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 :توجه
 :نسخه الكترونيك اين آتاب توسط گروه اينترنتي

http://groups.yahoo.com/group/farsibooks 
 وابسته به سايت

http://farsibooksonline.blogspot.com 
 .هيه وبر روي اينترنت گذاشته شده استت

حتي (براي ياري به ما و تداوم اين روند؛مي توانيد آمكهاي مالي خود را 
 :به اين شماره حساب در اي گولد واريز آنيد)به مبالغ اندك

Egold 
Account number:  1377587 

 
 
 

 لوسي ژوليا 
 

 آوخ نشينان خوش اميد 
 

 ترجمه جهانگير افكاري 
 

ه داستان لوسي ژوليا به سر مي رسد ، بهتر مي توان پي برد آه    ايـنك آـ   
در زنجيـر گران سنتها چگونه دست و پاي مردم زحمتكش را در چهارگوشه       

چـه بسـا ايرانيانـي آـه به باورشان نگنجيده     . عـالم بـه هـم بسـته اسـت        
بـا ديگر ملتها و اقوام و  » جمهـوري فرانسـه بازمانـده انقـالب آبيـر      « اسـت   

چرا آه ما . ه همان سان رفتار آرده است آه پادشاهي انگلستان   نـژادها ب  
بوده ايم ، و ديده و » شرآت نفت انگليس و ايران « از نـزديك ناظـر عمليات    

خـوانده ايـم آـه امپراتوري بريتانياي آبير در اين بخش از جهان ما ، از نيل تا     
ها به راه شـيخ نشـينهاي خليج و اقيانوس هند چه خونها ريخته ، چه آودتا   

انداخـته و از دهانه توپ آشتيهاي جنگي چه فرمانها صادر آرده است ، نه       
 ما آمتر فرصت داشته ايم نيم نگاهي هم .بـه عمر ما آه در طول چند قرن    

بـه قلمـرو فرانسـه از الجزايـر تـا ويتـنام بيـندازيم ، تـا چـه رسد به تاخت و               
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وي اقيانوس اطلس تا يل واقع در آن سنتتازهـاي ايـن آشـور از جزيره هاي آ      
هـزاران جزيـره آـوچك و بزرگي آه در جنوب اقيانوس آرام و اين سوي جهان     

آنجـا آه در قاره ها و آشورهاي با رابطه چنين آرده و مي  . در تصـرف دارد     
آنند ، بايد ديد در هزاران هزار جزيره بي رابطه و محصور درباره مردم ساده    

عي تنها رنگ و نور و عطري آه از اين اين بي اطال! چـه هـا روا داشـته انـد        
رمـان دسـتگير مـا مـي شـود چيـزي اسـت آه به عمر خود آمتر احساس          

 . آرده ايم 
           اگـر لوسـي سياهپوسـت ، همچنـين زن ، برده عصر ما نبود هرگز          
نمـي توانست اين چنين بي پروا و روشن از ستم سوداگران سفيد سخن     

 اميد را در -زندگـي چند خانوار آبادي خوش اگـر چـه ايـن رمـان تـنها         . گـويد   
جزيـره اي دور افتاده ترسيم مي آند اما در حقيقت اين حكايت همه زنها ،       
همـه مـردها ، و همـه بچه هايي است آه در آن ديار ، در سراسر امريكاي      

 . التين ، با اميد هاي خوش به سر مي برند 
دشتها نيشكر زار است ،         جزيـره اي آـه در بلـنديها جـنگل پوش و در          

آن بازرگانان را به » رم«جزيـره اي آـه موز ، آناناس ، قهوه ، آاآائو ، شكر و        
وسوسـه مـي انـدازد ، چنان مردم محرومي در سينه خود مي پرورد آه با         
سختكوشـي و تالش شبانه روزشان باز نمي توانند شكم خود و بچه ها را    

ار نيسـت آـه بسـاطش پس از    و ايـن داسـتان دوران اسـتعم   . سـير بكنـند     
جـنگ دوم جهانـي بسـته شـد ، داستان روز است ، وصف حالي است آه      

 .  به چاپ رسيده است ١٩٨٢در سال 
          بـيهوده نيسـت آـه نويسـنده جملـه خـوزه مارتـي شاعر و انقالبي         

بولـيوار هنوز در  « : برجسـته آوبايـي را زيـنت بخـش آـتاب خـود مـي آـند          
سـيمون بولـيوار دولتمرد آزاده اي آه پرچم رهايي و    » . . . امـريكا آـار دارد      

 ٢٠٠را افراشـت ، هنوز پس از  . . . اسـتقالل ونـزوئال ، آلمبـيا ، پـرو، پانامـا       
اين آه آشور بوليوي نامش را از بوليوار به يادگار . سـال در امـريكا آـار دارد       
ت آه در امريكاي التين گوشه و سر زميني نيس. برده باشد آافي نيست      

همـه روزه خـاآش به خون مردم از سرخ ، سياه ، دورگه ، سفيد ، و آارگر      
 . ، دهقان ، زن ، مرد ، بزرگ و آوچك رنگين نگردد 
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ــامش را از بومــيان         ــود جــاي داده ن ــه گودالــوپ را در خ ــاي آارائــيب آ دري
سرخپوسـتي گـرفته آـه پـس از هجـوم جهانگشـايان اروپاي غربي به اين            

 نابـود و تارومـاروآواره گشـتند و بازماندگانشان به آرانه هاي     ١٦٦٠قـاره در    
امـروز گـروههاي پـراآنده اي از آنان در بخشهاي    . هـندوراس رانـده شـدند      

 . باختري آمريكاي مرآزي زيست دارند 
ما ايرانيها .            اروپايـيان بيشـتر ايـن دريـا را بـه نـام آنتيل مي خواندند            

ارائيب از انقالب آوبا و بلند شدن آوازه فيدل آاسترو بيشـتر بـا نـام درياي آ     
دريـاي آارائـيب صـدها جزيـره را در مـيان گرفته آه       . آشـنايي پـيدا آـرديم       

ايـن جزيـره هـاي خـرد و ريز تا ساحلهاي ونزوئال     . بزرگتـرين آنهـا آوباسـت      
ــيكا ،     . پـراآنده هسـتند    از مــيان معروفتـرين ايــن جزيـرآها مــي تـوان جامائ

دومـي نـيكن ، پرتوريكو ، بارابادوس ، ترينيداد ، گوادالوپ و توباگو   هائيتـي ،    
گـرانادا هـم آـه در سـه سـال پـيش به تصرف لشكريان آمريكا       . را نـام بـرد    

درآمـد از جملـه همـين جزيره هاست آه در دهه هاي پس از جنگ جهاني       
 . دوم آشوري تازه شناخته شدند 

يشكر است و غالب ساآنانش            عمـده تـرين محصـول ايـن مـنطقه ن       
ــت    . سياهپوســت  ــه اس ــي دوگان ــنطقه داراي آب و هواي ــن م ــم : اي موس

و فصل خشكي و )  آبان –ارديبهشت ( هـاي شديد از مه تا اآتبر     بارندگـي 
 ) .  فروردين –آذر ( گرما از نوامبر تا آوريل 

            داسـتان مـا زندگـي سـياهاني اسـت آـه در آشـتزارهاي نيشكر          
الـوپ و در ايـن آب و هوا به دنيا مي آيند ، پشتاپشت ستم مي آشند      گواد

تـنها سـاآنان ايـن چـند جزيـره نه ، آه روزگار مردمان      . و از دنـيا مـي رونـد     
. صـدها جزيـره و دههـا آشـور آن قـاره بر همين سان گذشته و مي گذرد         

اي و  خوراك ، پوشاك ، تحصيل بچه هرد آنهـا شـبانه روز نگـرانند ، نگران خو    
بـي مدرسـه و نوآموزان بي آتاب و آاغذ و باالتر از همه نگران بيماري ، بي     

 . . . آارماني ، بي پولي 
             بگذار بيان گرم و شعر گيراي لوسي ژوليا گوشه اي از 
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 ! هاي انسان پايان قرن بيستم را دستگير ديگر مردم آند  دردمندي
 رهايي و آزادي ، ستايش داد و آار ، و  يا                باشـد آـه نـداي رسـ       

بيـنش پـاك ايـن بانـوي روشـن راي ، در اين سوي آره زمين بر دل فارسي       
 ! . زبانان ما بنشيند 

 
 

 مترجم                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماههاي فرنگي به ايراني برگشته تا خواننده پيوسته توجه پيدا ،در ترجمه
 نيمكره جنوبي مي گذرد و هواي آن اقليم بر خالف نيمكره آند زندگي در
 شمالي است
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 آوخ نشينان خوش اميد
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 :به مادرم 
 آه از زر ناب قلبش ، النگويي به يادگار دارم 
 زنجير داد 
 . آه مرا به سرنوشت بي نان سر زمينم وابسته 
 ، سرزميني آه در آن چاه عشق آنده شده 

 . . . عشق مادرانمان 
 

 :براي شوهرم 
 دلهاي ما بر روي همين باريكه راهها به دنيا 

 مي آيند و يگانه مي شوند 
 در جايي آه پيكارها هم عنان نويدها 

 . با نواختي هماهنگ جريان دارند 
 

 ! براي پسران و دخترم آلودي 
 : آه مرا تشويق بسيار آرده اند 

 را برگ برگ مي آنم براي شما ، به آرامي شب 
 . . .  و با مهر خود به زير گامهاي شما مي افشانم 
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 بگذار بي نامترين آارهاي مردم ما در نوري تابناك 
 پديدار گردد

 
                                         پابلو نرودا

 
 
 

 .....بوليوار هنوز در آمريكا آار دارد
 

                      خوزه مارتي                
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 : ، جزيره زمردينش سيسيبه قول 
ــيچد ، و             «  ــه خــود مــي پ ــرزد ، ب ــز ، پريشــاندل ، مــي ل در آغــاز پايي

 . خويش را به بادهاي بي امان مي سپارد 
 » . . .با چشماني لبريز از آبهاي غمناك ، و پهلوهايي دردناك         « 

ــر     ــي زد ، ه ــا ســتارگان حــرف م ــان دوران آودآــي ب         سيســي از هم
ــيان سـبكبال       بـه قــول  « ش را بـا اشـاره    اآسـي هـم خوشـش مـي آمـد ب

 . نقل آند » سيسي 
 .  اميد چنين بود –        در خوش 

        مهـرماه ، خيسـيده از باران ، هراسان مي تاخت ، به هر رگبار تند آه     
رفت ، دلواپسي نشان مي داد ، شاخسارهاي ترد موزها و  بناگاه در مي گ   

 . نارگيلهاي تناور و شكوهمند درهم مي شكست 
          خـاك آـه تـا خـرداد مـاه آنهمـه تشـنگي آشـيده بود ،  اينك گويي              

بر مي گردانيد ، در گوشه و آنار سيالبي . سـيراب و لـبالب گشـته اسـت       
ودش زخمهايي درشت پديد مي بـه راه مـي انـداخت و بـا برآه هاي گل آل         

 . آورد 
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از . . تنها در حاشيه تاالب نه :          خـرچنگها بـه هـر سـو دودو مي زدند        
سـوراخهاي آب گرفته خود به ساحل مي گريختند ، پريشانزده ، و بارفتاري   

جايي نبود آه زير آب . . . مسـتانه ، از پناهگاهي به پناهگاهي مي دويدند       
  . نرفته باشد

         چارپايـان ، بخصـوص گـاوان بسـته ، از تماشـاي چراگاهشـان آـه به          
 . مرداب تبديل شده بود ، حالتي عبوس و درمانده پيدا مي آردند 

چه آدمها ، :          روزهـاي غـم انگيز باراني برنگراني همگان دامن مي زد     
 .چه جانورها

تا آي تندري  جانانه          هـر آـس پيوسـته آسـمان را وارسـي مي آرد         
چرخش برگهايي را آه باد آنده بود و گريز . . . . برخروشـد و ابرها را بتاراند   

آبهـاي پيچان را آه به سان آبشار از دل آسمان فرو مي پاشيد ، نظاره مي    
موسم بارانها ، موسم اشكها . بدين گونه باد و بوران سر مي رسيد   . آـرد   

، فصلي آه با خود نوميدي و بينوايي بهمراه ، آـه همـه از آن بيمناك بودند      
از همـه جا اين جمله به گوش مي  . مـي آورد ، و جيـبها را تهـي مـي آـند       

 » .هر جيب و آيفي يخ مي زند « : رسيد 
آه . . .           از مـاه مـرداد ، درهـاي آـوخهاي سست و چوبين محكومند        

تبر شكم مي دهند سقفها در زير سنگهاي س. . . تـا مهـر ميخكوب بمانند     
ايـن سـنگها را براي آن مي گذارند تا تند باد ناگهاني ورقهاي آهن را از جا        . 

 . نكند 
          اآـنون ، آبشـارهاي اشـك از ناودانهـاي حلبـي و نيهاي خيزران روان           

 . است ، گوئي از دردي نهان مي گريند 
 ي فارغ گردد ،           همه در بيم آنند آه عاقبت هوا روزگار با گردباد
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 . چرا آه مهر ماه هنوز آغاز درد است 
           گهگـاه ، آسـي نمي داند از آجا ، بادي تند خيز تنوره مي آشد ،      
. درخـتها را خـم مـي آـند و تـيغه هـاي نـازك آپـرها را بـه لـرزه مي اندازد              

 . . . همواره شبح باد بزرگ در ذهنها جوالن مي دهد 
 اميد بايد برابر آن سينه سپر آرد ، چرا آه – ايـن همـه در خوش               بـا 

 : ماه مهر فرا مي رسد ، و به قول سيسي 
مهرماهـي اسـت آـه زنهـا و شاگرد مدرسه ها در جاده ها به هم                   «

 » . آيست آه مشتاق نور نباشد . فشرده مي شوند 
. . . لشوره دارند مادرها د. . .          همـه بـه سـوي مدرسـه مي شتابند        

 » . آخر نان و سواد چيزي نيست آه نصيب همه آس شود 
آه از مدرسه بيرونشان آرده » شريزل «          نمـونه اش بچه هاي خانم    

نه آتاب ، نه دفتر ، نه قلمدان ، : انـد ، زيرا براي تحصيل چيزي نداشته اند       
  . . .پس روز همان بود و روزي همان . حتي تخته دستي و گچ 

        امسـال هـم بـه سـان هـر سال ، بچه هاي ندار روانه خانه هاي خود         
 . مي شدند 

        هـوا ، بـاران ، خورشـيد ، آشـتزارها ، آـوخها ، زمـين شخم خورده ،          
 گروآاپيشـاني عرق نشسته ، گرسنگي ، خنده ، فرياد ، زاري ، و صداي    

 سازند ، از اين هاي درشت مي همانـند نـي لبكـي آـه بـا گوشماهي      ) ١(
 اميد –خانـه بـه آن خانـه مـي رفـت ، هـيچ چيـز ، آري ، هيچ چيز در خوش         

 . سالهاي سال بود آه در بر همين پاشنه مي گشت . عوض نشده بود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طبلـي آـه از بشـكه نصـفه درسـت مـي آنند و يك رويش را پوست           .١

 .بزغاله مي اندازند 
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 انگار سيخ مانده بود ، ريش  پيرمـرد قد بلندي آه سونسـون بـه نظـر پـدر      
: ب و نرمي هم نداشت ، تنها يك چيز عوض شده بود رسـفيدي آه زبان چ   

مي گفت اميد جانوري .  خبري نبود  بـه عقيده او ديگر از اميد خوش    . امـيد   
وحشـي اسـت آـه نمـي گـذارد نگـاهش دارنـد ، مـي گريـزد ، بـا گذشت            

 به دلخواه باد جوالن مي سـاليان مي گريزد ، به سان ابرهاي ديوانه اي آه   
 . دهند 

          در نظـر پـدر سونسـون ، امـيد بـيچارگان بيـنوا درسـت عـين درخـت          
نروك شده ، آه پشت هم گل مي آند ، و هرگز يك دانه ميوه    ) ١(پاپي يه 

 . آوچولو هم به بار نمي آورد 
 :          در نتيجه ، هر وقت صحبت خوش ـ اميد مي شد ، مي گفت 

اميدواري . . . امـيد پاپـي يـه نروك است    !  ، اي واي   اي واي  -
 . . . براي همگنان ما ساخته نشده . . . براي ماسياهان نيست ! 

 اميد برروي دامنه تپه هاي آله –            و قـرنها و قرنهاسـت آـه خـوش          
يكي از قديمترين آشتزارها را هميشه آزگار در  ) ٢ (گراندتـر قـندي جزيـره     
آشـتزارهاي نيشكر ،  . آـه بلـند مـي شـود ، مـي گسـتراند       برابـر آفتابـي    

همـنواخت و پياپـي ، تـا چشـم آـار مـي آـند ، تا دامن افق آشيده شده           
ــاي تـپه هــاي       . اسـت   ــرگهاي مـوج زن ، پايـين پ دريايـي پهــناور و سـبز از ب

ــا      ــا سـقفهاي حلبــي زنــگ خــورده ي درخـتكاري شــده گســترده ، آــوخها ب
 پوشالهاي خشكيده از گوشه و

 
 
 
 
 
پاپي يه مانند نخل . درختـي آه ميوه اي خوراآي مانند دستنبو دارد     .١

 .  م –. نر و ماده دارد و تنها گونه ماده اش بار نمي دهد 
زمين (»بـاس تر «و ) زمـين بـزرگ   (»گراندتـر «  گوادالـوپ از دو جزيـره     .٢

ــت ــس    ) پس ــيانوس اطل ــه اي از اق ــده و باريك ــكيل ش ــريكاي (تش در ام
 –نام دارد » رودشور« ره را از هم جدا مي آند آـه ايـن دو جزي    ) مرآـزي 

 .م 
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 . آنار سرك مي آشند      
ــه                   پـنجاه آپـري در آن سـو برابـر بـاد آمـين آـرده ، آفـتاب و بـاران را ب

 . چيزي نمي گيرند 
       رو بـناي اعيانـي چهـار اتاقـه و سـه خانـه گاليپوش آخري پهلوي خانه          

 مغرور و آسوده به نظر مي –ن و خـواب   نشـيم –هـاي يـك اتاقـه دو اتاقـه          
 . . . آيند 

 اميد ، در اين مهرماه باراني ، از فالآت و –       همـه ايـن آـوخهاي خوش      
عصـيان ، از عشـق و جوانمردي لبريز شده و بر خالف نظر پدر سونسون از        

 . اميد هم خالي نيست 
ي آه به        عشـق و امـيد آدمهـاي سـاده و زحمـتكش ،  زنـان و آودآانـ         

زندگـي آويخته اند ، و از آوچك و بزرگ به مزرعه نيشكر وابسته اند ، وجين   
رساني ، پاآسازي حاشيه ها ، جمع  آـاري ، شخم زني ، نشاآاري ، آود    

آوري آـاه و ساقه ، و همه روزه با نگاه نوازش آردن نيهايي آه مي رويند ،     
د تا فرارسيدن روزي آه نگاه ترغيبشان مي آنند آه زودتر بلند شون    انگار با 

قطع شوند ، قد بخورند ، دسته بندي شوند ، روي قطار گاريها چيده گردند  
 . ، و همه دل نگرانيها و همه آابوسهاي دوران خانه نشيني برطرف گردد

            از ايـن رو مـي يـونت بـا عالقـه اي حريصـانه به رشد نيها نگاه مي         
 : رد و به انديشه فرو مي رفت آرد ، و خود از سرعت آن ماتش مي ب

مـا نيسـتيم آـه بناي اين زندگي را براي خود گذاشته ايم ،      -
 اميد زندگي نحسمان –چـه بسا روزي ، ما بتوانيم در همين خوش   

ــو آن را    ــه دلخــواه خــود از ن ــا دســتهاي خــود و ب ــيم و ب ــر هــم زن را ب
 . . . بسازيم 

 ه و ناگفتني به اين سان            عشق و به ويژه آرزوي نويدهاي فروخفت
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 . پديد مي آمد ، زيرا بيش از اندازه بي پيرايه ، و سالم بود 
 :  غالبًا بر زبان مي آورد آلبر       

بايـد سـرانجام روزي اين آرزوها را فرياد آرد ، و مانند تندري       -
 اميد مردمي به سر –خـوش   مهـيب منفجـر سـاخت تـا دريابـند در        

 . ينده خيالها در سر مي پرورند مي برند آه براي آ
 امـيد چـه هست ؟ يك قصبه ، يك بخش ، يك آبادي ؟ مي    –    خـوش   

 . توان گفت از همه اينها اندآي 
        البـته بـرج ناقوسـي ندارد تا پيكان نوك تيزش را به سوي آسمان       

در جـاي آن خروسان بلند آوايي دارد آه از سرشاخه درختان   . برافـرازد   
، تنها .  اميد مدرسه هم ندارد –خوش . دم را ندا مي دهند   ، سـپيده    

  پس از رفوزگي در آالسماريتا است آه دختر بزرگش  ايسـمن خانـه   
به راه انداخته براي » پولي«ابتدايـي ، آنجـا يـك آـالس آوچك      ششـم   

بچـه هايـي آـه هـنوز زانوهايشـان قـوت آن را پيدا نكرده اند آه دوازده          
. يد تا قصبه نزديك را روزي دو بار طي بكنند  ام–آيلومتـر فاصله خوش     

 . آخر ماريتا به هر دري هم زده بود نتوانسته بود آاري پيدا آند 
  ايسـمن بهتـر مـي ديد آه هزار بال به سرش بيايد و نگذارد دخترش دچار       

خود گهگاه با اجاره دار مي خوابيد  . تلخكامـيهاي آشـتزارهاي نيشكر شود    
زآار به دست بياورد يا آاري بگيرد آه پر سخت نباشد تـا مـزدي برابر يك رو    

 . 
         منـتها اجـاره دار چشـمش بـه دنبال دختر هم بود ، به مادر قانع      

 : روزي هم به ايسمن گفته بود . نبود 
اگـر دختـرت بـا مـن راه مـي آمـد تـو مجـبور نمي شدي در               -

 نيزارهاي 
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 . جان بكني ) ١(»سفيد«

ن از بـيم انـتقام دم نـزده بـود ، و گـرنه چگـونه مي توانست                     ايسـم 
 . آاري پيدا آند آه شكم هشت تا بچه را سير بكند 

 :          وقتي اين حرف به گوش مي يونت رسيد گفت 
 ! اگر من بودم تف مي آردم تو رويش  -

. . .  را دوست مي داشت ترتولين      همـه ماريـتا را زيـر نظر داشتند آه       
 . س دلش نمي خواست اين دختر به چنگ اجاره دار بيفتد هيچ آ

 امـيد ، در قسـمت عمـده اي از سـال قطـره اي آب پيدا       –         در خـوش    
نمـي شـود ، دريـغ از يـك چشـمه آب ، ولـي مـيان تپه ها آبداني است آه         

 انبه پشـت هـر خـرمن بايد الروبي شود ، از بس برگهاي زرد درختان ستبر    
برگها ته برآه مي پوسد و با خاآبرگ ريشه هاي .  ريزد پيـرامون در آن مـي    

 درهـم مـي آميزد ، در حالي آه   شـانس قـرص درخـتان آبـزي شـكوهمند          
مي . گلهـاي آاسـني وش آنهـا سـطح آبـدان را چـون قالـي مـي پوشـاند            

 در آب خنك همين اسـتليا  شـوهر  ايـژن خـپله   و همچنـين  اورلـين گفتـند   
ر شـدند بـراي گـرم آردن خود يك    بـرآه سـرما خـوردند و در بازگشـت ناچـا       

آخر اهالي براي شستشوي خود جز همين آب . اتاقـك جگنـي را الـو بـزنند        
 . راآد نداشتند 

تنها راههاي باريكي دارد با .  امـيد آـوي و آـوچه اي ندارد     –           خـوش   
 جاي جاي علفهاي سخت ، يا سنگريزه ، و تخته  آـه فـراز و نشـيبي انـدك      
 رههايي آه به پاهاي برهنه رحم .  پوشانده است سنگهاي گچي آن را

 
 
 
 
 
 
 
 
ــران آارخانـه هــا را آــه هميشــه از     .١ معمـوًال مالكــان آشــتزارها و مدي

 .ـ م . مي خوانند » سفيد« سفيدپوستها هستند 
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 . نمي آند و قوزآها را سخت زخم و زيل مي آند 
اآنده را به برآه ،           ايـن ردپاهـا از الي خارزارهـاي انـبوه ، آلبه هاي پر     
 . دآان ، آغل ، آسياب آهنه ، و آپرهاي نئين وصل مي آند 

ــپه هـا بـه ســمت دشـت آشـتكاري پهــناور                   چمنـزار از پائـين پـاي ت
علف چمنـزار بـا علفهاي عطر بيز بومي فرومبازن ،    . آشـيده شـده اسـت       

ــزي ــاي زرد و رخشــنده ، و    ) ١ (فل ــا گله ــا ب ــوله اي ه ــتورو و زنگ ــبوم ، وي تي
درسـت پـيش از آنكـه بـه حاشيه نخستين آپرها     .  پوشـيده شـده اسـت       

عمارتي بزرگ و : برسـيم ، خانـه اجاره دار ، باالي خاآريز واقع شده است        
حلبي اش وصل به دفتري است آه هر دو هفته يك بار سـفيد ، آـه سر در     

اي آمي عقبتر ، طويله ، و پشت آن خانه ه.  مي پردازند  در آنجـا مـزدها را     
پايين پاي تپه ساختمانهايي دراز و باريك . ناظـر خـرج و بخشـدار جاي دارد         

آلبه هاي «تـنگ هـم آشـيده شـده ، آـه بـا همـه آهنگي و سياهي نام         
 . گرفته اند و همگي درست روبه روي دآان واقع شده اند » سفيد

روي سـكويي از سـنگهاي نخراشـيده بنا شده ،    !             از دآـان بگـويم      
ي روي چـوب پـا ايسـتاده و بازوهـا را گشـاده تـا از هـر آـه هر چه مزد           گويـ 

آمي دورتر، تعميرگاه . . . اينجا موج شكن پولها است  . گـرفته پـس بگيرد      
« گـاو آهـن و گاريهـاي سـينه اي و واگـنهاي دسـتي و خالـي است آه به         

 . و گاوداني مي خورد » حوض آنه آشي
در آنجاهاست آه . اني نداشته باشد اي نيسـت آه گاود  » خانـه             « 

 گاو چرانهاي نيم وجبي آه بزرگترينشان بيش از هشت نه سال ندارند ، تا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . م –. گياهي است هندي آه از ريشه اش عطر مي گيرند  .١
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انـدازه اي خـود را صـاحب اختـيار احسـاس مـي آنـند و تازيانه هاي علفي             
 پسر مي يونت بخصوص از مودس. شـان را با غرور در هوا چرخ مي دهند     

 . همه گاوچرانهاي نيم وجبي جسورتر و بيباآتر بود 
          او خـوش داشـت همچـنان آـه شـالق را بـاالي سر خرد به صدا در          

به قول مادرخوانده ام ، سيسي ، از صداي « : مـي آورد پشـت هـم بگويد         
با يادآوري پـيچش تازيانـه در هـوا ، تـا مغـز اسـتخوان بـه خـود مـي لـرزم ،                

 » . رخساره بردگاني آه از تازيانه داغ برداشته اند
             نـوار پهنـي از خـاك آوبـيده و نـرم ، مانـند سيمان ، اين بناها را از          
آشـتزارها جـدا مـي آـند ، تـنها روبـه روي خانه اجاره دار و دآان است آه         

د آه  اميد شمرده مي شو–اين بزرگترين خيابان خوش  . ريزي شده    شـن 
بـه مـوازاتش راه آهنـي آـوچك و باريـك آشـيده شده تا واگنهاي نيشكر از          

 . روي آن بگذرند 
             ايـن واگـنها در ايـام هفـته بـراي رفـتن بـه آارگاههـا يـا به دآان ،               

، زنان حتي زنهاي تپه نشين ، ) ١ (يكشنبه درميان. آـرايه داده مي شوند    
بساط پهن مي ) ٢ (سوريها، زيرا در طـول ايـن جـاده بـه گـردش مـي آيـند          

 سوريايي سيابو. آنـند و لـنگه بـار آاالهاي ساده خود را عرضه مي دارند      
سرش مي شود با گويش سوريايي اش ) ٣ (آرئولپيـري آه ادعا دارد زبان    

 : فرياد مي آشد 
 » .بي يك شاهي فايده ، به قيمت خريد ، ببريد : بيابيد آه مفته « 
 
 
 
 
 
 . م –. زار پانزده روز در ميان پاره اي از روستاهاي ما مانند جمعه با .١
 پيداست آه فرانسويها دسته اي از اهالي سوريه مستعمره سابق     .٢

 .  م –. خود را از خاور ميانه به اين آرانه هاي امريكاي مرآزي برده اند 
٣.  Creole    جزيره هاي (سـفيد پوسـتاني آه در مستعمرات استوايي

ــده ) آنتــيل  ــيا آم ــه دن ــد ب ــي آــه مخلوطــي اســت از فرانســه ،   بز.  ان ان
 .  م –. اسپانيايي ، پرتغالي ، با زبانهاي بومي آن منطقه 
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هر آه نبره : به قول سيسي « :         سـپس سيابو اين را هم مي افزود       
 » .پشيمان مي شه 

و بـه ده پانزده  » حاشـيه نشـينها   « :           بـه تـپه نشـينها مـي گفتـند        
« : : ري آـه در آن آپـرها زندگـي مـي آردند گوشه مي زدند        خانـوار آارگـ   

 .» اهالي آلبه سفيد 
          تهيدسـت تـرين ، محرومتـرين اهالـي ، همـين سـاآنان آلـبه هاي         

 روي تشكهاي آاهي آه با –روي زمين سفت مي خوابيدند   . سفيد بودند   
 مي اتاقشان را با چراغ موشي روشن. آهـنه پـاره يـا پوشـال پـر شـده بود       

ه تخته سنگ در بيرون سآـردند ، آشـپزي شـان روي اجاقهايـي بود آه با          
اتـاق ، در پـس يـك ورقـه آهـن سـوراخ آـرده يا يك بشكه شكسته درست         

شـب و روز را در تـنها اتـاق خود سر مي آردند ؛ هيچ خانواري    . شـده بـود    
 يزنوئمبا خاله اش ) ١ (فلورتمانند . آـم يـا زياد ، بيش از يك اتاق نداشت      
 زيبا ، ملودي بـا دخترش  ژوزفـا خلـه  ، اسـتليا بـا شـوهرش ايـژن خـپله ،       

دوسـت خوب سيسي ، همان ملودي به رنگ آهرباي سياه ، دختر زيبايي    
 . آه لبخند از لبش دور نمي شود ، و مرده آواز است 

         برخـي از مسـتأجران آلـبه هـا آساني هستند آه براي آار هفتگي       
. د و شنبه آه شد به ده يا قصبه خود باز مي گردند اميد مي آين  -بـه خوش  

صـدايش مـي زنـند و هـر شنبه راهي     » سرخوشـگله  « مـثل تـرتولين آـه      
منتها اينها توپ . قصـبه مـي شـود تا در اآيپ بازيكنان فوتبال شرآت جويد         
 استفاده مي نانهـم ندارنـد و بـه جاي آن از ميوه يك درخت محلي به نام      

 . آنند 
اميدند تنها -آـه از بوميان خوش » آلـبه هـاي سـفيد    « رگـران ايـن             آا

 يك 
 
 
 
 
 
 
و آلمات خوش آهنگ » ترانه«، » گل«اسـمهاي زن آـه مي آيد برابر     .١
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ايـن آـه بتوانـند روزي ، ولـو يك اتاقك پوشالي ، بر روي     : آرزو بـه دل دارنـد        

 . دامنه يكي از تپه ها براي خود بنا آنند 
ــرون آمـدن از     ــا  » آلـبه هــاي سـفيد   «             آرزوهـاي بزرگشـان بي بـود ت

برابر بود با آمي » تـپه ها  « بـاال رفـتن روي   . بـروند آن بـاال سـاآن شـوند        
 . باالروي در زندگي ، همچون پله اي از يك نردبان 

          امـا بـا همه اين تفاوتها ، تپه ها ، حاشيه آلبه هاي سفيد ، عمارت     
اجـاره دار ، دآـان ، يسـتگاه ، گاودانـي ، آپرها ، همه اينها آبادي ماست ،        

 .  اميد است ، اميدي يگانه و بس –خوش 
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٢ 
شـريزل تازه با يك پسرك قشنگ آه از همين حاال شكمو و جيغ و جيغو بود   

 . از زايشگاه برگشته بود 
اميد آشيد ، بارها از -ه خوشدر دو هفـته اي آـه تـا بـاز گشـت وي ب       

 : دهان اين و آن شنيده مي شد 
 از آجا معلوم آه بيچاره و بد بخت نشود ؟-
 ! آاش زياد به درد سرش نيندازد -
 ! حاال چه لزومي داشت آه بزاد؟ تحفه است -

ايـن جملـه هايـي بود آه بلند بلند گفته مي شد ، بگذريم از پچپچه         
س و پـيش جملـه هـا آـه به گوش نمي     هـاي دلسـوزانه و آههـاي بلـند پـ        

 . . . رسيد 
ــتان ،     ــان ، دوسـ ــتزارها ، خويشـ ــا و آشـ ــه هـ ــه خانـ ــنون از همـ اآـ
همسـايگان از زن و مـرد بـه سـوي آلـبه شـريزل مـي شتافتند تا سالم و             

هـر آه از راه مي رسيد به  .ونـوزاد را ببينـند  ،حالـي بپرسـند     ،عليكـي آنـند   
ــدازه اي  ــال ان ــر ب ــود ، زي ــي   آــه ازش ســاخته ب ش آــوچك ســفيد چيــزي م

تنها آلبر . گذاشت ، اگر چه پنج فرانك ، يك فرانك  ، ولو پنجاه سنت باشد      
 بود آه يك اسكناس ده فرانكي 
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تماشاي . نـو ، آـه هـنوز جـرق جـرق مـي آـرد زير بالشتك گذاشت          
اسـكناس ده فرانكـي بـه اين موسم آسادي و بي پولي فوق العاده جلوه         

 . داشت 
و بـراي آنكه چروك  . . . بـا خـود عهـد آـرد آن را خـرج نكـند          ) ١( زه زل 

 . نشود آن را صاف گذاشت الي دو ورق آتاب دعا 
در اين آبادي او تنها . اسـتليا يـك مـرغ قشـنگ گـل بـاقال برايش آورد          

 دارد و در حفـظ ايـن امتـياز تنگ    زيـنگا آسـي اسـت آـه از ايـن گـونه مـرغ        
اميد نمي فروشد -را هم در خوشتخمشان . نظـري هـم به خرج مي دهد     

به راستي . بخوابانند گنم ، از تـرس آن آـه مـبادا زير يك مرغ معمولي نژاد         
معجز شده بود آه استليا حاضر شده بود اين مرغ زينگا را براي نوزاد بياورد    

 . تازه اين را هم يادآوري آرد آه به زودي مرغك به تخم مي آيد . 
 : شريزل در جواب گفت 

. . . رم ، همسايه عزيزم استليا ، آوچولو هم تشكر مي آند      متشـك -
هديـه ات از سـرم هم زياد است ، مادرم وقتي زنده بود هميشه مي گفت    

 : 
 » . با يك مرغ هنري گاو هم مي شود خريد «

مـي يونت آه مادر خوانده بچه هم مي شد يك آاله سفيد خوشگل       
اين .  دوزي آرده بود بـرايش آورد آـه خـودش يـك پـروانه هـم رويش سوزن       

 . براي چشم روشني غسل تعميد بچه بود 
 : شريزل تكه بافتني را تحسين مي آرد و پيش خود مي گفت 

 . با ده انگشتش هر چه بخواهد مي بافد ) ٢(نه نت اين -
 
 
 
 
 
 
 

به » شري« است و » شري زل«آـوچك شده همان نام      .١
 .م-.معناي عزيز است 

 .م-.» مي يونت« مخفف  .٢
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      پـدر سونسـون پيـرهم يـك نهـال نارگـيل آورد ، تـا هـر وقت ناف بچه               
 . افتاد ، آن را به دست خود پاي نهال چال آند 

         انديشـناك سـرش را آـه مانـند غـوره پنـبه سفيد شده بود خاراند و          
 : گفت 

 . هميشه بايد جفت را در خاك خودمان بكاريم  -
هم از فرصت استفاده آرد تا سر وعظ  اميد باز–          ريـش سفيد خوش     

 : تا رسيد به اصل مطلب . . . گفت و گفت و گفت . . . و اندرز را باز بكند 
آـنار گذاشـتن رسوم جد و آبادي پسنديده نيست ، عاقبت      -

خوشـي نـدارد ، بعـدها معلـوم خـواهد شـد آه بي اعتنايي به اين         
 . چيزها چقدر پا پيچ آدم مي شود 

 : و مي گفتند همه گوش مي دادند
 . پدر سونسون درست مي فرمايند  -

ــدر سونسـون هــم عــين                   منـتها همــه احسـاس مــي آــردند آـه پ
 از آن نگران بود آه مي ديد رفته رفته پابه ايژن خپله و   برتلي ،   سـورپريز 

پـاي زندگانـي ، ميراث بازمانده از پيشينيان به آنار نهاده مي شود ، همان     
اد شـده اي آه با خون خود ، با گوشت خود ، همه اين  نخسـتين بـردگان آز   

 .اميد را الگو قرار داده بودند -آداب خوش
.          پـدر سونسـون نهـال تـر و تازه نارگيلش را پشت بشكه اي آاشت          

آاله حصيري قر لبه . پاهـا را بر روي تكه گوني آه دم در افتاده بود پاك آرد    
خم شد ، مشت آوچك و بسته بچه . پهـنش را برداشـت تا وارد اتاق شود       

 . را گرفت و با حالتي مقدسانه به لبهاي لرزان خود نزديك آرد 
 امـيد ، هـنوز سـنتها پـا بـرجا بـود ، زيـرا هر آس        –         ظاهـرًا در خـوش      

 براي 
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 . نوزاد ، آه انگار مال همه بود ، چشم روشني آورد 
 حـرف مـي زد ، پـرس و جـو مي آرد ،                  هـر يـك باديگـري دربـاره او     

 . گپ مي زد و تفسير مي آرد 
همه در اين  باره گفتگو .            ايـن تـولد و رد زبانهـا و تـنها خبـر روز شد         

 : از هم مي پرسيدند . مي آردند 
 بچه زه زل را ديدي ؟  -
  تا بحال سياه چشم آبي ديده بودي ؟  -
 نه ؟  -
  . . .پس برو پسر زه زل را ببين  -
مـوهاي خوشـگل و نـرم پيشـانيش را ديـدي ؟ راسـتي يــك        -

 . چيني آوچولوست -هندي
زه زل و اورلـين همت به خرج داده اند ، حاال ديگر چهار  ! اوه   -

 . تا دارند آه زير تابوتشان را بگيرند 
        همـه اينگونه ابراز نظرهاي زننده و شيطنت آميز مي آردند ، هر چند       

 : و در اين پيشگويي همگي اتفاق نظر داشتند . خالي از محبت هم نبود 
 . . . خواهد شد ، اگر بماند » مردي برجسته « پسرك  -

       و بـا همديگـر دربـاره ايـن حادثه مي گفتند ، مي گفتند ، مي گفتند و      
بـي آنكـه از شـگفتي و تـندي و گزندگـي جمله هاي آنها چيزي آم گردد ،       

 : تكرار مي آردند 
بيچاره زه زل برود توي يك ! نـه ! واه   . شـوخي نيسـت ، نـه       -

 !  نمي شود دست آم گرفت رااين آار! نه! ماشين بزايد 
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        زه زل آـه خودمانـي شـريزل صـدايش مـي زدنـد ، به واقع هم ، توي        
 . يك ماشين زاييده بود 

سـحرگاه آن روز صـداي ناقوس دوردست ، بهمراه بانگ خروسهاي               
يد بلـند بود آه زه زل برخاست تا چيزهايي را آه مي خواست به   امـ -خـوش 

جوال پر از نارگيلهاي . » دماغه « فـروش رسـاند بـا جـوال و سـبد ببرد بازار       
آـال آبـدار بـا غلغـل نـويد بخش خود به دادخواهي گالبيهاي سبز آه زياده         

 .جوان بودند ، مجال نمي دادند 
 از بادمجانهاي بنفش جامه با خطهاي             سـبد گرد بزرگ پر شده بود    

سـفيد ، و خيارهاي ريزي آه مخصوص تفت بي روغن است ، و سر آنها در    
با مقداري سيب قندك و : بسـته هـاي آـوچك با ليف نخل بسته شده بود       

ــاي بومــي   در انبانــي ليموترشــهاي ســبز و زرد  . . . گــالب و ديگــر مــيوه ه
 . آباب را مي آشيدند  پهلوي فلفلهاي قرمز و سبز انتظار طاس

              روي همـه ايـنها ، دوازده تـا تخـم مـرغ ، در يـك دستمال پيچازي        
  . شده بودآهنه ، با احتياط بسته

«            ايـن همـه دار و نـدار شـريزل بـود آـه بـراي فـروش به بازار بزرگ           
 . روي هم رفته صد فرانك هم دستش را نمي گرفت . مي برد » دماغه

 آنار نـنس بوگـندو          مـي يـونت در مينـي بـوس لكنـته و ابوقراضـه             
 . او هم مي رفت بارهاي باغش را بفروشد . . . شريزل جاي گرفت 

ــن دو               ماشــين تكــان تكــان خــوران ، راه شــهر را پــيش گــرفت ، و اي
 . دوست آهسته آهسته براي هم درد دل مي آردند 

كالتي بـود آـه بـه تنهايي از عهده حل آنها بر                 شـريزل گـرفتار مشـ     
نمـي آمـد ، ديگـر عـادتش شده بود آه منتظر بماند تا شوهرش ، اورلين ،      

 بيايد و به آنها 
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. ها مي گشت  برسـد ، از ايـن رو به آساني بازيچه وسوسه ها و خواهش    
 . . 

