشتند

زمان در گوش هاي او دچار وقفه اي نامنظم شده بود. گفتچشمانش خيره شده و هيچ چيز نمي 

  »من بايد آرزوي چيزي رو بكنم و اون برآورده ميشه؟

دستهايش را بي حركت روي ميز گذاشته بود، فقط هنوز مرد پير به جاي جواب دادن به پرسش او، در حاليكه 

انجام داد كنممبه طبيعي ترين روش بسيار دوستانه 
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بيست سالگيت باشه و از همه مهمتر تو اين غذاي گرم و فوق العاده رو براي من آوردي

قرار داد ضربه اي ماليم روي ميز

او كه كامالً مجاب نشده بود، سرش را تكان داد

مرد در حاليكه گره كراوات

مي كنم مهمه يك هديه ي تولد بهت بدم

  ».داره

او كه دستپاچه شده بود، سرش را تكان داد و گفت

كاري كه من انجام دادم اين بود كه غذاتون رو 

مرد هر دو دستش را بلند كرد و كف دستهايش را به س

هديه اي كه من در ذهنم دارم

او دستهايش را روي ميز گذاشت و نفسي عميق و طوالني كشيد» بگم،

فرشته ي جوان و دوست داشتني م

چيزي كه باشه، هر چيزي كه آرزوي داشتنش رو داري، البته با اين فرض كه چنين آرزويي داشته باشي

در حاليكه گلويش خشك شده بود، پرسيد

چيزي كه دوست داري برات اتفاق بيفته، اگه « -

اين هديه ي تولديه كه من مي تونم بهت بدم. اش كنم

فقط مي تونم يكي از آرزوهات رو برآورده كنم

نظرت رو عوض كني و پسش بدي و نمي توني بعداً

دختر نمي توانست هيچ واژه ي مناسبي بيابد

و اشكالي ناهمگون از خود به جاي مي گذاشتند ره مي خوردندجپن

چشمانش خيره شده و هيچ چيز نمي 

من بايد آرزوي چيزي رو بكنم و اون برآورده ميشه؟« -

مرد پير به جاي جواب دادن به پرسش او، در حاليكه 

بسيار دوستانه و اين كار را . لبخند زد
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  ».واقعاً اتفاق افتاد، از خودم در نياوردم

او از آن دسته انسان هايي نبود كه داستاني بي پايه و اساس سر هم كند و آسمان و 

خود من هم حتي يك درصد . اشتباه برداشت نكن

. منظورم اينه كه تو بيست سالگي ديگه تو دنياي فرشته ها و پري ها زندگي نمي كني

اون يك . ، بايد باهاش همراهي مي كردم و چيزي بهش مي گفتم

از . ش، در نتيجه تصميم گرفتم من هم تو اين بازي همراهيش كنم

مسئله باور . دوست داشتم اون روز يك موقعيت غير عادي داشته باشم

جشن تولد من داشت بدون هيچ اتفاق . 

اين بود  ،خاصي تموم ميشد و هيچ كس تولدم رو بهم تبريك نگفته بود و تنها كاري كه داشتم انجام مي دادم

روي ميز هم . و هيچ چيز نمي گفت 

چنين چند پوشه ي ضخيم وجود داشت كه احتماالً دفاتر حسابداري بودند و مقداري لوازم تحرير، يك تقويم و 

دستهاي كوچكش كه بين آنها قرار گرفته بود، درست مانند مجموعه اي ديگر از اسباب روي ميز به نظر مي 

 روي شيشهاز ميان قطرات پخش شده  
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  »آرزويي داري خانم  جوان يا نه؟

***  

واقعاً اتفاق افتاد، از خودم در نياوردم«: در حاليكه مستقيم به من نگاه مي كرد گفت

او از آن دسته انسان هايي نبود كه داستاني بي پايه و اساس سر هم كند و آسمان و 

  »تو يك آرزو كردي؟...

اشتباه برداشت نكن«: د و گفتيبراي مدتي به من نگاه كرد و سپس آهي كش

منظورم اينه كه تو بيست سالگي ديگه تو دنياي فرشته ها و پري ها زندگي نمي كني

، بايد باهاش همراهي مي كردم و چيزي بهش مي گفتماگه حتي فقط مي خواست با من شوخي كنه

ش، در نتيجه تصميم گرفتم من هم تو اين بازي همراهيش كنماپيرمرد خوش پوش بود با برقي تو چشم

دوست داشتم اون روز يك موقعيت غير عادي داشته باشم. اينها گذشته تولد بيست سالگيم بود

  .حرفش را با تكان دادن سر تأييد كردم

. از اين بابت مطمئنم. توني درك كني كه من چه احساسي داشتم

خاصي تموم ميشد و هيچ كس تولدم رو بهم تبريك نگفته بود و تنها كاري كه داشتم انجام مي دادم

  ».يني با سس آنچووي سر ميز مردم ببرم

  ».نگران نباش، من درك مي كنم«: دوباره سرم را تكان دادم و گفتم

  ».در نتيجه يك آرزو كردم

***  

 مرد پير هنوز روي ميز بود و نگاهش را به دختر متمركز كرده

چنين چند پوشه ي ضخيم وجود داشت كه احتماالً دفاتر حسابداري بودند و مقداري لوازم تحرير، يك تقويم و 

  . چراغ مطالعه با كالهكي سبز رنگ

دستهاي كوچكش كه بين آنها قرار گرفته بود، درست مانند مجموعه اي ديگر از اسباب روي ميز به نظر مي 

 ،شيشه ي پنجره ادامه داد و نورهاي برج توكيو

                                                    دختر جشن تولد   ١٤

 

آرزويي داري خانم  جوان يا نه؟«: با ماليمت پرسيد

در حاليكه مستقيم به من نگاه مي كرد گفت

او از آن دسته انسان هايي نبود كه داستاني بي پايه و اساس سر هم كند و آسمان و » .معلومه كه نه«: گفتم

...پس«. بهم ببافد ريسمان را

براي مدتي به من نگاه كرد و سپس آهي كش

منظورم اينه كه تو بيست سالگي ديگه تو دنياي فرشته ها و پري ها زندگي نمي كني. حرفش رو جدي نگرفتم

اگه حتي فقط مي خواست با من شوخي كنه

پيرمرد خوش پوش بود با برقي تو چشم

اينها گذشته تولد بيست سالگيم بود

  » .نبودكردن يا نكردن 

حرفش را با تكان دادن سر تأييد كردم ،بدون اينكه چيزي بگويم

توني درك كني كه من چه احساسي داشتم مي« -

خاصي تموم ميشد و هيچ كس تولدم رو بهم تبريك نگفته بود و تنها كاري كه داشتم انجام مي دادم

يني با سس آنچووي سر ميز مردم ببرمكه تورتل

دوباره سرم را تكان دادم و گفتم

در نتيجه يك آرزو كردم« -

مرد پير هنوز روي ميز بود و نگاهش را به دختر متمركز كردهدستان 

چنين چند پوشه ي ضخيم وجود داشت كه احتماالً دفاتر حسابداري بودند و مقداري لوازم تحرير، يك تقويم و 

چراغ مطالعه با كالهكي سبز رنگ

دستهاي كوچكش كه بين آنها قرار گرفته بود، درست مانند مجموعه اي ديگر از اسباب روي ميز به نظر مي 

شيشه ي پنجره ادامه داد و نورهاي برج توكيو ابباران به برخورد . رسيد

  .شي مبهم يافته بوددرخش
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  ».براي دختري در سن تو كمي عجيبه، من چيز ديگه اي انتظار داشتم

مهم نيست، «: گلويش را صاف كرد و ادامه داد

هيچ . نه، نه«: مرد پير دستهايش را بلند كرد و آنها را مثل يك پرچم به اين سو و آن سو تكان داد و گفت