 :             با حالتي منگ پرسيد 
 چيزي بل فونتن ، فال بين يمـان ارويل نـه نـت ، هـيچ از          -

اصًال الزم نيست . . . انگـار همـه چيـز را مي بيند    . . . شـنيده اي ؟   
 . . . بهش گفت 

 :   مي يونت يواش پاسخ داد 
. باور نكن ! نه! چي ميگي عزيزم ، نه . . . آـي ؟ ارويلـي ؟         -

اگـر همـه چيـز را مـي بيـند خـوب پـس چطور نديد آه شوهره دارد           
 . و با صداي بلند خنده سرداد ترآش مي آند ؟ 

  شوهرش ترآش آرده ؟ راستي راستي ؟  -
 بلـه ، شـوهره ولـش آـرده ، چـون زن لجنـي هم هست ،          -

تصـميم گرفته پولهاي فقير بيچاره ها را به جيب بزند ، اما تن به آار   
 . ندهد 

 سورپريز به من توصيه آرد بروم هللا مـن بـراي اين گفتم آه      -
 .» ببيند « اخوشي اورلين را برايم پيش ارويلي تا عاقبت ن

 : مي يونت تمسخر آنان پرسيد 
  پس مي خواهي بروي پيش او ؟  -
 زه زل آـه از بـرخورد مـي يـونت آمـي بـد گمـان شده بود            -

 : گفت 
 از دسـت آدم هـر چـه بر مي آيد بايد بكند و هر دري را بزند      -

 . 
  عزيـزم ، طفلـك مـن ، همينقدر مي توانم بگويم ، اگر پول و     -

دآتـر ها هواي  . . . پلـه اي هـم داري خـرج شـكم بچـه هـات بكـن             
 . اورلين را دارند 

 . . . پس بايد منتظر ماند .   اين را تو خودت هم گفته بودي 
 :    مي يونت با دلسوزي توصيه آرد 

 . وانگهي نبايد شلوغكاري آرد  -
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ــد    ــوابش ده ــرد ج ــر . . .         شــريزل فرصــت نك ــاه ، دردش گ . . . فت ناگ
سـرش را بـه پشـتي نـيمكت جلـو تكيه داد ،      . . . انـدامش بـه هـم ريخـت       

آمـي بلـند شـد ، سپس پياپي اين پا آن پا شد بي آنكه بتواند آرامش پيدا      
 . آند 

 :         مي يونت پرسيد 
 زه زل چت شده ؟  -
 چيـزي نيسـت ، انگـار بچـه تـوي شـكمم گشـته ، رد مـي          -

 . . . شود 
. رنگ لبهاي زه زل بيش از پيش پريد . ود آه بهتر نمي شود        امـا پيدا ب   

شرشر عرق مي ريخت ، به خود . حالـت چهـره اش تغييـر پـيدا آـرده بـود         
شـكمش را مـي گـرفت ، چشمها را به هم مي گذاشت ، و     . مـي پيچـيد     

 . آهسته مي ناليد 
          هميـنكه جـا بـه جـا شـد تـا آمـي يكوري شود ، احساس آرد مايع         

ناگهان دريافت آه چه اتفاقي دارد . . . رمـي را نهـايش را خيس مي آند        ول
 : ترس برش داشت ، فرياد آشيد . مي افتد 

 ! راننده نگهدار  -
     ترمـزها پياپـي صـدا آـرد ، پـنجاه متـري روي جـاده آشيده شد تا          

 . ماشين از حرآت بازماند 
خواست بلند        شـريزل ، بالـبان بـر هـم فشرده ، نگاه سرگشته ،          

ــردارد   . شـود آــه پـياده شــود    لنگــري . ولــي نتوانسـت قــدم از قـدم ب
. وحشـتناك او را هـم چون ساقه اي باران خورده از آمر دو تا آرده بود      

 . ديوانه وار فريادي نوميدانه آشيد و خم گشت 
آنگاه ، .             مـي يونت به خود جنبيد تا بغلش گيرد و آمكش آند       

 . . . چشم برهم زدن ، بچه دنيا آمد تندتر از يك 
 
 
 
 

www.IrPDF.com



 ٢٦

 
 
 
 

فـرياد زندگـي ، فرياد اميد برخاست ، و از خالل در و پنچره ميني بوس    
بيـرون شـد تـا در آن دشـت خاموش به پژواآي روشن و پر صدا تبديل          

ايـن پسـر شريزل بود آه بيباآانه از ميني بوس ننس بوگندو بر   . شـود   
 . روشنايي درود مي فرستاد 

      مـي يـونت فـوري روسـري قشـنگ و نو خود را باز آرد و نوزاد را              
بچه جيغ مي آشيد ، داد مي زد ، بسته آوچك شعله   . اليـش پيچيد    

حـال آن آـه مادر ، بر روي نيمكت   . وري بـود در مـيان روسـري روشـن       
سـخت مينـي بــوس ، پخـش شـده ، آشــفته و آوفـته از درد و رنــج و      

 . سرشكستگي مي گريست 
 اميد را متأثر آرده و دير زماني زبانزد همه –     ايـن پيشـامد خوش         

 . شده بود 
 :        مي يونت گفت 

ــه يـادم خــواهد مانـد      - ــه قـول سيســي  . ايـن هميشـه ب « ب
خيلـي چيزها هست آه نبايد فراموش آرد و بايد در آنج خاطر نگاه     

 » . . . داشت 
اني مي انديشيد آه همچنـين مـي يونت به دوران بردگي ، و جمله زن   

در زيـر تازيانـه ، شكمشـان را در گودالـي فـرو مي بردند تا بچه تودلي       
بـرده آيـنده اي آه ارباب الزمش   : خـود را از ضـربه محفـوظ نگـاه دارنـد         

 . داشت 
 :         با حالي وحشي و اندوهبار تصديق آرد 

ــد ،        - از دوران بردگـي تـا امـروز ، جنايـتها تغييـر شـكل داده ان
 . . . هرگز از بين نرفته اند ولي 

.       مـي يونت هم به همان اندازه زه زل آوبيده و شرمنده شده بود       
 گفـته بود ،  مامـا ژوژو  امـيد ، همـان جملـه هـا را آـه بـه       –در خـوش    

 مامايي آه در 
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 : زايشگاه زه زل را پذيرفته بود پيش همه تكرار مي آرد 
ــا هفــت ســربچه   - ــبايد ســر  . . .زندگــي ســخت اســت ، ب ن

شوهرش . زنشـش آـرد آه با اين حال چرا به راه افتاده توي بيابان      
سنبل ( سنت هياسنت هفت ماه آزگار است آه در   . بـيمار است    

او مي رفته بازار آه سر درختي هايش را   . بسـتري است    ) مقـدس 
بفروشد تا براي بچه هاي بزرگترش آه از مدرسه بيرون آرده بودند    

 .  چوب قلم بخرد آتاب و دفترچه و
 :         مي يونت اين را هم به ماما گفته بود 

شـما نمـي توانـيد بدانـيد آـه موسـم بيكاري ، براي زنهاي          -
 . تنهاي ده چه بالي بيرحمي است 

     نـه نـت آه خودش هم بيوه بود همان روحيه دوست خود را داشت     
نست براي خوب مي دا. همـدرد او بود و دچار همان زندگي نكبت بار    . 

مقابلـه با دشواريها چه قدرت و همتي بايد به خرج داد ؛ احساس مي     
آـرد توضـيح دادن و فهمانـدن بـه ديگـران از او بـر مـي آيـد و مي تواند            

 . گواهي دهد 
 اميد شهروندي –         در ايـن اوضـاع و احـوال سـخت بـود آه خوش       

ــنده ، يـك    : جديـد پـيدا آـرد      –خــوش شـواليه  « شــايد يـك شـواليه آي
 . » اميدي

  . اميدك          اسم پسر شريزل را گذاشتند 
 :          از او پرسيدند

 اين اسم را چرا گذاشتي ؟  -
 . . .   شريزل نمي دانست چه جواب بدهد 

         امـا مـي يـونت مي دانست آه چرا اين اسم را رويش گذاشتنه         
 : اند ؛ از اين رو به جاي زه زل پاسخ داد 

يـن آه ما بايد به بچه هاي خود اميدوار باشيم ، اميد   بـراي ا   -
 به آينده 
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 . اميد مايه زندگي است ، نوميدي مرگ آور است 
 .            و جمله را با حالتي غرور آميز تمام آرد 

            وقتـي پرسـيدند غسل تعميد بچه آي خواهد بود شريزل آهسته      
 : گفت 

اسـت خـدا ، پـس از برداشت    اگـر پيشـامدي نكـند ، بـه خو        -
 . محصول 

            و بـا خـود گفـت شـايد هـم تـا آن وقـت اورلين شفا پيدا آرده و به          
 . خانه برگشته باشد 
 تا آار دل جز به فكر آن نبود آه هر چه زودتر جان بگير   يز            اآـنون شـر   

ايش در آخر بچه ه. آوچكـي پـيدا آـند و پولـي ، هر چند ناچيز ، گير بياورد        
 . آلبه گرسنه مانده بودند 
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٣ 
 

آسـمان همچـنان از انبوهه ابرهاي   . بـر ايـن سـياق ، مـاه آبـان فـرا رسـيد             
. . اشـكبار پوشيده شده بود ، منتها نه به سياهي و آثافت ماههاي پيش     

 . 
س هر هر آ.           در ابـتداي آبـان مـاه ، حـق تقـدم به مردگان داده شد           

زيرا . چـه توانسـته بـود بـه خـود فشار آورده بود تا اندك پولي فراهم سازد           
اگـر آسـي نـتواند يـك بسته شمع بخرد و سر قبرستان روشن آند ، انگار      
آبـرويش رفـته اسـت ، چرا آه نسبت به خويشاوندان رفته اش بيحرمتي و         

 . بيوفايي روا داشته است 
ــه سـان    –          در خـوش   ــرامون ،    امـيد هـم ب فرسـنگ در فرسـنگ آن پي

آسـي نيسـت آـه در اين گورستان ، خويشي ، بچه اي ، دوست دلبندي      
وانگهي نزديك . مـرگ پياپـي بـه هـر خانـوار سـر مي زند         . نداشـته باشـد     

 . شدنش احساس مي شود ، و صداي گامهايش را مي شنوند 
 :     با دلواپسي گفته مي شد 

ن زوزه هايي سر سـه شـب اسـت آـه سگ ايژن خپله چنا       -
 . مي دهد آه دل آافر آب مي شود 
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يـا بـا دلهـره اظهـار مـي داشـتند ، چـند روزي اسـت ، درست سر ساعت            
معـين ، مـرغها به جاي آن آه تخم بگذارند با هم دم مي گيرند و با صدايي    

 . . . غير عادي مي خوانند 
 :            آنگاه از خود مي پرسيدند 

 ند ؟ براي آي مي خوان -
  اجل آي رسيده ؟  -

چرا .        بـا يـاد مرگ زندگي مي آردند ، و مرگ همواره در خاطره ها بود        
آـه نـا گفته نماند ، هر آسي جدًا ايمان داشت آه مرده از بين نمي رود ،     
جسـمش چـرا ، امـا روحش در آنار بستگان ، نزديكان و دوستان باقي مي      

 : ي شد غالبًا از زبان آنها شنيده م. ماند 
 . او اينجا پهلوي ماست  -

       او اينجاسـت ، تماشـا مـي آـند ، پـاس مـي دهـد ، همت و نيرو مي         
بـوي عـرقش ، حضـورش ، نفسـش احسـاس مـي شـود ، حتي          . بخشـد   

 . بعضيها سايه اش را هم مي بينند يا صدايش را مي شنوند 
« يا » رم «  امـيد و آن حوالـي نمي شد آسي در جايي     –        در خـوش    

ه ربخـورد ، چـه در خانـه ، چـه در ميخانه ، و براي رفتگان چند قط       » پونچـي 
مردگان را گرامي مي داشتند ، مي ستودند ، به قدرت . اي نـثار خاك نكند    

 را نقل مي آردند مون ترزورآنهـا بـاور داشـتند و بـا سيسي ماجراي روح          
ر مي شود  ظاهفيالئو بعضي شبها زير درختان استوايي مانتي دوآـه در   

 . تا به برادران برده خود در نبرد براي آزادي ندادهد 
اين . يعنـي روز امـوات ، خيرات فرا رسيد   توسـن          در ايـن حـال و هـوا       
 : جمله ورد هر زباني شد 
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روز آنهاسـت ، بايـد تكلـيف خـود را در قـبال آنها انجام       ! واي   -
 . . . دهيم 

. . . غوغايي بود با آيينها و آدابش .  شدند     مـردم در همـه جـا آمـاده مي      
 شـوهر مـرده خود، شب توسن مي رفت جلو   آلوتـر مـي يـونت بـه رسـم      

ــه     . قبرسـتان ماسـه مـي فـروخت      از ايـن رو ، همـه سـاله ، گاوهـايش را ب
آنس گـاري مـي بسـت و نـيمه شـب بـين ساعت يك و دو ، روانه ساحل            

 پرآند و صبح فردا سطل  مـي شـد تـا مخفـيانه ارابـه اش را از ماسه        آـوال 
 . سطل جلو قبرستان به فروش رساند 

       مـي يـونت هرگـز درصـدد آن برنيامده بود آه گاري و گاوهاي شوهر را      
 اميد اين –از گاري سينه ايهاي مزرعه گذشته ، در خوش  . باز آند     از سـر  

ن پايش آه مي افتاد آن را به خويشا. تـنها گـاري بود آه آنجا پيدا مي شد        
. اگر امانت هم مي خواستند وامي گذاشت . و همسـايگان اجـاره مي داد     

ايـن تـنها مـرده ريگـي بود آه آلوتر براي بچه ها به ارث گذاشته بود ، و        . . 
مـي يونت از اينكه توانسته آن را براي بچه ها نگاه بدارد به خود مي باليد و       

 : دوست داشت بگويد 
 . اين ماشين سواري من است  -

رش آـه مـرد ، دو نـره گـاو درشـت و نـاآرام و سرآشي آه داشتند         شـوه 
. فـروخت و ايـن دو ماده گاو را خريده بود تا خود بتواند آنها را به گاري ببندد    

بـه ايـن ترتيب ، نيشكرهايش را حمل مي آرد ، سهميه زغال يا ميوه هاي     
هاي درخـت نـانش را بـار مي زد و براي فروش به شهر مي برد ، يا آنكه روز    

دوشـنبه عـيد پـاك و مقدس يا تعطيالت تابستاني بچه ها را با همان گاري       
 در موسم آم آبي گاري را پر از بشكه هاي همسايگان . مي برد لب دريا 
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 .  مي شد موروآب  مي آرد و براي آوردن آب شيرين راهي چشمه خوش
ايستاد ، و           ديـدن ايـن زن ، هنگامـي آـه سـرگاري خـود راست مي         

مغـرورانه مالهـا را هـدايت مي آرد ، افسارها را به دستي و در دست ديگر     
شـالق ، را مـي گرفت ، و حيوانها را هي مي زد و به پيش مي راند ، براي      

 . همه جالب بود 
ــوچك را جانشــين       ــيونهاي آ ــندگان ماســه آام ــته  فروش ــته رف           رف

و ماده » ماشين «  بود آه تـنها مـي يـونت   . گاريهـاي ماسـه آـش آـردند          
 . گاوها را همچنان نگاه داشته بود 

نرده ها رنگ تازه .           امسـال هـم ، گورسـتان حالـت جشن را بازيافت       
خـورد ، در مـيانه گوشـماهيهاي صـدفي ، در زيـر شنهاي ريز و سفيد ، در         
سـايه درخچه هاي آوچك ، آرچكهاي هندي ، گلها ، و شمعهايي صف در       

بـرها جـال پـيدا آرد ، قبرستان چون آوره اي بزرگ نورهاي سرخ و      صـف ، ق   
 . زردش را بر سراسر قصبه فرو پاشيد 
از عهـده تكلـيف خـود بـر آمـده بودند                   امسـال ، همگـي از ايـن آـه     
 . را مي آردند » روز مقدس « خرسند بودند و تا ديرباز صحبت اين 

حين وجين آاري و پاآسازي آشتزار            مـي يـونت و شريزل هم ، در        
و موزآاري آوچك وصل به آن آه تا حاشيه دريا » اجاره دار « سـيب زمينـي    

 . مي رفت ، درباره همان روز صحبت مي آردند 
 ديدي قبرستان چه ماه شده بود ؟  -
 . ماه بود ، بايد مردگانمان خيلي راضي باشند ! آره!  آه  -
براي . . .  پاره آرده بودند زنجيـر . . . را ديـدي    ) ١ (هـا متـرو   -

 عسكبرداري 
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 ! از زمين و زمان سر از پا نمي شناختند 
 ! همينش آم بود ! عسكبرداري از گورستان و قبرها  -

 : مي يونت خشمناك گفت 
 آخر آيين بزرگداشت ، به درد چي ، به آار آي مي خورد ؟  -

 : ود زه زل افز
البـد بـا ايـن عكسها هم آاسبي مي آنند ، من آه سر در       -

 . نمي آورم 
اين . وطـن مـا بـراي آنهـا سرچشـمه پـول اسـت        .  ممكـنه    -

 . زالوها از هر راهي بايد ما را بمكند 
 :        زه زل دست باال را گرفت 

 .  مادرزني خوب ، و مادري بد است گوادالوپ -
گفـتگو بودند آار خود را هم با دقت بسيار         ايـن دو زن همچـنانكه گـرم         

آفـتاب پـاك بـاال آمـده بـود ، ولـي آنهـا حـاال حاالهـا آار          . انجـام مـي دادنـد     
گـاه ناچار آج بيلها را آنار مي  : از آن تندتـر نمـي شـد آـار آـرد        . داشـتند   

گذاشـتند تـا سـاقه هـاي چسـبنده سيب زميني هاي شيرين را از هم باز        
ايش را جدا سازند ، يا با نيش قداره دسته علف آنـند ، و بـا دسـت غده ه      

ناچار بودند زياد . هـرزه اي را آـه جـاي بـدي در آمده بود از ريشه دربياورند          
مـراقب سـاقه هـاي درهـم پـيچ سـيب هـندي باشـند آـه تـازه بـوته هاي              

نه نت براي . تمشـك هـم آنها را در ميان گرفته باخاربنها قاطي شده بودند    
 : دلخوشي زه زل گفت 

 . در موزستان آار يك خرده تندتر پيش خواهد رفت  -
ولـي براثـر آـود و بـاران ، آنجا را هم علفهاي وحشي و پرپشت گرفته        

از . . . آشت آمابيش در همه جا زير هجوم علف خفه شده بود    . بـود   
ايـن بابـت خوشـحال هـم بـودند چـون باعـث مـي شد چندر قازي هم           

 دست 
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 امـيد در ايـن فصـل سال ، راه پول در آوردن    –ش آنهـا را بگيـرد ؛ در خـو    
 . زياد نبود

        موسـم پـنج ماهـه بـاد و بـوران آنتـيل موجوديهاي ناچيز را هم بلعيده         
در آغاز اين دوره مباشر . . . در آشـتزار ديگـر آـاري پيدا نمي شد    . . . بـود   

 : شيرين زباني آرده بود 
دوايي ) ١(اسفيدهامسـال ديگـر وجـين آـار نمـي گيـريم ؛          -

وارد آـرده انـد آـه اسـمش علـف آـش اسـت ، بـه اين جهت ديگر          
 . احتياجي به زنها نيست 

ش ، خوشمزگي هم آرده  اوار      سـپس خـنگ بـد ترآيب با آن نگاه خوك     
 : بود

بله ، خانمها ، : بـا آمـدن علف آش ، قالي سبز ور مي پرد       -
 . . .  زمين سله مي بندد 

در . آـه دندانهاي طاليش افتاده بود بيرون  و چـنان زيـر خـنده زده بـود          
ــود » ســرما« خانـه هــا   ــراي يــك خــرده آــاري ســر و دســت مــي  . ب ب

. رختشـويي مختصـري در خانـه مانسـيل پيدا آرد     ژوزفـا  . شكسـتند   
ايسـمن موقـتًا بـه خانـه خـانم سـابقش ، زن دآتـر ، برگشـت تـا بعـد           

 . آسي برايش پيدا شود 
ي مـرمت حصـارها ، رسـيدگي به باغها ، يا            مـردها از ايـن فرصـت بـرا     

 . مرتب آردن خانه استفاده مي آردند 
 بـه سـي آيلومتـري رفتـند تـا بـراي معلم دهكده با        ريگوبـر  و   ادوارد       

دست آمدن حاصل  اتبه اين ترتيب . تخـته و الـوار يـك خانه ييالقي بنا آنند       
 بر با رضاي خاطر ريگو . آنها مي توانستند اندك پولي به دست بياورند 
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 : تكرار مي آرد 

ــاري واداشــت    - ــه شــاگرد نج ــرا ب ــدرم م ــا . خوشــبختانه پ ام
 . خانواده اش از اين شانس هيچ استفاده نكردند 

يري به همـه پولـي را آه به اين د  .         ريگوبـر از آن آهـنه قماربازهـا بـود          
» دومينو« يا » طاسبازي« دسـت مـي آمد شنبه شبها در قهوه خانه روي      

 . مي گذاشت 
يافـت ، بـراي خــوآهاي او در   » آـاري  «         ادوارد هـم نـزد نانـواي قصـبه     

 . حياط پشتي نانوايي ، با سيمان حصار درست مي آرد 
 :        شب در قهوه خانه تعريف مي آرد 

وقتي پول !  سيماني براي خوك شـوخي نمـي آنم ، حصار     -
 . باشد همه چيز شدني است 

      او هـم از ايـن شـاد بـود آه خوشبختانه سار و ج آاري بلد است ، زيرا        
و » سرما« بـا نـه سـربچه ، اگـر ايـن را هـم نمـي دانسـت در ايـن موسم            

 . . . بيكاري آه تمامي هم نداشت بايد سر به بيابان بگذارد 
، آـه آاري بلد نبودند ، بيچاره هاي بدبخت و بيچاره هاي           امـا ديگـران     

تا جل خود را از آب بيرون . . . درمانـده ، آنهـا بايـد با دوز و آلك زندگي آنند      
همين آمك آنها بود آه به فرياد . بچـه هـا ماهرتـر مـي شدند       . . . آشـند   

 . مي رسيد 
 و يلـوه مي  يشـه هـا بـه شـكار آبوتـر چاهـي ، قمـري ، باسـترك        ب       در  

رفتـند ، آنها را دودي مي آردند ، و با ربي آه از آب ليمو و پياز و فلفل سبز     
 . ريز رنده شده درست مي آردند ، مي خوردند 

           همچنين بچه ها آبگير ها و درختزارهاي شورابها را زير پا در 
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ا به خانه مي مـي آردند و از خرچنگها و ماهيهاي مخصوص مردابها و تاالبه    
البته هر روز خدا آه به . همـه خانـوار از ايـن صـيد نصـيبي داشت         . آوردنـد   

 . چنگ مي آمد 
           مـي تـوان تصـورش را آـرد آـه شريزل و مي يونت از اينكه توانسته       

در اصل . بـودند سـرانجام همين آار را هم پيدا بكنند چقدر خوشحال بودند    
منتها چون مي دانست . ست و پا آرده بود مـي يـونت بـود آـه اين آار را د     

زه زل آه در بسـاط نـدارد بطـوري آـه از خـريد شير هم براي بچه اش عاجز         
اسـت ، بـه او پيشـنهاد آـرده بـود ايـن آـار را به اتفاق هم بكنند و او را به             

 . همراه آورده بود 
ــند   ــه بكـ ــت چـ ــيقت زل زل نمـــي دانسـ ــيدك . . .           در حقـ ــنوز امـ هـ

ش يك ماهه نشده ، با همه جوشانده هايي آه به توصيه سورپريز    آوچولـو 
 امـيد و زنـان ديگـر همسـايه مـي خورد ، شيرش خشك      –، مامـاي خـوش     

 . شده بود 
 :           شريزل فكر مي آرد و با صداي بلند مي گفت 

! . بچهـك را بردم مطب مجاني ، آخرتنش گوشت نمي آورد    -
 . ، آه به هيچ جا نرسيد دو تا قوطي شير بهم دادند . . 

 : مي يونت با تعجب پرسيد 
 پس امروز هيچي بهش ندادي و آمدي ؟  -

 : شريزل غمناك پاسخ داد 
 . وه دادم هچرا يك شيشه آبگرم با ق -

 :         مي يونت گرفته گلو گفت 
 . دارم ، وقتي برگرديم مي دهم به تو ) ١ ( نيآردمن آمي  -
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اگر تو نبودي ، نمي ! آره ! نـه نـت بازهم ممنون    ! متشـكرم    -
 . دانم آارم به آجا مي آشيد 

 جـانم ، تشكر نمي خواهد ، امروز براي تواست ، فردا براي      -
 . ما همين هستيم ، همينيم . من 

 :     زل زل افزود 
نگار آنيم در يك خانواده بزرگ و درسـته ، ما بيچاره ها بايد ا       -

 . يگانه هستيم ، دست در دست هم 
آـج بـيلها علفهـا را از خاك شني بيرون مي آشيدند ، دو دوست هم         

 . براي هم درد دل مي آردند و مي انديشيدند 
 :      زه زل دست آخر گفت 

نمـي دانـي چقدر دلم مي خواهد بچه را براي روزهاي عيد         -
 . آخر هنوز بچه مان را نديده . ين نوئل ببرم پيش اورل

  فكر خيلي خوبي است ، راستي ، ازش خبر داري ؟  -
 بلـه ، بـرايش نامـه نوشـتم و خبـرش آردم آه  اميدك دنيا            -

 . شرح دادم آه چطور توي ميني بوس زاييدمش . آمده 
 : مي يونت با اندك سرزنشي گفت 

 . آاش اين را برايش ننوشته بودي ! آخ  -
ي ، آاش ننوشته بودم ، چون از وقتي اين راسـت مـي گويـ     -

جوابم را . . . خبـر بـه گوشش رسيده حالش رو به وخامت گذاشته      
 . پرستار از قول خود نوشته بود آه او حالش بد شده است 

 !  حاال ديدي  -
 : زه زل با دلي سوخته اعتراف آرد 
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غصه از آـرده ام پشيمانم ، ولي از اين زايمان بقدري     ! بلـه    -

خـوردم ، آـه خواسـتم بـا او در مـيان گذارم ، درد دل آنم ، تا آمي       
 . آرام بگيرم 

 .  زه زل مي فهمم ، خوب مي فهمم چه حالي داشته اي  -
 . . . شريزل مي گريست  

آخـر آـي شـفا پـيدا مـي آـند ؟ آـي ؟ آـي به سر خانه و            -
 زندگي بر خواهد گشت ؟ 

حتمـــي بـــر   . . . نكـــن  آرام ، بيتابـــي  . . . زه زل . . . آرام   -
 . به زودي بر مي گردد . . . خواهد گشت 

 :     نه نت پشت اين دلجويي با خاطري افسرده انديشيد 
آخـر ايـن زه زل بـيچاره چـه جـوري بايـد بچه هايش را بزرگ           -

 آند ؟ 
بيشتر دوست داشت . . . در واقـع زه زل به آار سنگين عادت نداشت     

هم بود آه درباره شوهرداريش به زن خونگرمـي  . . . جايـي لـم بدهـد      
 : گوشه آنايه مي گفتند

زه زل نمـي گـذارد اورلـين نمدي آفتاب آند ، خواب را جواب          -
 . . . آرده 

 .  اين زن مرده عشق است ، زنده اوست  -
         شـريزل همچـنان خامـوش و ناشـيانه وجـين مـي آـرد و عـرق تن و          

 . اشك چشمش سرازير بود 
 آن مي آردند ، آنها هم ، با فالآت ، همسان فالآتي          آـج بـيلها جـا     

 امـيد را تلخكـام ساخته بود ، زناني به نامهاي شريزل ،    –آـه زنـان خـوش       
مـي يـونت ، اسـتليا ، الميـر ، نوئميز ، الوزي ، آه با مناعت برفراز تپه آلبه        

دمساز » آلبه سازماني « پـوش بـه سـر مـي بـردند ، و بـا رؤياهـاي درون         
 . بودند 
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٤ 
 

ــي يــونت مانــند هــر روز پــيش از زدن آفــتاب بــيدار شــد         در خــنكاي  . م
سـحرگاهان ، آـه هـنوز تاريـك روشن هوا لكه هاي نوراني آرمهاي شبتاب       

مي داد ، به آهستگي نشان را آـه از پرسـه هـاي شـبانه سرگردان بودند        
 . بيرون خزيد 

ــود    ــته ب ــنوز خف ــه ســو ، .            روســتا ه ــيجان زده  از هم ــي ه  همنواي
پـرندگان سـحري بـه گـوش مــي رسـيد ، و فـرياد خروسـهايي آـه از ســر         

 . درختهاي دور دست به هم ندا مي دادند شنيده مي شد 
 زده ، آه سه گوش در پناه يك د         ايـنك نه نت جلو سه تخته سنگ دو    

 . ورقه حلبي دندانه دار زنگ خورده نهاده بودند ، چندك نشسته بود 
ــه خورشــيد          ــا صــفاي دل ب ــازه خــود را ب ــان آرام تــر و ت ــپيده دم        س

جانبخشي سپرده بود و جز چند ستاره ديرپاي سپهر گواهي نمي جست    
 . . . 

آسـمان جسـته جسـته از سـوي خـاور سـرخي مـي گـرفت ، به سان يك            
نقطـه درشت درخشنده ، گفتني گوي بزرگ آتشيني در شرف ترآيدن بود   

 . 
 ي آبود بناگاه سرخ شدند ، انگار ترس برشان داشته باشد ،         ابرها
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 . شتابان دويدند ، و در پشت سواد تپه ها همديگر را هل دادند 
 .            مي يونت چشم به گردونه افق دوخته بود

 .روشنم آن ! اي آفتاب عدل  -
نه زد ،             بـه آرامـي بـر سـينه صليب آشيد و سر آخر سه بار بر سي      

 . سپس با خاآسترهاي خيس و سرد اجاق دست به آار شد 
      ناگهـان ، شـبنم صـبحگاهي علفهـا بـا درخشـش هـزاران مرواريد ، در           

 : گفته اند . برابر آتش هيزم مي يونت ، برق زد 
منتها آتش چوب مي يونت غم و غصه ها » !آتـش چـوب ، آتـش خوب              « 

زيرا . . . ديهاي نادرستي را خاآستر مي آرد را گـرم ، بينوايـي را تـند و شا     
در ايـن وقـت روز ، آـه بچـه هـا خـواب بودند پس از خواندن دعا ، آهسته از         
آلـبه اش در مـي آمـد تـا بـا روشن آردن آتش قهوه اي آماده آند ، در اين           
سـاعت بـود آـه زندگـي مختصـرش را مـرور مـي آرد ، حسابهايش را مي         

امروز بهشان چه بد هم « : ود مـي پرسـيد   رسـيد و غالـبًا هـر اسـان از خـ        
 » .ديگر ديناري ندارم . بخورند 

           مـي يـونت بيسـت و پـنج سـال هـم نداشـت ولـي خيلـي بيشــتر          
بـس آـه براي بزرگ آردن شش تا بچه اش نبرد آرده   . . . نشـان مـي داد      

تـازه آلوتـر هـم آـه زنـده بـود بـه سـختي مي توانست سر و ته            . . . بـود   
تا آن شب شومي آه شوهر خرد شده و تكه . . . را بـه هم رساند  زندگـي   

 . پاره اش را آه شناخته نمي شد برايش آورده بودند 
 .           همت فوق العاده اي نشان داد 

فـرداي واقعه به  .          اربـاب آارخانـه پـول تابـوت ، و مراسـم دفـن را داد          
انگشتريهاي طال بود آه به اتفـاق همسـرش آـه غـرق گـردنبند ، النگو ، و        

 آنجا 
 
 
 
 
 
 

www.IrPDF.com



 ٤١

 
آلوتر آارگر بزرگي بود ، بسيار با « :آمـده ، حـرفهاي قشـنگي هم زده بود     

» خـانم مـن وقتـي فهمـيد او اينقدر بچه دارد ماتش زد     . ادب و نجـيب بـود    
سـپس پاآـت سـفيدي آه چند اسكناس توي آن بود ، گذاشته و به نه نت     

د به او سر مي زنند ، و براي هر خدمتي از قـول داده بـودند آه هر وقت ش    
آنگـاه بـا اتومبـيل نـو مدل باالي خود     . دستشـان بـر آيـد هميشـه حاضـرند        

 . برگشته بودند 
           چـون اولـين ضربه گذشت زن جوان با همه محبتهاي در و همسايه     
ا خـود را تـنها ديـد ، تنها در برابر واقعيت وحشتناك و بيرحم ، تنهاي تنها ، ب     

شـش بچـه اي آـه روي دسـتش مانده بود و هر روز خدا بايد شكمشان را       
اما چه آاري از . مجـبور بـود بـه هـر قـيمت شـده آار پيدا آند         . سـير آـرد     

دسـتش بـر مـي آمـد ؟ مدرسـه غيـر دينـي را هـم ديـده بود ، منتها از ده            
 سـالگي ناچـار شده بود در خانه بماند و براي نگهداري برادر و خواهر ها به     

 . مادر آمك آند 
 :         مي يونت پيش خود تكرار آرد 

 آخر چه بايد آرد ؟  -
 .        مي خواست فكر وابستگي به مزرعه نيشكر را از سر دور آند 

        آنـوقت يـاد مديـر آارخانـه افـتاد و به سراغ ارباب آلوتر رفت ، همانكه         
 فكرش را نمي آرد هرگز. مراسـم بـه آن خوبي براي دفنش بر پا آرده بود        

 . آه يك خاآسپاري ممكن است برايش اينقدر گران تمام شود 
دو ! فكرش را بكنيد . . .           هـنوز از تشـريفات دفـن آلوتـر صـحبت بـود        

تابـوت ، آالسـكه نعش آشي ، تاجهاي گل ، سه پرچم ، سه زنگ ، فيالر      
راغاني ، مونـيك ، تشـريفات درجـه يـك بـا شـماس و شـاگرد ، الله ها و چ            

 قاليچه 
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بـا ايـن همـه پـيدا بـود آـه آشـيش        . هايـي آـه تـا دم در پهـن شـده بـود       

خوشـش نمـي آمـد دهاتيها ، با آن آفشهاي زمخت و گل آلودشان ، فرش     
 . بزرگ مخمل قرمزش را آثيف آنند 

         بـراي يـك چنـين حادثـه آوچكـي ، بـراي يـك آارگـر ناچيز و ناشناس           
 .  ، آن تشييع جنازه ، چيزي استثنايي بود هبالنشونآارخانه 

        از ايـن رو ، مـي يـونت ، آـه هـنوز گـرم آن همـه نيكيها بود ، به ديدار           
 . خانم مدير رفت 

غضب .        بـه موقع هم سر رسيد ، مادام آلفتش را تازه بيرون آرده بود     
 : آلود گفت 

ــده پيــراهنها و      - ــي دي ــرا دور م ــنكه م ــوزموني همي ــن س  اي
در آب عطري من . . . آفشـهايم را مي پوشيده و اندازه مي گرفته       

 . هم خودش را مي شسته 
       نخسـتين روزهـا اربـاب طـوري رفتار مي آرد آه انگار مي يونتي وجود        

 . ندارد 
 :        مي يونت با خود مي گفت 

ايـن مـرد آنهمه براي مرگ آلوتر محبت آرد ؛ شايد هم مرا         -
 . نمي شناسد 

همينكه خانم بيرون .      امـا چـندي نگذشـت آـه بـا واقعـيت روبه رو شد          
مـي رفـت ، آقـا دفتـرش را رهـا مـي آـرد و هر جا مي يونت مشغول بود ،             
دورو بـرش مـي پلكـيد ، سعي مي آرد به او گير آند ، برخورد پيدا آند ، و     

 . . . لبخندهاي ابلهانه مي زد 
ــيم خدمـتك    ــونت يـك مــاه و ن ــاب پـر ســخاوت شــوهرش          مـي ي اري ارب

 مرحومش 
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را آـرد ، سـه ماهـي از مـرگ شـوهرش نگذشته بود آه براي تن ندادن به         

 . نيشگونها و دست درازي ارباب و سيلي زدن به يك مدير پررو اخراج شد 
:         بـراي سـير آـردن شـكم بچـه ها براي نه نت جز يك راه باقي نماند       

كر پر از گزنه ، در زير آفتاب ، جان آند و منگ شد بايـد در آشـتزارهاي نيش     
 . 

         آشـتزارهاي نيشكر ، در اين موارد ، هميشه آماده و پذيرا ، در حكم       
آاريزهايـي هسـتند آـه ايـن غـرق شـدگان به آن مي چسبند ، تا از چنگ          

 . . . د نگرسنگي ، نوميدي ، خودفروشي ، بيكاري رهايي ياب
 : سي           به قول سي

 با خواهران شما ، و با شهرهاي شما چه مي آنند ؟ « 
 اي زناني آه انتظار مي آشيد تا گلبن قلبتان 

 » پيش از آن آه دچار ترديد شود ، به شكوفه اميد بنشيند 
         ايـن را ، ماريـتاي جـوان از سـر دلسـوزي و شوربختي نه نت سروده        

 . بود 
اي گرفتن آار به سراغ سرپرست فرزند         بـه ايـن تـرتيب مـي يـونت بر          

بايد سيصد و . بـيدرنگ بـه سـمت بسـته بـند روزمـزد پذيرفته شد         . رفـت   
هشـتاد بسـته نـي ببـندد آـه هـر بسته پانزده ني به طول يك متر داشته         

 . باشد تا به ازاي اين زحمت هشتاد فرانك مزد بگيرد 
 هم نمي توانست            بـا همـه تالشـي آه به خرج مي داد نصف آن را      

با وجود اين پشت آارش . . . از اين رو پول آمي گيرش مي آمد   . . . ببـندد   
 . را داشت 

هنگام .         اآـنون شـش سـالي بـود آـه در مـزرعه نيشكر آار مي آرد            
. برداشـت بسـته بند مي شد ، در اوقات ديگر آشتزارها را وجين مي آرد      

مي گرفت ، و از بس مشغول بود ، آـود مـي پاشـيد ، آـاه و پوسيدنيها را          
 مزارع 
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ها را به سان بزرگ  ني  رشـد . نيشـكر در نظـرش ملـك خـودش مـي آمـد          

 . شدن بچه با چشماني پر از اعتماد و عشق تماشا مي آرد 
         شـش سـال بـود ، مـي يـونت بـا بچـه هايش محروم از هرگونه مدد          

مي يونت .  مبارزه مي آرد معـاش ، هر گونه پرورشگاه ، و هر گونه آمكي      
تـنها بـود ، بيشـتر اوقات ، در آستانه نوميدي قرار مي گرفت ، به آن نزديك         
مـي شـد و تنها خودش بود آه از زنجهاي خويش و محروميتهاي خويشتن        

 . . . خبر داشت ، زيرا حتي با آلبرهم نمي توانست آنها را در ميان گذارد 
تارگان ديرپايي آه در آسمان چشمك مي          و آن روز صـبح در برابـر سـ     

زدنـد ، مـي يـونت ، در برابـر آتـش هيزمي آه در اجاقش روشن بود ، همه       
تنها چيزي آه آن . گذشـته پـر از مبارزه و شور بختي خود را پيش نظر آورد        

سـالهاي شـوهرداري را مشـخص مـي آـرد دنيا آمدن يك بچه در هر سال           
در تـابش آتـش صـبحگاهي ،    . ونـي  عالمـت بهـروزي و بـي نـيازي در    : بـود  

گويـي بـر روي يـك پـرده تصـوير هـر يك از اين شش سر آوچك مو مجعد با          
چشـمهايي پديـدار مـي شـد آـه نخسـت اندآي آزار دهنده مي نمود ، و         

 . ناگهان تيره و پاك و خشن مي گشت 
ــرات     ــيلم خاط ــوير ايــن چشــمهاي شــكم خالــي ، ف ــبح تص          و هــر ص

را قطـع مي آرد و وادارش مي ساخت به واقعيت تلخ  اندوهـبار مـي يـونت       
 . باز گردد 

         آن روز صـبح بـا تلخكامي انديشيد آه چگونه ديشب دست به دزدي     
از يـاد ايـن آـه اگـر سرپرسـت مچش را مي گرفت چه بر سرش      . زده بـود    

 . مي آمد به خود لرزيد 
هوا زود . ت         همـين ديشـب هـيچ چيـز بـراي سير آردن بچه ها نداش       

» سه تخته سنگ« مي يونت ، آه در مقابل . تاريـك شده بود ، خيلي زود     
 زانو 
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 . زده بود ، با دهان فوت مي آرد تا آتش گر بگيرد 

            چشـمهاي آزرده از دودش اشـك بينوايي مي باريد ، اما او شتابان      
 مي خورد آه با هر حرآت ، پيشاني اش به ريگي. پـي در پـي مـي دمـيد      

 . در آن آب برنج با حوصله انتظار جوش آمدن مي آشيد 
          پسـر بزرگتـر رفـته بـود دم همـان دآـان گوشه اي تا مختصر احتياج          

آخرين بچه ، آه شش . بـرنج ، روغـن ، شورماهي   : شـان را نسـيه بخـرد      
سـال داشـت در آلـبه ، آه با شعله هاي ارزان چراغ نفتي آوچكي روشن       

سومي و چهارمي دامن مادرشان را آه دم .  ، آه و ناله مي آرد    مـي شـد   
اجـاق بـي نـان خانـواده چـندك زده بـود مـي آشـيدند و از گرسـنگي مـي           

يكـي از آوچكتـرها آه بهمراه بچه ارشد به بقالي رفته بود ، از      . گريسـتند   
مامـان ، مامان ، خانم مانمانو گفت آه ديگر نسيه نمي  « : دم در فـرياد زد    

 »  . . . دهد
          مـادر از فـوت آـردن آتـش هيـزم دسـت آشـيد و اشـكهاي سياه از           

اشـكهاي سـياه پردردي آه عالم بيكاران ،   . چشـمان غمگيـنش فـروريخت     
آنوقت ، مصممانه برخاست و راه . گرسـنگان ، يتـيمان بـا آن آشـنايي دارد          

د در موزسـتان را آـه سـه روز در آن عـرق ريخـته و خـود را خسـته آـرده بو         
در آغـاز مـاه توانسـته بود چهل فرانك از آنجا به دست بياورد    . پـيش گـرفت    

 . آه با زه زل نصف آرده بود 
         بـا يـك ضـرب بـا آـارد بـزرگش ، خوشـه اي مـوز سـبز را بـي آنكــه از           

سراسيمه ، هراسان ، شاخه . شـاخه جـدا آـند ، زد و پـا به فرار گذاشت        
باري سنگين و خفت بار بود ، با اين حال در مـوز را روي سـر گرفت و دويد ،    

 : با خود گفت . دل سبكبار آرامشي احساس آرد 
 ! شام امشب بچه ها جور شد  -
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امـا بـا فرا رسيدن تاريكي شب خيالش برداشت آه صداي پاهايي پاورچين    

و در عين » !آي دزد ، آي دزد « :پاورچـين بـا ايـن فـرياد به گوشش مي آيد      
 : ود انديشيد حال با خ

 . خدايا شكرت آه امشب بچه هايم را به شام رساندي  -
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    مـي يـونت پشـت ايـن خاطـره غـم انگيـز ، در تاريـك روشن سحري ، با            
آيا خانم « سـتارگان ، بـا آفتابي آه مي زد ، و با آتش هيزم گفتگو داشت ،     

وآـيل ، آـه ديـروز آمـده بـود بـا ما دهاتيها صحبت آند        ،   ژرتـي ماريشـت   
بايد براي فرداهايي نويد بخش مبارزه آرد آه همه «:راسـت مـي گفت آه     

 ! چه جمله عجيبي » .مردم نان داشته باشند 
            ولـي آن روز صـبح هـر چـند بـازهم در خانه ناني نداشت ، ذهنش         

 . جاهاي ديگر بود   با
او از همه . ز هـم بيشتر شده بود آه بچه اش مريض بود               هشـت رو  

 گذاشته بود و در شناسنامه رزانآوچكتـر بـود ، همانكـه آلوتر اسمش را         
آلوتر مشت درشتش . فيلـيپ بـود چون روز فيليپ مقدس به دنيا آمده بود    

را چـنان روي ميـز آـار آوبيده بود ، آه آارمند به طرز مضحكي از جا جسته      
چي ؟ اسم پسر من فيليپ باشد ؟ مثل « : سـپس گفـته بود     آلوتـر . بـود   

ــد؟ مــن مــي خــواهم اســمش رزان باشــد ،    فالنــي ، مســخره ام آــرده اي
 » !مي زنم همه چي رو داغون مي آنم ! همينكه گفتم 
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        آارمـند هـم آـه جـا خـورده بود روي برگهاي فرسوده و زرد رنگ دفتر       

 . ان بزرگ ثبت احوال نوشته بود رز
چگونه روز         مـي يـونت آـه اندوهـناك لبخـند مـي زد بـه يـادآورد آه آن          

آلوتـر حـرفش را بـه آرسـي نشاند ، و به خصوص فكرش رفت آنجا آه هر          
وقـت شـوهرش بـا غروري اين جريان را نقل مي آرد ، يكي دو برگ هم به         

 . شاخه اش مي افزود 
از آن . او مرد بچه سه ماهه بود وقتي .           رزان هرگـز پـدر را نشـناخت     

پـس ايـن تـه تغـاري پـنج سـال سختي را گذرانيد ؛ براي همين هم خيلي         
 . ناخوش احوال شد 

        هشـت روز بـود آـه مـي يـونت بـيهوده مـي آوشـيد انـدك پولـي به              
نسـخه را درمانگاه مجاني نوشته بود ،  . دسـت بـياورد و بـرايش دوا بخـرد       

 . را بهمراه خود برده بود چون از بي پولي ، رزان 
          تـنها خـدا مي داند چقدر پيش دآتر خفت آشيد ، چون او نسخه را      
نمـي داد و اصـرار داشـت آـه پـس از معاينه درمانگاه مي يونت به دفترش        

 . برود و بهانه اش اين بود آه آنجا بهتر مي توانم بچه شما را معاينه بكنم 
ــي يــونت بــه ناچــار     ــه الــتماس افــتاده ، از بدبختــي خــود ،                م ب

 برايش حكايت آرده بود تا به وي بفهماند آهي در بساط  گـرفتاريهاي خـود ،    
آن وقت دآتر ، . نـدارد و اگـر به دفترش هم سر بزند باز چيزي نمي ماسد        

بـه اصـرار خـانم بهـيار ، سرسـري و تـند تند نسخه اي نوشته به دستش            
 .  آند داده بود ، تا از سر خود بازش

            تـازه مـي يـونت نتوانست داروها را بخرد ، چون آدخدا حاضر نشد       
 به او برگه آمك دارويي بدهد ، زيرا مرحوم آلوتر موقع انتخابات به او 
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 . رأي نداده بود 

           صـبح آن روز ، تصـور آوچكتـرين فـرزند بيمار و رنجور از پيش نظرش        
بـه هـر قـيمت شـده بايد عجله آرد و     . بش مـي داد  دور نمـي شـد و عـذا    

 . داروها را خريد 
 :             با افسوس گفت 

 . جز فروختن تنها خوآچه چاره اي نيست  -
       خـيال داشـت بچـه خوك را پروار آند و نزديك عيد پاك به فروش رساند     

 . 
اري دارو        همـه روز ، مـي يونت بازهم تالش آرد شايد پولي براي خريد    

 . قرض آند
ولـــي . . .           زه زل دوســتش مــي دانســـت او چقــدر در تنگناســت     
ــو تـاه نخـورده اي آــه الي آـتاب دعـاي        فرشــته « نخواسـت از اسـكناس ن

او مي . . . اين مال بچه اش بود . . . پـنهان آـرده بود حرفي بزند    » راهـنما   
 آرد آه اگر او دانسـت آـه نـه نـت عاشـق آلبر است و اين فكر را هم مي        

بفهمـد آلبـر نيسـت به من چنان سخاوتي نشان داده حسادتش گل مي       
 . . . آند 

             ديگـر شـب داشـت فـرا مـي رسـيد ، درختان پر جالل انجير اندك            
انـدك در تاريكـي ناپديـد مـي شـدند ، درختهاي نارگيل همچون اسكلتهاي        

سواد . ز شده باشند رنـگ پـريده اي بـه نظـر مـي آمدنـد آه بي اندازه درا           
 . آوخهاي غمناك فرو مي افتاد   تهديد آميز شبهاي بي آارماني ناگهان بر

از دوستان . . .          مـي يـونت نوميدانه آهسته آهسته اشك مي ريخت        
 . دور و برش آسي ياراي آن نداشت آه به او مساعدتي آند 

 همه خرده . . . پولي          موسم فراغت بود ، دوران نبودن آار يعني بي 
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پـس انـدازهاي زمـان برداشـت از هضـم رابـع هـم گذشته بود ، و آفگير ته          

رسم بر آن بود آه در چنين روز مبادا همه آشوها زير و . ديگهـا خـورده بود      
آشـو ميـز چوبـي بـزرگ اتـاق نشـيمن ، آشـو ميـز آوچكي آه         : رو شـود   

ا غالبًا هيچ چيز پيدا نمي ام. . . شـبها دورش مي نشستند ، آشو قفسه   
 . شد ، هيچ چيز ، دريغ از يك سكه ناقابل 

           همچـنانكه بچـه ها خواب بودند ، مي يونت مي گريست و فكر مي    
اما . . . ايـن تـنها آلبر بود آه مي توانست اندك پولي بهش وام دهد   . آـرد   

قائل بود مـي يـونت او را دوسـت مـي داشت و براي خود بيش از آن احترام      
 . آه به هيچ قيمتي تن به اين آار دهد

اگـر روزي بخـواهم بـه او تـن بـدهم ، بايـد آزاد باشـم نـه آنكه زير                     « 
ايـن اصـل غـرورش بـود و اختالفـي آه با شريزل داشت        » . ديـنش باشـم     

غـرور ، تصميم ، و اراده نه نت وراي ضعف و يأس  . درسـت همـين جـا بـود       
 : ه بخواهد تسليم شود پيش خود تكرار مي آرد بي آنك. شريزل بود 

 . بله بايد خوآچه را بفروشم  -
بچـه خوك نه چندان تپلي بود ، نه چندان تقلي ، ولي نه نت خيال مي آرد    

 . مي تواند با فروشش پول آافي براي خريد داروهاي بچه به دست بياورد 
ي دآتر م. ايـن ديگـر چـه باليي بود آه به جان بچه ام افتاد      -

 . گفت مرض بديه و بايد زود جنبيد 
        عاقـبت ، خـود را سـرزنش آـرد آـه چـرا ديـر به فكر فروش بچه خوك          

با . و گـرنه تاآـنون جگـر گوشه اش درمان و بهبود يافته بود    . افـتاده اسـت     
 : خود گفت 
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فـردا ، سپيده سحر ، خود را به بازار شهر مي رسانم ، و با    -
  . دارو برمي گردم

بچه هر . براي پسرك زياد دلواپس بود .        مـي يـونت خـواب راحتي نكرد      
تكانـي مـي خـورد ، هـر نالـه اي مـي آـرد ، مادر بلند مي شد ، دستهاي          
آـوچك سـوزانش را در دسـت زبـر خود مي گرفت و سعي مي آرد آرامش       

 . آند 
سر و روي        از ايـن رو ، بـا نخستين خروسخوانها بر پا شد ، دستي به      

اتاق آشيد ، و قهوه آبكي را آه درست آرده بود در پنج قوطي شير آه به    
پسر ارشد ده ساله اش را . جـاي فـنجان و لـيوان بـود بـراي بچه ها ريخت         

مي يونت در . بـيدار آـرد ، و پـس از سفارشهاي مفصل ، راهي شهر شد         
د گـرگ و مـيش سـحرگاهي با دلي گرم ، رهسپار شهر خواب آلود مي ش      

 . آه دوازده آيلومتر از او دور بود 
           خـوآچه دسـت و پـا بسـته اش را آـه تـوي گونـي انداخته بود ، در         

 . سبدي گذاشته و صاف باالي سر نگهداشته بود 
در علف نمناك .          مـي يـونت دامـن آشان به سوي شهر سرازير شد      
.  اش مي چكيد خاآريـز هـا شـبنم صـبحگاهي قطره قطره بر پاهاي برهنه     

در هوا مي پيچيد ، عطر دالويز آالله ) ١( آاپشچه هاي تگاهگـاه بـوي درخ    
نسيم . هـاي زرد و آوچكشـان آـه تـازه شكفته بود در هوا پخش مي شد       

ماليمـي شاخ و برگها و گوشه آنار روسري مي يونت را تكان تكان مي داد    
 . و به سبد مي زد 
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راه مي سپرد و بنا به عادت ، مانند . مـي يـونت راهـي شـهر شـد                     

از وقتي شوهرش مرد ، . هميشـه ، بـه زندگـي سخت خود مي انديشيد       
« : از خود پرسيد . دن پنج بچه اش نبرد نكند روزي نـبود آـه بـراي بزرگ آر    

به قول سيسي ، « : و باز افروز » .آـاش استاد ژرتي برايم توضيح مي داد   
اما آدمهاي بيچاره هميشه ندارند ، . . . هـر آسـي بايـد نـان داشته باشد        

 » .اگر هم داشته باشند تلخ مزه است 
نيشكر مي گذشت ،            اآـنون داشـت از حاشـيه هـاي آشـتزارهاي           

ــي ، و     ــرو ، جوان ــي بيشــتر ني ــه ســاله ، اندآ همــان آشــتزاري آــه او هم
 . زندگيش را در آن مي گذاشت 

          سـخت بـه فكـر بچـه هايـي بـود آـه با شكم گرسنه بر آف چوبي             
بيشتر نگران بچه ته تغاري بود آه . اتـاق ، مـيان آهـنه پاره ها خوابانده بود     

. مادرانـه ، از صـميم  دل خواهان بهبودش  بود   . آرزوي شـفايش را داشـت     
نسـيم خـنك سـحري گـونه هـاي فـرورفته مي يونت را آه از اشكهاي گرم         

 . خيس بود نوازش مي داد 
          وقتـي اولـين خانه هاي شهرك پديدار شد انگار ساعت شش شده     

 : آسي از خانه اي فرياد زد . بود 
 نارگيل آبي داري ؟  -
 . خوآچه فروشي دارم فقط يك !  نه  -

       خيلـي دلـش مـي خواسـت زودتر خوآچه را بفروشد و خود را به عزيز       
 . دردانه اش رسانده تيمارش آند 

 :        به زني آه پياده رو جلو خانه اش را آب جارو مي آرد گفت 
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 صبح به خير خانم ، بچه خوك مرا مي خريد ؟  -
نمي دانيد . داري خوك ندارم  بـا ايـن حياط آوچولو جاي نگه        -

آنهم با شش تا . . . ببينيد ، نه اين حياط . در آجـا زندگي مي آنم       
 . بچه 

       مـي يـونت دلـش مـي خواسـت بگـويد مـن هـم شـش تا بچه دارم ،               
به اين اميد آه خوآچه در بازار حتمًا زودتر فروخته مي . منـتها اصراري نكرد   

 . شود 
سـيد ، گونـي اش را بـاز آرد و آااليش را در معرض          هميـنكه بـه بـازار ر     
ناگهان . ولي زمان گذشت ، و خريداري پيدا نشد  . ديـد خـريداران گذاشت      

 : شنيد 
 بچه خوآت چنده ؟  -

 : مي يونت لبخند زنان و آسوده خاطر پاسخ داد 
 . آقا فقط دويست فرانك  -
  چند ؟ خيال مي آني پول علف خرسه ؟  -

 : ميدوارش برق مي زد گفت مي يونت آه چشمهاي ا
 . باشد ، صدو پنجاه فرانك  -

و زير .           مـرد حتـي بـي آنكـه جوابش را بدهد راه خود را گرفت و رفت       
 . لب به خوآچه و صاحبش و گراني زندگي تف و لعنت آرد 

مـي يونت بيهوده مي  .          دو سـاعتي گذشـت و خـريداري پـيدا نشـد       
لحظه اي ، پيرزن آوتاه . ت بساطش جلب آند آوشـيد رهگـذرها را به سم    

قـدي نـزديك رفـت ، از سر ميل حيوانك را برانداز آرد و سرانجام راه خود در       
 : پيش گرفت و گفت 

ام را بگيـرم يـك خوآچه لنگه اين    » حقـوق وظـيفه     « وقتـي    -
 . مي خرم تا ته مانده سفره ام را دور نريزم 
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ما شـدت مـي گـرفت و ساعتها سپري مي     گـر . . .         همـين و همـين      
 : آاسبي آه در نزديكي او بود گفت . شد 

 ! آمي آب بهش بده ، نمي بيني گرمش شده  -
      سـاعت بـه يـازده رسـيد و خبـري نشـد ؛ مـي يـونت ديوانه وار با خود            

. . بايـد برگردم بروم ، بچه ها تنها هستند و چيزي ندارند بخورند    « : گفـت   
حـاال حـالش چطـوره ؟ اگـر بـنا شود بدون دوا به      . را بگـو   آـوچكه مريضـم     . 

 » . خانه برگردم ، احساس مي آنم به سرم خواهد زد 
آستين جوانكي را آه .             از ايـن خـيال بـه راسـتي هـم به سرش زد       

بدبخـتانه نگاهـي به خوآچه انداخته بود گرفت و با چشماني لبريز از اشك      
 : گفت 

 . را از من بخر تو را به خدا اين  -
 .  بچه خوك مي خواهم چكار ؟ وانگهي من پولش را ندارم  -
.  بـه خاطــر بچــه مريضــم اسـت آــه دارم مــي فروشــمش     -

 . من به پول احتياج دارم . . . احتياج به دوا درمان دارد 
. مي يونت طاقتش طاق شده بود .        ديگـر اشـكش سـرازير شـده بود          
مي رفت نه گرسنگي احساس مي مـي گريسـت و بـا آنكـه دلـش ضـعف         

تنها چيزي آه رنجش مي . آـرد ، نـه تشـنگي ، و نـه گرماي آفتاب نيمروز          
گريه آنان فرياد . داد ، و قلـب بيچاره و سراپايش را مي سوزانيد ، بچه بود    

 : زد 
پسرآم دارد از دستم مي رود ، . . . ايـن بچه خوك را بخريد    -

 . . . جان بچه ام را بخريد 
 زنـان ديگـري هم آه براي فروش آاال آمده بودند دلشان مي سوخت             

 : جوانك از هيجان سر در گم شد و ناچار پرسيد . ، او را دلداري مي دادند 
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 بچه خوآت چند هست ؟  -
 :        مي يونت گفت 

 . براي صدو پنجاه فرانك مي دهم به شما  -
 :      جوانك مصممانه گفت 

مـي خواسـتم دوچرخه بخرم ، چون   . . . مـي خـرم    ! باشـد    -
 . اما از آن گذشتم . آرزو دارم قهرمان دوچرخه سواري بشوم 

 : زن فروشنده اي گفت 
. براي بچه مريضش مي خواهد . آقـا خيلي آار نيكي آرديد    -

 ! خدا به شما برآت مي دهد 
البته مادرم دلخور . بلـه ، بـه بـرادر آـوچكه خـودم فكر آردم        -

. . ون حياط ما با شش تا بچه ديگر جاي خوك ندارد خـواهد شـد ، چ    
 . ولي قضيه را برايش توضيح خواهم داد . 

.      مـي يـونت پـس از تشكر و سپاس فراوان ، به سوي داروخانه شتافت     
پيش خود مي . هـر دقيقه به نظرش يك ساعت مي آمد  . ظهـر شـده بـود      

تر آار مردم را راه بيندازند انديشـيد آـه آارآنان اين داروخانه بايد از اين جدي   
قلبش سخت مي تپيد ، سرانجام داشت بچه . . . مـن خيلي عجله دارم     . 

 : مي پرسيد . را نجات مي داد 
 پول اين نسخه چقدر مي شود ؟  -

 :     زن فروشنده گفت 
 . سيصد و شصت و دو فرانك  -

 :     مي يونت آه باورش نمي شد باز پرسيد 
 چقدر ؟  -
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 :  زن فروشنده با تنگ حوصلگي تكرار آرد     
 سيصد و شصت و دو فرانك ، شنيدي يا نه ؟  -

مـي يـونت گـريه گلـو ، بـا چشماني آه از هول و هراس گشاد شده بود ،           
 : آهسته گفت 

 . شايد اشتباه شده ، بي زحمت يك بار ديگر جمع بزنيد  -
 :      آارمند با لحني سرزنشبار گفت 

داروهاتان را مي .  اشـتباه نمي آند   خـانم ، ماشـين هرگـز       -
 خواهيد يا نه ؟ 

. منـتها جز صد و پنجاه فرانك ندارم  .  بلـه آـه مـي خـواهم         -
 . محبت آنيد باقي اش نسيه باشد ، فقط چند روز مهلت بدهيد 

 :     صندوقدار نظر داد 
 . هيچ جا ندارد ، در اين روز و روزگار نسيه آاري حرامه  -

 : فتاد مي يونت به التماس ا
 . خواهم پرداخت ، به جان شش فرزندم برايتان مي آورم  -

صـندوقدار بـي آنكـه حتـي سـرش را از روي صـورت حسـابها بلند آند           
 : پاسخ داد 

 . امكان ندارد  -
 : مي يونت باز هم البه آرد 

بـراي بچه ام مي خواهم ، دآتر گفته بايد زود بهش برسان        -
چند روز هم معطل پول بودم تازه . حـال آودآم خيلي بد است       . . . 

بـه يك بچه مريض رحم  . . . خـانم باقـيش را بعـد خـواهم پـرداخت       . 
اگر اين دواها را به من ندهيد فرزندم تلف مي شود ، فكرش . آنـيد   

را بكنـيد خـانم ، نسـبت بـه يك بچه بيمار رحم داشته باشيد ، مي      
 . ميرد 
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ــي گريســت    ــونت هــق هــق م ــش از  زن ف. . .       مــي ي ــه دل روشــنده آ
 : بيچارگي او سوخته بود آهسته در گوشش گفت 

 . بهش بگوييد گوشوارهاتان را پيشش گرو مي گذاريد  -
     مـي يـونت با لبخندي محبوبانه و اميدوار از خانم فروشنده تشكر آرد ،        

 : سپس نزد صندوقدار رفت و گفت 
 طال. . . خـانم گوشـواره هـايم را پـيش شما گرومي گذارم           -

هسـتند ، براي شوهر بينواي مرحومم سيصد فرانك تمام شده بود     
 . 

 : صندوقدار به تمسخر گفت 
پـس شما سيصد فرانك پول داريد ، مرا بگو آه خيال   ! آهـان    -

 . مي آردم شما صد و پنجاه فرانك داريد 
 : مي يونت باز گفت 

بلـه همـان صـدو پـنجاه فرانك را دارم و بس ، ولي خواهش           -
اره هـاي طاليـم را گرو برداريد ، آنها سيصد فرانك     مـي آـنم گوشـو     

 . مي ارزند 
 : خانم صندوقدار باشتابزدگي پاسخ داد 

 . به اين ترتيب جور مي شود ، قبول دارم ! باشد! آهان  -
ــد فــرانك پيشــكش     ــا ص ــباي اصــل را در آورد و ب ــه هــاي زي ــونت حلق مــي ي

 . صندوقدار آرد 
 . رانك داريد ولي خودتان گفته بوديد صد و پنجاه ف -
 بلـه ، خـانم ، صـد و پنجاه فرانك دارم ، ولي پنجاه فرانكش      -

نيمساعت از ظهر . را مـي خـواهم خوراآـي بـراي بچـه هـام بخـرم          
گذشـته ، صبح زود از خانه درآمده بي آنكه هيچ چيزي براي خوردن     

دسـت آـم نانـي بخزم و براي ناهارشان     . . . آنهـا گذاشـته باشـم       
 . ببرم 
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 . اما صندوقدار آكش نگزيد 
بـا همـه صـد و پـنجاه فـرانك را بـا گوشواره هات مي دهي             -

 . يادوا خبري نيست
       مـي يـونت همـه پولـي را آـه زن مـي خواسـت داد ، تا آلك آار آنده          

خوشحال از تهيه داروهايي آه جان بچه را نجات مي داد روانه خانه  . شـود   
 . شد 

داشـت ، ميان دشت و دمن مي دويد ، گفتي         در راه بازگشـت عجلـه    
 . مي خواست از چنگ بدبختي و مرگ آمين گرفته بگريزد 

ــرهنه          ــه خـار و خسـهايي آــه پاهـاي ب        نـه گـرما را حــس مـي آـرد ، ن
به سوي آلبه خود مي . ،بـيچاره و صـدمه ديده اش را زخم و زيل مي آرد      

با گامهاي . . . بودند دويـد ، بـه آنجـا آه بچه هاي گرسنه چشم به راهش      
 ! نان براي همه ! نان براي همه : پرشتاب مي انديشيد

        در عـالم خـيال آـوخ محقـر را بـه يـاد مـي آورد ، آه آن باال روي تپه ،           
به سوي پناهگاه بي آذوقه اش مي دويد ، به . مـيان درخـتها خـزيده است     

 . . . سوي آوچولوهايش ، به سوي دردانه بيمارش 
   از تـه دلـي آـه دگـر بـاره امـيد به آن راه يافته بود اين جمله ها را بلند            

جاي . . . خـوب مـي شـود    . . . شـفا پـيدا مـي آـند      : . . . بلـند مـي گفـت     
. . آوچولوي نازنينم نجات پيدا مي آند . خـوآچه توي سبدم پر از داروست     

همپاي با آهنگي . . . خـوب آـه شـد ، بـا بچـه هـاي ديگـر خـواهد دويـد             .  
 .نان براي همه ، نان براي همه : گامهايش شادمانه مي گفت 

 چه گوشواره هاي خوشگلي بود -:        سـرانجام يـاد گوشـوارهايش آرد       
بايد . . . به درد نجات بچه ام خوردند . ، تـنها يادگـار شـوهر بـيچاره عزيـزم           

 . . . آلوتر هم خوشحال باشد ، هر جا آه باشد 
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 امـيد ، بـي آنكـه شـيطنتي در آـار باشـد و چـه بسـا از ســر         –  در خـوش  
 . خله : مهرباني اسم ژوزفا را گذاشته بودند 

        ژوزفـاي بـيچاره بـه يكـباره چهـار فـرزندش را از دست داده بود ، چون         
همچـنان آـه مشـغول آبـريت بـازي بـودند آلـبه را با خود به آتش آشيده           

هنه پاره هاي تشك گرفته و به ديوارهاي نازآي آتـش ناگهـان بـه آ      . بـودند   
آـه بـا تخته پاره جعبه ها ساخته شده بود و به سقف پوشالي آن سرايت      

بچـه هـا آه نتوانسته بودند خود را نجات دهند زنده زنده   . پـيدا آـرده  بـود      
ــودند  ــر ، در آشــتزار    . ســوخته ب ــه بزرگســاالن آن دوروب ــند هم ــادر ، مان م

تا بيابد خود را برساند ، تنها جزغاله . ل برداشت بود فص. مشـغول آـار بود      
فقط ملودي آوچولو ، بچه اول آه براي . چهـار بچـه از زيـر آوارهـا بيرون آمد        

 . مادر با آدو قلياني آب خنك برده بود ، از معرآه جان در برده بود 
ش          ژوزفـا ايـن پـنج بچـه را از مرد بيگانه اي داشت آه براي آار به خو      

او صبحها مي آمد و شبها به جاي نا معلومي مي رفت .  امـيد آمـده بـود      –
 آه حتي سورپريز آه از همه چيز خبر داشت نمي دانست به آجا 
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مـرد درشـت هيكلي بود به سياهي آهربا ، با چشماني قرمز ،    . مـي رود    
دندانهايـي سـفيد و درخشـان و زيـبا ، و حالتـي وحشي و مردم گريز ، آه        

گفـته مـي شـد آـه غـريبه اي ، شـايد هم يك       . نگو صـدايش مـي زدنـد     آـ 
ولي . سـنگالي باشـد آـه پـس از جـنگ در گوادالـوپ مانـدگار شده است           

رسيدن همان و . آسـي نمـي دانسـت آـنگوغوله چگـونه آنجـا پـيدا شـد              
انـتخاب ژوزفـا بـه عـنوان بسته بند همان بود ، و چيزي نگذشت آه ملودي        

 . . . سياه برزنگي آه همه چيزش به پدرش رفته بود به دنيا آمد ، دخترك 
ــئوليت         ــه مس ــه هم ــود آ ــنگو ب ــن آ ــرد ، اي ــا م ــادر ژوزف ــي م            وقت
خاآسـپاري او را بـه دوش گرفت ، بي آنكه ژوزفاي هژده ساله مجبور شود    

 اميد –و در خوش . بـراي تقاضـاي دفن مادر خود به شهرداري مراجعه آند     
ي آمد ، آه پس از نه روز سوگواري ، آنگو آنجا خانه بـه نظر همه طبيعي م    

آـه ژوزفـا با مادر و   » آلـبه سـفيد   « يكـي شـود ، در همـان اتـاق سـياه ،           
 . ملودي آوچكش در آن زندگي مي آرد 

            آـنگو در آشـتزارها چـنان آـار مــي آـرد آـه انگـار چيـزي حالــيش         
 از هيچ آاري رو گردان نبود نيسـت ، به يك روز آار دو نفر را انجام مي داد ،    

، گاهگـاه شـبها در آارخانـه قـند بـه جـاي آسـي آـه مـريض يـا غايب بود             
ماهري بود و لحظه جوش آمدن » سياه پااليشگر « آشـيك مـي داد ، زيـرا     

به وقت حاجت آفشهاي ديگران را تعمير . ديـگ شـكر را خوب مي دانست     
. آن را آوتاه مي آرد مـي آـرد ، يـا آرايشگر مي شد و شبها موهاي اين و       

هميشـه روزهـاي تعطـيل هـم بـه انجمـنهاي رقـص سر ميزد و چيزي مي           
به اين ترتيب با . نـواخت ، آآوردئـون ، گيـتار ، تنـبور ؛ هـر آـدام بـود مي زد         

بچه ها . . . ژوزفـا آـه سالي يك بچه برايش مي آورد زندگي آرامي داشت     
 پنج تا شده 
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نگو خبر داد به زادگاه خود بر مي گردد ، بي آنكه بـودند آـه ناگـاه ، روزي آ        
ژوزفـا غـرق انـدوه شد چون آنگوي خود را خيلي دوست    . جـايش را بگـويد    

 : داشت ، به همه مي گفت 
 .پوستش سياه است ، اما روحش سفيد  -

بچه هايش را .        راسـتي هـم به رغم ظاهر ، مردي بزرگوار و نيكدل بود     
 . . . ه توجه فراوان مي آرد دوست داشت و به خانواد

» تپه جنوبي «       پـيش از رفـتن ، بـراي ژوزفا ، آلبه آوچكي باالي دامنه      
بـنا آـرد ، يـك جفت صندلي دسته دار ، يك تخت آهني با دو تشك راحت ،      
مقـداري ظـرف و آاسـه بشـقاب ، بـراي بچـه هـا پيراهن و زير پوش ، براي         

چيزي هم براي هر . واره طال خريد ژوزفـا بـا سـه دخترشان گردنبند و گوش        
يـك از پسـر بچـه هـا گذاشـت ، بـراي يكي گيتار ، براي ديگري آآوردئون به        

 . اضافه يك صندوقچه پس انداز قشنگ آه تا بزرگي شان داشته باشند 
          همـين آلـبه بود آه با اثاث و هر آنچه آنگو براي ژوزفا گذاشته بود ،    

 . ا سوختند با چهار جگر گوشه اش يكج
       چـه بـد بختـي بزرگتـر از اين ؟ ژوزفا عقلش را از دست داد ، ماهها در        

 . بيمارستان آلود مقدس بستري افتاد 
        در ايـن دوره ملودي پس از هفته اي آه در خانه سورپريز به سر برده       
بـود بـه منسـيل سـپرده شـد و از همـان وقـت بـود آـه بـا سيسـي بـراي             

 . وانده هم شدند هميشه خواهر خ
پيراهنهاي آوچولوي رنگي و :           منسـيل آنهـا را مـثل هم مي پوشاند     

دو دختر . شـاد تنشـان مـي آرد ، و روبانهاي لنگه هم به سرشان مي زد       
 در راه مدرسه ، در مراسم دعاي يكشنبه بچه ها ، . بچه جدايي نداشتند 
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م آه به آب انبار نوون مي رفتند ، براي آوردن آب ه. همـه جـا بـا هـم بودند       
 بازي مي آردند ، خود را سيخ نگاه مي داشتند تا ديگ آبي آه روي سر 

 
داشـتند لـب پرنزند ، تا جايي هم آه ازشان بر مي آمد تند تند قدم بر مي      

 . داشتند بي آن آه يك قطره آب بيرون بريزد 
وسكهاي پارچه اي ،           بـا دختـرهاي ديگـر بـازي مـي آردند ، براي عر          

مراسـم تعمـيد تـرتيب مـي دادنـد ، با طنابهاي علفي بازي مي آردند ، با           
 . مالحتي همه با هم با آهنگ موزون ملودي همنوا مي شدند 

ــود ، صــدايي داشــت آــه همــه را            ملـودي ، آــه هــنوز بســيار جــوان ب
 . شگفت زده مي آرد

 بـه خواندن بياورد ، و         سيسـي بـيش از هـر چيـز دوسـت داشـت او را        
آنگاه افكارش به سوي . سـتايش آـنان بـه صـداي گيـرايش گوش فرا دهد           

 . آسمانها به پرواز در مي آمد و آرزوهايش بال مي گسترد 
 :        سيسي ذوق آنان مي گفت 

وقتـي بـزرگ بشوي در تئاتر ها خواهي خواند ، شايد هم از     -
 . صدايت صفحه پر آنند 

ي گويـي ؟ مـن ، دختـر ژوزفـا خلـه ،      چـه مـ  !  اي سيسـي   -
امكـان نـدارد ، مـن بـيچاره تـر از آنـم آـه به آنجاها برسم ، وانگهي         

 هرگز آسي خواننده اي به سياهي من ديده است ؟ 
ــي     - ــو خيل ــه ت ــي خــواند آ ــان آهنگــي را م  همانــي آــه هم

منسيل مي گويد آن » ؟ . . . مـن دو عشـق دارم   « : دوسـت داري   
 .  است خواننده زني سياهپوست

مال اينجا نيست .  باشـد ؛ سياهپوسـت گوادالوپي نيست       -
 ، اهل 
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 .  اميد نيست –خوش 
 

            مـي خواسـت بـه سيسـي حالـي آند آه هرگز امكان ندارد از يك         
 .  اميد به گوشها برسد –دستگاه ضبط صداي دختري از خوش 

 
ط با هم زندگي مي       بـدين گـونه اين دخترآهاي هميشه شاد و با نشا       

 . آردند 
      وقتـي ژوزفـا از بيمارسـتان برگشـت ، انـتظار نداشـت دختـرش ايـنقدر         

منسيل دريافت آه با وجود غصه فراواني آه سيسي . عـوض شـده باشد     
ژوزفا نمي توانست به . خـواهد خـورد بايـد ملـودي را بـه مـادر تحـويل دهد         

ه هاي سفيدان به او واگذار تنهايـي در اتـاق خالـي و ماتمزده اي آه در آلب    
گذشـته از ايـن اگـر ملـودي نـبود ، ژوزفا نمي      . آـرده بـودند بـه سـر ببـرد           

 . توانست خود را از چنگ خياالت رها سازد 
مادر اندك اندك ذوق . . .           فـرزند تـنها مايـه تسـالي ايـن زن بينوا بود         

 فروش وقتـي براي . زندگـي را بـاز مـي يافـت ، بـه دختـرش مـي چسـبيد          
سرشـاخه هـا به بازار مي رفت ، در آشتزارهاي نيشكر ، زير آفتاب يا باران      
، در خانـه هـاي قصـبه آـه بـراي زمين شويي ، رختشويي ، اتوآشي مي        

ــرد      ــه  . رفـت ، همــه جـا او را همــراه خــود مـي ب از ده سـالگي نگذاشــت ب
 . مدرسه برود تا هميشه بر دلش باشد 

منتها هميشه . آرام آرام بـه زندگـي بازگشـت             ژوزفـا بـه ايـن تـرتيب          
آزگار بهتزده بود ، انگار در آسمانها سير مي آرد ، بسا اوقات از خود غافل،      

با سيمايي رميده ، پشت هم اين جمله را تكرار . بـه زمـين مـاتش مـي زد      
 ! اي داد بيداد ! اي داد بيداد !  اي داد بيداد -: مي آرد 

 
 
 
 
 
 

www.IrPDF.com



 ٦٤

و ملودي . ختـرش بـود آه او را از خمودگي در مي آورد            فقـط صـداي د    
 از بام تا شام آواز مي خواند ، . . . آه خيلي زود به اين قضيه پي برده بود 

تـا درخشـش چشـمان مـادر و لبخند نا پيدايي آه چهره افسرده اش را باز       
 . مي آرد تماشا آند 

 بي خواندن نمي        ناگفـته نمانـد آـه ملودي هم به پرندگان مي رفت ،        
هميـنكه آهنگـي بـه گوشـش مـي رسـيد فرا مي       . توانسـت زندگـي آـند     

 . گرفت و با شانه اي آه در زرورق پيچيده بود آن را مي نواخت 
ــوانده اش    ــبود ، سيســي خواهــر خ ــد ن ــرانه اي را بل         وقتــي آلمــات ت

 –يا او براي ديدار ملودي به خوش . بـرايش جملـه هايي آوتاه مي ساخت     
 . اميد مي آمد و يا بيشتر اوقات ملودي به نوون نزد سيسي مي رفت 

گياه ، مورچه ، گل ، گالبي :        شـعر تـرانه ها در هر زمينه اي بود باشد    
هـندي ، جـوز ، زنـبور ؛ جملـه هايي آه با هم ، خوششان مي آمد به وزن          

 . آهنگ هاي معروف در مي آوردند 
گــاه پـيش مـي آمــد آـه مــادر    . . . خـواند          ملـودي مـي خــواند و مـي    

آنـوقت ملــودي  . حوصـله از سـرش در مـي رفـت و او را خامــوش مـي آـرد       
خيلـي آهسـته بـه زمـزمه مـي پـرداخت ، سـپس بي آنكه آگاه باشد ، باز           