نمي خواي چيز . فقط كمي غافلگير كننده بود خانم جوان

با آرزو نكردن چنين چيزهايي . ديگه اي داشته باشي؟ مثالً نمي خواي زيباتر يا باهوش تر يا ثروتمند باشي

ظر بود و هيچ چيز نمي گفت و دستهايش را 

اما واقعاً نمي تونم تصور كنم اگه هر كدوم از 

من واقعاً . بيامشايد بيش از چيزي باشن كه بتونم از عهده شون بر 

  ».فهميدم. فهميدم

انگار خطوط : خطوط پيشاني اش عميق شد

ر مي رسيد به چيزي خيره شده است، شايد تمام چيزهاي 

ضربه اي سپس دستانش را از هم باز كرد، اندكي از روي صندلي بلند شد و با 

دوباره در صندلي نشست و با نوك انگشتانش خطوط روي پيشاني اش را لمس 

  .كرد، گويي بخواهد آنها را نرم كند و سپس با لبخندي ماليم به سوي دختر چرخيد
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  »؟اينه پس آرزوي تو«. خطوط پيشاني مرد كمي عميق تر شد

  ».بله، اين آرزوي منه

براي دختري در سن تو كمي عجيبه، من چيز ديگه اي انتظار داشتم

گلويش را صاف كرد و ادامه داد» اگه خوب نيست يك چيز ديگه آرزو مي كنم،

  ».مي تونم يك آرزوي ديگه بكنم

مرد پير دستهايش را بلند كرد و آنها را مثل يك پرچم به اين سو و آن سو تكان داد و گفت

فقط كمي غافلگير كننده بود خانم جوان. وجه مشكلي در مورد آرزوي تو وجود نداره، به هيچ

ديگه اي داشته باشي؟ مثالً نمي خواي زيباتر يا باهوش تر يا ثروتمند باشي

  »خواد؟ مشكلي نداري؟ چيزي كه يك دختر عادي مي

ظر بود و هيچ چيز نمي گفت و دستهايش را مرد پير فقط منت. چند لحظه براي يافتن واژگان مناسب درنگ كرد

  .دوباره روي ميز گذاشته بود

اما واقعاً نمي تونم تصور كنم اگه هر كدوم از . معلومه كه دوست دارم زيباتر يا باهوش تر يا ثروتمند باشم

شايد بيش از چيزي باشن كه بتونم از عهده شون بر . اينها به واقعيت بدل بشه، چه اتفاقي ميفته

  ».مي كنه كارنمي دونم چطور . 

فهميدم«: مرد پير در حاليكه انگشتانش را از هم باز و بسته مي كرد، گفت

  »پس آرزوي من مشكلي نداره؟

  ».براي من هيچ مشكلي نيست. معلومه، معلومه كه نداره

خطوط پيشاني اش عميق شد. را در نقطه اي در هوا متمركز كرد 

ر مي رسيد به چيزي خيره شده است، شايد تمام چيزهاي به نظ. مغزش بودند كه بر افكارش متمركز شده بودند

سپس دستانش را از هم باز كرد، اندكي از روي صندلي بلند شد و با . ناديدني كه در هوا معلق بودند

دوباره در صندلي نشست و با نوك انگشتانش خطوط روي پيشاني اش را لمس . خشك دستانش را به هم ماليد

كرد، گويي بخواهد آنها را نرم كند و سپس با لبخندي ماليم به سوي دختر چرخيد

  ».خب انجام شد، آرزوت برآورده شد
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خطوط پيشاني مرد كمي عميق تر شد

بله، اين آرزوي منه«: دختر گفت

براي دختري در سن تو كمي عجيبه، من چيز ديگه اي انتظار داشتم«: او گفت

اگه خوب نيست يك چيز ديگه آرزو مي كنم،«: تر گفتدخ

مي تونم يك آرزوي ديگه بكنم

مرد پير دستهايش را بلند كرد و آنها را مثل يك پرچم به اين سو و آن سو تكان داد و گفت