 . صدايش باال مي رفت و خشم مادر فراموشش مي شد 
ي خود           هـر وقـت بـه خانه منسيل مي رفت ، سيسي گرامافون بوق     

را بـه آـار مـي انـداخت ، و دوتايـي روي زمـين مـي نشستند ، و با حالتي         
و ملودي در رؤيا فرو . . . مقدسـانه بـه آهـنگهاي قديمـي گـوش مي دادند        

خوشـا به روزي آه براي درآمد زندگي بخواند ، خواندن براي  . . . مـي رفـت    
چشمها آاشـتن نشاط در دلها و درخشندگي زندگانيها و به شادي آوردن       

 ، بر 
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 . همان سان آه براي مادر خود مي خواند 
مي گفتند پدرش آنگو . را رقم زده بود ) ١ (ملودي            سرنوشـت نـام     

 . به ژوزفا گفته بود اين اسم را روي دخترشان بگذارد 
 امـيد به چشم همه مردم ، در اين بچه و اين اسم رازي  –       در خـوش      

 .  هر آس درباره ملودي گماني مي زد نهفته بود و
       سـورپريز ، آـه به تولد دخترك آمك آرده و براي غسل تعميدش برده      

 اميد انجام داده بود ، –بـود ، آـاري آـه آمابـيش بـراي همه اهالي خوش         
ادعـا داشـت از لحظـه دنـيا آمـدن بچـه دريافته است آه دختري خوش آواز          

 . خواهد شد 
 :  گفتند           مردم مي

 .  اميد است –او فاخته خوش  -
 : منسيل مي گفت 

ايـن بچـه بـا اسـتعداد خـدادادي اش خواننده اي بزرگ مي            -
 . شود 

 : نوئميز هر وقت به ژوزفا بر مي خورد بهش گوشزد مي آرد 
ــدا   - ــر خ ــناه ب ــبايد    ! پ ــرومندي نيســت ، ن ــار آب ــي آ خوانندگ

 . گذاشت اين بچه تو اين راهها بيفتد 
مقدس مآب بود ، به .  اميد شخصيتي به شمار مي آمد  –ر خوش   نوئميز د 

آليسـا رفـت و آمـد داشـت ، بـا آشـيش دمخور بود ، متعصب و خدمتگزار            
 اميد را ترك گويد زيرا آه –بـراي همين ميل نداشت خوش  . . . آليسـا بـود    

 مي گفت شكر خدا من نان . در آنجا خود را برتر از ديگران مي ديد 
 
 
 
 
 
 
 
 . م –.  به معناي ترانه و نغمه است ملودي .١
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 .  اميد فراهم مي آنم –روزانه ام را از همين آشتزارهاي نيشكر خوش 
 بـرادر زاده يتـيم خود را در اينجا بزرگ آرده بود ، همچنانكه حاال                ايـدا 

 فـرزندي را بزرگ مي آرد آه ايدا از مردي ناشناس به دنيا    فلـورت داشـت   
وئميـز سـعي خود را آرده بود تا بچه را دور از مزارع نيشكر ، و   ن. آورده بـود    

در واقع فلورت . بيشـتر در محوطه آليسا و حجره هاي آشيشي نگاه دارد   
و نوحه خوانها بود ، چه از هفت سالگي براي » بچـه مـريمها     « سرپرسـت   

 . . . شرآت در دسته و انجام مراسم مذهبي آليسا برگزيده شده بود 
چـنان خارج مي  .   فلـورت هـم بـد صـدا بـود و هـم غلـط مـي خـواند                    

خـواند آـه هـنگام نمازهاي يكشنبه سيسي و ملودي از خنده روده بر مي      
ايـن مانـع از آن نـبود آـه فلـورت خوانـنده سوگلي پدر سومبي         . . . شـدند   

حضرت . نباشـد ، از ايـن گذشـته آشـيش داشـت ارگ هم يادش مي داد        
 شش و نيم با ماشين خود پي فلورت مي آشـيش هميشـه سـر سـاعت     

 . آمد تا او را براي نوحه خواني در نماز اين يا آن ميت همراه خود ببرد 
         مراسـم دفـن آـه پايـان مـي گرفت ، فلورت به صومعه مي رفت و با        

 اميد باز مي گشت –آشـيش شـيرآاآائويي مي خورد و سپس به خوش      
 : 

دوسـتي فلورت با پدر سومبي ژاژخائي مي           آدمهـاي بـددهن دربـاره       
آـردند و مـي گفتـند امـر نوئميز از آار نصفه روزه آشتزار نمي گذارد ، اين          
مـزد نمي تواند جوابگوي زندگاني آن چناني اين دو زن باشد تا چه رسد به     

 . . . لباسهاي قشنگي آه فلورت به تن مي آند 
د آه فلورت و نوئميز بر روي نايب           بـا همـه ريزه خوانيها ، قبول داشتن   

چنان . . . و آارهاي زياد از دستشان بر مي آيد . . . مسـيح اثر عمده دارند       
 آه تا پيش آشيش از خوش صدايي ملودي تعريف آردند آقا رضايت 
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داد دختـرك بـا آن سـن آمـش ، در نمـاز اصـلي يكشـنبه هـا بـر روي ايوان             
  .صومعه بيايد و سرود بخواند 

 :         به ژوزفا گفتند 
 . چشم بر هم بگذاري مي شود خواننده اول دسته  -

 : مادر با فروتني پاسخ داد 
 . ملودي است ديگر ، خودش مي داند من چه آاره ام  -

سـورپريز و نوئميـز از هـم دلخـور بـودند ، دشـمن سـوگند خورده اي آه از             
 . ديرباز جواب سالم هم را نمي دادند 

رگاه در راه و نـيم راه بـه هم بر مي خوردند ، نوئميز برخود صليب              هـ 
مـي آشـيد ، و همـين باعـث مـي شـد آـه سـورپريز تـا تـنگ غروب يكريز            

قضيه از ماجرايي آب مي خورد آه در جواني شان پيش آمده . غـرولند آـند    
در آن روزگـاران نوئميـز تـنها مـردي را آـه سورپريز در عمرش دوست        . بـود   

وقتـي آن مرد هم به طرز گمان انگيزي از  . . . چـنگش ربـوده بـود    داشـت از   
بـين رفـت سـورپريز آشـكارا گفـت ايـن قـتل زيـر سـر نوئميـز است آه مي            
خواسـته بـه زور جادو و جنبل زنش بشود ، و از بس تاتوره به خوردش داده      

 . مردك بيچاره ورپريده است 
 مقابل ملودي را ستايش          سـورپريز هـر چه از نوئميز بدش مي آمد در    

مـي آـرد و آنچـه از دسـتش سـاخته بـود انجام مي داد تا مبادا ملودي زير        
 . نگين نوئميز برود 

 :         به ژوزفا مي گفت 
ــده      - ــز دمامــه گـوش ن ــه  . بـه حــرف ايـن نوئمي فاخـته مــا را ب

بـه دسـت خود نابودش   . . . شـكارگاه آشـيش سـومبي مفرسـت      
 از اين باالتر . مي آني 
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بگـذار شـكارگاه و رسـوايي بـيخ گـيس فلورت و      . روسـياهش مـي سـازي       
 . نوئميز 

            همـه بـه مـنظور سـورپريز خـوب پـي مـي بـردند ، و از آنايه او آه           
نوئميـز جمعـه اول هـر مـاه مـي رود آليسـا بـراي قرباني و فطيرش را هم          

 . وقف گيون گيون مي آند ، پوزخند مي زدند 
 امـيد مخالفـان خواندن ملودي در آليسا بيش از موافقان   – خـوش            در

بـا ايـن وجـود همه قبول داشتند آه اين آار تنها از او ساخته است و      . بـود   
دعـوت و پيشـنهاد زنان مقدس و آشيش شان نبود آه ملودي را به    . بـس   

ــواند    ــوان آليســا بخ ــود آــه در اي ــه آن ب او در . شــوق مــي آورد ، آرزويــش ن
 .  صحنه هاي ديگر و عرصه هاي ديگري بود انديشه

 سـر آـالس مـي رفت آخر هفته با ترانه    پونتاپيتـر           سيسـي آـه در      
اين بار . . . اي تـازه آـه در دفتـر چـه تصنيفش نوشته بود به اينجا مي آمد          

منتها سيسي آه قريحه . . .  مـتن تـرانه جديـد لبرونـي را بـه ملـودي داد          
 :  آهنگش را از ياد برده بود ، لند لند آرد دوست خود را نداشت و

تـازه يـك سـاعت هـم گوشـه خـيابان زابـيم ، آـنار شـل به             -
 . خواننده گوش داده ام ، با وجود اين يادم نمانده 

      سيسـي از ايـن جـريان بسـيار دلخـور شده بود ، چون يقين داشت در       
دي با اين مسـابقه آوازي آـه قـرار بـود در جشـن مذهبي برگزار شود ، ملو      

در حقيقت ، ملودي . آهـنگ زيـبا مـي توانسـت بـي چون و چرا موفق شود       
جـدي بـراي اين مسابقه آماده شده بود و از نيمه ماه آبان تقريبًا روزي نبود     

 . آه محرمانه براي تمرين خود را به گرامافون منسيل نرساند 
ر مقدس مـاه بـا جشـن سرو   .           مـاه آذر مـاه جشـنها و شـاديها بـود           

 آليسا 
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در هـواي صاف و ماليم آغاز مي شد آه سحرگاهان آمي هم خنك بود ، و    

از هر . شـبنم هـاي درخشـنده را از چهره چمنزار ها و آشتزارها مي زدود       
دسته دسته ، با گلهايي نازك و خوشبو سر گل نوئل  سـو درخـتچه هاي     

آـه مـي   . ردند بـر آورده زنـبوران عسـل و طاليـي ديـوانه را سـيراب مـي آـ        
توانست اين ايام ظهور مسيح را آه صفا و اميد مي پاشيد دوست نداشته      

 امــيد بـا آنكــه گـرفتاريها و محــروميتها در ايـن موســم     –باشـد ؟ در خـوش   
در . افـزايش پـيدا مـي آـرد انگـار همـه آرامتـر و فارغتـر بـه نظـر مي آمدند            

ر طاس ريختن همـين سـال ريگوبر پشت دآان با يكي از همبازيهايش بر س   
چـنان دعوايـي بـه راه انداخت و با تيغ سلماني زخمهايي به او زد آه طرف      

 اميد را در –اين واقعه سراسر خوش . . . در بيمارسـتان شهر بستري شد   
روزي نبود آه ژاندارمها براي بازجويي . . . پريشـان آرد  . . . انـدوه فـرو بـرد       

د ، تا پي ببرند چه آسي بـه آنجـا نيايـند ، حتـي از بچـه هـا نمـي گذشتن          
جاي ترديد نبود آه سر تقلب . قماربـاز بـرگ زن را آنطور زخمي آرده است      

آـار بـه آنجا آشيده بود ، و گرنه آدم جرزني نبود منتها خوش نداشت به او    
سكوتي آه خود به خود پيش . بـاري همـه جا توطئه سكوت بود   . پـا بـزنند     

 . . . ده باشد گرفته بودند بي آنكه آسي توصيه اي آر
 :           همانطور آه پدر سونسون به ژاندامها گفت 

 . اينجا آسي خودي را به غريبه لو نمي دهد  -
 :       ايژن خپله هم سرفه آنان به آنها گفت 

ايـنكه شما هرروز مي آوبيد مي آييد اينجا وقت خود را تلف     -
 . مي آنيد 

 اي نداشتند  باس برازندهبا اين شما همه جشن برقرار بود و اگر چه ل
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آـه يكشـنبه در نمـاز بـزرگ به تن آنند و يا آنكه بعد از ظهر هنگام سر زدن       
بـه بارهـا ، يـا اسپريسـها و فلكه ها با آن جلوه بفروشند ، بازهم آماده مي      

 در دهنه بازار البامبودر پايكوبي . شـدند تـا شـنبه شـب بـه شـهر بـروند             
يشه برتيلي هم حاضر بود و طبل خود را به شـرآت جويـند ، جايـي آه هم     

 . يكشنبه شب و مراسم آتشبازي هم به جاي خود . صدا در مي آورد 
  عاقـبت روزي آـه ملـودي و سيسـي آنقـدر انـتظارش را داشـتند فـرا         

ايـن بـار اول بـود آه ملودي در يك جلسه مسابقه آواز شرآت     . رسـيد   
صــبح زود ، . . . واند مـي جسـت و بايـد در حضــور آن همـه آدم آواز بخـ     

ژوزفا هم همپاي .  رسانيده بود نوونخود را به خانه منسيل در محله      
او آمـده بـود تـا بـه منسيل آمك آند چون در اين روز جشن ، به رسم        

 . همه ساله ، دوستاني از روستاهاي ديگر به ديدارش مي آمدند
 :          منسيل گفته بود 

 . وي ايوان خواند با هر لباسي آه نمي شود رفت ر -
       و بـراي ملـودي يك پيراهن خوشگل ارگاندي زرد آمرنگ دوخته بود آه    

 . . . چينهاي آوچك آهار دار مي خورد 
. . .         ملـودي آـه ايـن پيـراهن را بـه تـن آـرد ، ديگر شناخته نمي شد         

با يك اتوي آهنه آه آمي گرم آرده . سيسـي مأمـور آرايشـش شـده بود        
يسـوان پر پشت ملودي را برق مي انداخت و جلو آن را آه به شكل  بـود ، گ   

نميـتاج در آورده بـود بـا روبـان اطلس سبز گره زد بطوري آه با پيچ و تاب از       
 . هر سوي گوشها پايين مي آمد 

يكباره . . .        ملـودي ديـري در آيـنه خـود را نگـاه آرد تا خود را به جا آورد       
 به يك آن ، .  زيبايي يك شاهزاده خانم سياه چقدر  زيبا شده بود ، به
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به آمترين حرآتي با . گويـي سـنش از پانـزده سـالگي بيشتر به نظر آمد          
دامـن گشـاد و چتري ، آمر باريك و اندام رعنايش جلوه بهتري پيدا آرد ؛ و        
رنـگ دلكـش آهـرباي سـياه و پاآـي آه از پدر به ارث برده بود ، همينكه با        

منسيل . هـا و دسـتبند طـال پيوسـت انگـار جاليي ديگر پيدا آرد      گوشـواره   
هميشـه در پيشـامد هـاي بـزرگ ايـن زيـورها را بـه زنان دوست خود عاريه         

 . مي داد 
ــه دختــرش مـي نگريســت و پشــت هــم جملــه             ژوزفـا شــگفت زده ب

 : معروفش را تكرار مي آرد 
 ! اي داد بيداد ! اي داد بيداد  -

ي بـراي مسابقه بر روي صفحه ظاهر شد ، سكوت محض         وقتـي ملـود   
در مـيان هـول و وال ، در آن خاموشي به صداي   . . . همـه جـا را فـرا گـرفت       
 : گويي نمي خواست آهسته گفت . . . قلب خود گوش مي داد 

 :       سيسي آه از صحنه دور نبود آهسته گفت 
 !  شروع آن ملودي ، بخوان  -

ستش به خود آمد و با دل آسودگي حيرت آوري ،       بـه شنيدن صداي دو    
همانطـور آـه منسـيل يـادش داده بـود ، بـا تعظيم خوشايندي به جمعيت            

 . نخستين آف زدنها در هوا پيچيد . سالم گفت 
        گوشـه دامـن را آه براي سالم با سر انگشتها گرفته بود رها آرد و با    

چيزي تازه ، . . . از نهـاد  ديدگانـي آـه در جهانـي ديگـر گـم بـود سـر بـه آو          
 . پاآيزه ، دالويز داشت آشف مي شد 

.           ايـن صـداي جـوان ، گـرم ، دلـنواز ، زنگدار و بي خدشه ملودي بود       
 ترانه را با تكان دلنشين سر و جنبش آرام دامن آهاري هماهنگ 
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 . مي ساخت 
ود آــه مــي            گفتـي ملــودي در نظــر سيســي فرشــته اي مــي نمــ  

شوري هم آه در خواندن بروز مي داد بيشتر . خـواهد از زمـين بـه پرواز آيد     
 .سبك بالش مي آرد 

هر چه مي خواند ، .            از ناراحتـي اثـري در ملـودي ديـده نمـي شـد         
مگسي بال نمي . رؤيايي تر مي شد ، صدايش گيراتر و رساتر مي گشت    

خترآي آه با آن همه ايمان و صفا همـه چشـمها دوخته شده بود به د  . زد  
مـي خـواند ، ملـودي هـر وقـت سـر بـه خواندن مي گذاشت همين حال را         
پـيدا مـي آـرد ، چه در مراسم غسلهاي تعميد ، چه در عروسيهاي خوش      

 .  اميد –
 :          مي گفت 

هـر وقـت بـراي مـردم مي خوانم بيش از هميشه خود را به       -
تي برايشان ترانه هايي به زبان آنهـا نـزديك مـي بينم ، بخصوص وق      

 . خودشان بخوانم 
« :      برايشـان يـك تـرانه بـه زبـان فرانسـه خـواند آـه خود عاشق آن بود            

اين جا سرزمين « : و دو ترانه هم به زبان محلي آرئول » دختـرك من ليديا    
 . سر داد » وقتي به گوادالوپ گام نهادي « و » ما ، گوادالوپ ما است 

نگامـي آـه آخرين نواها در فضا و در ژرفي آه پيرامون صفه را گرفته            ه
. بـود پخش و گم شد ، موج آف زدنهاي شور انگيز ميدان را به لرزه در آورد   

 : فريادهاي 
 ! هورا! آفرين ! آفرين  -
 ! دوباره ! دوباره  ! از نو !  از نو  -
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.  پا نمي شناخت آسـي از شـادي سر از  . از همـه سـو بـه آسـمان رفـت       
مـردم بـه انـدازه اي ملـودي را تشـويق آـردند آـه ديگـر رويشان نمي شد          

دوست سيسي آه عضو انجمن داوري بود بي . جايـزه اول را بـه او ندهند      
چـك و چانـه ديگـران را قانع آرد و ملودي همانطور آه سزاوارش بود طبيعتًا       

 . جايزه اول را از آن خود ساخت 
تا مدتها پس از آن هم اگر . . .  اميد حادثه اي بود  – خوش            ايـن بـراي   

هـر سال ملودي در جشن مذهبي آبادي يا روستاهاي همسايه مي خواند   
 . جايزه اول را مي ربود

          بـراي بـار اول ، ژوزفـا به اندازهاي از دخترش سر افراز گشت ، آه از      
د خوشبخت و هيجانزده زمـان ناپديـد شـدن آنگو غوله آسي او را تا اين ح    

 . نديده بود 
 :             به آنايه مي گفتند 

حـاال ديگـر خلـه ، بـا ايـن پيروزي دخترش ملودي ، بايد سر          -
 . عقل بيايد 

      چيـز مسـلم آن بـود آـه پشـت اين واقعه ، جوانان به چشمي ديگر به         
ي او را ديگـر دخترآي عادي نمي شمردند ، تكه اي م . ملـودي نگريسـتند    

 . ديدند آه هر يك مي خواند او را بربايد و از آن خود سازد 
ــه در     ــر مباشــر آ ــود پس ــه ب ــر   «        از آن جمل ــه پيت ــر  » دماغ ــال آخ س

 اميد بيايد ، –دبيرسـتان را مـي گذرانـد و آمتـر اتفـاق مـي افتاد به خوش         
چـون پـدرش در شـهرك خانـه زيـباي دو اشـكوبه اي داشـت آـه زن و بچـه          

 . ا زندگي مي آردند هايش در آنج
 هر .  اميد باز شد – به خوش فيليپ آقا          از آن پس ، ناگهان پاي 

 
 
 
 
 
 

www.IrPDF.com



 ٧٤

 
 

بـه خانه نرسيده ، دوچرخه اش را  » دماغـه پيتـر   « شـنبه بعـد از ظهـر ، از       
 .  اميد به راه مي افتاد –زين مي آرد و به سمت خوش 

مش را گذاشته بودند دو  بود ، آه اهالي اسمانمانو       يكـي هـم پسـر       
مدير آارخانه ) ١ (سله راومانمانـو زمانـي آـه در خانه آقاي    . رگـه آوچولـو     

اين ارباب مأموريت داشت . ايـن بچه را پيدا آرده بود . خدمـتكاري مـي آـرد     
براي آنكه به . بـراي هـر آلفتـي آـه بـه خانـه اش بيايد يك بچه درست آند       

آه از پهلويش زده بود خوب بزرگ  آمـك آـرده باشـد تـا جـوانه اي را        الميـر 
ــه     ــو را ب ــنده خودمان ــه او ســپرده ، و ران بكـند ، مســئوليت دآــان محلــه را ب

ــود  ــود، در  . شـوهري او در آورده ب ــو هــم چــنانكه ســزاوارش ب دورگــه آوچول
يكي از آساني هم آه به . شده بود» سر گروه  « موراآارخانـه بـه اسـم      

 .  او بود گشت زني دور و بر خانه ملودي پرداخت ،
 امـيد ، آسي با روي خوش به ازدواج اين دو جوان نمي  –          در خـوش   

نگريسـت ، زيـرا مـادرش مانمانو اين را براي پسرش تنها يك خوش گذراني       
 : گذرا مي شمرد و پيوسته تكرار مي آرد 

 . موراي من جز با يك خانم معلم ازدواج نخواهد آرد  -
زدنهاي شبانه موراگرداگرد خانه ژوزفا تعريف       وقتـي هـم برايش از چرخ     

 : مي آردند ، مي گفت 
جـوجه خـروس مـن آزاد اسـت هـر جـا بخوابد سر         ! اي بابـا     -

 . بكشد ، دندمادرها نرم پاي جوجه مرغشان را ببندند 
        بـر روي هـم ، اصـًال دلش نمي خواست ملودي عروسش بشود ، نه       

 ، آارمند هم نبود ، بيشتر براي تنها براي آنكه ملودي سوادي نداشت 
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 . آنكه زياد سياه بود 

 :         روزي هم به استليا محرمانه گفته بود 
پوسـت ملـودي زيـادي سـياه است ، به آار آار مورا ، پسر           -

 . من ، نمي خورد 
 اميد سر زبانها –خوش      اسـتيليا هم در دم به سورپريز رسانده بود و در   

از ايـنجا ، خـوش امـيد يكپارچه تصميم گرفت آه ملودي را زير      . افـتاده بـود     
بـال خـود بگيـرد چـون بـه نظـر مي آمد آه دارد به سمت مورا آشيده مي          

 . . . شود 
           نمـي شـد آـه مـورا بـه هـواي ديدن ملودي به سمت تاالب به راه            

 پدر سونسون ، سورپريز ، مي يونت و :بيفـتد و سر آله آسي پيدا نشود     
بيشـتر از همـه مـورس آوچولـو آـه نامـه هـاي عاشقانه پدر خوانده اش را           

 : مورس هنوز هيچ نشده پيش خود مي گفت . براي ملودي مي برد 
 . من مراقب مال پدر خوانده ام هستم  -

 پسر ارشد ايمن بود آه داشت خدمت دسـتن ويل       پـدر خـوانده اش ،    
انجـام مـي داد و گهگـاه براي مرخصي به     آلـود  –سـن  اش را در    وظـيفه   

از وقتي . هـر وقـت به ملودي نگاه مي آرد خيره مي ماند   . آنجـا مـي آمـد     
آـه او هـنوز دختـر آوچكــي بـود دوسـت داشــت بـه آوازش گـوش آــند ، و        
پيوسـته از ديـدار ايـن دختـرك آـه بـه نظـرش بسـيار زيـبا و ظريف مي آمد             

پـيش خـود عهد آرده بود همينكه خدمتش    . حـالش دگـرگون مـي گشـت       
تمـام بشـود جـدي آـار بكند تا آلبه اي بسازد و هر چه زودتر حلقه اي نزد        

 . ژوزفا ببرد و از ملودي خواستگاري آند 
 :         به ماريتا خواهرش هم گفته بود 
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مـن تـا او را بگيـرم ديگـر نمـي گـذارم در مسـابقه هـاي آواز          -
 . . . د فقط براي من بخواند و بس شرآت آند ، باي

آقا . تو عقب مانده اي خود خواهي « :         ماريـتا بـه بـرادرش مـي گفت          
 . »مغز گنجشكي

        چـون ماريـتا همه روزنامه ها و آتابهايي را آه تت برايش مي برد مي     
اميد خيلي -مـي گفـت زنهـاي خوش   . خـواند ، ذهـن بسـيار بـازي داشـت           

 . چيزي آه فكر نمي آنند مشكلهاي زندگي است بيشعورند و به 
        بـا سيسي درباره سلطه مردها بر زنها زياد حرف مي زد و مي گفت       

 : 
ــونت گذشــته ، زنهــاي خــوش    - ــو –از مـي ي ــنگار و ت  امــيد ول

 . سري خور بار آمده اند ، مانند من از همه بدتر 
 زنهاي ديگر ، براي            ماريـتا سـر در نمـي آورد آـه چگـونه مـادرش بـا         

او از ايـن مـرد نفرت   . گـرفتن يـك روز آـار ، مـي توانـند بـا پشـتكار بخوابـند           
داشـت چـون مـي دانسـت بـراي بزرگ آردن شش تا بچه اي آه از شوهر        
مـرحومش داشـت دو تـا بچـه هم اين پيشكار روي دست مادرش گذاشته        

 . بود 
سـي دربـاره اين            يـك روز ، هنگامـي آـه داشـت بـا مـي يـونت و سي        

 : موقعيت بحث مي آرد ، با حالتي بر آشفته گفت 
مـن هـيچ سـر در نمي آورم آه زنهاي ما ، از نجيبش گرفته      -

 . تا هرزه ، چگونه مي توانند خود را قرباني اين مردك بكنند 
 :        مي يونت بهش گفت 

، مـن مـي دانـم تو چه احساسي داري ، ولي تو هنوز    تاتـا    -
ر وقـت مـادر شـدي مـي فهمـي ، مادري آه نتواند      زيـاد جوانـي هـ    

 شكم بچه هاي گرسنه اش 
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 . را سير آند چه حال و روزي پيدا مي آند 
پس نه نت چرا تو اين . . . ولـي ايـن دلـيل نمي شود     ! بلـه    -

 . . . آار را نمي آني ، چرا مي ايستي 
 : سيسي خنده آنان گفت 

 . ي را دوست دارد آخر نه نت مرد. او فرق مي آند ! آه  -
 مـردي آـه او هـم نه نت را دوست مي دارد و بهش احترام      -

 . . . مي گذارد 
 :          نه نت جواب داد 

ولي با شما . . . درسـت اسـت ، احتـرام بايد متقابل باشد          -
 . جوانترها توفير پيدا مي آند ، شما زير بار نمي رويد 

 را بگيريم ، اگر نبايد هم رفت ، همين ملودي!  البـته آـه نه     -
سيسي . پـس از ازدواج هـم بخـواهد آواز بخـواند ، بايد ادامه بدهد      

 : اين حرف ماريتا را تصديق آرد 
بايـد بـه آوازه خوانـي ادامـه دهد ، آسي حق ندارد مانعش       -

 . . . بشود ، او عاشق خوانندگي است 
 : مي يونت با ناباوري سري تكان داد و گفت 

 از عروسـي بتواند خواندن را  خـيال نمـي آـنم ملـودي پـس        -
ايـنجا هيچ  . . . شـوهرش هـر آـه مـي خـواهد باشـد       . دنـبال آـند     

 . . . مردي قبول نخواهد آرد 
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 امـيد سپري شدن جشن محلي همان بود و فرا رسيدن هفته  –در خـوش   
 . عيد نوئل همان 

 مي آمدند ، باد           شـبانگاه ، آـه همگي براي خواندن سرود نوئل گرد     
سـرد ، از الي شـكافهاي آلـبه هـاي بـرهنه بـه درون مـي تاخـت و شعله            

 . فتيله چراغهاي نفتي روي ميز نخراشيده را به لرزه مي انداخت 
         همسـايگان همگـي از زن و مرد دور اين ميز مي نشستند و دفترچه    

ه و زرد آهـنه سـرودهاي مذهبـي نـوئل را آـه برگهايش به مرور زمان مچال        
 . شده بود ورق مي زدند تا شعري انتخاب آنند 

 : صدايي بلند شد 
 . نوئل ، نوئل ، نوئل را بخوانيم  -

زيرا از هر آلبه اي . همه بايد مي خواندند .         و ديگـران هـم دم گرفتند        
آـه دسـت آـم تازگـيها مـرده اي نـداده باشد ، بايد آواز شادي طنين انداز          

 . بشود
 : ا سونسون هميشه گوشزد مي آرد        باب
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دم گـرفتن سرود نوئل ما را به هم نزديك و آمك مي آند تا      -
 . يكديگر را دوست داشته باشيم 

      وزن و نـواها ميـزان مـي شـد ، هـر آـس هـر چه در توان داشت بلندتر          
مـي خـواند ، و بچـه هـا مجور بودند تا وقتي آه بندها را درست ياد نگرفته        

 . اند فقط برگشتها را جواب دهند 
      تـنها ملـودي بلـد بـود آه از بر بخوابند ، و چون از عهده امتحان آواز هم       
بـر آمده بود ، امتياز آن را داشت آه مانند ماريتا ، و فلورت وارد جرگه بزرگتر       

 . ها شود 
 . ملودي ، آهنگ ما را درست آن  -
 . صبر آنيد ملودي رهبريمان آند  -

  او هـم بـه راحتـي آهـنگ و آواز را وزن مـي داد و بـا صـداي لـرزان خود                
 . خوانندگان را به همراه مي آشيد 

از هر .         پـدر سونسـون ، پيـر ديـر هـم تكخـوان بسـيار بـا ارزشـي بود             
سـرود يكـي دو بيت بيشتر بلد نبود ، منتها با ذوق و شوخ طبعي سرشار        

هنش مي رسيد مي ساخت ، عبارت هـر چـه به ذ  . آنهـا را جـور مـي آـرد          
بـندها را عـوض مـي آـرد و با آلمات بومي به برگشتها شيريني و گيراني        

 . مي داد 
 . چشمي مي آرد           و با سورپريز چشم هم

بجـز ميشـو پـدر خـوانده هيچ آس نگفت آه حضرت يوسف        -
 . نمي تواند پدر خداوندگار باشد 

 :        سورپريز هم جواب مي گفت 
ــد  ا - ــان شــيريني خوشــمزه مگذري خــانم ســين ســين  . ز زن

 . آلوچه اش خوردني است
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     سـپس همـه خـنده آنان ابراز دلسوزي مي آردند ، چون مي دانستند      

 آـه آلـوچه درسـت مـي آند سالهاي سال است آه       سـين سـين   خـانم   
 . درمان پيدا آرده است  زخمي بي

 :  برود پشتش مي آمد      ولي پدر سونسون بي آنكه از ميدان در
مـريم ، منـزل خادمـه آليسا ديد آه پي ير مقدس مشغول        -

 .دزدي شمعهاست 
 :        از آوچك و بزرگ قاه قاه مي خنديدند و پدر سونسون دنبالش آمد 

اي عجـب از شـما ، پـي يـر مقـدس در پس محراب و شمع        -
 دزدي ؟ 

ــز و نيشــدار و ســورپ    ــه برگشــتهاي ســخريه آمي ــي ب ــا         همگ ريز و باب
 . سونسون گوش مي دادند و ريسه مي رفتند 

       دوران مذهبـي عيد نوئل ، به اين شيوه روح پيدا مي آرد ، و چنان تند    
با آنكه پولي در بساطها نبود و . مـي گذشـت آـه آسي متوجه نمي شد       

خانـوارها بـراي بخـور نميـر مجـبور بـودند زمين و زمان را به هم بدوزند ، باز            
 . تدارك عيد نوئل و سال نو با تب و تاب تالش مي آردند براي 

        در باغچـه هـاي پيـرامون آلـبه هـا  ، بـوته هـاي انگـور فرنگي به دانه           
 . جايي نبود آه آب را نگيرند . هاي سرخ و بيشمار آراسته بود 

 :          سورپريز مي گفت 
عيد از بـين بـردن سـنتها البد حكمتي دارد ؛ ولي براي من          -

و همه زنهاي جوان و جا افتاده را . نـوئل بـدون آب انگـور عيد نيست      
و باز . تشـويق مـي آـرد آـه يـك بطـري شربت انگور فرنگي بگيرند        

 : توصيه مي آرد 
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شيشـه بطـري بايـد سـفيد باشـد تـا انگـور رنـگ خونش را             -
 . . . نشان دهد 

ا پنج انگشتش آاري         حتـي شـريزل ، آـه بنابـر عادت خوش نداشت ب      
بكـند ، سـه تـا بطـري شـربت انگـور گرفته بود ، يكي را براي اورلين ، يكي         
بـراي پرسـتار مهـربان و فـداآار بـيماران و سـومي را براي بچه هايش تا در          

 . ايام عيد دلشان حال بيايد 
        شـريزل مـي خواسـت بـه هـر قيمت باشد پيش از نوئل برود سفر تا         

وقتـي خواسـتند از ايـن بـرنامه منصرفش آنند ،     .  ببنـيد  امـيدك ، پـدرش را   
 : قرص و پا برجا جواب داد 

آخـر آن بـيچاره بايـد بچـه اش را ببيـند ، بايـد به چشم خود           -
 . ببنيد فرزندش چقدر به او شبيه است 

ــتاده     ــزي اف ــه دل زه زل چي ــند ب ــي گفت ــيها م ــيده  .         بعض ــده اي عق ع
واند خود و ديگران را قانع آند آه در قبال داشـتند آه پيش از هر چيز مي خ      

شـوهرش از چيـزي آوتاهـي نكـرده اسـت و در ضـمن بـه آنها آه گوشه و          
 . آنايه مي زدند تو دهني هم زده باشد 
 :          بودند آساني هم آه مي گفتند 

درسـته ، شريزل در وفاداري به اورلين سنگ تمام گذاشته      -
 . زگار سياه انداخته است حال آنكه شوهرش او را به اين رو

هميشه پشتيباني .       مـي يـونت ، بهترين دوستش هم از آن جمله بود    
او را مـي آـرد و مـي گفـت آسـي حـق نـدارد پشت سر زه زل بد بگويد ؛           
خـوب بلـه ، زن زيـاد پـرآاري نيست ، براي آنكه چه در زمان بچگي و چه در       

 . دوره شوهرداري لوسش آرده اند 
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 :  نت اين را هم مي گفت نه

زه زل حالتـي دارد آـه راحـت مـي شـود با او سرشوخي را        -
بـاز آـرد ، و از ايـن اخالقـش اسـتفاده مـي آنـند ؛ ولـي قلبي بي            

 . از آن گذشته مادر خوبي است. آاليش دارد 
 امـيد تـنها مـي يـونت بود آه خوب مي فهمد چرا شريزل      –       در خـوش    

بود ، پانزده روز در ميان بايد بكوبد و خود را به آـه از هـيچ مـردي روگـردان ن         
تنها نه نت .  هياسـنت برسـاند تا به شوهر بيمار خود سري بزند      –سـنت   

مـي فهميد آه براي چه زه زل وادار شده به هر قيمت باشد اميدك آوچولو   
 . را به ديدن پدر ببرد 

ي نيست آه       شـريزل بـر آن شـد آـه جزيره باس تر را بپيمايد ، اين راه     
چند . . . بشـود پـياده رفـت ، تـازه ديناري هم نداشت آه چيزي آرايه آند          
مدام . . . روزي در ايـن فكـر بـود آـه از آجـا مـي شـود اندك پولي گير آورد           

 : با خود مي گفت . ذهنش مي رفت پيش آلبر 
هم او بود آه . سـر تولد اميدك آوچولو خيلي بزرگواري آرد        -

ــا نخــو  ــو ت ــه مــا يــك اســكناس ن ــين . . . رده داد ب ايــن رازي اســت ب
 . خودمان 

      شـريزل از ايـن قضـيه بـا هـيچكس حتي با مي يونت حرفي نزده بود ،        
بخصـوص بـا مـي يونت ، چون از احساسي آه مي يونت و آلبر به همديگر     

 . داشتند بيخبر نبود 
     آلبـر هـم مانـند شـريزل از ايـن آمـك چيـزي به مي يونت به مي يونت         

ايـن اسكناس را او خيلي طبيعي از روي شور برادري و بي    . . . نگفـته بـود     
ــود   ــيا آمــدن امــيدك ســخت او را  . . . هـيچ حســابي بخشــيده ب شــرايط دن

 . برانگيخته بود 
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. ولـي در ايـن سـه مـاه خيلي حرفها درباره شريزل به گوشش خورده بود          
آنقدر خشك بود سـر در نمـي آورد ايـن زنـي آـه هـنگام حضـور شـوهرش              

ــا تــي    ــد ب ــا پيشــكار و بع ــود ب ــه اي  –چگــونه توانســته ب ــا بچ ــه ت ــدر ن  ژرژ پ
همخوابگـي آـند آـه چيـزي هـم نداشـته به او بدهد ، آسان ديگر هم به            

 . آنار 
 :            با خود گفت 

 . به زنها نبايد زياد اعتماد آرد  -
بت به من خواهد        و بـا آب زيـر آاهـي بـه خـود نويد داد آه روزي هم نو        

 : رسيد و پيش خود گفت 
 چرا بخت من پهلوي او ياري نكند ؟  -

       و بـا بـردباري انـتظار آن روز را مـي آشـيد ، بي آنكه براي تور انداختن           
قربانـي فرصتي را از دست دهد ، هر وقت به وي بر مي خورد چشمكي و       

ا منتهاي جملـه عاشـقانه اي نـثارش مـي آرد ، و در اين بازي شطرنجي ب       
 . راز داري آرام آرام پياده هايش را به پيش مي راند 

         بنابـراين وقتـي آـه شـريزل در برابـر گـرفتاريهاي به بيچارگي افتاد و        
ــناري پـول ، بـراي رفــتن بـه بـاس         ــر -پـاك درمانـده شــد ، و بـا نداشـتن دي ت

ي روم با خود گفت هر چه باداباد ، م. سـماجت آـرد زمينه آامًال آماده بود        
 . از آلبر صد فرانك قرض مي آنم 

         آن روز ، ديـر مـي گذشت و خورشيد آه آامًال باال آمده بود با گرماي      
 . خود نزديك بودن ظهر را خبر مي داد 

        تـا ايـن وقـت روز هـم شـريزل نتوانسـته بود چيزي براي ناهار بچه ها        
 عت موعود ناهار بودند ، راه بيندازد ، بچه ها بيصبرانه چشم به راه سا
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هـر چه باشد ، چون معده هاي آوچكشان به يك ميوه ، يك گالبي هندي ،     
 . يك دانه موز ، يا يك تكه نيشكر عادت آرده بود 

 :         شريزل ، با دلي گرفته به بچه ها نگريست و مصممانه گفت 
 برايشان يك خوشه. چـاره اي جـز تهـيه صـد فـرانك نيست          -

مـوز ، يـك چـارك قـند و دو لـوله آاآائـو مـي خرم ، باقي اش را هم           
 . فردا خرج راه مي آنم 

ــر                  پـس از خـرجهاي توسـن بـر سـر گورسـتان و جشـن آليسـا ، آمت
شريزل ، به . آسـي پـيدا مـي شـد آـه بشـود ازش صـد فرانك وام گرفت          

. بود به اين مبلغ هم محتاج . راسـتي آسـي را سواي آلبر سراغ نداشت    
 : با خود گفت 

اگـر شـده خـودم را بـه آب و آتـش هـم بـزنم بايد اين پول را           -
 . فراهم آنم 

ديگـر از خمودگي بيرون آمد ، بلند شد و با گامهاي مصمم راهي آلبه آلبر    
 . شد 

آنگاه .             جـوان تماشـايش آـرد و لبخـند زنـان تعـارفش آـرد بـرود تو          
 : گفت 

 .من مي توانم گره از آارت باز آنم با آمال ميل ، زه زل ،  -
قلب شريزل از شادي .        سـپس آـيف آهـنه و قراضـه اش را برداشـت        
 . . . سير آردن بچه ها و سفر فردا شروع به تپش آرد 

       آلبـر يـك اسكناس صد فرانكي در آورد و باز لبخند زنان به زن نگاه آرد     
 : فت آه از ديدن اسكناس به هيجان آمده بود گ. 

همسـايه ، چطـور ازت تشـكر آـنم ، خـدا صـد برابر عوضت             -
 . دهد 
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       جـوان نـزديكش رفـت ، اسكناس را پيش برد ، دستش را گرفت و او را       
ولي زه زل جنب نخورد ، حتي آوچكترين . بـه سـوي خـود نزديكتـر آشـيد        

يد آنوقت مرد او را به سمت خود آش. حرآتـي نكـرد آه توي ذوقش بخورد     
زن آهسـته خـود را پس آشيد ، سر   . . . ، در بغـل گـرفت و اسـيرش آـرد          

پـنجه بلـند شـد و بـه نرمـي تالش آرد تا دستهاي نيرومندي را آه به دور           
وقتي جوان لبها را به گردنش آشنا . آمـرش گـره خـورده بود از هم باز آند      

 آـرد زن احساس آرد آه رفته رفته دارد چيزي در وجودش ذوب مي شود ،   
انگـار يـك شـمش يخ بود ، بي مقاومتي گذاشت بر روي تخت لكنته چوبي     

مرد پيروزمندانه در آغوشش آشيد ، . آشـانيده شود تا مرد از او آام گيرد     
عرق ريزان و نفس . سـر مسـت و سرشـار گشـت ، سـپس از شـور افتاد            

 . زنان به آنار او لغزيد 
با . . .  آلبـر بيـرون آمد              شـريزل هـيچ پـي نبـرد آـه چگـونه از آلـبه          

. . . ايـنهمه ، در آن آشفته حالي فليسيته را ديد آه آمينش را مي آشيد    
آنـوقت شرمسـار شـد و بـا سراسـيمگي و خفـت ، بـه سمت آلبه و بچه           

حاال « : ولـي بـراي دلخوشـي و آرامـش دادن به خود گفت      . هـايش دويـد     
چون اسكناسي آه در » . . . مـي شود چيزآي به بچه ها داد ، آه بخورند   

 . ميانه گير و دار از دست آلبر زمين افتاده بود ، او برداشته بود 
 اميد پيچيد آه شريزل –         هـنوز آفـتاب غـروب نكرده در سراسر خوش      

فليسيته آه براي سست آمدن او با . . . عاقـبت بـه دام آلبـر افـتاده است      
بـه سـرعت خبـر را در     ژرژ شـوهر خـود آيـنه اش را بـه دل داشـت ،      –تـي  

آبـادي پخـش آـرده بود هر چند آه آن بار شريزل چيز آمي به دست آورده     
 بود ، و ناني آه از اين راه از گلوي بچه هاي فليسيته بريده بود ، 
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 . چيز قابل توجهي نبود 
 اميد هيچ اثري نگذاشت –            امـا ايـن قضـيه در تـدارك نوئل در خوش      

رم نوشابه اي آه با پوست سبز پرتغال در آفتابرو براي  . و آـاري لـنگ نشد   
 . سال نو تهيه مي بينند همه جا در بطريها و تنگها آماده بود 

آه زير تختها يا گوشه آشپزخانه پاآاال             سـيب زمينـي هاي هندي     
هـا تـل انـبار شـده بـود زير و رو مي شد تا صافترين شان براي شب عيد و       

 . ا شوند ، در اين روز شادي فقط پاآاالي آنها خورده مي شد روز نوئل جد
» نخود جنگلي «          يـك روز جلوتـر از نـوئل ، زنهـا و بچه ها براي چيدن          

دسـته جمعـي نخودها را پوست مي آندند ، و بچه ها دورشان حلقه مي      
 . حتي يكدانه از اين نعمت خداداد را نمي گذاشتند حرام شود . زدند 

     در چيلكهايـي آـه در زاويـه آلـبه هـا از آب بـر آـه پر شده بود آنها را              
به ) ١ (آامپشپشته هاي هيزم . مـي شسـتند ، پاك و پاآيزه مي آردند     

خانـه هـا آورده شـده ، آاردهـاي بـزرگ تيـز شده ، پاتيلهاي بزرگ سياه از         
از آتـش هيـزم ، شسـته و تميز دمرو نهاده بودند تا خشك بشوند ، خوآاي     

 . همه جا بي خبر در انتظار سر بريدن بودند 
براي آنها ، اين .          پسـر بچـه ها براي آشتار خوآها بيتابي مي آردند        

 نمايش مردانه اي بود آه نمي شد از آن گذشت ، اگر آسي دلش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درخـت مـناطق حاره آه چوبي سخت و خوش سوز دارد و از آن ماده اي      . ١

  م –. ه مي شود سرخ رنگ گرفت
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چون دختر ها رويشان را بر مي . را نداشـت ، دختـر بچـه قلمـداد مي شد          
 . گرداندند و طاقت تماشاي سر بريدن را نداشتند 

.          از ايـن نمـايش گذشـته ، در آن سودي بود آه آمتر دست مي داد     
 بري ، چوب. . . بـراي آن هـر آـاري آـه بهشان مي گفتند انجام مي دادند        

حمـل الـوار بـراي سـاختن ميـز آارگاه ، سطل سطل آب آوردن ، علف زني         
بـاداس ، بـه همـه آارتن مي دادند تا بادآنك خوك را بگيرند و مانند يك توپ     

و گرنه . ايـن تنها سر خوش و شاد با آن بازي آنند  . حسـابي بـادش آنـند     
بازي فوتبال زير در روزهـاي ديگر جز ميوه آاج چيزي نداشتند آه يكريز براي    

 . . . پا بيندازند 
            جلـو بعضـي آلـبه هـا از بـرگهاي بـه هم بافته نارگيل چفته هايي          
زده بـودند تـا از خويشـاوندان و دوسـتاني آه براي نوئل مي آمدند دور هم        

نوبه به نوبه اين برادر يا آن خواهر ، اين عموي پير  . . . باشـند پيشـواز آنند      
 . ه از ايشان دعوت مي آردند يا آن دختر عم

          نـوئل ، شادماني به هم رسيدن و همديگر را بغل گرفتن ، خوردن و       
ــا    ــيمه شــب ، زدن و پايكوبــي ت ــيايش ن نوشــيدن و آواز خوانــي ، و پشــت ن

 . سپيده دمان بود 
 :          هر يك از ديگري مي پرسيد 

  . . ! .پس بابانوئل از آجا مي گذرد ، خانواده آجاست  -
        شـب پـر ســتاره نـوئل ، بـا راز و رمــزهايش بـه آرامـي از موســيقي و       

، آآوردئـون ، آوازها و خنده  ) ٢(گـروآا و ) ١ (شاشاسـياك نـواي سـازهاي     
 ها و 

 
 
 
 
 .  م –.  سازهاي بومي جزاير آنتيل ٢و١
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رايحه رم و پونچ با بوي خوك سرخ شده و . فـرياد هـا سرشـار مـي گشت          
 . ون فلفل زده در هوا موج مي زد سوسيس

          گويـي حاصـل ضـيافتي پر برآت و نويد بخش است آه در اين شب       
آـه خـنكاي تـازه اش را بـه سـان قطـره هـاي عشق شبنم وار بر دلها مي         

 . افشاند ، هر آس از آن سهمي دارد 
 تـر برگشت به آلبه اش رفت و در را به روي  –         شـريزل چـون از بـاس     

 . پنجره ها را نيمه ال آرد . از همه روگردان شد . خود بست 
پنهاني .          تـازه از حاشـيه آـوخهاي آارگران آشتزار هم برنگشته بود       

از پـاي ديـوار گاودانـي گذشته خود را الي درخچه هاي عود و تيبوم انداخته     
ه رسانده بود از آـوره راهها ، با يك دور طوالني خود را از راه خارزارها به خان      

 . . . تا آسي نبيندش 
         ولـي سـورپريز آـه به قول معروف پشت سرش هم چشم داشت ،         
برگشـتن وي را ديـد آه خسته و آوفته ، اميدك را به دوش و آارنتي آه با        

سورپريز . ريسـمان بـه شـكل چليـپا بسـته شـده بـود بـر روي سر داست          
 : دلسوزانه پيش خود گفت 

ــيچاره زه زل  - ــر فشــار  . ب ــند مــا زي آســاني هســتند آــه مان
سورپريز . نيسـتند و خبـر ندارنـد مـا ايـنجا چه زندگي سگي داريم           

بـراي عـيدي يـك آيسـه نخود جنگلي پاك آرده و يك تكه آدو تنبل          
 : برايش برد و گفت 

 ثـروتمند ها هر چه بخواهند مي دهند ، فقير بيچاره ها هر        -
 : ت شريزل با وقار و ساده گف. چه بتوانند 

 !  ممنونم  -
 :        سپس همانطور آه به سورپريز نگاه مي آرد فوري افزود 
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از آن . . . شــيوه دادن . . . بخصـوص اگـر از روي صــفا باشـد     -
 . چيزي آه داده مي شود بيشتر ارزش دارد 

 حال رفيقمان چطور بود ؟  -
 . . . تعريفي نداشت ، خوب نبود !  اي  -

ولي بيش از اين توضيحي نداد .  پيشاني شريزل افتاد        چـين بزرگي بر  
تصميم گرفته بود با آسي در ميان نگذارد ، . . . درد خـود را فـرو خـورد     . . . 

مـي خواسـت رنـج بكشـد ، شـكنجه بشـود ، از درد به خود بپيچد ، درهم        
شـريزل مـي خواست بار غم و غصه هايش را تنها خودش بكشد    . بشـكند   

 . ه و سپس اصالح آرده باشد ، تا خود را تنبي
      ريگوبـر و بگونيا آه يك خوك آشته بودند ، مانند ايسمن ، براي بچه ها       
گوشـت فرستادند ، و پدر سونسون هم سهم سيب زميني هندي خود را       

پيـرامون ايـن آلبه آه با سماجت چندين روز به روي همه   . . . بـراي او بـرد      
هوا نمي رفت زنجيري مرموز و خاموش بسـته بود و آمترين دودي از آن به     

 . بسته مي شد 
       شـريزل از همـه آنهـا سپاسـگذاري مـي آرد ، ولي خودداري ار ادامه           

 . درباره رفتارش بگو مگوها مي شد . مي داد 
       ماريـتا ، آـه روح جوانـي او را تسـكين ناپذيـر و انتقامجو آرده بود ، به           

 : مي يونت گفت 
دربـاره تـو آرد ، آه بهترين دوستش بودي   بـا آن آـاري آـه          -

 . فكر نمي آنم بتواني ازش فقط گله مند باشي 
 :        مي يونت جواب داد 

 . مي توان گله مند بود اما نمي توان سرزنشش آرد  -
 
 

www.IrPDF.com



 ٩٠

 
 
 
 
 
 
 

        ماريـتا از ايـنهمه گذشـت گـيج شد ، اخمي آرد و به سادگي با خود      
 : گفت 

نچه وانمود مي آند آلبر را دوست پـس مـي يونت آمتر از آ    -
وگـرنه نمـي توانسـت از خـيانت زه زل و آلبـر چشم       . . . مـي دارد    

 . پوشي آند ، جز اين نيست 
      ماريـتا ، خـودش يـك چنين خيانتي را ، آنهم از جانب يك دوست ، نمي     

نمـونه آن رفـتاري بود آه از چند روز پيش با ميرت   . توانسـت نـا ديـده گيـرد      
ونـيا پـيش گـرفته بـود ، آنهـم تنها براي اينكه وقتي با ترتولين مي        دختـر بگ  

چنانكه با لحني . رقصـيد ، به گمانش آمي زيادي خود را به او فشرده بود       
 : حكيمانه به مي يونت هم گفته بود 

ــرتولين     - ــه ت ــود را ب ــنگام رقــص خ ــرت ه ــه مي مــن از آن روز آ
. آدم نيست چسـباند ديگـر جواب سالمش را هم نمي دهم ، انگار      

 . اعتناي سگ هم بهش نمي آنم 
 :           نه نت در جواب گفت 

 . اين ديگر بچگانه است  -
         و بـا خود عهد آرد هر چه زودتر بتواند اين دو دوست را با هم آشتي     

مـي يـونت هر چند ده سالي از ميرت ، ماريتا ، فلورت ، سيسي    . . . دهـد   
بيش از همه اخت بود و آنها را به » جوانتر ها « يـا ملـودي بزرگتر بود با اين        

به آنها توصيه هايي مي آرد ، . چشـم خواهـرهاي آوچكتـر مـي نگريست        
آنهـا را در جريان زندگي و خطراتش مي گذاشت ، به رازهايشان گوش مي    

 . داد ، جز فلورت ، آه به قول ديگران صندوق سر به مهر بود 
 نده اي بود آه از آغاز آودآي رفيق            ولي شريزل خواهر خوا
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در يـك سال هر دو شوهر آرده بودند ، شوهراني آه آنها   . همديگـر بـودند     
هـم بـه نـوبه خـود مـثل دو بـرادر بـودند ، و مي يونت هنگام ازدواج شريزل           

 . ينگه عروس هم بود 
 :           مي يونت روحيه ايلياتي داشت ، پيوسته مي گفت 

 .  اميد ما يك خانوار بزرگيم –در خوش  -
ــند      ــا مان ــي داد ت ــام م ــود انج ــه از دســتش ســاخته ب ــونت آنچ        مــي ي
سونسـون و سـورپريز ، گيس سفيدان جمع ، وجدان گروهي را حفظ آند ،     

 : پدر سونسون مي گفت .  اميد بذر همبستگي بپاشد –و در خوش 
 . نه نت پيك دوستي است  -

ال نو وقتي آه مردم ديدند مي يونت گام اول را به        از ايـن رو در روز سـ     
سـمت شـريزل آـه خـود را انگشـت نمـا آـرده بود برداشت دچار شگفتي         

 . نشدند 
 :        او در بسته زه زل را زد و گفت 

 . سالم ، سال نو مبارك  -
       يـك خوشـه خوشاب پرتقال و شش تا تخم مرغ هم براي بچه ها برده      

 . بود 
مي . ل زد زيـر گـريه و خـود را بـه آغوش دوست بازيافته انداخت            شـريز 

 : يونت آه به سختي هيجانزده شده بود گفت 
ــه! نـه   - گــريه نكــن ، اگــر روز سـال مــاه نــوي گــريه آنــي   ! ن

ــزي     ــي ري ــك م ــال اش ــدارد ، زود   . . . سراســر س ــگون ن ــروز ش ام
 . چشمهايت را پاك آن 

مي يونت همه درها را باز . يافتند        آنگـاه دو دوسـت حال گذشته را باز        
 آرد ، به شريزل آمك آرد تا خانه اش را مرتب آند ، و رخت عيد 
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 . . . به تن بچه ها بپوشاند 
به تعريف سفر .            ديگـر شـريزل از فكـر تنبـيه آـردن خـود بيـرون آمد          

و خوهران خـود پـرداخت ، و باقـيمانده تنقالتـي را آـه پرستار ، اداره خيريه        
به ويژه از نگرانيهاي . بيمارسـتان بـه وي داده بـودند بـه نـه نـت نشان داد          

خـود دربـاره سـالمت اورلـين بـرايش درد دل آـرد و گفت مي ترسد او را از         
دسـت بدهـد ، حـاال ديگر ، تقريبًا يقين پيدا آرده ،  و از آينده هراس دارد و       

 : ناله سر داد 
آخر من تنها با .  گذارد خـدا دارد سـزاي مـرا آف دستم مي     -

به خاطر آنها اين حماقتها را آردم ، اگر . ايـن بچـه ها چه چاره بكنم    
 . . . روزگارم همين باشد ، بميرم بهتر است 

 :         مي يونت دلداريش داد 
خـيالهاي بدي مي آني ، برادر خوانده ام شفا پيدا مي آند    -

 . ، مطمئن باش ، زه زل نوميد مشو 
ــ ــي           ب ــه آشــاآش زندگ ــاره شــريزل را ب ــونت دوب ــي ي ــرتيب م ــن ت ه اي

و همگي بايد . . . نگـرانيهاي او نگرانيهاي همگي بود    . اجتماعـي آشـانيد     
در روز سال نو ، در همه آلبه ها ، جامي از مشروب يا پونج  . آمكـش آنند    

يـا انگـور فرنگـي بـه سالمتي اورلين غائب ، و شريزل همسرش و فرزندان        
 . . . چكش نوشيدند مظلوم آو
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 اميد نسيم سبكي از –آنگـاه در ايـن آغـاز سـال نـو ، در همـه جـاي خوش         
» شاهان مجوس « پـس از برگـزاري مراسم مذهبي    . امـيد وزيـدن گـرفت       

. . . ديگـر مقـدمات آن فـراهم مـي گشت     . حـرف محصـول سـرزبانها افـتاد      
له هاي زنگزده واگنها روغنكاري و گاريهـا و ارابـه هـاي دسـتي تعميـر و مـي         

رنـگ مـي شـد ، سـوراخ سنبه هايي آه بارانهاي موسم زمستان درست          
 . آرده بود ترميم مي شد تا بهتر بتوان ني ها را به ارابه ها رساند 

         آخـرين پـرچمهاي گـل همچون چادري از آرك روشن به آرامي برفراز         
 . اب مي خوردند درياي سبز و موجدار آشتزارهاي نيشكر ت

رفته رفته . . .         بـادي خـنك و شادي بخش چهره ها را نوازش مي داد        
 . خنده ها صافتر و بلندتر مي شد 

 امـيد ، همگي به انگيزش پدر سونسون و ريش سفيدها  –        در خـوش    
سخت باور داشتند آه در موسم سرما نيروهاي فوق طبيعي زور خودشان    

بـاران ، بـاد ، گـردبادها ، بـي آاري ، بي     ! ن مـي دهـند   را بـه آدمـيان نشـا     
 . . . پولي و همزاد آنها بينوايي ، گرسنگي ، نابودي و مرگ 
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        از ايـن رو بـا آغـاز آارنـاوال آـه اندآي پيش از برداشت محصول برگزار       
 . مي شد  گفتي موسم آسادي آار دفن مي شود 

بــراي دور آــردن   . حكــم وردي را داشــت             بــراي همــه ، آارنــاوال    
 . شوربختيها و گريز از چنگ موسم لعنتي آسادي آار 

پدر سونسون .          امـيد بـه تغييـر و تحول همه دلها را به شور مي آورد       
 : مي گفت 

 . بايد بيكاري نفرين شده را تاراند  -
ه بايد حال        از آـوچك و بـزرگ ، همگـي با اين پير فرزانه همرأي بودند آ     

همه اميدوار بودند خودشان هم عوض شوند ، دوست . و هـوا را عوض آرد    
داشـتند اخالقشـان تغييـر پيدا آند ، جنسشان ، وضعشان ، ولو براي چند       

 . ساعت هم شده باشد ، ديگر گونه شود 
 :            ترتولين به ماريتا خيلي جدي مي گفت 

 دگرگوني نظم موجود بـا پايـان گـرفتن بـيكاري ، بايـد منتظر       -
 . بود 

 :        ماريتا قاطعانه مي افزود 
مـا شـاهد سـپري شدن موسم زاريها مي شويم و       ! البـته    -

و . بـه چشم خود مي بينيم آه خنده ها جايگزين اشكها مي شود     
 . اين ماييم آه اين تغيير را پديد مي آوريم 

پاك آرد ، آندزدايي آرد  . . .       از ايـن رو دوران آارنـاوال آار تزآيه را آرد        
آنگاه هر آس به درمانگاه خنده و شادي و شوخ طبعي . دفـع بـديها آـرد      . 

 . رو آورد و به غريزه هاي خيامي ميدان داد 
        سـورپريز ، پـدر سونسون ، استليا ، برتيلي ، پيش آسوتها ديگران را     

 د تا با آيينهايي به خوشگذراني و پايكوبي فرا مي خواندند ، دم مي گرفتن
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 . آه برايشان باقي مانده بود آنها را به حالت آوردند 
 

        برتيلـي بـه بچـه هـا يـاد مـي داد آـه ميوه آاج ، قوطيهاي آنسرو يا           
روغـن داغ آـنهاي آهـنه را بـه دم سـگها و گربه ها ، حتي به دم خروسها           

 . بند آنند 
 . خستين قربانيهاي اين سال شدند        سگ ايژن خپله ، گربه مانمانو ن

      بـي آنكـه آسـي بويـي ببـرد ، روزي ايـن حيوانهاي دم بسته با ساز و          
بچه ها با پرتاب سنگ آنها را آيش . دهـل از بلندتـرين نقطه تپه رها شدند     

از هياهوي آر آننده اي آه به راه افتاد ، همه مردم از آوخها بيرون   . دادنـد   
 : اد سر دادند ريختند و خنده و فري

 . ولشان نكنيد ! بالشان آنيد ند -
       ديگـر بچـه هـا ، از دختـر و پسـر ، بـه يـاري مـي شتافتند ، و چوب به           
دسـت عقـب سـر حيوانها مي گذاشتند تا هول و هراس آنها را بيشتر و دو     
آنهـا را تيزتـر آنند ، نوئميز پاپي بر سينه صليب مي آشيد و تكرار مي آرد    

 : 
بـزرگ ، آنهـا را ببخش ، خداوندا ، آنها نمي دانند   اي خـداي     -

 . چه آار مي آنند
      نوئميـز ، آـه زنـي خشكه مقدس بود و به جهت مراودات مذهبي خود       
را برتـر از ديگـران مـي پنداشـت ، تـازه خـودش هميشه آماج شوخي هاي         

 . محال بود آلكي سرش سوار نكنند . دوره آارناوال بود 
هـنگام نماز ، در آن ساعتي آه همه در آستانه آلبه مي        روزي عصـر ،     

نشـينند و هـواي خـنك غـروبگاه را مـي خورند ، نوئميز از دآان به آلبه مي       
آمـد و پشـته اي گون و خار خسك را آه چون دم به دامنش وصل شده بود        

او راه خـودش را مـي رفـت ، و خبـر نداشـت آه چه      . از دنـبال مـي آشـيد     
  -نايه ها از هر سو نثارش مي شود ، تا آنكه سورپوزخندها و گوشه آ
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 : پريز دشمن سوگند  خورده اش به ريشخند داد آشيد 
ايـن مقدسـه خـانم همين يك دم آمش بود ، هفت تا ديگه       -

 . . .  هم بهش وصل آنيد
 امـيد آارنـاوال بـر پا بود ، مردم مي خنديدند ، عقده     –      ايـنك در خـوش      

 . ري را خالي مي آردند و نگرانيها را آنار مي گذاشتند هاي ايام بيكا
     تفـريح بچـه هـا هـم ايـن بـود آـه سـر بـه سـر سگ و گربه هاي محل            

 . بگذارند 
 .       سيسي و ملودي امسال ترانه اي براي اين بازي ساخته بودند 

 هر چه قابلمه آهنه داريد بياوريد
 تا براي خنده ببنديم به دم سگ

 يي شدهچون بد بال
 از بس عوعو آنان عذاب مي دهد

 :       ديگران پاسخ مي دادند 
 آار از اين حسابي تر نمي شه

 سگه بد سگي است
 باشد ، باشد

 بايد سگ بد را پدر سوزاند
 چون بد سگي است

        بچـه هـا يكسـره بـه بـازي ديگـري آه پدر سونسون اختراع آرده بود            
 آه با نخ ويك ساقه ني بلند درست آلتـي را . خـود را مشـغول مـي آـردند      

وقتي . شـده بـود و بـه يـك تكـه تخته وصل مي شد در هوا مي چرخاندند        
 يك دوجين از اين ابزارها ، درست در ميانه روز ، در هوا چرخ مي خورد ، 
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چـنان غوغايـي بـرپا مـي شـد آـه انگـار شيطان با يك گله گاو نعره آش از          
 . ذوزخ سر رسيده است 

حاال نوبت .         قطعـه هـاي هجـو آميـزي بـراي اين و آن دم مي گرفتند          
مانمانـو و نوئميـز بـود آـه نـام آنهـا را بـه آخـر تـرانه هـا مي چسباندند و با             

نوئميـز ، آشـيش مانمانـو و الميـر را دسـت مــي      » آـرئول « اشـعار بومـي   
 . انداختند 

 نوئميز هر بامداد در محراب
 نزديك مي شود

 ي آشيشچرا آه آقا
 بر سر درس ديني

 نوحه سرايي نمي آند
 .        باز هم مي خواندند 

در .  امـيد در تـب و تاب آارناوال آماده حرآت به ده مي شد     –        خـوش   
خانـه مي يونت گرد مي آمدند تا نقشها را سر شكن آنند ، روي ترانه ها ،   

رتكها و جامه چهـره هـا ، صـحنه هايـي آـه بايد بپردازند مذاآره شود و صو        
 . هاي بدلي مختلف را تهيه ببينند 

ــژن        ــناك بـه نـام اي          از سـالها پـيش ، قــرعه صـورتكهاي شـاخدار و هول
ريگوبر پيشنهاد آرد به . . . خـپله ، ژسـپر ، تـي ژرژ ، و اورلـين خـورده بـود          

جامه هاي بسيار ساده .جـاي اورلـين آه امسال غايب است شرآت جويد      
يك مشت گوني پاره و آيسه ، برگهاي . يجاد نمي آرد شـان مسـئله اي ا    

ــود ،     ــژه چــندتا شــاخ برايشــان آافــي ب ــه وي خشــكيده مــوز و آــاه نــي و ب
شـاخهاي اعـالي نـوك تيـزي آـه از هفته ها پيش از آشتارگاه جمع آوري ،       

 مودس آوچولو . شسته ، پاك ، روغنمالي و جفت جفت سوار آرده بودند 
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 اريكآه وارد جرگه مي شد ، او مأمور بود آه با هـم امسـال بـار اولش بود     
نقابداران شاخدار . پشـت سـر هـم تازيانه علفي بلندش را دورسر بگرداند       

مـودس از صـبح تـا شام از بازي پر سر و صداي خود    . را بـه جلـو هـي آـند       
دسـت بـردار نـبود ، جست و خيز مي آرد ، و با تردستيهاي دليرانه تازيانه       

 . صدا در مي آورد اش را در هوا به 
       پـدر سونسـون ، بـا وجـود بـاال بودن سن و دردهاي پيري ، باز هم يك        

 موآوزومبيبـار ديگـر ، در برابـر اصرار همگاني ، پذيرفت آه نقش بيمانند     
در . خـود را بـه گـردن گيرد؛ يعني ارباب لند هوري آه از همه درازتر بود      ) ١(

ن در سوار شدن روي چوبپاهايي  امـيد و آن اطـراف ، پـدر سونسو     –خـوش   
 . به آن بلندي رو دست نداشت 

بچـه هـاي  مـن ، خـيال مي آنم آه اين بار آخري باشد آه       -
جـوانها بايـد ايـنجا هـم جاي ما     . . . همـراه شـما بـه راه مـي افـتم       

 . قديميها را بگيرند ، و همچنان گامهايي دورتر و بلندتر از ما بردارند 
ه شـادمانه و غـش غـش خنده نقشهاي عجيب و بد            زنهـا ، بـا هلهلـ      

مانمان به شكل دايه ، فروشنده . هيبتـي را ميان خود تقسيم مي آردند     
آرئولهاي زيبا يك : در مي آمدند ) ٤ (ماتادور، و ) ٣ (مـان هيبه  ،  ) ٢ (دلـو 

 . دسته شيطان ماده عجيب مي شدند 
 جز ملودي آه پرنده        در خـوش امـيد دختري نبود آه به ريختي در نيايد   

 اي دلكش و خوش آواز مي شد ، و فلورت آه طبعًا محكوم بود 
 
 
 
 
 
 
 
  م –. مردي آه روي چوبپا برقصد  .١
 .  م –.  زن فريبكار و شرور  .٢
 .  م –.  روح شر و فتنه گري  .٣
 .  م –.  زني آه امتيازهايش را به نمايش مي گذارد  .٤
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جازه نداشت در عيدي آه از امتـياز يـنگه حضـرت مـريم را داشـته باشـد و ا         
فلورت براي قاطي شدن با دختران . شـيطان الهام مي گرفت شرآت جويد   

 . ديگر دلش پر مي زد 
         چـندين آيسـه آرد را شكافته و شسته و آفتاب داده تا بتوانند از آنها      
مالفـه هاي سفيد بزرگ درست آنند و مانند آفن سرد صورتكهاي مرگ را       

د ، و بـه جـان آسـاني بيـندازند آه مي خواستند آزارشان      ميانشـان بپيچـن   
 . رسانند 

اش » زيبايـي ، روشــنايي  «            فانـوس جـادو يـا شـهر فــرنگ هـم بـا       
 . آماده شده بود تا هر آس بخواهد اسرارش را تماشا آند 

         صـورتكهايي هـم داشـتند به شكل سياهان آبنوسي آه خود را سرا     
ره تيره نيشكر اندوده بودند و چشماني آه از شرارت برق پـا بـا قيـر يـا شي      

 آه خود را با قرمزدانه هاي آارائيبمـي زد ، تـا بتوانـند بـا سرخپوستهاي        
اين هر دو دسته . . . بومـي سـرخ آـرده بـودند ، چشـم همچشمي آنند       

را آه از ترس رنگشان پريده بود ) ١(بايـد روسريهاي سفيد و آهار دار زناني     
د ؛ و پوشاك سفيد بوزينه اي را آه صاحب آارخانه بود و گترهاي    چـرك بكنن  

ولي هيچكس ميل نداشت . . . برقـي داشـت هـر چـه بيشـتر لك بيندازند         
بر سر انتخاب . نقـش زنـان سـفيد پوسـت يـا آارخانه دار را عهده دار شود       

ايـن نقشـها همـه سـاله بگـو مگـوهاي طوالني و مفصل در مي گرفت ، تا            
ز يـا پـدر سونسـون بـه آنهـا حالي مي آردند آه آن صحنه        عاقـبت سـورپري   

 . چقدر اهميت دارد تا راضي شوند 
 
 
 
 
 
 
 
 
آـنايه از زنـان اروپايـي سـفيد پوسـتي آـه از آغاز دوران استعمار به             .١

 . م –. منطقه آمده اند 
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 اميد ، آه همه –         آري بـا شـادماني و شـور رژه مرسـوم گروه خوش          
چه . آن آشنايي و عالقه داشتند تدارك ديده مي شد  تماشـاچيها خوب به     

ي برتيلي » گروآا« لباسـهاي مـبدل و صحنه هاي مسخره آن ، چه آهنگ        
 آه شيطانهاي آاالندا   و   روزلها و رقصهاي ) ١(شاشـا ، و زخمـه هـاي     

 . مادينه مي آردند همه و همه باب پسند اهالي بود 
خيلـي زود آتش را علم آرد تا قهوه             مـي يـونت بنابـر عـادت ، صـبح       

ناگاه . و مانـند هر بامداد ، در فكر و خيال آينده بود  . صـبحانه را آمـاده آـند         
مي يونت شتابان . . . صـداي گـريه بچـه اي از آلبه پهلو به گوشش رسيد      

وارد آنجـا شـد ، همانجـا آـه بچـه هـاي خـوابش را روي جـل و پـالس آــف          
 . چوبي گذاشته بود 

 .  اين همان روزان بچه آوچكتره بود آه گريه و ناله مي آرد         
ــونت آـنار پســرك خـم شــد و دسـتش را روي پيشــاني داغ او               مـي ي

 : گذاشت و گفت 
 ! واي خدا ، از تب مي سوزد  -

ــبه پـاره آــرد ، آب نمــك              فـوري تكــه پارچـه اي از رخــت آهــنه هـاي آل
پارچه را خيس آرد ، اندك فشاري درسـت آرد ، آمي هم رم در آن رخت ،     
 . داد و روي پيشاني سوزان روزان گذاشت 

         بـه نرمـي بچه اش را بوسيد ، شكم ورم آرده و براقش را مالش داد     
، انگشـتها را در مـوهاي حلقه حلقه اش فرو برد ، يك بار ديگر  بوسيدش و        

 . با چشمهاي اشكبار سر پا بلند شد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. نتيلي و لروز و آاالندا رقصهاي قديمي آن ديار است   آ  ساز   شاشـا  .١

 .  م –
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. مـي يـونت وارد اتاقش شد و پنجره ها را باز آرد ، چون ديگر روز شده بود     
همچـنان آـه سـرگرم مـرتب آـردن تخـت و اتاق خود بود ، گوشش به ناله        

دلش از صداي ناله و رنج بچه خردسال ريش مي شد . هـاي بچـه هم بود      
 . 

 :    با دلشوره از خود مي پرسيد     
        چه آنم آه حالش بهتر شود ؟ 

ــي را      ــراغ نفت ــه برگشــت ، چ ــيش بچ ــزش رســيد ، پ ــه مغ ــري ب          فك
برداشـت ، چـند قطـره نفـت از فتـيله آن را روي نـاف بچه ريخت و مشغول            

 . مالش شد 
ــز آـه روزان آوچولــوي مـرا آزار مــي       - امـان از ايــن آـرمهاي ري

 . بميرم براي بچه نازنينم . . . دهند 
ــاي                  لبخـندي تلـخ بـه فــرزند مـي زد ، از بـس آوفــته و خسـته بـود ن

بچه چشمهايش بسته بود ، . . . لبخـندهاي دلنشـين معمولي را نداشت      
 . و ناله آنان سرش را به اين طرف و آن طرف تكان مي داد 
و روي تخت خودش          آنـوقت مـي يـونت بغلـش آرد ، آمي تابش داد          

ولــي هميـنكه او را روي تخــت گذاشـت بچــه سـيخ شــد ، صــورتش     . بـرد  
چـروآيد ، مشتهايش با حالت عصبي جمع و آرواره هايش به هم قفل شد       

 . 
رزي جان ، رزي « :           مـي يـونت سراسـيمه صدايش زد و تكانش داد         

اشت ، بـندهايش را با نفت چراغكي آه هنوز گرماي ماليمي د » جـان مـن     
مـالش داد ، پنـبه سوخته دم بيني اش گرفت ، روغن چراغ به نافش ماليد        

 . آف سفيدي از دهان و بيني روزان بيرون زد . . . 
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بچه ها را بيدار آرد ، .         مـي يـونت وحشـتزده سـر بـه گـريه گذاشـت         
تر از مادر ديوانه وار ، شيون آرد ، بچه ها بيش. همگـي به آنار تخت آمدند     

او گـريه زاري سر دادند ، چون آنها هم مي ترسيدند و احساس مي آردند     
 . مصيبتي روي داده است 

چـند لحظـه نكشـيد آـه از داد و فـرياد مـي يـونت و بچه ها آلبه پر از در و           
نظر همگي بر آن بود آه اين يك بحران . هر آس نظري داد . همسـايه شد   

 . آرم زدگي است 
با :   ديگـران هـر چـه معلـومات داشـتند روي دايـره ريختند                سـورپريز و  

مـرزنگوش آوبـيده و نمك روي مفصلهايش مرهم بگذار ، آب نمك ولرم اماله    
پشـت مالشها و آمپرسها چاي و جوشانده بهش خورانيدند   . . . اش بكـن    

پسـرك از شـدت تشـنج بـه هـم      . . . ولـي هـيچكدام بچـه را سـبك نكـرد      . 
 .  حالش بد اندر بدتر مي شد . . .مچاله شده بود 

 .         ماريتا پيشنهاد آرد برويم دآتر خبر آنيم 
 :         خانم بگونيا گفت 

 . آدام دآتر تا اينجا مي آيد  -
 :      خانم استليا گفت 

 . مي شود بچه را با زنبه به قصبه رساند  -
 اش پريد          آلبـر ، بـي آنكه منتظر نظر مي يونت بشود ، روي دوچرخه     

 . و پي دآتر به راه افتاد 
 :          همينكه پهلوي زن پرستار رسيد گفت 

فـوري است ، بچه دچار حالت وخيمي است آه نمي شود      -
 . جا به جايش آرد 
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         پزشـك از دفتـر خـود آـه آن پهلـو بود شنيد و بي آنكه حتي در را باز           
 : آند با صداي بلند پرسيد 

  ، زنك پول دارد ؟ مان آلوترآي مي دهد ؟ پولش را  -
 :      آلبر جواب داد 

مـن خـودم مـي دهـم ، سـوگند مـي خـورم ، خواهش مي           -
 . آنم زودتر راه بيفتيد آقاي دآتر زودتر ، بچه خيلي حالش بد است 

 :           سر آخر دآتر گفت 
 . ببينم آي بتوانم بيايم ، تا عصري خودم را مي رسانم  -

ــه خـوش           آل ولـي تمــام روز را  . . .  امـيد بازگشــت  –بـر بـا ايــن وعـده ب
نزديك . . . بـيهوده انتظار آشيدند و روزان آوچولو تمام روز با مرگ نبرد آرد     

سـاعت هشـت شـب بود آه عفريت مرگ اين نهال نورس را در ربود ، بچه         
 اي آـه نـه يـك جـام شـير چشـيده بود نه يك دانه نان آرده اي ، و تنها نان        

 . . . سيرش مي آرد » قهوه آبكي« بياتي خورده بود آه هر صبح در 
 .  اميد آوبيده بود –            مرگ بناگاه بر در خوش 

ــنها                    روز فـرا مـي رسـيد و نخســتين اشـعه بامـدادي خورشـيد از ت
جسد آوچولوي سيخ شده آه . پنجـره آلـبه مي يونت به درون مي تافت        

 .  افتاده بود ، انگار نوراني شده بود بر روي تخت سفيد
           مـي يـونت ، در گوشـه اي چــندك زده ، چشـمها را چـنان بـه بچــه       
دوخـته بـود آـه گويـي مـي خواسـت نقـش خطـوط عزيـزي آـه ديگر هرگز            

 . نخواهد ديد براي هميشه در خاطرش بماند 
چند نفر از  .  . .           نوئميـز دعايـي را ذآر گرفته بود آه تمامي نداشت    

 مريم مقدس : جوانها مسخره آنان آمكش مي آردند و دم مي گرفتند 
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 . مادر خداوندگار دوشيزه مقدس ، باآره اصل  
         در بيـرون آخـرين قصـه گو معماي پر آنايه اي را نقل مي آرد و همه         

 . زير خنده مي زدند 
سـت و احسـاس مي آرد           تـنها مـي يـونت بـود آـه آهسـته مـي گري        

 . تاروپودش از هم مي گسلد ، و رگ و ريشه اش را مي آشند 
 : زني فرياد آشيد .          از جاده ناگهان صداي گاز ماشين به گوش آمد 

 . دآتر آمد  -
 . . .  خيلي زحمت آشيده ، چرا به اين زودي  -
 . مگر نمي بينيد دارد مي رود . . .  به نيت ما نيامده  -

 : تي ژرژ گفت        
چـون در مراسـم دعاي   . بـه سـراغ زن مديـر آارخانـه آمـده          -

آنـژلوس حـالش بـه هـم خورده ، نيم ساعت پيش ، دآتر خبر آرده       
 . اند 

 :          سورپريز خشمگينانه پشتش را گرفت 
حال آن آه . . . از بـس زنكه پرخورده چربي خونش باال رفته        -

 . ست خون ما فقير بيچاره ها مثل آب زيپو
          بـه واقـع هـم پزشك راهش را به سوي ويالي سفيدي ادامه داد آه     

 اميد ، بر دره سر سبز مشرف بود –بـر فـراز تندان در چند آيلومتري خوش    
از ايـن سـو و از آن سـو ، دريـاي سـبز يـا آبـي ، با رنگاميزيهاي بلهوسانه             . 