مشكلي در مورد آرزوي تو وجود نداره، به هيچ

ديگه اي داشته باشي؟ مثالً نمي خواي زيباتر يا باهوش تر يا ثروتمند باشي

مشكلي نداري؟ چيزي كه يك دختر عادي مي

چند لحظه براي يافتن واژگان مناسب درنگ كرد

دوباره روي ميز گذاشته بود

معلومه كه دوست دارم زيباتر يا باهوش تر يا ثروتمند باشم« -

اينها به واقعيت بدل بشه، چه اتفاقي ميفته

. هنوز نمي دونم زندگي چيه

مرد پير در حاليكه انگشتانش را از هم باز و بسته مي كرد، گفت

پس آرزوي من مشكلي نداره؟« -

معلومه، معلومه كه نداره«: او گفت

 مرد پير ناگهان چشمهايش

مغزش بودند كه بر افكارش متمركز شده بودند

ناديدني كه در هوا معلق بودند

خشك دستانش را به هم ماليد

كرد، گويي بخواهد آنها را نرم كند و سپس با لبخندي ماليم به سوي دختر چرخيد

خب انجام شد، آرزوت برآورده شد« -

  »از همين حاال؟« -
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مي توني برگردي سر حاال . تولدت مبارك

اكنون با دستان خالي، احساس سبكي زيادي مي كرد، انگار 

  

  ».؟ نه من خوبم

  .فتگو را كوتاه كند

. همه چيز سر جايش قرار داشت. ميز در راهرو بود

 درِ. بطري شراب و قوري قهوه هم خالي بودند

احساس مي كرد هر ، براي مدتي به آن خيره شد

  .تحويل داد يميز چرخ دار را به آسانسور برد و آن را به ظرفشو

معلوم شد كه مدير فقط يك دل درد . 

بعد از سال نو كارم . مشغول شدتحويل غذا به صاحب رستوران 

اما فقط احساس كردم بهتره نزديك اونجا نشم، 

گاهي اوقات احساس مي كنم هر «. با زيرليواني كاغذي بازي مي كرد و در افكارش غوطه ور شده بود

انگار چيزي اتفاق افتاد تا منو وادار كنه 

هنوز هم مي تونم تصوير هر تكه از مبلمان 

چيزي كه اونجا براي من اتفاق افتاد، واقعي بود و 

  .يشيديم
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تولدت مبارك. آرزوي شما بر آورده شده خانم جوان

  ».ارم توي راهروذنگران نباش، چرخ دستي رو مي

اكنون با دستان خالي، احساس سبكي زيادي مي كرد، انگار . دختر سوار آسانسور شد و به رستوران بازگشت

  .راه مي رفته است

  ».حالت خوبه؟ به نظر مي ياد تو توهمي«: پيشخدمت جوانتر از او پرسيد

؟ نه من خوبمه، واقعاًوا«: لبخندي گنگ به او تحويل داد و سرش را تكان داد

  »در مورد صاحب رستوران بهم بگو، چه شكلي بود؟

فتگو را كوتاه كنداين را گفت تا گ» .كردمننمي دونم، خيلي خوب بهش نگاه 

ميز در راهرو بود. يك ساعت بعد باال رفت تا ميز چرخ دار را پايين بياورد

بطري شراب و قوري قهوه هم خالي بودند. درب ظرف را برداشت و ديد كه مرغ و سبزيجات خورده شده

براي مدتي به آن خيره شد. يحساسآنجا ايستاده بود، بسته و عاري از هر ا

ميز چرخ دار را به آسانسور برد و آن را به ظرفشو. لحظه ممكن است باز شود، اما باز نشد

  .مثل هميشه خالي بود: آشپز با بي ميلي نگاهي به بشقاب كرد

***  

. يك بارحتي . ديگه هرگز صاحب رستوران رو دوباره نديدم

تحويل غذا به صاحب رستوران معمولي داشته و روز بعد دوباره خودش به كار 

اما فقط احساس كردم بهتره نزديك اونجا نشم،  ،نمي دونم چرا. رو ول كردم و دوباره هرگز به اونجا برنگشتم

  ».ر اين مورد داشتميك جور حس پيش آگاهي د

با زيرليواني كاغذي بازي مي كرد و در افكارش غوطه ور شده بود

انگار چيزي اتفاق افتاد تا منو وادار كنه . چيزي كه روز تولد بيست سالگيم برام اتفاق افتاد، نوعي توهم بوده

هنوز هم مي تونم تصوير هر تكه از مبلمان . ئنم كه اتفاق افتادنماما من مط. هرگز اتفاق نيفتادن

چيزي كه اونجا براي من اتفاق افتاد، واقعي بود و . رو به وضوح به خاطر بيارم 604

  ».براي من مفهوم خيلي مهمي هم داشت

يشيديمهر دو در سكوت نوشيدني هايمان رو نوشيديم و به افكار خودمان اند

                                                    دختر جشن تولد   ١٦

 

آرزوي شما بر آورده شده خانم جوان. بله، هيچ مشكلي نبود« -

نگران نباش، چرخ دستي رو مي. كارت

دختر سوار آسانسور شد و به رستوران بازگشت

راه مي رفته استروي پرهايي اسرارآميز 

پيشخدمت جوانتر از او پرسيد

لبخندي گنگ به او تحويل داد و سرش را تكان داد

در مورد صاحب رستوران بهم بگو، چه شكلي بود؟« -

نمي دونم، خيلي خوب بهش نگاه « -

يك ساعت بعد باال رفت تا ميز چرخ دار را پايين بياورد

درب ظرف را برداشت و ديد كه مرغ و سبزيجات خورده شده

آنجا ايستاده بود، بسته و عاري از هر ا 604پالك 

لحظه ممكن است باز شود، اما باز نشد

آشپز با بي ميلي نگاهي به بشقاب كرد

ديگه هرگز صاحب رستوران رو دوباره نديدم«: او گفت

معمولي داشته و روز بعد دوباره خودش به كار 

رو ول كردم و دوباره هرگز به اونجا برنگشتم

يك جور حس پيش آگاهي د

با زيرليواني كاغذي بازي مي كرد و در افكارش غوطه ور شده بوداو 

چيزي كه روز تولد بيست سالگيم برام اتفاق افتاد، نوعي توهم بوده

هرگز اتفاق نيفتادن اونهافكر كنم 

604و خرده ريزهاي آپارتمان 

براي من مفهوم خيلي مهمي هم داشت

هر دو در سكوت نوشيدني هايمان رو نوشيديم و به افكار خودمان اند
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اين اولين چيزيه كه مي خواي . گمان مي كنم مي خواي بپرسي من چه آرزويي كردم

  .انگار بخواهد به چيزي در دوردست خيره شود

هر و اينكه . اما دوست دارم بدونم آرزوت برآورده شد يا نه

يا بعدش پشيمون شدي و دوست داشتي چيز ديگه اي آرزو كرده بودي؟ هرگز 

من كه هنوز . احتماالً هنوز بخش عمده اي از زندگيم باقي مونده

ر يك پاي خيلي بزرگ بود كه به آرامي 

سايه ي . به نظر مي رسيد نگاهش هيچ عمقي ندارد

  .بوددر سكوت لبخندي كوتاه در گوشه ي لبش لرزيد و حاكي از نوعي احساس رضايت 
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  »اشكالي نداره اگه يك چيزي بپرسم؟ يا در واقع دو چيز؟

گمان مي كنم مي خواي بپرسي من چه آرزويي كردم

  ».به نظر ميرسه نمي خواي در موردش صحبت كني

انگار بخواهد به چيزي در دوردست خيره شود ،زيرليواني را كناري گذاشت و چشمهايش را باريك كرد