 . . . آوفت بطرزي خستگي ناپذير خود را بر پاي فرو رفته صخره مي 
        ولـي سـه سده بود آه ، تندان گزند ناپذير همچنان بر پا ايستاده بود    

 ، 
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ــبوه درخــتان پـر گــل      نهــان مــي » آتـش  « و خانـه ســفيد و زيـبايش را در ان
 . داشت 

ابتدا از باريكه راه آلبه مي .           دو سـاعتي گذشـت و پزشـك برگشت     
ا سروصدا عقب زد و اتومبيلش را پايين پاي يـونت رد شـد ، سپس ناگهان ب   

سكوتي سرد در . پـياده از دامـنه باال آمد و به آلبه رسيد    . تـپه ترمـز آـرد       
 . . . ميانش گرفت 

ناراحـت و پشـيمانزده به دشواري   .            فـوري قضـيه دسـتگيرش شـد      
 : گفت 

 . . . پس اينقدر حالش بد بوده ! اي داد ! اي داد  -
ن دم مـي يـونت به يك خيز ايستاد ، خود را برابر پزشك رساند و             همـا 

 : پيكر آوچك بيجان را نشانش داد ، و فرياد آشيد 
من بيچاره زن سياه نگونبختي . ايـنقدر مـريض بود آه بفرما     -

هسـتم ، بچـه مـن بايد هم بميرد ؛ رئيس آارخانه هم سفيده هم      
ون طبيعت گوادالوپ است اين قان. . . پـولدار ، زنـش بايد زنده بماند      

ــي ، خــائن  . . .  ــرو ، جان ــرون ، ب ــرو بي ــه ام ب ــد« از خان ــا » ســياه ب ت
 ! نكشتمت برو گم شو 

مي يونت جيغ مي . . .           و بـه شـدت پزشـك را به سمت در هول داد     
آشـيد ، مــوهايش را از خشــم مــي آــند ، و ديگــر زنهــا ، و بچــه هــا مــي    

زير افكنده ، گويي خشكشان زده باشد ، مـردها با سرهاي به    . گريسـتند   
و پزشـك بـا شــرمندگي بـه طــرف    . از ريـزش اشـك خــودداري مـي آــردند    

 . اتومبيل خود رفت 
ــته     ــنون روزان آوچولــو در قبرســتان ده خف حتــي خاآســپاري   .           اآ

 بستگان و دوستان مي يونت هر يك آنچه . آبرومند پدر را هم نداشت 
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 . ر مي آمد پرداختند آه تابوتي خريداري شود از دستشان ب

          آشـيش هـم نتوانسـت جـز چـند قطـره آب دعا بر اين تابوت آوچك            
بپاشـد ، با اندك پولي آه به وي داده شده بود آار ديگري از او بر نمي آمد     

 . 
         مـي يـونت آـه تـا انـدرون مـاتم نـوباوه اش را داشـت ، به آشتزارها          

 . بازگشت 
جـز ايـن چه مي   . . . اگـر مـن بيـنوا نـبودم روزان نمـي مـرد         -

ــد   ــواند باش ــه      . . . ت ــود آ ــر از آن ب ــنوز آوچكت ــك ه ــن طفل ــه ، اي بل
 . بگذارمش پيش بزرگترها و بروم پي يك لقمه نان 

       در تنهايـي بـا خـود حـرف مـي زد و مـي سـوخت تـا آنكه نوئميز براي              
 : دلداريش گفت

 ! ان مي شود هر چه خواست خدا باشد هم -
      نوئميـز جــور ديگــري نمـي توانســت فكــر آــند ، بـاور داشــت آــه ايــن      
خواسـت پـروردگار بـوده ، منتها مي يونت اين خواست را خيلي ستمگرانه         

 . مي ديد و قبول نداشت 
         ايـن ظلم است آه به خواست خدا آدم زن بيچاره اي باشد و دودش       

 . به چشم بچه هاي بيگناه برود 
          بـا همـه وجـودش احسـاس مـي آـرد آـه از ايـن هزار تو آه داشت          

 اميد لگد آوب –خفـه اش مـي آـرد و همـه چيـز و همـه آـس را در خوش          
 . مي ساخت ، بايد رهايي يافت 

         دوسـتان ، همسـايگان ، زن و مـرد ، همـه آدمهـا را از بزرگ و آوچك           
 . بايد از نوميدي و بينوايي نجات داد 

 :      شريزل گفت   
 
 
 
 
 
  

www.IrPDF.com



 ١٠٧

چگـونه چنـين چيـزي مـي شـود ، تـا بوده همينطور بوده ؛ نه نت ، حرف تو        
خيلـي هـم عالـي ، ولـي مـن آه راستي عقلم قد نمي دهد چگونه روزي       

 . اين وضع عوض بشود 
         و روزهـا از پي هم بر همان سان گذشت ، و خورشيد همواره در دل       

ندگان گرمسيري ديوانه ديوانه درهم لوليدند و آسـمان آبـي درخشيد ، و پر     
ماآيانها بر علفزارها نوك . . . زنـبوران عسـل از گلـي بـه گلـي پـرواز آـردند         

مردها . . . بچـه هايـي بـه دنـيا آمدنـد و بچه هايي از دنيا رفتند        . . .  زدنـد   
خـواندند ، رقصـيدند ، خـنديدند ، زنهـا دامنهاي زيباي خود را براي روز هاي          

 آمـاده سـاختند ، مـرغ نـذري آشـتند و بـراي نوئل خوآي ، و مجلس            عـيد 
و چون فردا فرارسيد سر . . . رقـص و دم گرفتن دسته جمعي ترتيب دادند     

. . . بـه گـريه و زاري نهادنـد چـرا آه چيزي نداشتند به فرزندان خود بدهند        
و بر اين سياق زندگي . . . هر چه بيشتر زحمت آشيدند گرسنه تر شدند   

 .ازهم گذشت ب
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٩ 
 

ساعت چهار صبح هواي . . . هـنوز چـند هفـته اي بـه بريدن نيها مانده بود          
هـوا در سپيده سحر خنك مي شود ، سپيده اي آه  . . . بيـرون سـرد بـود       

سرشـك شـبنمهاي روشـن بر شبي گذرا فرو مي بارد و هيچ چيز بر جاي       
 . نمي گذارد 

بـر خـود لـرزيد ، انگـار از     . . . ه مـيان دو اتاقـك نئـين لغـزيد               در حاشـي 
بـه دشـواري جــا بـه جـا شــد ،     . . . خـنكاي سـحري چندشـش مــي شـد     

 . . . آورمال  آورمال ، گويي چشمهاي ريزش هنوز پر از خواب بود 
آنجا ، شعله اي تند همچون ريسماني از .            سـايه بـه آبـدان رسـيد          

 . . . د ، او را روشن سپس ناپديد آرد دود پيچ و تاب خور
          پسـر بچـه اي آه ده سالش هم نمي شد ، نا پديد گشت ، گوني        

او پسـر خانم ارزولي بود آه اريك تي  . . . علفـي بزرگـي بـه دوش داشـت        
 . ساپوتي صدايش مي آردند 

 . خميازه مي آشيد . . .          از سرما مي لرزيد 
ويـد ، خـم مـي شـد ، چيـزي را بـا چنگ مي گرفت ،                  پسـرك مـي د    

 توبره اش 
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گويي نصف تنه . . . تا بيخ بازوي الغرش . . . را جلـو مـي آورد ، دسـتش را      
سپس دهانه آن را آه با دستهاي آوچك يخ . . . اش را در آن فـرو مـي بـرد      

 . آرده و گل آلودش قرص و محكم فشرده بود ، دوباره مي بست 
         فانوسـش همچـنان از ســويي مـي رفـت ، در مــيان تاريـك روشــن ،      
نورفانـوس روشـنش مـي آـرد ، چـون سـتاره اي آه در شب تاريك هولناك          

 . مسافر را هدايت مي آند 
         بـاز هـم مـي دويـد ، خم مي شد ، بر مي خاست ، همچنان چيزي        

 . درون توبره اش مي انداخت و باز مي رفت 
ايـن بـار ، شـتابان يكـي از پاهاي آوچكش را جلو برد و بر روي چيزي                

 . آه در علفهاي مرواريد گون از شبنم چپ و راست مي رفت گذاشت 
        لبخـندي پيروزمندانه بر سيماي اريك نشست ، دوباره بلند شد تا يك   

 . . . بار ديگر دهانه توبره اش را باز بكند 
 :         آه فريادش پا شد 

 !  اي  -
خرچنگي سمج به آن .          و بـه شـتاب انگشـت گـزيده اش را تكـان داد       

 . آويخته بود 
          پـس ايـن پسـرك از تاريكـي سـحر تاآـنون مشـغول گرفتن خرچنگ           

 . بوده است 
         توبـره اش را بـه زمـين رهـا آـرد ، تـا بـه هـر ترتيب باشد چشمهاي            

آنهايي آه در آيسه بودند حاال تقال . سـبز خـرچنگ بيـرحم را فشـار دهـد           
 . مي آردند آه خود را نجات دهند 
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 : در اين ميان بچه با صداي بلند غريد 
 . آجا مي خواهيد در برويد ! نه! نه ! اهه  -

 . و با مچ پا دهانه توبره را زير پاشنه نگاه داشته بود گرفت 
 گيره هاي درشتش را باز          خرچنگـي آـه بـه انگشتش چسبيده بود ،      

اريك سعي داشت نيش خرچنگ را آه به . آـرد ، افـتاد ، غلتيد ، و گريخت     
آن را با گوشت دستش يكجا . انگشـت خـون آلودش آونگ شده بود باز آند    

. . . خرچنگ با آنكه عليل شده بود توانست فرار آند . . . دردش آمـد  . آـند   
ود پرداخت ، همچنان در آناره پسـرك بـه چشـمهاي اشكبار باز به شكار خ      

تـاالب مـي دويـد ، علـف تـا زانـويش را خـيس مـي آرد ، خارها آزارش مي            
دادنـد ،افتان و خيزان ، برابر خاآريز ، روي غوآهاي بيرخت پا مي گذاشت و    

 . مي رفت 
 :            با صداي بلند به خود مي گفت 

به يك هفت تايش را . اگـر دو تـاي ديگر بگيرم جور مي شود     -
اسـكناس ده فرانكـي مي فروشم ، سه تايش را هم مي برم خانه     

 .براي ناهار امروز 
          در ايـن انديشـه بود آه صداي ناقوسي دور دست ، صبحي ديگر را        

 . ، در دهكده همسايه خبر داد 
         بـراي صـياد آـوچك ، صـبح سـرد و دردناآش با اين دلواپسي همراه       

 . . . چنگ ديگر به چنگش نيايد بود آه نكند دو خر
        در صـبحدم سـرد و خونيـنش ، تـنها ، يك اميد دلخوش و گرمش مي        
آـرد ، آن ايـن بـود آه شادي چشمهاي خواهران آوچكش را ببيند و صداي       

 مادر بيچاره و بيمارش را آه روي تشك آاهي افتاده بود 
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 :بشنود 
 . آوچولوي مادر ، دستت درد نكند  -

 :         و همچنان بلند بلند فكر مي آرد 
باقي پولم را . بـروم يـك دانـه نـان و دو گلـوله آاآائـو بخـرم            -

 . بچه ها توي خانه منتظرند . روغن و نمك مي خرم 
فرصت وقت گذراني .           بـاز اريـك بـه سـرعت بـه شـكار خـود پرداخت          

 سمت مسيل پايين دو خـرچنگ روي دامنه مي دويدند و از آناره به   . نـبود   
 . مي آمدند ، جايي آه دو حفره بيمروت در انتظارشان بود 

         بچـه بـا خيـزي بـاور نكردنـي ، عقـب سرشان گذاشت ، سر خورد ،         
دو پا قرض آرد ، تا سرانجام پا روي يكي از . سـرازيري را دو گام يكي دويد       

  . . .فراريها گذاشت و ديگري را گرفت و در توبره انداخت 
 :           سپس با دلي آرام ، به آهستگي گفت 

 ! خدايا شكرت ! آخي  -
        آنگـاه بر زمين نشست و بهترين خرچنگها را جدا آرد و قشنگ بسته     

 . بندي آرد 
چشم هم بگذاري مي :        در ضـمن راه سرخوشـانه بـا خـود مي گفت          

هايم حسابي رسـم بـه پـل، امـيدوارم جنسم را زود بفروشم ، چون خرچنگ     
 !جانمي ! به ! به ! به . . . اند 

         اآـنون اريـك خـنده هـاي تمسـخر آميـز مـي آـرد و ريـش انگشت از             
يـادش رفته بود ، ديگر نه خيسي لباسهاي ژنده اش را احساس مي آرد ،   

شاد بود و . نـه خـنكاي سـحرگاهي را ، نه آبي آه از بيني اش مي ريخت         
 . و عرضه آردن بسته خرچنگها به رهگذرها بس ، شاد از رسيدن به پل 
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           هـر اتومبيلـي آه پيدا مي شد ، بسته خرچنگها را به هوا بلند مي      
 . آرد و تنه اش را آمي به جلو مي داد تا آااليش را بي پروا نشان دهد 

به . . . البـد چون هوا هنوز تاريك است مسافرها نمي بينند      -
خدا . حيف است از دستتان برود ! گهاي جانانه اي   چـه خرچن  ! بـه   ! 

 . جان ، به دلشان بينداز بخرند
           و هـر دم بسـته خـرچنگش را باالتـر مـي گرفت و بطور خطرناآتري         

 . به طرف اتومبيلهايي آه با سرعت تمام مي گذشتند نزديكتر مي شد 
 را زير پا و بسته همچـنان سر پا ، نزديك پل ، توبره .          چـندي گذشـت    

سر . . . بـا چهـره اي گـرفته ، منتظـر ماند     . خـرچنگ را بـه دسـت داشـت        
سه جوان ، سه سفيد ازش . انجـام اتومبيلي آنار او دم پايش نگاه داشت       

 : پرسيدند 
 آقاي نخبه زاده ، خرچنگهات چنده ؟  -

 :  اريك با اميدواري گفت 
 !  آقا ، فقط ده فرانك  -

 : يكي گفت 
 ! چه آثيف و چه گندي ! سياه برزنگي ! واي ! ك ده فران -

 : ديگري گفت 
پسـر دسـت آـم بـا زبانـت لـبت را ليس بزن آه خامه هاي             -

 . بيني ات حرام نشود ، خودش ده فرانك مي ارزد 
 :راننده گفت 

 .سگ توله مشكي ! سياهزاده نجس  -
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 . را مسخره آردند زده           و همه زدند زير خنده و اريك آوچولوي بهت

         آنگـاه رانـنده اتومبـيل را بـه راه انـداخت و پس از دست انداختن ها و         
 : آلفت آنايه ها دم گرفتند 

 . . . يارو سياه بود . . . يارو سياه بود  -
        اريـك سـرش گـيج رفـت ؛ از آيـنه ديوانه شد ، سنگي برداشت و به         

ديگر سرعت گرفته و دور شده بود ولي ماشين . سمت اتومبيل پرتاب آرد   
سـنگ بـه درختـي خورد و آمانه آرد و به شيشه جلو جيپي خورد آه      . . . 

 . . . از جهت مخالف مي آمد 
از تحقير و خشم گريه و شيون مي . . .        بچـه حتـي بـه فـرار فكر نكرد          

 . آرد و آرام نمي گرفت 
ه زده بود از جيپ        خانمـي سـفيد پوسـت بـا مـوهاي سـفيدي آه آوتا        

 : پياده شد و به سوي پسرك آمد و با صدايي گرم و نرم گفت 
 پسر جان چرا ناراحتي ؟ . من اسمم پل است  -

 :         اريك هق هق آنان گفت 
 ! آن سفيد ها به من گفتند سگ توله مشكي  -

       بانـو دسـتمالي از جـيب دامنش در آورد و صورت خيس از اشك بچه را       
 : و دستمال را دستش داد و گفت پاك آرد 

 . بيا فينت را هم بگير  -
        پسـرك در دسـتمال سفيد و پاآيزه اي آه بوي عطر مي داد دماغش    
را گـرفت و سـر در گـم دستمال را در مشت نگاه داشت ، نمي فهميد آه       

 . بايد پسش بدهد يا نه 
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پسرك . . .  گذاشت         بانـو دسـتمالش را پـس گرفت ، در جيب دامنش     
 : را دلداري داد و آرام آرام به گونه اش زد و با وقار گفت 

مي داني يا . . . بـراي خاطـر ايـن آدمهـاي نفهم غصه نخور           -
 . نه ، اينها احمق اند 

        و بـراي آنكـه آرامـش آـند گونه نمناك اريك را بوسه اي داد ، با دست        
نو از پشت جيپ صدايي خداحافظـي آـرد و پشـت رل جيـپش نشست ، با      

 . شنيد 
        و در آيـنه اش هميـنقدر اريك را ديد آه بسته خرچنگهايش را به عقب     

توبره اش را چنان با . ماشـين او انداخت و با عجله به سمت پايين پل دويد     
 . خود مي آشيد آه گويي آار بدي ازش سر زده است 

ن آمد ، ميان علفهاي بلند گشت از پل پايي.          بانـو خواسـت او را بگيرد      
 : و چند بار فرياد آشيد 

 . . . بيا آارت دارم ، بيا عزيزم ! پسرجان ! پسرجان  -
 .          ولي اريك ناپديد شده بود 

       و يكسـر رفـت پـيش پـدر سونسـون تـا نـزد آسـي آه دوستش مي              
 . . . داشت ، درد دل بكند 

يم گرفته بود از ملودي مواظبت و در          درسـت مانـند سـورپريز آه تصم     
هـر وضـعي راهنمايـي اش آـند ، پـدر سونسـون هم سوگند ياد آرده بود          

اين پسر تنها از نظر سن و . پشـتيباني و يـاري خـود را از اريـك دريـغ نـدارد        
انـدام بچـه بود و گرنه در حقيقت مردي ده ساله بود آه بار خانواري عيالوار      

اريك آه هرگز مردي در . يش احساس مي آرد را بـر گـرده هـاي ناتـوان خو       
 خانواده نديده و تنها پسر خانه بود ، از همان خردي 
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 : مي گفت 
 . در اين خانه من رئيس هستم  -

 .         مادرش ارزولي هم خنده آنان تأييد مي آرد 
ــي از پســران سونســون و جــزو نخســتين   شــيلدريك        ــدر اريــك ، يك  پ

 اميد را ترك گفته و راهي قصبه مجاور شده بودند –ه خوش  آسـاني بود آ   
 . ، هر چند پدر از اين بابت بسيار دلخور بود 

بود ، تا اندازه اي زن باز و تو دل برو ، » خـط مـي ني بوس   «        او رانـنده    
 . رقاصي زبر دست و بخصوص تصنيف خواني خوب بود 

 اميد بود و اين پدر –دختر خوش        مـي گفتـند ارزولـي روزگاري زيباترين     
ــود    ــاال زده ب ــراي عروســي آنهــا آســتينها را ب ــود آــه ب ــتها . سونســون ب من

اين بود آه ارزولي را با آن آه سه . شـيلدريك نظـر گاههايـي ديگـر داشت          
ماهـه آبسـتن بـود رهـا آـرد و خـانم معلمـي را آه پانزده سالي از خودش         

 . بزرگتر بود گرفت 
ن ازدواج شـغلش از راننده آار مزد ، به داللي بار تغيير پيدا           بـر اثـر ايـ     

شـيلدريك پيش از آنكه در يك تصادف شديد رانندگي ، آشته شود ،  . آـرد   
 –يكـي از انگشـت شـمار نـي چينهايـي بود آه توانسته بود به قول خوش       

امـيديها گلـيمش را از آب در بـياورد ، يعنـي خـودش را به جايي به اصطالح         
 .  برساند آبرومند

        ارزولـي ، پس از اريك ، آه نخستين فرزند غير رسمي اش بود ، سه       
دختـر ديگـر آورد ؛ يكـي از آمـوزگار قصـبه آـه براي آلفتي به خانه اش مي         
رفـت ، و دو تا هم پشت او از ناظر خرج آشتزار آه براي گرفتن آار پيشش    

 ارزولي . رفته بود ، درست مانند هر زني آه آار مي خواست 
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اسـم دو تاي آخري را گذاشته بود فرزندان احتياج ، و بارها به آنها گفته بود     
 : 

 . رفته بودم پي نان ، گوشت بهم دادند  -
      ارزولـي ، آخـرين بار آه آبستن شد دچار بحرانهاي وحشتناآي گشت        

ي آـه چيـزي نمانـده بـود ازپـا درش آورد ، بـيمار شـد ، فلج شد ، ديگر يارا         
بهمين سبب اريك ناچار گشت به تنهايي پي رزق . جـنب و جوش نداشت       

يك روز آه ارزولي حالش بسيار بد بود به او گفته بود . و روزي خانـواده برود   
 : 

امــيد . بـدان آــه تـو مــرد خانـواده اي    . . . تـو بـزرگ آنهايــي    -
 . . .  مامان به تو است ، نازنينم 

 اين جمله تمام و آمال دستگيرش شده          اريـك آوچولـو هم آه هيبت   
بـود بـه پـدر سونسـون و يـا بچه هاي همسن و سالش آه به تيله بازي و           

 : دعوتش مي آردند مي گفت ) ١ (قايم موشك
 . من مسئول سير آردن شكم خانواده هستم  -

و مـردابها را مـي گـرفت و بـه     ) ٢ (پالـتوويه        آـنار درخـتهاي اسـتوايي    
ــواي شــكار   ــت   ) ٣ (راآــونه ــي رف ــوك دراز م ــي ، ن ــين . ، مرغاب او همچن

باسـترك ، آبوتـر چاهي ، مرغ باراني ، قمري ، و هر پرندآي به تورش مي      
 خورد 

 
 
 
 
بـازي بچگانـه اش آـه همه با آن آشناييم ، موش آوچولويي آه خود        .١

آن »! قايم باش « را از چـنگ گـربه پـنهان مـي آـند ، گويا به علت فرياد       
  م –. م باشك پنداشته اند برخي اسمش را قاي

 درخـتهاي اسـتوايي داراي ريشـه هـاي هوايـي آه آنار مردابها مي        .٢
 .  م –. رويند 

 سانتيمتر آه در ٧٥ جانوري پوست خاآستري و دم سفيد به اندازه       .٣
–. نيمكـره امـريكا زندگـي مي آند و پوستش به درد پوشاك مي خورد      
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پولي به آارخانه يا مـي گـرفت و بـراي فـروش و بـه دسـت آوردن انـدك          
 . قصبه مي برد 

ــه اريـك عالقــه                   معلـوم اســت بـراي چــه پـدر سونســون بخصـوص ب
 .  اميد آشنا مي آرد –داشت و او را با زندگي دشوار خوش 

          وقتـي هـنوز خيلـي جـوان بـود بـه او ياد داده بود آه از چوب درختان        
دش آنها را جلو در مدرسه هاي حـاال ديگر اريك خو . گالبـي فرفـره بتراشـد       

اريك ) ١(فرفـره هاي  . قصـبه يـا بـه پسـر بچـه هـا بـه فـروش مـي رسـاند            
ــند      اريـك هــنگام سـاختن آنهــا   . . . معـروف بـود چــون خـوب خــواب مـي رفت

 : هميشه سفارشهاي بابابزرگ خود سونسون را به خاطر مي آورد 
يد يك بـراي آنكه يك فرفره خوب به خواب رود و دير بيفتد ، با       -

مـيخ حسـابي تـوي شـكمش آاشت ، آه راست بماند ، عين نوك          
 . يك نهال نارگيل آه در خاك مي نشاني 

         بـه اريـيك نيز آموخته بود آه فرفره را چگونه بايد پرتاب آرد تا قشنگ        
از وقتـي آه او هنوز امكان داشت مانند همه بچه ها بازي آند    . دور بـردارد    

 توانسـت فرفـره بيـندازد و يـا فرفره خواب رفته را     ، آسـي بهتـر از او نمـي        
 . چنان به آف دست سر بدهد آه باز از چرخش نيفتد 

          اريـك در ده سـالگي چيـزهاي بسـيار آموخـته بـود مـثل ساختن باد          
 انبر ، قوطي خرچنگ ، همزن چوبي ، و . بزن و جارو از پوست نخل 

 
 
 
 
 
 
 
 
قرقره شبيه بود و به ريسماني به اين گونه فرفره هاي چوبي آه به     .١

جايـي صـاف بـر روي زمـين رها مي شد تا پيش از جنگ جهاني دوم در       
وقتي اين فرفره ها آرام و بي نوسان دور خود مي . تهـران هـم بـاب بود      

اصطالحي آه عينًا زبان فرانسه . » خواب رفت  « چـرخيدند مـي گفتـند       
 .  م –. به آار رفته است 
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پدر . يـك هم از مهارت و پنچه اي ورزيده حكايت داشت   يويـوهاي سـاخت ار    
سونسـون در ضـمن آن آـه ايـن آارهاي دستي آوچك را به او مي آموخت        

 : ياد آور مي شد 
اريـك آوچولـوي مـن ، اين چيزها آه از من داري باالتر از طال      -

 . و نقره است 
سوزي         هـر چـه در چته داشت پيش اريك رو مي آرد و از هيچ گونه دل    

بـه سـان آسي آه عزيزترين چيزش را به دستهاي   . فـرو گـذار نمـي آـرد      
باز . مطمئنـي بسـپارد آـه بـراي نگـاه داشت آن شايستگي داشته باشد         

 : براي اطمينان خاطر خود تكرار مي آرد 
 اريـك ايـن خـون مـن اسـت ، نمي توان به چيزهايي آه از نياآان به ما       -     

 .  به دور افكند رسيده خيانت آرد و آنها را
      اريـك الغـرو ، بـا حالتـي مغـرور ، ميراث او را حفظ مي آرد و روز به روز           

 . جدي تر زحمت مي آشيد تا خانواده اش را بگرداند 
      در عـين حال اريك هم مثل ديگران چشم انتظار دست آمدن حاصل بود       

 . 
 دوست نداشته  اميد آسي نبود آه اين پسرك آقا منش را  -      در خـوش    

 . باشد و نستايد 
ــا دمدمـه هـاي ســحر الي               و از آنجـا آـه هميشـه شــبها ديـر وقـت و ي
درخـتها و خارزارهـا پـي شـكار مـي گشت و هراسي هم به خود راه نمي           

 . » تازي« داد اسمش را گذاشته بودند 
ــودند ، همــه اهــل             و چـون آن روز صــبح آن همــه اشـكش را در آورده ب

  دلگير شده بودند و به پسرهاي مدير و معاون آارخانه آه آبادي
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 . شان را تحقير آرده بودند بد و بيره مي گفتند » تازي« 

منتها پدر سونسون .            تـرتولين حتـي از آشـيدن تقـاص صحبت آرد      
ــدارمها   ــد صــاف تــوي  ) ١ (تــتآـه مــي دانســت ژان ــر نظــر گــرفته ان را از زي

 : رد و از سر دور انديشي گفت چشمهايش نگاه آ
 جـوجه هـا هرگز نمي توانند در برابر مرغها عرض اندام آنند      -

 . 
        آخـر تـرتولين افكـاري داشـت آه به مذاق بعضي ها خوش نيامده بود      

بايد زمين از آن آساني باشد آه رويش آار بكنند ، سرمايه  :مانـند ايـن آه    
و براي همين . . . را بايد رهايي داد داري را بايـد از مـيان بـرد ، زخمتكشان         

  . مراقبش بودند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  م –. تت آوتاهه نام ترتولين است  .١
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١٠ 
 

هاي سبك ، در آنار برآه ، زير سايه درختهاي انبه و آتش  زنهـا ، بـا پوشاك    
بچه هاي شيرخوار روي . ، بـه دسـته هـاي چـند نفـره چيـز مـي شستند           

چتائـي خوابيده دست و پا مي زدند و بزرگترها در خارزارهاي    آيسـه هـاي     
 . اطراف مي دويدند و بازي مي آردند 

          مـي يـونت ، ماريـتا ، ملـودي مـثل هميشـه دور و بـر سورپريز جمع          
 –بـودند و آن روز سيسي هم آه هرگز فرصتي را براي پناه بردن به خوش       

ستان ، و سورپريز سوگلي اش امـيد از دسـت نمـي داد خـود را بـه نزد دو          
ــود   ــت  . رســانده ب ــي گف ــن   « : سيســي م ــن از اي ــود م ــاي وج ريشــه ه

 آب مـي خورد ، خيلي بيش از نوون آه  مـورو  امـيد و   –چمنـزارهاي خـوش     
آسايش را تنها در اين دنياي آوچك روستا و در » . در آنجـا بـه دنـيا آمده ام       

ه برايش آالفه مـيان آارگـران آشـاورزي احسـاس مـي آـرد نـه در شهر آ        
دلـش نمـي خواست حتي يك روز تعطيل هفته را در پانسيون   . آنـنده بـود     

 امـيد را بـا نفسهاي عميق فرو   –محـتاج آن بـود آـه هـواي خـوش        . بمانـد   
 بايد بغ بغوي قمريها را پشت آلبه سورپريز سوگلي اش . بدهد 
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ار همان بشـنود ، از رديفهـاي گلهاي درشت و سرخ آتشين درختهاي آن دي   
 سر  پهنقـدر لـذت مـي برد آه از گلهاي زرد و ريز هميشه بهار آه از تخته     

 آه با َدسيسـي خـاك را دوست داشت ، خوشش مي آمَ  . در مـي آودرنـد      
مـادر به بستان برود و پي سيب زميني شيرين بگردد ، علفهاي تازه چيده     

علفها و از بوي خوش . . . را دسـته بكـند ، علفهـاي خشـكيده را آتش بزند       
شاخ و برگهاي سوخته عرش را سير مي آرد و رؤياهاي شيرينش در ميان    

 . . . دود مارپيچي آه از تل علف مي شد به آسمانها مي رفت 
ــيدند و مــي       ــر و رو مـي آــردند ، مـي مال             زنـان رخشــو رخـتها را زي

 : ماليدند و مي چالندند و شوخي آنان مي خواندند
  ود َرخوب پيش ميمان مان ، اعتصاب 

 مان مان ، اعتصاب خوب پيش مي رود
 مسيو ميشل ميل ندارد سر آيسه را شل آند

 . مي خواندند و قهقهه مي زدند .        و با هم دم مي گرفتند 
 .        پوشاآهاي زير و نازك روي علفها پخش بود 

وه در        گهگـاه زنـي بلند مي شد و زير جامه هاي شستني را از توي نا       
رختها را براي سفيد شويي از دو سه . مـي آورد و بـا آب برآه مي شست     

 . روز پيش توي آب الوك آه انباشته از خاآستر چوب بود خيس آرده بودند 
 .         رختها از سفيدي برابر نور خورشيد مي درخشيد 

در .        در اطـراف بـرآه همـه حـرفها پيـرامون محصـول آيـنده دور مــي زد        
 . ندين خانه صحبت از اعتصاب بود چ
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 : شريزل پرسيد 
 . نه نت ، تو فكر مي آني اعتصاب دامن ما را هم بگيرد  -
 چـرا نگيـرد ، عزيـزم و گـرنه پـاك مـا را بـه خـاك سـياه مـي            -

 . نشانند  
 :         و ماريتا افزود 

آخـر بـا هفتاد و شش فرانكي آه براي هر ساعت   ! درسـته    -
ند چـه مـي شـود آرد ، چه درد نه تا بچه اي آه روي    آـار مـي دهـ     

 دست زني مثل مادر من افتاده درمان مي شود ؟ 
 : شريزل پرسيد 

مگـر مـادر تـو بـراي پـرونده مـدد معـاش اوالد به شهرداري              -
 مراجعه نكرد ؟ 

پس از دو سالي .  اي بابـا منصرف شد و از خيرش گذشت        -
ــرايش      ــخي ب ــيچ پاس ــود ، ه ــت داده ب ــه درخواس ــه  آ ــيد ، ب نرس
 ! التماسش نمي ارزد ، انگار مي خواهند صدقه بدهند 

 :     قليسيته پياز داغش را زياد آرد 
ايـن آارهايشان مرا الو مي زند ، دلم مي خواهد بگيرم آله        -

شـان را بكـنم و همه جا را داغان آنم ، آخر بي عدالتي تا به آجا ؟      
تازه شوهرش خـانم مـن برتنـي هم آاسبي دارد هم آلفت نوآر ،       

هـم تـوي آارخانـه سر آارگره ، با وجود اين بهش مدد معاش اوالد         
 . بايد بسوزند و بسازند » بدبخت « ولي خانوارهاي . مي دهند 

 : شريزل دنبالش حرفش را گرفت 
ولـي شهردار به من گفت چون در آارخانه به من حق بيمه        -

 . مي دهند ، ديگر آاري برايم نمي تواند بكند 
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 : مي يونت گفت 
مـن هـم به هم چنين ، پارسال ، هنگام برداشت محصول ، خانمي     -         

هر . آـه شـما باشـيد ، براي هر چهار روز آار پانصد و پنج فرانك بهم دادند       
به اضافه سه هزار فرانك مدد . پانـزده روزي دو هـزار فرانكـي گيرم مي آمد     

ار درآمـد گفـت آه به من   آن وقـت شـهرد  . معـاش بـراي شـش تـا بچـه ام           
حسـابش را بكنـيد   . زيـادي پـول مـي دهـند ، و مـدد معاشـم را قطـع آـرد         

 ! . . . پنجهزار فرانك براي پانزده روز آار آيا زياد است آن هم با هفت تا بچه 
 : فيليسيته هيجانزده گفت 

 . بله ، براي ماها زياده ، اما براي خودشان آمه  -
 : شريزل پرسيد 

سه عمومي نبودي ؟ آارخانه در همين سال   پريشب در جل   -
 . گذشته چندين ميليون سود داشته 

 : سورپريز گفت 
. ماريتا صدايش بزن . ايـن هم ترتولين سرآار آه آمده     ! بـيا    -

. . صـدايش آـن آه برايت بگويد از آرده ما چقدر به جيب زده اند    . . 
 . 

 آنند چشـمان ماريـتا بـه طـرز عجيبـي بـرق زد و بـي آن آـه اصـرارش           
 : نامزدش را صدا زد 

آي تـند تند آجا داري مي روي ؟ يك نوك پا   ! آهـاي تـرتولين      -
بـيا بگـو ببيـنم شـكم گنده ها چند آرور تو گاو صندوقهاي بانكشان        

 . روهم خوابانده اند 
 :   تر تولين جواب داد 
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ارم ؟ مي آجـا مي روم ؟ غير از آارخانه آجا را د .  سـالم ، نازنيـنم        -         

روم چـند نفـر را ببيـنم ، امروز صبح در بخش بونامر آسي حاضر نشده آار       
 . بكند 

 :  فليسيته گفت 
« امان از دست اين ! آه ! بـا وجـود ايـن آارخانه آار مي آند      -

 . اين رفقا هيچوقت نخواهند فهميد » برزنگي ها
 :  ترتولين جواب داد 

نينداخـته انـد ، ايـن    آارخانـه را آارگـرها راه   . . . جـوش نـزن    -
وانگهي ، نمي توانند آشش بدهند ، با . . . سـرآار گـرها هسـتند      

همـين مقـدار نيشـكري آـه در ديگها هست آار را پيش مي برند ،        
 .شب آلكش آنده مي شود 

 : شريزل پرسيد  -
  فقط همان بخش بونامر اعتصاب آرده ؟  -

 : ترتولين گفت 
بش به همه جا آنهـا شـروعش آردند ، ولي فوري جن     ! بلـه    -

بخش اوراژول هم فردا پس فردا دست مي آشد . . . سـرايت آـرد     
 . 

 : مي يونت با آهنگي مصمم اظهار داشت 
بفهمند آه » گردن آلفتها « بايـد هـم   !  خـب ! خـب  ! آهـان    -

مـا احتياجـي نـداريم آـه آـرور آـرور در گاو صندوق بانكها روي هم            
 نان بخور و نميري است فقط تالش ما براي گرفتن آار و . بخوابانـيم   

 . آه خودمان و بچه هايمان را سير آنيم
      ماريـتا آـه مـيل وافـري داشت سر از چند و چون آارها در بياورد دوباره       

 : پرسيد 
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تـت جـون ، بگـو ببيـنم ، آن يارويي آه ديروز داد سخن داده       -
 . ند بود ، مگر بارها نگفت آه آارخانه ها پارسال سود آالن برده ا

 :          ترتولين جوابش داد 
 آارخانجات استعماريگـردن آلفـتها در يـك نوع شرآت به نام      -

. . سي و هفت ميليون سرمايه گذاشته اند ! بله . جمـع شـده اند      
ــيون ســود   .  ــيارد و دويســت ميل ــه فاصــله دو ســال دو ميل ظاهــرًا ب

 . برداشت آرده اند 
 : شريزل مخش سوت آشيد 

اينها رقم است يا پول ! يـا حضـرت مـريم     ! خـداي مـن  ! واي   -
 ! راستي راستي ؟ سرم گيج رفت 

       تـرتولين ، ماريـتا را بـه گوشـه اي آشيد و دم گوشي چيزهايي بهش      
دختر مي خنديد ، دلش غش . . . گفـت آـه خـودش خوشـكش مـي شـد          

مـي رفـت ، و ديگـران با علم و اشاره و از روي حسن نيت چيزهايي به هم     
 . ي آردند حالي م

عشـق به جاي خود ،  .        تـرتولين ، بـي درنـگ راه خـود را پـيش گـرفت          
او يكــي از . . . وظـيفه سـنديكايي اش را هـم دوسـت داشـت انجـام دهـد        

 . از هيچ چيز باآش نبود . فداآارترين و آاري ترين اعضاي اتحاديه بود 
قدامهايي آه در        هـم او بـود آـه هميشه و همه جا راهنما بود و براي ا    

 . نظر بود توصيه هايي به جا مي آرد 
       از حـرف زدن بـا زنـان خوشـش مـي آمـد ، مـي گفـت هميشه روزگار              

وانگهي ، هيچ اعتصابي بدون . . . معاشـرت بـا زنهاي زيبا بسيار گواراست        
 ترتولين از روي تجربه باور آرده . . . زن به پيروزي نمي رسد 
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 » .هر چه زن بپسندد ، خدا همان را مي پسندد« : بود آه 
انگار اين بار زنها « :           همانطـور آـه مـي رفـت بـا خـود مـي انديشيد          

 اميد –هـم مـوافقت دارند ، من يقين دارم آه اعتصاب مي گيرد و در خوش    
و از روي رضامندي با خود مي » . هـم مانـند جاهـاي ديگر پايداري مي آند     

آنها براي هر ساعت . . . سـت آه همه اش حرف زنهاست  دو روز ا  « گفـت   
هر چه از دستشان بر آيد خواهند آرد . . . آـار صـد فرانك مطالبه مي آنند      

 ». آه مردها تا جايي آه امكان دارد بيشتر مقاومت نشان دهند 
«            بونامـر حـرآت بـه سـمت صـد فـرانك را شـروع آـرده ، اگـر ديگر            

 .  باستند ، پيكار به پيروزي خواهد رسيد هم پشتش» آشتزارها
در حاشيه .           تـرتولين بـا ايـن دست افكار از آنجا خيلي دور شده بود         

برخي بينواها ، در عين حال آه . بـرآه زنها همه با هم گفت گو مي آردند       
از عـدالت و امـيد حـرف مـي زدنـد ، از شوخي و بذله گويي دست بر نمي        

 . داشتند 
   ايـن زنهـا همگـي زحمـتكش و آارگـر آشـاورزي يا زن آارگران محل               

آنهـا بهتـر از هر آس به مشكلهاي زندگي آشنايي داشتند ، و مي   . بـودن   
 . فهميدند غم و غصه و رنجهاي يك خانوار نيمه گرسنه يعني چه 

 .         شريزل و مي يونت براي بزرگ آردن بچه هاشان دست تنها بودند 
ليسـيته ، شـوهر داشت ، ولي مزدش آن قدر ناچيز بود آه گاه گاه                ف

ناچـار مـي شـد براي گرفتن زير بال شوهرش به خانه هاي بزرگ آارخانه و     
 . يا به قصبه براي رختشويي و نظافت برود 
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       ژوزفـا خلـه بـراي آن آه ملودي را بزرگ آند در آشتزارها جان مي آند     
 . 