  ».بگي به كسي آرزوهات 

اما دوست دارم بدونم آرزوت برآورده شد يا نه. نمي خوام از زير زبونت حرف بكشم

يا بعدش پشيمون شدي و دوست داشتي چيز ديگه اي آرزو كرده بودي؟ هرگز چيزي كه آرزو كرده بودي، آ

احتماالً هنوز بخش عمده اي از زندگيم باقي مونده. ال اولت هم بله است و هم نه

  ».نمي دونم آخر ماجرا چي ميشه

  »پس آرزويي بود كه به وقوع پيوستنش زمانگير بود؟

  ».زمان قراره نقش مهمي ايفا كنه

  »درست مثل پختن بعضي غذاهاي خاص؟

ر يك پاي خيلي بزرگ بود كه به آرامي يبراي لحظه اي به آن فكر كردم اما تنها چيزي كه به ذهنم آمد، تصو

  .خت

  »و جواب دومين سؤالم چي؟

  »پشيمون شدي يا نه؟ ،از انتخابي كه اون روز كردي

به نظر مي رسيد نگاهش هيچ عمقي ندارد، چشم هايش به سوي من چرخيد. 

لبخندي كوتاه در گوشه ي لبش لرزيد و حاكي از نوعي احساس رضايت 
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اشكالي نداره اگه يك چيزي بپرسم؟ يا در واقع دو چيز؟«: پرسيدم

گمان مي كنم مي خواي بپرسي من چه آرزويي كردم. بپرس«: او گفت

  ».بدوني

به نظر ميرسه نمي خواي در موردش صحبت كني انگار اما« -

  »واقعاً؟« -

  .با سر تأييد كردم

زيرليواني را كناري گذاشت و چشمهايش را باريك كرداو 

 مي دوني، نبايد در مورد« -

نمي خوام از زير زبونت حرف بكشم«: گفتم

چيزي كه آرزو كرده بودي، آ

  »پشيمون نشدي؟

ال اولت هم بله است و هم نهؤجواب س« -

نمي دونم آخر ماجرا چي ميشه

پس آرزويي بود كه به وقوع پيوستنش زمانگير بود؟« -

زمان قراره نقش مهمي ايفا كنه. ميشه اينطوري گفت« -

درست مثل پختن بعضي غذاهاي خاص؟« -

  .او با سر تأييد كرد

براي لحظه اي به آن فكر كردم اما تنها چيزي كه به ذهنم آمد، تصو

ختبا حرارت كم در فر مي پو 

و جواب دومين سؤالم چي؟« -

  »دوباره بگو چي بود؟« -

از انتخابي كه اون روز كردي« -

. لحظه اي سكوت جاري شد

لبخندي كوتاه در گوشه ي لبش لرزيد و حاكي از نوعي احساس رضايت 
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يك دختر و . ازدواج كردم، با يك حسابدار كه سه سال از من بزرگتره و دو تا بچه دارم

تنيس بازي مي  با دوستانم من سوار آئودي ميشم و هفته اي دوبار

  ».ساخته شدنشدن  داغونسپرها براي 

مهم نيست « :به نرمي به من گفت -الله ي گوشش بسيار زيبا بود

. هرگز نمي تونن چيزي به جز خودشون باشن

تونن  هرگز نمياونها اين هم يك شعار تبليغاتي خوب ديگه، مهم نيست مردم تا كجا پيش ميرن، 

  »بگو اگه به جاي من بودي، چه آرزويي مي كردي؟

  ».ن ديگه خيلي از تولد بيست سالگيم دور شدم

  ».خاطره كه از قبل آرزوت رو كرده بودي

                                     غزال رمضاني   / هاروكي موراكامي                                                    

ازدواج كردم، با يك حسابدار كه سه سال از من بزرگتره و دو تا بچه دارم

من سوار آئودي ميشم و هفته اي دوبار. يك پرستار بچه ي ايرلندي داريم

  