وهري چون ايژن خرسه داشت ، آه دو سال بود بيمار بود         اسـتيليا شـ   
شبي نمي شد آه استليا بادآشش نكند و . ، مـي گفتـند ، تب الزم دارد    

 . جوشانده گياهي به خوردش ندهد 
           لئونتـين پـيس داشـت و پـاي راسـتش فقـط يـك قوزك داشت و هر         

بسته بندي و با وجود اين در . پـنجه اش هـم يكـي دو تـا انگشـت نداشت        
 . پشته آردن ني شكرها هيچ آس فرزي و مهارت او را نداشت 

 :           خودش توضيح مي داد 
مـن آـه نمـي تـوانم آاسه     . چـه آـنم ؟ بايـد زندگـي آـرد         -

پيسي من مسري نيست ، دختر بچه . گدايـي بـه گـردنم بيـندازم       
 . آه بوده ام سحرم آرده اند اين جور شده ام 

بختـي خـود را داشـت همچـنان آه هر آس به اميدي زنده            هـر يـك بد   
الغرو هم آرزو داشت پس از برداشت ، ) ١ (ميرتمگـر نـه آن بـود آـه     . بـود   

 دوتا دندان طال بگذارد ؟ 
      ايسـمن مـي خواسـت طـاق پوشـالي آلـبه اشان را بر دارد و جاي آن         

 . آهن ورقه بيندازد 
او هم خوش داشت . د ، بخندد        ملـودي دوسـت داشت بخواند ، برقص    

پـس از برداشت حاصل ، در شهر به اين خانه و آن خانه برود آلفتي آند تا       
منتها مادرش با اين برنامه . بـا پـولش بـتواند روزهـاي تعطـيل بـرود سينما            

 . موافق نبود 
 
 
 
 
 
 
 
  م –. آوتاه شده ماريه تا  .١

 
 

www.IrPDF.com



 ١٢٨

 
 
 
 
 

و پيوسته ياد آور سـورپريز و سـوگلي و سيسـي دوسـتش بـراي تشويق ا          
 : مي شدند آه 

آه تا آخر عمرش توي آشتزار . . . دختـر خوشـگلي مثل تو         -
 . ني بسته بندي نمي آند 

ــون      ــي را همچ ــه زندگ ــود آ ــه بســيار در آرزوي آن ب ــبا چ ــودي زي         و مل
 . خواننده يا هنر پيشه به پايان بياورد 

اي سفيد شوري بزرگ        بـر ايـن سـان ، چـندي بـه چـند ، زنان آبادي بر        
و بر اين منوال ، . گـرد هـم مـي آمدنـد ، و ايـن برايشـان نوعـي تفـريح بود           

زندگـي روسـتايي پيشا روي هر چيز تازه اي آه مي خواست وارد شود قد    
علـم مـي آـرد و بـه طـور نـا پـيدا از سـنتي آـه مورد تهاجم قرا گرفته بود               

 . پشتيباني مي شد 
 : مد بگويد        پدر  سونسون خوشش مي آ

به سرعت برق مي گذرد . چشم هم بگذاري گذشته ، بله     -
 . يك روز مي بيني همه چيز ناپديد شد ، همه فراموش مي شود . 

        درسـت آـه اين نمايش آرام آرام آماده مي شد ، پنداشتي نهاني در      
تـنها شـامه هايـي چـون سونسون ، يا     . . . ضـمير همـه جـا بـاز مـي آـرد          

وب پي مي بردند آه اين نمايش روزي همچون باد سر خواهد سـورپريز ، خ   
 . رسيد ، و چاره اي جز با آن ساختن و پذيرفتن نخواهد بود 

       سيسـي همانـند مي يونت ، ماريتا و ملودي همگي تالش داشتند از      
 اميد سر مست گردند –سرچشمه هاي اين زندگي استثنائي ، در خوش    

ــه آن  ؛ گويــي نمــي خواســتند آنــي از   آن را از چــنگ بدهــند ، دو دســتي ب
چسـبيده بـودند ، آـنايه هـاي سونسـون ، قصـه هـا ، شيوه هاي ابتكاري             

 سورپريز ، همه شان 
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بـا حـرص و هـيجان زندگي را مي نيوشيدند گفتي    . را بـه نشـاط مـي آورد     
چـنان احسـاس مـي آردند آه براي بهره گيري از اين عمر فرصت چنداني         

 : امي آه سونسون مي گفت هنگ. نيست 
به سرعت برق . بـه يـك چشـم بـر هـم زدن عمرت سر آمده ، بله         -          

آنها بودند آه هميشه در خط . جملـه بـه دلشـان مـي نشست       . گذشـته   
اول جـاي داشـتند و در برابـر شوربختيها سينه سپر مي آردند تا با پلي از       

و اين سورپريز . يوند دهند امـيد ميانه دو فصل بيكاري و برداشت حاصل را پ    
 :بود آه همه را ترغيب مي آرد 

اگـر به آن نچسبيد ، شما برو بچه ها  . ايـن تكلـيف و شـغل ماسـت      -        
پـي اش را نگيـرد ، آـي انجـامش خـواهد داد ؟ شما فقط زهدان اين مردم         

 . . . نيستند ، در عين حال مغز و شعور آنها هم به شمار مي آييد 
. بـروبچه هـا بـي آن آه خوب سر در بياورند جدي قبول مي آردند               و  

 اميد دو دوره هست ، دوره بيكاري ، دوره –آنهـا مي دانستند آه در خوش   
و آمابـيش احسـاس مـي آـردند آه يك جاي آار لنگ       . . . حاصـل بـرداري     

 . است و بايستي واآنش نشان داد 
 :        در اينجا مي يونت گوشزد مي آرد 

سـرانجام روزي خـواهد رسـيد آه ما سرنا را از دهن گشادش نزنيم      -        
 . يعني شيطان را ول آنيم . . . 

 :       ماريتا حرف او را تمام مي آرد 
 !هيهات ! منتها آو تا آن روز  -
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١١ 
 

عاقـبت پـس از شـور و مشـورتها ، تصميم به شروع برداشت حاصل گرفته       
 اميد –بـيش همه جا را فرا گرفته بود و آارگران خوش  اعتصـاب آمـا    . شـد   

بيشتر خواستار آن بودند آه خط و . مـيل نداشتند برخالف جريان پيش روند   
همبستگي ) ١(گراندتراصـلي مـيان دو جزيـره باشـند و با اين خيزش زيبا          

 . نشان بدهد ) ٢ (باس ترخود را با آارخانه هاي قند 
 دسـته جمعـي ، خواسـتار بهـبود شـرايط آـار در                از ايـن رو بـا توافـق   

. آشتزارها، آزادي ني چيني و افزايش دستمزد ساعتهاي آار شده بودند      
از بگـو مگـوها و جلسـه هـاي پشـت سـر هم ، به موارد نسبتًا قابل قبولي        

 . رسيده بودند 
        بـر آورد بسـياري آن بـود آـه شـرايطي آـه صـاحب آارخانه پيشنهاد           

 دست انداختن ماست ، و فكر مي آردند باز هم بايد صبر آرده براي 
 
 
 
 
ديگري باس تر ، . اولـي خاك بزرگ ، يكي از دو جزيره گوادالوپ است      . ٢و١

چــنان پيداسـت آــه فرانسـويها يكــي را بـه آشــت     . خـاك پســت نـام دارد   
. نيشـكر اختصـاص داده انـد و آارخانه هاي قند را در ديگري راه انداخته اند      

  . م –
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. آـرد و بـه نـي چينــي دسـت نـزد ، و گفــت و شـنود را بيشـتر ادامــه داد        
. تـرتولين روي همبسـتگي بـا آارگـران اراژول و يونامـر بيشتر اصرار داشت         

ولـي دوران بـي آارگـري خانـواده هـا را چنان دچار ناآامي و فالآت آرده و        
ي از همين رو برخ. دلهـا را چـنان شكسـته بـود آـه هماهنگي ميسر نبود        

آارگـران نظـر داشتند آه بايد سه چهار هفته اي ني چيني آرد ، تا پس از      
 . به دست آوردن اندك پولي بتوان دست از آار آشيد 

من بايد . . .         تـي ژرژ تكـرار مـي آـرد مـا بايـد چـند هفته اي آار آنيم          
 . . . آمي پول توي دستم باشد و گرنه چيزي نمانده رنگش از يادم برود 

. تـت جـان مـن ، مگـر نمي بيني  آه احتياج از سراپايشان مي بارد        -        
 . براي آنها ديگر طاقت نمانده 

 :         ترتولين دست آخر تصديق آرد 
در ايـن ماههـاي آخـر ، زندگي به اندازه اي سخت و ناگوار    ! آره خـب   -        

د شـده بـود آـه انسـان بـا پـدر سونسـون همرأي مي شد آه اين هم ش            
زندگـي ؟    ايـن روز  هـاي دراز ناهـنجاري آـه بـي هـيچ اثـري سپري مي           

 شود و سوهان روح است چگونه جزء عمر آدمي شمرده شود ؟ 
ــند    ــي گفت ــت م ــياه زمســتان     .          و راس ــه در آن س ــبود آ ــبه اي ن آل

 ساآنانش 
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ميد پس از  ا–از اين رو مردمان خوش . . . گرسـنه و تشـنه نمانـده باشـند        

بر اثر اين . آـش و قوسـها سـر انجـام پذيـرفتند آـه بـه ني چيني بپردازند          
از . آسـي سر از پا نمي شناخت  . تصـميم غـوغاي عجيبـي بـه راه افـتاد           

گاوها شستشو و آنه آشي . هفـته پـيش ، همـه چيـز آمـاده شـده بـود           
شـده بـودند ، گاريهـاي دستي و فرغونها به سان ميدان جنگ رده بندي ،         
واگـنها روغـن آـاري و نقاشـي و از سر راه انبارها به آنار و تراورسهاي راه          

در هر آلبه ، قدداره هاي تيز شده ، تيغه هاي . . آهـن تعميـر شـده بودند       
 . شفاف و براق انتظار يورش بردن و زدن گردنهاي نيشكر را مي آشيدند 

آه چند قطره              در روز اول نـي چينـي ، هميشـه امـيد آن مـي رود         
بـاران ناگهاني همينكه با نور افشاني آفتاب خيزان به بازي  . اي بـاران بـبارد     

درآيـد ، و دقـيقه اي چـند قطـره هاي خود را به شعاع پراآنده بياميزد ، هر          
ــر از آمـدن ، بخــار و ناپديـد شــود ، چـون خورشــيد را پـاك خــنك و        چـند تندت

اي آشتزار بر سينه سـبب مـي شـود آه زنه   . . . شسـته رفـته مـي آـند      
 : صليب آشند و بگويند 

 . . . شكرت آه به محصول ما برآت بخشيدي ! خداجان -
              ولـي آن سـال ، باران چون پف نمي عبوسي بود آه به خورشيد        

اين را نمي . اخـم آـند ، اشكهايي آه با آفتاب خيزان گرم بيدرنگ خشكيد        
سورپريز به آسمان مي . يك گرفت شـد بـراي حاصلي خوب و پربار به فال ن    

 : نگريست و دلواپسي همگان را بيان مي داشت 
 : به قول سيسي 

 !                                               باران مي بارد
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 خورشيد مي تابد
 آسمان آبيگون است

 از چه رو خورشيد درخشنده
 با باران سرد يگانه شده ؟

 ن ، در پس آليسااز اين رو آه شيطا
 دخترش را بي مراسم مذهبي

 .به شوهر مي دهد 
 و تنها شاهدش
 توآايي است

 آه بر درخت انبه نشسته
 .و صدا در مي آورد

    صـداي نـازك و پـاك بچگانه به نخستين قطعه اي رسيد آه برش ني از       
آنجـا آغـاز شـده بـود ، بـه يكـباره ابـر تشويشي را آه به دلها راه يافته بود           

ــتظار آغــاز برداشــت را    ز ــد آــه آن همــه ان ــه قلبهايــي تابان دود و نـور امــيد ب
آاگـران بـناگاه از ايـن آوازهـاي آـودآانه ، اين نواهاي اميد      . آشـيده بـودند     

بخـش ، اطمينان خاطر يافته احساس آردند آه نيرويي آنان را به پيش مي   
 .راند 

ت و بر ساقه ها            قـدداره هـا به سرعت گوشت ني شكرها را شكاف    
و آن گاه پدر . نشسـت و بـا صـداي موزون و منظم و روشن به آار پرداخت         

اين آغاز برداشت . سونسـون بـه تـرنم نخسـتين تـرانه آشتكاران آغاز آرد        
 :بود 

 انگبين زرد ، انگبين زرد
 براي آه و چه به دور دست مي روي

 تو آه ساقه ني بر خاك داري
 نده ايبراي آه و چه چنين در شن ما
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      هـر چـند صـدايش آمـي گـرفته بود ، به آسمان بلند مي شد ، شش       
دانگ پر تواني بود آه شنونده را تكان مي داد و بر دو دليها و بي اعتماديها    

ــذر قـدرت و همـت مـي پاشــيد        تـنها صـداي رســاي   . غلـبه مـي آـرد ، و ب
سته بندها جمله ني چينها و ب.  همراهي مي آرد نسـورپريز بـود آـه بـا آ       

 : مصممانه اين بند را دم گرفتند 
                               براي آه و چه چنين در شن مانده اي

اين ترانه .          سونسـون بـا ناراحتـي باور نكردني بديهه سازي مي آرد     
بر همين سان ، در سراسر . سـنتي آارگاههـاي آشـتزارهاي نيشـكر بود       

ها ، قداره زنها آار سنگين و پر زحمت خود را با دوران برداشـت و برش ني     
آهـنگهاي گيـرا بـه هـم مـي آميختـند ، هـر چـه بـه دلشـان مي افتاد مي                

 اميد بود ، آار و بار –ايـن تـرانه هـا بازتـاب حـال و هـواي خـوش          . سـرودند   
 . زحمتكشان را حكايت مي آرد 

، يك تازه به دوران          تلخكامـيها و روزگـار ديگـر آباديهـا را القـا مـي آرد            
شهر را به مسخره مي گرفت ، به سرپرست ، » فالن مفتخور«ا  يـ رسـيده   

اين تصنيفها شرح رنجها و دردها ، . فرماندار يا مدير آارخانه اخطار مي داد      
 . آرزوها و اميدهاي مردم بود 

          چـون چـند روزي گذشـت ، زندگـي رنـگ و زنگ خود را به فصل تازه         
ــناگاه از ژرفــعا. بخشــيد  ــز دوران  ندتهــا ب اي هــر آــس و از چــاه خفقــان آمي

ــرفت    ــيدن گ ــيكاري جه ــپيده دم ،     . ب ــيش از س ــيداري پ ــا ب ــو ب ــي از ن اهال
شـبنمهاي سـحرگاهي حاشـيه آشـتزارها دمساز گشتند ، منتها پيش از      
بيـرون رفـتن بايـد آب قهـوه بچه ها را در ليوان مسي بريزند ، روي هر ليوان      

 گذارند ، و پيش از چهار صبح دختر بچه هاي تكه ناني بيات ب
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اخمالـود را ، بـراي بافـتن گيسوهاشـان ، بيدار آنند ، تا باز با خوشحالي و          
زنها ناگزير هم ظرف . سـرهاي مـرتب بر روي تشكهاي پاره شان بخوابانند        

بچـه ها را با قهوه آبكي پر مي آردند ، هم به وصله پينه مي پرداختند هم     
آلبه . ي مزدي آه بايد پانزده روز ديگر به دست آورند برنامه مي ريختند    برا

 .اي نبود آه آسي در آن براي خود نقشه ها نريزد 
 :           مي يونت نزد خود مي گفت 

مـن فـوري يـك آيسـه برنج مي خرم آه براي مدتي خيالم آسوده        -          
 . باشد 

 :  آرد در اين فكر بود          ميرت جوان آه بسته بندي مي
 . آخر مي روم پيش دندانساز آه دندان طال بگذارم -          

          پـدر سونسـون همچـنان آـه پيژاماي تكه پاره اش را در مي آورد غر        
 : مي زد 

 . ناچارم يك زير جامه حسابي بخرم آه اگر ناخوش شدم پايم آنم -        
آانـون خانـوارها بـر طرف مي گشت و شكل            بـيمهاي دوره بـيكاري از      

عاقبت به . آرزوهايـي را پـيدا مـي آـرد آـه هـر آسـي در دل مـي پـروراند           
جايـي رسـيده بودند آه هر آس مي توانست با رؤياهايي دل خوش آند ،        

حالـت روحي تازه اي پيدا آرده بودند چون  . همـين آـار را هـم مـي آـردند        
 . لي اميدوار باشند مي توانستند به فراهم ساختن اندك پو

زبانزد .         همـه زنـده دل شده بودند ، خود را خوشبخت مي پنداشتند        
زيرا مي ديدند ! حاصـل امسـال خـوب دسـت آمده     : همـه ايـن جملـه بـود        

 موش خرماهاي زرنگ پشت سر هم از چپ و راست اندر قيچي ، از 
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 . حاشيه آرتهاي نيشكر به سمت ديگر مي گريزند 

چيزي .          طبـيعت و پرندگان سرود شادمانه آار تازه را سر داده بودند     
نگذشـت ، آه قطره هاي شيرين و عطر آگين شهد ني هاي بريده در فضا       

 .  اميد اهالي نفسهاي بلند مي آشيدند –در همه جاي خوش . پيچيد 
        آسـي نمـي توانسـت خيال شب تعطيل دو هفتگي در خانه برتيلي       

بامبولهايـي را آـه مـي زدنـد از سـر بـه در آند ، همچنان آه از تب و تاب       و  
 . اين شبهاي پر ستاره روزي بخش نمي شد غافل شد 

       هـر چـه زودتـر ، جـاي هـر آـس در نيـزارها معلـوم شـد و آمـر به آار             
 . بست 

       بـر طـبق معمول ، مي يونت و شريزل جفت شان پشت آلبر ني هاي    
. او در ني بري يك قهرمان واقعي بود . . . دسـته مـي آردند   زده را دسـته    

از . دقـيقه اي يـك پشـته بلـند از سـاقه هـاي نـي ، بـر زمـين مي انداخت             
سـرعتش هـيچ آم نمي شد و مرتب با آهنگي يكنواخت مي زد و جلو مي    

بـازوان ورزيـده اش بـا ماهـيچه هـاي سـفت و گردي آه مانند چوب          . رفـت   
ژسنر ، ريگوبر، و تي ژرژ هم .  باال پايين مي رفت درخـت قـرص بود پيوسته    

تا . . . آـه از سـر اسـتادان نـي چينـي بـودند بـه گـرد آلبـر نمـي رسيدند            
براي يك پزشك جوان ، . سـالهاي سـال از ضـرب دست او حكايت مي شد         

يـك فـرزند خلـق حقيقـي ، آه به تازگي آامًال سر حال از فرانسه برگشته          
چه بسا اندازه . . . زمين خود مطالعه مي آرد ، بـود و روي قلـب مردم سر      

منتها . . . گيـري تپشـهاي قلـب آلبـر ، ايـن يـل بـي همـتا جالـب مي بود             
وقتـي سيسـي بـا نـي انداز در اين باره صحبت آرد او با سادگي خنديد و        

 . همين . سري تكان داد 
 :ت پدر سونسون درباره اش مي گف. اميد بود  -       آلبر مايه فخر خوش
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ه هـاي بازو ، مايه سرافرازي  ّربـراي مـا آارگـرها ، ايـن هـيكل ، ايـن ُآـ            -     

 . است 
       و هميشـه آزگـار آسـاني را مسـخره مـي آـرد آـه جناب فرماندار به          
نشـان آـار مفتخـر مـي سـاخت ، چـرا آـه آنها آدمهاي متظاهر و سفارش           

 . شده شهر بودند 
 : ي گفت        پدر سونسون با ايمان م

بـه قهرمانـي مانـند آلبـر بايـد نشان برگ خرماي ژنرال ني بري داده        -       
 . شود 

       تـرتولين هـر چـند نظر او را قبول داشت ولي برايش آرآري مي خواند      
 : 

پـدر ، روزي آـه قـرار شـود به يك ني چين نشان ژنرالي در اين رشته      -
نه مرغان هماي شده اميد هم آشيا-بدهـند ، بايـد درخـتان انـبه خوش      

 . باشد 
خـويش بـود و مي خواست توانايي خود را   آار       ولـي آلبـر سـرش گـرم        

با شور و هيجان با . بـيازمايد آـه امسـال تـا آجـا مي تواند رفت و روب آند        
 : خود گفت 

اگر بتوانم دست آم در همين پانزده روزه اول ، زدن نيهاي سهم خود    -      
 ! را تمام آنم خوب است 

       ايـن آرزويـي بـود آـه نه تنها او ، خيلي ها داشتند ، ولي در نهادشان       
 . جوش پول بيشتر را مي زدند 

     سـاقه هـاي نيشـكر بايـد از تـه ، نـزديك زمين زده شود ، و به تنه هاي        
اين . يـك متـري تقسـيم شوند ، پوشال دور و بر ساقه ها هم گرفته شود         

 دستور 
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 .  آه به وسيله آارپرداز و سرآارگر به همه ابالغ شده بود سرپرست بود

 :           سرآارگر برخالف دستور سرپرست پشت سر هم تكرار مي آرد 
 ) .١(ته هاي سفيد ساقه ها به درد نمي خورد -        

          روي چهـار گوشـه هـا ، آمـا بيش در همه جا ، تلي از تنه هاي هم       
همه سخت در تالش . ، بر روي هم انباشته مي شد قـد و انـدازه نـي هـا      

با آن آه مي خواندند ، و از شوخيهاي تي . بـودند ، زيـرا وقـت غنـيمت بود          
 . ژرژ قاه قاه مي خنديدند ، باز آار در آشتزار را دست آم نمي گرفتند 

         بـراي تمـام آردن آار بايد تالش آرد ، بايد آمي بيشتر پول در آورد ،     
 . زندگي دوران بيكاري را آه آن قدر پليد و ناهنجار بود بهبود بخشيد بايد 

 .  سر به جهنم مي زد ١٠ و ٩          آهنگ آار در ساعتهاي 
         قداره ها چون زبانه هاي برنده ، انگار هر چه بود درو مي آرد ، 

         بـرگ و علـف بـود آـه چـون بادبادآهـاي سـبز بـه هـوا مي رفت و در           
از آن سو . آشـت زارهايـي آـه هر دم برهنه تر مي گشت پخش مي شد      

، زنـان دسـته بـند ، مانـند آدمكهايـي ژنـده پـوش ، آـه پهلـوهاي خود را با           
لچكهـاي آهـنه سـفت بسـته بـودند ، تـا آمـر روي زمـين ، اين مادر روزي            
بخـش خـود خـم مـي شـدند ، تـا تنه هاي قلم شده ني ها را جمع آند ،            

ته دسته ببندند ؛ سپس نيم خيز شوند تا بسته بنديها را بشـمرند ، و دس   
زنـان در زيـر آفـتاب سوزان    . هـر آـس روي پشـته مـال خـودش پـرتاب آـند         

سـاعتهاي درازي آـه تمامـي نداشـت خـم و راسـت مـي شـدند و بسـته          
 . پشت بسته مي بستند 

 دو .           آلبر به جلو ، مي يونت به دنبالش با تب و تاب آار مي آردند 
 
 
 
سرپرسـت بـراي سود بيشتر مي خواهد ني هاي بلندتري داشته باشد    .١
 .  م –. ته ني ها دم زمين سفيد مي ماند . 
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تايـي جفـت نخـبه اي را تشـكيل مـي دادنـد ، آـه همـه را پشت سر مي              
 :گهگاه همكاران را هم تشويق مي آردند . گذاشتند 

 . . . برس به ما .  عقب نماني بپا از ما! زه زل جان ، بزن بيا -         
هم :         گهگـاه زنـي دسـت نگـه مـي داشت تا به فرزندش شير بدهد           

چنين در گوشه و آنار بچه هايي بودند آه الي رديفهاي نيشكر با فرزي جا    
بـه جـا مـي شـدند تـا با آدوهاي قلياني آب خنك به آارگران خيس از عرق       

با وجود . هم به آار چسبيده بود ولـي اريـك ، تـي سـاپوتي ، او        . برسـاند   
ريخـت نحيفـي آـه داشـت ، از هـم اآـنون خود را يك ني چين پرآار نشان          

آـار نـي انـدازي را از هـم اآـنون خـود را يك ني چين پرآار نشان       . مـي داد   
. آـار نـي انـدازي را از آلبـر آموخته بود و شاگردي او را مي آرد       . مـي داد    

گهگاه آلبر به عقب بر مي گشت  . دوش بـه دوش اسـتاد ني مي انداخت   
براي . و چـند دسته ني براي اريك مي زد تا جاي عقب ماندن وي را پر آند       

اريك چنان با حرآات ظريف ني . همـين پيوسـته مقابـل او حـرآت مـي آرد       
با گردن و سيمايي آوشنده . مـي چيد آه تحسين همه را بر مي انگيخت   

با اعتماد به نفس پيش مي رفت ، و مي ، تـنه خميده ، در نيزار مغرورانه و    
چشمانش از گرما سرخ شده بود ، و . دانسـت بـا همـه بچگي لياقت دارد     

بـرق عجيبـي مي زد ، از زير آاله حصيري لبه دراز و قر شده اش عرق شر    
اگر چه چشمهايش داشت آور مي شد ، خود به خود . شـر پايين مي آمد   

ي بر شانه اش مي گذاشت ، آـار مـي آـرد و مـي آـرد تا مي يونت دست          
نگهـش مـي داشت ، و مادرانه با گوشه دامن پيشاني ، چشمها ، و همه      

ــدر سونسـون گذشــته ،   . صـورت خيسـش را خشــك مـي آــرد     از آلبـر و پ
سـورپريز هـم زيـر بال اريك را مي گرفت ، لحظه اي چند خار خسكها را رها      

 سورپريز        . مي آرد ، تا چند ده متر ني را براي او قداره زني آند
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از اين رو با . حسـاب مـي آـرد آـه هميشه به اندازه خودش پيش مي برد        
رضـامندي بـه ديگـران و بـه خصـوص به شريزل آه هميشه عقب مي ماند         

در ايـن آشـتزارهاي رنجـبار ، هرگز دستهاي همياري     . آمـك مـي رسـاند       
 و زنجيري تشكيل مي داد آـوتاه نمي شد ، به سوي يكديگر دراز مي شد    

ــا از زندگـي نكــبت          ــثار مـي آـردند ت از آسـاني آـه خــون و عـرق و اشـك ن
 . بارشان دفاع آنند 

ــدين                      نخسـتين پانـزده روزه برداشـت خـرمن تـازه و يـاد ماندنـي ب
 . اميد شادماني و جاني تازه پيدا آرده بود -خوش. سان گذشت 

 فـرغون آشـها بـود آـه با غوغاي آارگران و                فـرياد هـاي گاريچـيها و      
خـنده هـا و آوازها در هم مي آميخت ؛ صداي خشك سم اسب سرپرست     
بـر جـاده سـنگالخ بـا غرچ و غرچ فنرهاي روغن نخورده گاري اسبي اش و          
سـوتهاي گوشـخراش لكوموتـيو و خشاخاش واگنهاي باري بر روي خطهاي     

 . راآنده مي ساخت آهن و تلق تلق چرخ گاريها همهمه اي درهم پ
ــر شــد    ــيش از ســالهاي گذشــته از آدم پ ــبه هــا ب ــد .         آل از رفــت و آم

آشـتزارها ، بچـه هاي خوشحال ، و مهمانها گذشته ، مردها و زنهايي آه     
بـراي پـيدا آردن يك روزآار سراغ سرپرست يا آارپرداز را مي گرفتند ، ميان    

گوشه اي نبود آه زن گرد . د دآـان و اتاقكهاي نئين زنجيروار پرسه مي زدن    
و قلنـبه آلـوچه فـروش سـر نـزند ، باال و پايين مي رفت و آلوچه هايش را         

 . نسيه مي فروخت تا سر دستمزد پانزده روزه پول آنها را بگيرد 
 . اميد ناگهان سروآله شهر نشينان سرشناس پيدا شد -       در خوش

ارد آشتزارها مي شدند ، از        برخـي ، مانـند آارگـردانهاي سـنديكا ، و         
تـرتولين ، آلبر ، ژشيز ، خبر مي گرفتند ، و از وضع ديگر آلبه نشينان براي   

 آنها 
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تعريف مي آردند ، بحث مي آردند ، راهنمايي مي آردند ، و دستورهايي  
و آسـاني هـم بـودند مانـند دو معـاون شـهردار ، آـه آارگزار        . مـي دادنـد    

ند ، و بـا سرپرسـت جلسـه پشت جلسه تشكيل مي    آارخانـه دار هـا بـود    
در آشـتزارها ، هـر آس پيش خود علت اين مذاآرات را حدس مي    . دادنـد   

عالوه بر اينها ، آشيش هم بود آه . زد ، و مـي دانسـت موضـوع چيسـت        
در حاشـيه آشتزارها سگ دو مي زد ، و رداي بلند و سياهش را با گلهاي     

 آارمـند عوارض مالياتي ، بي اراده ،  .سـبزي آـه داشـت بـاد بـاد مـي داد        
آمـده بود دور دآان چرخ مي زد ، به اميد آن آه يك بطري مشروب بي جواز     

و گاه گاه . پـيدا آـند ، در صـورتي آـه در همـه آلبه ها به فروش مي رفت       
بازرسـان و مديـران آارخانه ، با فيس و افاده و گتر پوشيده ، در ماشينهاي      

 . سان جانواران درنده خرناسه مي آشيدند جيپ گشت مي زدند و به 
          از تـرانه هـاي مـردم ، بـا همه شور و هيجاني آه داشت ، باز نغمه        
اي غمـناك بـه گـوش مي آمد گويي اميدوار نبودند براي چند ماه هم باشد       

آارگـران مـي آوشـيدند شبها    . بتوانـند دلخـوش و دلگـرم روزگـار بگذرانـند       
 در دآـان خـود را بـا شـوخي و حـرف سرگرم مي      بياسـايند ، عـده اي هـم     

سـاختند سـپس بـا تنـي آوفـته و خشـك راهـي رخـتخواب مي شدند آه            
بچه ها و زنها اغلب شبها را در خانه سورپريز . سـخت بـه آن محـتاج بودند      

اين مكان به راستي نعمتي بود براي رفع خستگي و . بـه سـر مـي بـردند        
به . » خانه خستگي« دند اسـمش را گذاشـته بو   . احسـاس سـر زندگـي       

آرچكهاي پرگل هندي و . راسـتي سـبزي و شـادي از سراپايش مي باريد       
پشت آن . گلهـاي گوناگـون آلـبه سورپريز را از هر سو در ميان گرفته بودند     

 ، 
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در حـياط ، دو درخـت پرتقال داشت آه پر از آشيانه پرنده بود ، با يك درخت     

رچيني و يك چفته ميوه آبدار استوايي باربادين آنانـاس ، يـك بـوته سـيب دا       
آاله گوشه سورپريز بهشتي . بـر روي باغچـه اي از بـوته هـاي چاي معطر      

بـود خـوش رنـگ و نگـار از بوته ها و گلهاي رونده بومي ،محوطه دل فريبي        
 . آه قصه هايي را آه آنجا نقل مي شد جالبتر و اسرار آميز تر مي آرد 

ولي همه مي . . . آفـتاب غـروب دور آلـبه چـرخ مي زدند             بچـه هـا از    
دانسـتند بايد صبر آرد تا هوا خوب تاريك بشود ، آن وقت است آه سورپريز    
برايشـان قصـه مي گويد ، و اگر از او زودتر بخواهند شروع آند خلقش تنگ     

 . و از اين رو آن رو مي شود
ز بس زن نيك و با       همگـي سـورپريز مامانـي را خيلـي دوست داشتند ا      

گذشـتي بـود ، هيچ نمي خواستند آوچكترين ناراحتي برايش فراهم شود    
 .، از اين رو ، با بيحوصلگي انتظار مي آشيدند تا وقت قصه برسد 

       تـا فـرا رسـيدن آن سـاعت ، ماريـتا روي تـنه هيزمـي آه وسط باغچه          
 ها آاغذ مقابـل آلـبه سـورپريز افـتاده بـود مـي نشست و براي دختر بچه           

لـوله مـي آـرد ، يكـي يكـي را بـه نـوبت ميان زانو مي نشاند و سرشان را          
ملـودي ، آـه در آسـتانه در مي نشست ، در ضمن خواندن    . مـي آراسـت     

. دانـه هـاي آـرچك را پوست مي آند تا سورپريز آنها را در الوك خشك آند     
ار پسـر بچـه هايـي هـم بودند آه آخرين نگاه را به گالبي هندي پشت حص     

بـه ايـن ترتيب شب آهسته آهسته فرا مي رسيد و دير   . . . مـي انداختـند    
آـردگان ، خانـه دارهايـي آـه آارهـاي شبستان را سرو صورت مي دادند ،       

 چون به شعاع دهها متر ، صداي زنگ . دوان دوان خود را مي رساندند 
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 : دار سورپريز مي پيچيد آه ناگهان فرياد مي آرد 

 ! آريك-        
 :       بچه ها هم بي درنگ دسته جمعي جواب مي دادند 

 ! آراك-       
گاه صداي خنده . . .        و آن گـاه قصـه بـا شـور و لرزهايش آغاز مي شد      

 . . . ناگهاني به آسمان مي رفت ، بيشتر همه محو ماجرا مي شدند 
. . . مان بود         بـه سـر رسـيدن قصـه همـان و روانه شدن به خانه ها ه      

 آـه مـي رسـيد همه در و پنجره ها بسته مي شد ، آسي     ٩سـاعت بـه     
و اين پدر سونسون بود آه هر شب آالم آخر . نـبود آـه نگـران فردا نباشد         

 : را مي گفت 
روز از نـو روزي از نو ، روز بي  ! بـزنيد بـه چـاك جـاده      ! آهـاي بجـه هـا     -        

 !  ير شبتان به خ. . . دردسر خدا نيافريده 
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١٢ 
 

اين ساعتي بود آه گرما غوغا مي آرد ، هوا . . .  روز بـه نـيمه مـي رسيد       
آوچكترين نسيمي . چـون آـوره اي خفـه آننده انسان را بي تاب مي آرد         

تـازه آغاز بهمن بود ، دريغ از يك نم باران ، يك باد  . برگـي را تگـان نمـي داد     
 . خنك 

ه بـود ، آـه روزها پياپي ، خورشيد تفته بر دهكده سوخته            سـه هفـت   
آسـمان زيـبا بـود ، آبـي نيلـي ، صـاف ، با تكه هاي آوچك ابر         . مـي تافـت     

بسـيار سفيد و تميزي آه تند و يكباره ، آن باال، در پس ستيغها ناپديد مي     
تـنها لكـه هـاي سـبزي آه ديده مي شد در حاشيه همان آوخها      . شـدند   

 . ميد را احاطه آرده بود ا-بود آه خوش
       بـر روي زمـين گـرم ، بلـورهاي ريز سفيد ، چون دانه هاي نيشكر مي          

آشـتزارهاي تيره و برهوت تا چشم آار مي آرد يكنواخت دامن   . درخشـيد   
 . گسترانيده بود 

بچه هاي آنار .        زمـين در گوشـه آـنار تـرآهاي آـج و معوج خورده بود         
 اده ، و يكي از اين شكافها را وارسي مي آردند تك آلبه اي پرت افت
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اما اين يك چندان هم . تـا شـايد بتوانـند شـكم زمـين شـان را تماشا آنند            
چون چيزي دستگير . . . انـدرون گـرمش را نشـان نمـي داد ، زياد گود نبود        

بچـه هـا نشـد ، آن وقـت بـه روي شكم خوابيدند و مشغول ليس زدن بلور           
به مذاق يكي شيرين ، يكي شور . . . ند آه خاك را پوشانده بود  ريـزي شد  

 . ، مي آمد ، و سومي با اخم و ترش بر زمين تف مي آرد 
ديگر .         بچهكـي هم بود آه زار مي زد و بي خستگي غرولند مي آرد     

از درون آلبه هم . بچـه هـا انگـار نـه انگار آه گريه آن آوچولو را مي شنوند        
نشـد آـه او را آرام ، يا دستي دراز آند آه تكان و دلداري اش     آسـي پـيدا     

 . دهد 
 :          ناگهان بچه اي به پا خاست و با خوشحالي فرياد آشيد 

 ! ايناهاش ! مامان آمد! مامان آمد-
 !         آنوقت همگي سر به دويدن و فرياد گذاشتند 

 ! مامان جان ! مامان -        
 آـه هـنوز جـوان از حاشـيه نـرده دار آشـتزار نيشكر پيش                زن زيبايـي  

جامـه هـاي ناجــوري بـه تـن داشــت ؛ دو     . الغـر و غمگــين بـود   . مـي آمـد   
پـيداهن آهـنه رنـگ رو رفـته بـر روي هم پوشيده بود آه زيري آمي هم از       

 . پيراهن اصلي اش بيرون مي زد 
ــود آـه آــف نداشـتند        و مچهــاي         دو لـنگه جــوراب بـه دســتها آـرده ب

با يك دست يك قداره ني زني ، با ديگري . دسـتش را از آنهـا در آورده بـود         
دو تـا جوراب لنگه به لنگه هم به پا داشت ،  . يـك آـدوي پـر آب گـرفته بـود        

يكـي مشكي ، يكي نخودي آه با دو تكه پارچه آهنه ، بااليش را چليپا گره   
 روسري رنگ پريده اي موهايش را. . . زده بود 
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يك بسته بزرگ نيشكر را روي سر نگاه داشته بود و با .  نگـاه مـي داشـت      

. . سـينه اي سپر آرده بي آنكه آوچكترين نوساني داشته باشد مي آورد    
بـا حرآاتـي مـوزون نزديك مي شد ولي با سرعتي آه بچه ها نتوانستند       . 