  ».به نظر من كه خيلي خوبه

  »شده باشه؟ داغوندو جاش 

  ».سپر براي همين درست شده ديگه

سپرها براي  اين ميتونه شعار تبليغاتي خوبي براي سپر ماشين باشه،

  .هنگامي كه داشت اين جمله را مي گفت، به دهانش نگاه كردم

الله ي گوشش بسيار زيبا بود-  در حاليكه الله ي گوشش را مالش مي داد،

هرگز نمي تونن چيزي به جز خودشون باشنبه هرحال مردم آرزوي چه چيزي مي كنن يا چقدر پيش ميرن، 

اين هم يك شعار تبليغاتي خوب ديگه، مهم نيست مردم تا كجا پيش ميرن، 

  ».چيزي به جز خودشون باشن

  .بلند خنديد و سايه ها رفته بودند ،با احساسي آشكار حاكي از رضايت

بگو اگه به جاي من بودي، چه آرزويي مي كردي؟«: آرنجش را روي بار گذاشت و به من نگاه كرد و گفت

  »منظورت تو شب تولد بيست سالگيمه؟

  .اما نتوانستم حتي يك آرزو بكنم ،مدتي در موردش فكر كردم

ن ديگه خيلي از تولد بيست سالگيم دور شدماآل. من نمي تونم به هيچ چيز فكر كنم

  »واقعاً نمي توني به هيچي فكر كني؟

خاطره كه از قبل آرزوت رو كرده بوديبه اين «: دوباره مستقيم به چشمهايم نگاه كرد و گفت

                                                    دختر جشن تولد   ١٨

 

ازدواج كردم، با يك حسابدار كه سه سال از من بزرگتره و دو تا بچه دارم من اآلن«: او گفت

يك پرستار بچه ي ايرلندي داريم. يك پسر

  ».ي فعلي منهاين زندگ. كنم

به نظر من كه خيلي خوبه«: گفتم

دو جاش  سپر آئودي اگهحتي « -

سپر براي همين درست شده ديگه« -

اين ميتونه شعار تبليغاتي خوبي براي سپر ماشين باشه،«: او گفت

هنگامي كه داشت اين جمله را مي گفت، به دهانش نگاه كردم

در حاليكه الله ي گوشش را مالش مي داد،

مردم آرزوي چه چيزي مي كنن يا چقدر پيش ميرن، 

  ».همه ي ماجرا همينه

اين هم يك شعار تبليغاتي خوب ديگه، مهم نيست مردم تا كجا پيش ميرن، «: گفتم

چيزي به جز خودشون باشن

با احساسي آشكار حاكي از رضايت

آرنجش را روي بار گذاشت و به من نگاه كرد و گفت

منظورت تو شب تولد بيست سالگيمه؟« -

  »...آها« -

مدتي در موردش فكر كردم

من نمي تونم به هيچ چيز فكر كنم«: اعتراف كردم

واقعاً نمي توني به هيچي فكر كني؟« -

  .سرم را تكان دادم

  »حتي يكي؟« -

  ».حتي يكي« -

دوباره مستقيم به چشمهايم نگاه كرد و گفت
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براي اينكه من فقط مي تونم يكي . اما بهتره با دقت در موردش فكر كني فرشته ي جوان و دوست داشتني من

جايي در تاريكي يك مرد پير با كراواتي به رنگ برگ درختان يك انگشتش 

  »...قط يكي، بعدش نمي توني نظرت رو عوض كني و آرزوت رو پس بگيري
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***  

اما بهتره با دقت در موردش فكر كني فرشته ي جوان و دوست داشتني من

جايي در تاريكي يك مرد پير با كراواتي به رنگ برگ درختان يك انگشتش » .از آرزوهات رو برآورده كنم

قط يكي، بعدش نمي توني نظرت رو عوض كني و آرزوت رو پس بگيريف
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اما بهتره با دقت در موردش فكر كني فرشته ي جوان و دوست داشتني من«

از آرزوهات رو برآورده كنم

ف«: را بلند كرده و مي گويد
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