 . خود را به پيشواز او تا سربااليي برسانند 
ه دامنش آويخته بودند ، خوشحال بودند آه بازش يافته اند ،          اآـنون بـ   

ــردارد   ــم   . نمــي گذاشــتند راحــت گــام ب ــي خــنديد ، او ه ــه آنهــا م ــادر ب م
به رغم لبخند . خوشـحال بـود آـه آنهـا را درسـت و سـالم بـاز يافته است          

دلـنواز مادرانـه اي آـه بـناگاه تـا بـنا گوشـش را روشـن آـرد ، اندوهگـين و           
ه نظـر مي آمد ، پيشاني بلند و قشنگش خيس از عرقي  بسـيار خسـته بـ     

بـود آـه دانه دانه روي چشمان بلوطي رنگش مي چكيد ، از گردن باريكش        
 . پايين مي ريخت ، تا سينه ها و پهلوهايش پايين مي رفت 

         شـريزل بـه يك تكان بسته نيشكري را آه بر سر داشت در سايه يك    
 ني ها را در آورد و تكه تكه بريد و ميان بچه ها دو تـا از . درخـت انـبه افكـند       

 . تقسيم آرد 
         هـر چـند هـنوز نفـس نفـس مي زد ، فكرش را نكرد آه دقيقه اي در        
خـنكاي درخـت انجير تنومندي آه سايه خوشايند شاخسارش را برابر آلبه     

را ورود به دآه اي آه در آنار آلبه جاي آشپزخانه . گسترانيده بود بياسايد    
مـي گـرفت همان و به راه افتادن صداهاي درهم و برهم گوشخراش همان    

ماهيـتابه هـا ريخـت ، ظـرفهاي آلومـي نيومـي به هم خورد ، آبريت          : بـود   
آن وقت روشنايي تندي به . . . پشـت آبريت زده شد تا اجاق روشن شود    

ــته      ــوارهاي زوار در رف ــيان ال ــه از م ــيد ، آ ــورد و دود غليظــي پيچ چشــم خ
 بوي . . . بوي خوشي بلند شد . خانه مارپيچ بيرون زد آشپز
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تا آن آه صداي . . . آـه در اجـاق مـي سـوخت       ) ١ (آامـپش چـوب درخـتان     
خـش خـش تـيغه آـاردي آـه با لبه يك روغن داغ آن چدني تيز مي شد ،         
بلـند شـد ، آرام آرام آبـي در ماهيـتابه ريخته شد ، پيدا بود احتياط مي آند      

ــرون نريـزد   آـه انـدك    ــيم   . . . چربــي درون ظـرف بي گهگـاه ، صــداي هيـزم ن
 . . . خشكش را تيزتر آند 

           وقتـي از مطـبخ درآمـد ، بـه نظـر مـي آمـد خسـتگي اش آمي در           
حـاال ديگر سرش برهنه ، جوارابها را هم  . رفـته ، و بيشـتر سـرحال اسـت          

همه .  دست داشت درآورده بـود ؛ وقتـي باالخـره روانه آلبه شد آنها را به     
 . سرسر بود و پاپا . . . جا سخت به هم ريخته بود 

 اي خدا جان ، از دست اين بچه ها چه بكنم ؟ -      
 :        روآرد به آوچولوهايي آه زير درخت انبه نشسته بودند ، و گفت 

سـرآار خــانم  ! ريشـار ، بـي معطلـي بـدو اتـاق را مـرتب و تميـز آـن        -       
بچـه هـاي بي سر و پاي آثيف ،   . . .  بـدو ظـرفها را بشـور     روزلـين تـو هـم     

 . امروز هيچ آاري برايم نكرده ايد 
         آن وقـت زه زل يـك صـندلي دمـرو را راست آرد ، خرده شيشه هاي      
يـك لـيوان شكسـته را از آـف چوبي اتاق جمع و جور آرد ، دستمالي روي        

 .  ه بچه ها مي توپيد جارو پارو مي آرد و يكريز ب. ميز و قفسه آشيد 
 :          غرغر آنان گفت 

 . مرده شو برده ها جزبازي به هيچ درد نمي خورند -         
 
 
 
 .م-.وته اي آه در زمينهاي خشك مي رويد و گلهاي ريز خوشبو دارد ب١
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مادر . مي آرد . . .         امـيدك آوچولـو همچنان با گريه زاري مانمان تانما     
 : جوابش داد به آرامي 

صبر داشته . نازنـين مـادر ، هـم االن غـذا بـه ات مي دم         !         بـه چشـم   
 . باش 

 :         و با آهنگ آمرانه اي داد زد 
روزلـين ، يـه هيـزم بـذار تـو اجـاق ، دختـرم ، فـوتش آن ، فوت بكن ،            -      

 . خيلي دير شد 
ــاق را مـنظم مــرتب آـرد و جــوارابهايش ر    ــز          شـريزل ات ا تـوي آشــو مي

جــوارابهاي آهـنه اش را مــثل قــداره اش قـدر مــي گذاشــت ، و    . گذاشـت  
زه زل همچنان آه آنها را سر جايشان مي نهاد . مواظـبت بسـيار مـي آرد       

غمگينانه به خاطر آورد . . . مـي انديشـيد آـه نبايد تا پايان درو دوام بياورند     
چار براي خانم زالتريس آـه بـراي تهيه همين جوارابهاي آهنه و شندره ، نا       

اين . پيـره مقداري ليموترش سبز برده بود ، تازه با هزار التماس و خواهش     
پيـر دختـر سـياه برزنگي ، آه خودش را هم سفيد مي شمرد ، از جماعت      
شـهريهاي سـابق بـود آه براي فرانسويها آلفتي مي آرد و جوراب هم به      

ــرد   ــي آ ــا م ــود  . پ ــه رنگــش را داشــت ، مشــكي ، نخ ــوه اي ، هم ي ، قه
 . خاآستري تيره يا روشن 

       مـي گفـت مجـبور است زياد جواراب داشته باشد ، چون يك مسيحي     
ولي در . . . شايسـته نبايسـتي بـا دسـت و پـاي بـرهنه وارد آليسا شود         

حقـيقت ، همـه خـوب مـي دانسـتند آـه ايـن جورابهاي عهد دقيانوس هم         
له هايي بود آه از جواني گرفته مانـند آسـتينهاي درازش بـراي پوشـاندن آب     

 . بود 
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  زه زل در ضـمن آن آـه دسـتي به سر و روي اتاقش مي آشيد لبخند           

ــراي خادمــه آليســا همــان      تلخـي زد و پــيش خــود انديشــيد آــه جـوراب ب
 .تفاوت عمده اي ندارد . خدمتي را مي آند آه براي دسته بند آشتزار 

 آمد چون ديد ژرتي آوچولو ، بند نيشكر ها را          يكـباره شـريزل بـه خود      
بـدون خسـتگي مـي جـود و مي مكد ، و پوسته آنها را مي ريزد توي چمن      

 . جاو خانه 
ــت     -         ــي و پوس ــي زن ــارو م ــو در را ج ــوري جل ــي ف ــازل ژرت ــاي مادم آه

 ! زودباش . نيشكرها را مي بري آن دورها مي ريزي 
رزلين ظرف مي شست و . ول بود        ايـنك هـر آـس بـه آـار خـود مشـغ          

آتـش هيـزم را فـوت مـي زد ، ريشـارد يـك پشـته رختهاي شندره و جوال و         
آيسـه را تكان مي داد و آفتاب رو پهن مي آرد آه بوي شاش تندي از آنها       

بود آه در آلبه داشتند » رختخوابها« بلـند مي شد ، دار و ندارشان همين    
جارو مي ) ١ (باله رونزهه بـرگ  ژرتـي چمـن را بـا يـك دسـته شـاخ و       . . . 

تنها حوا آوچولو هه بود آه در ضمن . آشـيد ، و اميدك همچنان غر مي زد    
پلكـيدن ، خـم و راست شدن ، و چرخيدن آواز مي خواند و گهگاه فرياد مي    

 : زد 
 . مي رقصم ) ٢ (آوئيسمامان جان نگاه آن ، دارم -           
ه ، برقص مامان به قربانت ، براي من برقص بل ! نمهـا اخـانم خ  بلـه   -           

 ! ، برقص دختر ماماني 
            آن وقت شريزل يك خروار لباس آثيف را جمع آوري آرد ، 

 
 
 .م -. گلهايش باز مي شود ١١بوته اي آه حدود ساعت  .١
 .م-. تويست  .٢

 
 
 
 
 
 

www.IrPDF.com



 ١٥٠

 
 تا چند تكه هم از جل و پالسي آه ريشارد تو آفتاب پهن آرده بود برداشت     

غروب ديشب چندين بار لب مرداب رفته و برگشته بود . . . همـه را بشـويد    
امروز هم آه حاال . تـا چلـيكهايش را آب پـرآند ، بـه قصـد رختشـويي امروز        

براي اولين بار برزمين مي نشست ، رختشويي مي آرد ، تند تند و محكم    
مي زد ، آن ورش را مـي مالـيد ، ايـن ورش را صابون    . چـنگ و بـال مـي زد       

رفته رفته رختهاي شسته دم آستانه . مي چالند تاآف و آبش گرفته شود    
در بـر روي هـم انباشـته مي شد ، آن سوي همان طشت سراميكي آه از     

دو تا حوله : سرانجام به آخرين تكه ها رسيد . مـادر بـزرگش ارث بـرده بـود      
ان طور هم. . . صـورت خشـك آـن ، يـك پيژامه پوسيده ، دو زير پوش آهنه      

 :  آه آنها را چنگ مي زد ، آه و ناله آرد 
ــه مــن بـر مــي گردانــي ؟ دو محصــول     -       خداونـدا پــس آــي اورلـين را ب

 . . . برداشت شد هنوز او در بيمارستان افتاده ، هيچ هم بهتر نشده 
ــه       ــود را ب ــه شــريزل خ ــود آ ــال ، دو برداشــت ب ــم دو س ــع ه ــه واق        ب

 .  بود تا شكم بچه هايش را سير بكند آشتزارهاي نيشكر انداخته
        از آن زمـان چـه فالآـتها آشـيده بود ، از دست سرپرست چه آزار ها          

اين . ديـده بـود و از ديگـران چـه تحقيـرها شـده بود ، آسي نمي دانست         
نـنگ هرگـز از يـادش نخواهد رفت آه سال گذشته ، سرپرست او را به زور     

 :ن جمله را به او گفت به چنگ آورد و با چه نفرتي اي
 . تو فهم نداري ، فهم هيچ چيز را ، عشق چه مي فهمي چيست -

ديگر . ديگر ، بايد ني چين خود را مي داشت » علف زن « او هـم مانند هر       
جـاي انـتخاب نـبود ، آـه بهتر از آلبر آه او را به دستياري پذيرفته بود تا در        

 ود يعني  بمون وينيآنار مي يونت آار بكند ؟ آلبر 
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غـربيه اي آـه از شـهر آمـده بـود بـه آنجـا پي آار ، آارمند پست بود ، مي         
او هم چون . گفتـند بـراي عقايـد سياسـي اش از پست اخراج شده است        

او پسري . آـار و بـاري پـيدا نكرده بود به آشتزارهاي نيشكر پناه آورده بود      
آار شريزل موافقت آرد و همينكه مي يونت از او خواهش آرد با   . دانـا بـود     

 . فن بسته بندي را يادش دادند 
            در ابـتداي امـر ، هـر بـار آـه شـريزل بـه ديـدار اورلـين مـي رفت ،             

 . شوهر درباره ني چينش او را سئوال پيچ مي آرد 
            بعـدها بـود آه پي برد چرا اورلين آن قدر به ستوهش مي آورد ، و        

ولـي ، انـدك انـدك ، بـه سـادگي اورلين      .  مـي زد  حتـي گوشـه آـنايه هـا      
با اين همه ، در . خامـوش گشـت و ديگـر از آلبـر حرفـي بـه مـيان نكشيد             

 : آخرين مالقاتش ، با حالي پريشان از او پرسيده بود 
زه زل ، امسـال هـم بـا همان ني چين پارسالي آار مي آني ؟ باز         -         

 هم پشت آلبر بسته بندي مي آني ؟ 
         او هـم سـر زبانـي جـوابش داده بود ، بله چون مي ترسيد باز داد و         

ولـي او دم بـر نياورده بود انگار از آار همسرش با   . . . فـريادش بلـند شـود      
 . آلبر راضي تر هم بود 

.          شـريزل همانطـور آـه رختها را مي شست به اورلين مي انديشيد      
آسي صداي او ، نفس او را مي شنود انگار . فكـرش از او خـارج نمي شد        

نمـي دانسـت چـرا شـبها وقتـي روي آـرباس در آلـبه مي نشيند تا          . . .  
انگار . آمـي هـواي خـنك بخـورد ، بـوي عرق تن او به مشامش مي رسيد        

 . در همانجا ، نزديك خودش ، بود 
 و  شريزل  از حاال .          تازه سه هفته بود آه برداشت پيش مي رفت 
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 . ش طاق شده است تاحساس مي آرد آه طاق

          غيـبت طوالنـي شوهر ، زن جوان را افسرده و دلسرد و آوفته آرده      
و . بـا همـه تالشي آه مي آرد موفق به انجام آار خود نمي شد   . . . بـود   

ــاري    ــاب خــواري و بــي نوايــي بــيش از آن را نداشــت ، ي از آنجــا آــه ديگــر ت
از وقتي آه با هم آار مي . . . بسـيار طبيعي مي شمرد   رسـاندن آلبـر را      

از بس مردي خوب و خدمتگزار . آـردند ديگر در سرا پاي او ايرادي نمي ديد    
اين دوستي آه همانقدر مهر آميز بود آه دوستي با نه نت ، همچون    . بود  

. . . رشـته امـيدي بـود آـه زندگي خشك و اندوهناآش را نگاه مي داشت      
 راضي هستم -: اورلين هم به زه زل گفته بود . بچـه هـا بود   آلبـر عاشـق    

آـه خانـواده مـن توانسـته دوست فداآاري پيدا آند ؛ انگار باراني است آه      
 . به نهالي تشنه و بي جان ببارد 

          زه زل ديشـب آـنار تاالب همينكه به آلبر برخورد ، خود را بي اختيار     
اين . ميد چرا آنچنان بي تاب و توان شد شـريزل  نفه . در بـازوانش انـداخت    

ديگـر وراي بـرخورد با سرپرست ، يا تي ژرژ ، يا همان دفعه اي بود آه براي    
 . . . گرفتن خرده اي وام نزد او رفته بود 

         ديشـب بـي اراده بـه سـوي او آشيده شد ، دلش مي خواست هر      
به آلبر  ، . دش بود چـه بيشـتر به او نزديك شود ، و هر چه بود زير سر خو       

مـردي آـه خواهـر خوانده اش نه نت از مدتها پيش دوست داشت و خود او     
 : پيش خود گله مي آرد . تشويقش آرده بود آه وي را به همكاري بپذيرد 

 آخر چرا من بايد چنين آاري بكنم ؟ آيا راستي ننگ نيست ؟ -          
 . خشايد            ترديد داشت و مي خواست خود را بب
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         شـريزل هر بار ضعف نفس نشان مي داد پشتش پشيمان مي شد     
اما اين بار قضيه جدي بود ، چه براي نه نت ، چه براي . و غصـه مـي خـورد      

 . . . از اين رو مصمم شد ديگر اين بازي هولناك را ادامه ندهد . اورلين 
ه ، فكر آرد هر جور شده بايد           بـراي همـين هم بود آه با قلبي گرفت     

 . به ديدن اورلين برود 
            هـم بـراي ديدار هفتگي برود هم دلش مي خواست هر وقت شد      

 . . . برود 
          بـاز يـك بـار ديگـر ، موجـي پشـيماني و ندامت تا گلوي فشرده اش         

ــتاد       ــه اشـكباري اف ــواپس و . بـاال آمــد ، قلـبش را رنجــه آـرد ، ب  آن وقـت دل
 : پريشان حال از خود پرسيد 

بـا پيش آمد ديشب ، چطور مي توانم توي چشمهاي اورلين    ! خـدايا -         
قلبم بيش از تنم . . . اين ديگر تصادف نبود ، خواست خودم بود   . نگـاه آنم    

 . آشش داشت 
 : البه آنان گفت .           شريزل احساس آرد آه دارد ديوانه مي شود 

برايت همه را تعريف . . . اورلـين جان ، آينه مرا به دل نگير   ! رلـين   او-         
 . . . همه چيز را . . . خواهم آرد 

          مـي گريسـت ، دانـه هـاي درشـت اشـك بر گونه هاي گودش مي            
 . غلتيد ، و تن آوفته اش سرا پا از هق هق تكان مي خورد 

 : نزديك او رفت و گفت  آهسته آلود،           حوا آوچولو ، دو قلوي 
 ؟ مانمان ، همانمـان ، آجـات درد مـي آـند ؟ جانـور دلت را درد آورد      -         

 . گريه نكن ، خوب ميشي 
          مادر با همه اندوهش ، از اين دختر يك وجبي آه عين يك زن به او 
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 . . . يده بود آلماتي آه غالبًا از مادر شن. دلداري مي داد ، به لبخند درآمد 

. به فكر ناهار افتاد .      همـين حـرف آمـي حالش را جا آورد و آرامش آرد       
 : داد آشيد 

رزلـين ، سـه شاخه را بردار يك ميوه درخت نان بچين ببينم رسيده        -         
 . يا نه 

 . رسيده !         آره مانمان 
 :         و در همان آن جيغ آشيد 

 . چه پروانه سياه درشتي روي ميزه ! مانمان ! واي! واي -         
 :           مادر گفت 

 .بزن بره -         
ــاالي درخــت   .          زه زل رخــتش تمــام شــد   ــه از ب ــازك مچال ــه ن چــند تك

آنهـا را برداشـت ، دوبـاره آب آشيد ، باز    . . . شسـته هـا روي علـف افـتاد        
 . چالند و به دقت روي پشته رختها جا داد 

شريزل ناگهان ترس برش .        پـروانه از آشپزخانه درآمد و وارد آلبه شد     
 : داشت 

 بيا آمد تو اتاقمان ، خدايا ، اين چيه ديگر ؟ -        
 :          و آمك خواست 

بـيا بكشش ، بيا پسرم ، بجنب ، شر اين پروانه لعنتي را     ! ريشـارد   -         
 . بكن 

 دنـبال پـروانه آـرده بود و اين ور آن ور آلبه مي             همچـنان آـه پسـرك     
 . رفت ، مادر رفت به آشپزخانه آه ناهاري راه بيندازد 

  ساعت نزديك دو بود ، آه عاقبت هر آس به يك ظرف ميوه 
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پخـته و نـان خرد آرده و به اندازه يك بند انگشت ماهي قود رسيد آه چند        
 .  بود قطره روغن بد مزه هم رويشان ريخته

 :        در حين خوردن شريزل به هر يك سفارشي مي آرد 
مـن همـين االن مـي روم بـه سراغ بابا ، اگر بچه هاي عاقلي باشيد       -       

 . برگشتن برايتان چيزهاي خوب خوب مي آرم 
 . مانمان ، برا من پسته بيار -        
 . من آب نبات مي خوام -        

 : و آوچولوي هشت ساله درخواست آرد          رزلين آدبان
همـه بچـه هـاي آالس من تو    . مانمـان ، مـن عروسـك مـي خـوام         -         

 . . . شهر عروسك دارند 
 :          زه زل غمگينانه دخترش را نگاه آرد و با دلسوزي گفت 

چشـم ، روز سـال نـو آـه مـياد مانمـان بـرات يـك عروسك خوشگل          -         
 ! عزيزدلم ! مي خره ، بله 

      و از ايـن حـرف خـود آمـي هم ناراحت شد ، زيرا خوب مي دانست آه       
آن قـدر چيـزهاي الزم بـراي خريد بود آه به عروسك    . دارد دروغ مـي گـويد     

چـون ناچـار بـود هميشـه فكـر مايحتاج فوري باشد ، و از       . . . نمـي رسـيد     
 . . . بود ، هر چند ناچيز » خوراك « همه فوري تر 

جانم ، من بايد زودي ! تـو مـي ري بشـقابها را مـي شـوري ، باشه         -        
 . رخت بپوشم و راه بيفتم 

        رزلـين بـا اين آرزو آه سرانجام روزي به عروسك خواهد رسيد ، آامًال      
 : فرمانبرداري نشان داد 

 ! اي به چشم -        
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 : دخترك سپس افزود آه 
ــد ماشــين   مانمـان ، ا -            نگــار صــداي ماشــين بـه گوشــم خــورد ، الب
 ! جلد باش ، مانمان . . .  ست آه حاال رسيده ٢ساعت 

با خود .             شـريزل بـا عجلـه آماده شد آه خود را به ماشين برساند       
 : گفت 

 . انگار ماشين رسيده و ايستاده -           
و با خود مي .  داشـته اند             خـيال مـي آـرد البـد بچـه هـا آن را نگـه          

 . گفت راستي راستي بچه هاي زرنگ نازي دارم ، بميرم براشان 
 :          و صداي ثرتي آمد 

مانمـان ، مانمـان ، بـيا ببـين ، چـه اتومبـيل سفيد قشنگي ؛ پايين            -         
 . آلبه ما ايستاده 

ــد ، آفشـهايش را در دســت داشــ     ــاق بيـرون دوي ت ، و           شـريزل از ات
 . روسري روشانه اش افتاده بود 

 :          رزلين نوشته روي ماشين سفيد را هجي آرد 
 . نس . ال . ب و .         آم 

 :         زه زل شيوني دلخراش آشيد 
! . . . دروغه ! بـاور نمـي آـنم ، دروغه    ! نـه  ! آخـر   ! اورلـين   ! اورلـين   -        

 . . . اورلين من 
بچـه ها هم به گريه افتاده  . ته و دردمـند شـيون مـي آـرد             سـر گشـ   

 . همسايه ها از همه آلبه ها به آن سمت دويدند . بودند 
         دو لـنگه آفـش زه زل بـا روسـري قشـنگش توي اتاق زير دست و پا        

 مورچه ها تنه پروانه سياه درشتي را آه ريشارد زده و انداخته . مي رفت 
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بدن . پرسـتار هـا بـرانكاري را وارد اتـاق آـردند      . مـي آشـيدند   بـود بـه زور    
چشمهايش گشاده شده بود . اورلين آه هنوز گرم بود روي آن قرار داشت   

 . . . 
 :            يكي از آنها گفت 

 . تازه جان داد -          
شريزل آنارش زانو .           او را روي تخـت آهنـي زنگ زده آهنه گذاشتند     

، يـك دسـت را دور گردن مرده انداخت ، سرش را گرفت آورد دم دهان ،     زد  
وقتي سرانجام زه زل سر شوهر را روي . دم گوشـش پشت هم حرفها زد     

بـالش آهـنه پخـش و پال نهاد ، از بس چهره مرده زيبا و آرام شده بود ، به         
آنگاه از روي محبت چشمهاي او را . آن مـي مانسـت آـه لبخـند زده است       

 : ، به گرمي و عاشقانه بوسيدش ، و با صداي بلند گفت بست 
همـان طـور آـه خـودت مـي گفتـي ، اين در زندگي خشك و خالي            -         

 . . . من يك نم باران بوده و بس ، مرا ببخش ، اورلين مرا ببخش 
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١٣ 
 
 ! آهاي نه نت ! آهاي نه نت آ-

ــونت روي آســتانه   ــي ي ــند               م ــي آ ــدايش م ــي ص ــند آ ــد ببي . درآم
سـورپريز بـود ، سـورپريز سـالمندي آـه همچـنان تـو دل بـرو مانده بود ، و           

 . آدميت و نكويي خود را داشت 
 ! سالم سورپريز ماماني ، عزيز من -       
از ما هم . خبر داري در بونامر و اراژول اعتصاب شده ! سـالم نـه نـت     -        

 . . . هم خودمان ، فردا براي برش نيشكر نرويم خواسته اند ، آه به س
چـون آنهـا هـم نمـي خواهـند صـد فـرانكها را بدهـند ، به نظرم بايد ما هم              

اگـر همه دست يكي باشيم ، حرف مان در رو پيدا مي    . . . اعتصـاب آنـيم     
تو اولين آسي هستي آه من فرا مي خوانم ، چون من مي دانم تو  . آـند   

ي ، و مي دانم آه مي تواني براي ديگران توضيح چيـزها را بهتـر مـي فهمـ     
 . دهي و به آنها بفهماني 

ــثار     ــي راه ن ــد و ب ــود و ب ــزده و خشــمگين ب           از بــس ســورپريز هيچان
 . آارخانه دارها مي آرد ، مي يونت نمي توانست دم بزند و نه بگويد 
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 :سورپريز افزود 
گـرفته انـد ، بگذار اين الشخورها ، زالوهاي   آنهـا مـا را دسـت آـم        -           

 . اآبيري بالخورده بفهمند ما چه آاره ايم 
 :              در مقابل نه نت آه مجال حرف نداشت همچنان مي توپيد 

بگـذار ايـن حضرت آقاها آمي با دستهاي نرمشان قداره بزنند ،        -              
ــدره هاشــان را بفرســتند برايشــان    ــيا مخ ــندي « و عل ــا  » دســته ب ــند ت آن

پدر . دستگيرشـان شـود يـك مـن دوغ زير اين آفتاب چند من آره مي دهد        
 ! سوخته هاي ناجنس 

           سـورپريز بـي آن آه منتظر پاسخ مي يونت شود راهش را گرفت و        
در سراسر باريكه راهي آه مي رفت از ناسزا و تهديد و بد و بي راه   . رفـت   

 آلـبه مـي رسيد صدا مي زد ، به هر آس مي   آوتاهـي نداشـت ، بـه هـر      
رسيد نگهش مي داشت ، و به شيوه خود شرح مي داد آه بايد مزد همه    

 . آاگران آشتزارهاي نيشكر زياد شود
 :          مي يونت آه او را از دور تماشا مي آرد ، با خود گفت 

ماني ايـن سـورپريز چـه تـاب و توانــي دارد ، ايـن وجـود بـا چـه ســي        -         
 ساخته شده ؟ 

        مـي آوشيد در نظر خود مجسم آند وقتي جوان و تر و تازه بوده ، در   
خـط اول مبارزاتـي آـه داشـته ، تـا چـه انـدازه سرآش و رام نشدني بوده           

 . است 
         همچنـين از خـود مـي پرسيد اين سورپريز به چه اميدي اين طور دو         

 . ه به آخر برسد دو مي زند ، او آه ديگر چيزي نماند
 -       سورپريز هرگز بچه دار نشده بود ، ولي همه بچه هاي خوش
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به همه شان مي . همـه شـان را دوسـت داشت    . . . امـيد بچـه او بـودند         

با نازك شدن ماه پيوسته سرگرم تهيه آاسني و فلوس و سنا بود . رسـيد   
در آاسه به . نند تـا هـر آـه دچـار دل درد شـد بـرايش جوشانده درست آ         

خـورد آودآانـي مـي داد آـه نـوك زباني حرف مي زدند ، به آساني آه از         
نمي شد سورپريز ماماني براي اين بچه . رنج مي بردند   ) ١ (بلسبـيماري   

قائوت : هـا آـه هميشـه آزگار شكمشان خالي بود تنقالتي نداشته باشد       
هر بچه اي آه . ) ٢ (آيلي بيبيجـو ، شـكر و آاآائـو ، مغـز گردو شكري ،        

مـي خواسـت بـه خانـه بـر گردد از يك دانه پرتقال ، يا انبه ، يا تكه اي نان و       
. بچهك آن را تند تند مي لنباند و راه مي افتاد . آـره بـي نصـيب نمي ماند     

هـر روز تعطـيل بـه نـوبت بـراي چـند تـا از بچه ها يك آاسه سوپ تكه مي             
٣(ملواما . بت آدام يك است هرگز هم اشتباه نمي آرد آه اين نو  . گـرفت   

 . هر هفته سهم داشت ) 
بوي خوش تابه .          مـي شـد گفـت سورپريز خانمي دست و دلباز بود         

اش هميشـه بـه هـوا مـي رفت ، و آمد زيباي چوبي اش پربود از دامنهاي        
 . توري قشنگ ، پيراهنهاي خوشگل آرئوني و روسريهاي پر زرق و برق 

 : خود فكر مي آرد          مي يونت با 
او مي تواند اعتصاب آند ، اما . حـرف سـورپريز ماماني درست است    -        

. مـن چه ؟ سرم را آه از بالش بلند آنم پول الزم دارم تا قهوه ، شكر ، نان     
آدمـي آـه پـنج تـا بچه دارد نمي تواند يك روز صبح سر بردارد و       . بخـرم   . . 

 » .شن نمي آنم امروز ديگر اجاق را رو« : بگويد 
 چه از دير باز .         مي يونت ضرورت اعتصاب را احساس مي آرد 

 
 
 
١. Bles    آـوفت رفتگـي داخلي آه با مالش و انداختن ضماد درمان مي

 .آردند 
٢.  Kilibibi  م –.  آرد ذرت بو داده و آاآائو و شكر  . 
 . م-. مخفف ملودي  .٣
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 گوشت و پوست خود پي بـه دهشت استثمار مانند گرسنگي ، در ذهن و      

 . برده بود 
 :          باز مي انديشيد 

بـه هـر صـورت ، اگـر به اعتصاب دست نزنند ، از ما بردگاني خواهند          -        
سـاخت آـه همچـنان جان بكنيم ، و دستمزدي ناچيز بگيريم ، و اين دور از       

 . انسانيت است 
ه آارهاي جزئي مي           مـي يـونت همـه روز را مـي رفت و مي آمد ، ب       

سر در گم مانده بود و به . پـرداخت ، بـه دلهره وحشتناآي دچار شده بود     
 : ماريتا آه براي تشويق او آمده بود گفت 

مـا بايـد به اين اعتصاب بپيونديم ؛ ولي من نمي دانم بچه ها     ! بلـه   -         
هاست هر چه مي آشيم از دست آن. . . بچه ها . . . را چـه آـنم ؟ بچه ها    

 . . . 
 :          ماريتا جواب داد 

 . درست براي بچه هاست آه بايد اعتصاب آنيم -          
          بـا ايـن همـه مـي يـونت پـيش خود فكر مي آرد آه اين جنبشها از          
مادرهايـي چـون او بـر نمـي آيـد ، و مادرهايي آه آار پدر را هم مي آنند ،       

  :و گفت . مادران تنها و بي پناه 
مـن هـر چـه بيشـتر فكر مي آنم ، بيشتر پي مي برم آه من نمي       -        

 . توانم اعتصاب آنم
آيا . چهـار يـك شـب سـكوت شـبانه را شـكافت        » صـداي «          سـومين   

مـي يـونت فـردا به ني چيني خواهد رفت ، يا با ديگران اعتصاب خواهد آرد     
 ؟ 

 نايي از گوشه و آنار بيرون         از در آلبه ها آه هنوز باز بودند روش
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ــي زد  ــه درون     . م ــي ، ب ــيد از دل تاريك ــورهاي ام ــون ن ــناييها ، چ ــن روش اي
آانـونهاي خانـواده هـا ، بـه چهـره هـاي نگـران ، به سفره هاي خالي ، به             
پيكـر آـودآان نـزار و راشـتيك مـي تافت ، آه بر روي پالسهاي گسترده بر           

 . آف اتاقها خوابيده بودند 
      مـي يـونت به دور آلبه اش گشت تا آخرين چيزهايي آه بيرون افتاده         

 . بود توي اتاق بياورد 
       خاطـرش جمـع شـد آـه خـوآش محكـم بـه تـنه آلفت درخت گالبي            
بسـته اسـت ، درهـاي النـه خرگوش را وارسي آرد آه ببيند بچه ها قرص       

 .  بست بسته اند يا نه ؛ آن گاه وارد اتاق شد و همه درها را
         هـر شب ، به وقت بستن در و پنجره غرچ غرچ آردن لوالها ، به فكر     

 » . باز هم صفحه اي ديگر از زندگي ورق خورد « : مي افتاد 
بـه راستي هم ، صبح فردا ، مي  .          گفـته انـد شـب پـند آمـوز اسـت          

 . يونت از خواب آه برخاست ، تصميم گرفت به آشتزار نرود 
    سراسـر شـب نتوانسـته بـود بخـوابد ، انديشيده بود و آوشيده بود            

. درون خـود را بـه روشني ببيند ، و پيدا آند وظيفه اصلي اش در آجاست        
نمـي دانسـت اعتصـاب چه مدتي طول خواهد آشيد ، از هول بچه ها مي       

نرود ، » برش« با اين همه به خاطر همانها بود آه مصمم شد براي   . لرزيد  
ه همـراه سـورپريز ، ايسـمن ، ژوزفـا ، ريگوبـر ، ترتولين ، آلبر و ديگران         و بـ  

بخصوص با آلبر ، چون در اين شش سالي آه در آشتزارها  . اعتصـاب آند    
آـار مي آرد دو سالش را با زه زل ، پشت سر آلبر بسته بندي آرده بود ،   

ري همان آلب. همـان دو سـالي آه اورلين در بيمارستان بستري شده بود    
 آه چون آار خودش تمام مي شد به عقب بر مي گشت 
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همان آلبري . تـا بـه زه زل بيچاره آمك آند و عقب ماندنش را جبران نمايد    
آـه ، بارهـا و بارهـا ،بـه او آـه نه نت باشد امكان داده بود نتيجه آارش دو           

مي يونت به اين مرد . برابـر شـود تـا آمـي بيشـتر پـول بـه دسـت بـياورد            
ستگي روزافزوني پيدا مي آرد و او را بهترين ، با گذشت ترين مردها مي    ب

آلبـر مـي يـونت را دوسـت مـي داشت منتها بي آنكه به او بگويد با         . ديـد   
 . آارهاي خستگي ناپذير خود اين را ثابت مي آرد 

        آلبـر هميشـه حاضر به خدمت نه نت بود ، خواه آماده سازي يك تكه     
ي بسـتانكاري ، يـا خرد آردن تنه درخت و تبر زني و هيزم    زمـين باشـد بـرا     

درسـت آـردن بـراي اجاق ، خواه آنه آشي مرتب گاوها ، يا حصار بندي ،         
 . يا تعويض ورقه آهن سرپوش اتاق 

       هميشـه گـوش بـه زنـگ هم بود تا آي نه نت او را به اتاقش نزد خود        
آلبر به اراده مي . . . بس سـالها عشـق آنها افالطوني بود و    . فـرا بخـواند     

يـونت آـه مـيل داشـت تـا جايـي آـه بتواند به خاطره آلوترش وفادار بماند          
بـا ايـن همـه از سـماجت مي يونت و رفتار واقعًا     . . . احتـرام مـي گذاشـت     

اميد از خود -عجيـبش رنـج مـي بـرد و مانـند بسـياري ديگـر از اهالي خوش        
 : مي پرسيد 

ــا راســتي مــرا دوســ -          ــه دوســتي   آي ــي آــند آ ــرا فكــر م ت دارد ، چ
 جسماني گناهي است در حق مرده و خداوند ؟ 

          آلبـر فكـر مـي آـرد ارتـباطش با شريزل حسادت نه نت را بر خواهد       
انگـيخت ، ولـي در اشتباه بود ؛ نه تنها او را آوچكترين سرزنشي نكرد، در        

 . ورد زندگي عاشقانه هم هرگز آن ماجرا را به روي خود نيا
            آلبر مي دانست نه نت با چه مشكالتي رو به روست ، اگر چه او 
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هـيچ وقـت از ايـن بابـت بـرايش حرفي نمي زد و به گرفتاريهاي روزانه خود        
 . اشاره اي نمي آرد 

ــه و بـي آن آــه از احــدي       ــا همـت و غــرور خــود بـي آه و نال          ايـن زن ب
 .  مي گذارند درخواستي آند امرش را

ترتيب ياري رساندن . را در خانه ماند » پانزدهه«         مـي يـونت سراسـر     
از حرف زدن با آنها ، توضيح . بـه زنهـاي ديگـر را داد تـا بتوانـند پايداري آنند       
سازماني براي آمك به . . . دادن و روشـن آـردن شـان خسـته نمـي شد       

صيفي هاي بستانش را . . . رد درمانـده تـرين خانـوارها مانند شريزل برپا آ      
تقسـيم مي آرد ، بادمجان ، پيكانگا ، سيب زميني شيرين ، آرد مانيوك به    
نيازمـندان مـي رسـاند ، بچـه هـا را تشـويق مي آرد بروند ماهي بگيرند ،         

روزي نـبود آـه بچـه ها دست    . . . شـكار بكنـند تـا خوراآشـان بهتـر شـود         
ردند ، يا ماهي ، آب چيلك ، باسترك خالـي بيايـند يا خرچنگ از آبگير مي آو       

 . و آبوتر چاهي 
.          بـا ايـن همـه اعتصـاب بـدون هـيچ بهـبودي در آـار دنـبال مي شد               

 . مديريت بي آن آه آكش بگزد نرمش نشان نمي داد 
        هيـئت مديـره جزيـره بـودجه اضـافي را تصويب نكرد و اعالم داشت تا       

 آنها را فراهم نياورد بودجه جاري هم وقتـي درخواسـتهاي آارگـران رضـايت      
سـه روز پيشـتر آنهـا ، بـه اتفـاق آراء ، بـا پيشنهاد       . تصـويب نخـواهد شـد       

دسته جمعي از مديريت خواسته بودند دستمزد ساعتي صد فرانك را پايه      
آن وقت صاحبان سرمايه تصميم به گفتگو گرفتند و  . مزد آارگران بشناسد    

 . ادند هشتاد و سه فرانك پيشنهاد د
 مي يونت معتقد بود آه اآنون . . .        اما آارگران محكم ايستادند 
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 . وقت آوتاه آمدن نيست و به ديگران هم مي فهماند 

شب پيش ، خود را پنهان .           بـا وجـود ايـن وضـع خانـه او مالل آور بود        
ا غمگين نسازد ، آـرده بـود تا با دل راحت گريه آند ، و بيش از آن بچه ها ر     

آن شـب تـنها چيـزي آـه بـراي شـام داشـت برگ درخت آوروسول بود آه          
 . مانند چاي براي بچه ها دم آرد و با نان بيات به خوردشان داد 

ــاء     ــنهاي آب ــه زمي ــرفت ب ــميم گ ــر و خــيالهاي دور و دراز تص         پــس از فك
 . اجدادي خود برود و چند دانه ميوه درخت نان گير بياورد 

        مـي يـونت بـا آن آـه آاله حصيري لبه پهن برسر داشت ، پي سايه       
بچه ها به دنبالش از . آفـتاب داغ مي تافت  . انـبه هـاي بـزرگ مـي گشـت        

، گالبي هندي ، ) ١(ايكاآاايـن درخـت پـاي آن درخـت مـي دويدنـد ، انبه ،          
مـي چـيدند و بـا تيـر و آمـان مـرغان مگـس خواري را آه الي شاخ و برگها         

 . يوانه وار پر و بال مي زدند هدف مي گرفتند د
 :          سورپريز آه داشت از لب برآه بر مي گشت پرسيد 

 نه نت جان ، صبح به اين زودي آجا ؟ -        
 .        فليسيته همراهش بود و ديگ پر آبي بر سر داشت 

 :         مي يونت در پاسخ گفت 
ديگر برايم . چـند تـا سـر درختي پيدا آنم    مـي روم بـه بومامـي آـه       -        

 . چيزي نمانده شكم بچه ها را سير آنم 
 :         سورپريز گفت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
درخچـه امـريكاي حـاره از خانـواده گـل سرخيان آه ميوه آن خوردني          .١
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مـي دانـم بـراي تو هم آمتر از ديگران    ) ١(ردهـن نـه نـت بايسـت ،         -         
 . . . سست نيا ، پايداري آن مشكل نيست ، ولي 

تا آخر ) ٢ (ردا مارتوسـورپريز مانمـان ، از طـرف من نگران نباش ، من       -        
 . ايستاده ام

        مـي يـونت انگـار بخـواهد بـر باعـث همـه بدبختـيهاي خود نفرين آند          
آن از مرگ آلوتر ، اين از : مشـت بسـته اش را بـه سـوي آسـمان بلند آرد       

 آوچولو ، با بچه هايي آه يك شكم سير به خود نمي بينند ، پرپـر زدن رزان  
بـر بـاد رفتن اميدهايم ، مانند ديگر ساآنان اين آبادي ، در سراسر سالها و    

 . . . فصلهايي آه شنيده ام 
        و سرپرسـت آـه گفـتگوي زنهـا بـه گوشـش رسيده بود خط و نشان         

مارتويي نشانتان بدهم آه حظ  ُا يك رد   مارتوردا ُا! هـوم  !  هـوم  –. آشـيد   
 ! آنيد 

        وقتـي همـه تـان با تخم و ترآه تان از گشنگي جانتان به لب رسيد ،         
 . با التماس مي رويد سر زمين 

 :        سورپريز براي آن آه طرف بشنود بلند بلند گفت 
 . مه فشاند نور و سگ عوعو آند -      

دست انداختند ، سپس با قهقهه        زنهـا سـه نفري آمي سرپرست را     
خـنده هايـي آـه تـا دور دست ، در دهكده خاموش پيچيد ، از همديگر جدا       

 . شدند 
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ن مي رفت و آهسته آهسته سايه بر سـاعت چهـار شـده بـود ، آفتاب پايي       
 . آن اطراف آشيده مي شد 

        صـبح مـي يـونت چـند تكه پوشاك بچه ها را شسته ، اين ور آن ور بر       
روي شـاخه درخچه هاي پر رنگ و ختميهاي پر گل پيرامون آلبه پهن آرده       

مـي يـونت رخـتهاي خشـك را از سـر شاخه ها بر مي داشت ، يكي       . بـود   
باشد . اط تكـان مـي داد تا مورچه ها و حشره هاشان بيفتند   يكـي بـا احتـي     

چون تصميم داشت اين عصر آفتابي و آسمان آبي . آـه فـردا اتوشـان بزند       
با همه گرماي هوا ، و آم آبي ، علفهاي . را صـرف وجـين آاري باغچه آند      

بـيد گـياهها و گزنه ها به سان   . . . هـرز مـوذيانه آنجـا را احاطـه آـرده بـود            
 . . . بختي در برابر آفتاب رشد و نما پيدا مي آند شور

              چـند لحظـه نگذشـت آـه مـي يـونت چـندك زده ، درون آرتها با             
پشـتكار وجـين مي آرد ، ساقه ها را تكان مي داد ، ريشه ها را بيرون مي     
آشـيد ، و پـس از آن آـه خاآشـان را خـوب مـي تكانـيد ، آنهـا را به سمت          

 – مي آرد ، به طوري آه مرتب روي هم انباشته مي راست خود ، پرت
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همـين حـرآات را پنج بار ، ده بار ، انجام مي داد ، چند گام پيشتر   . شـدند   
. . . بـاز ، بـا آمري خميده و نرم ، دست به آار مي شد   . بـر مـي داشـت       

آـاله حصـيري آهـنه ، و دانـه هـاي غلتان عرق آه بر پيشاني اندوهگين و         
 . شيد ، به اندك مي لغزيد زيبايش مي درخ

با وجود !           بـا همـه غم و غصه ها ، مي يونت هنوز قشنگ مانده بود        
آن آـه شـكم پشـت شـكم باردار شده بود اندامش همچون يك دختر جوان      

رنـگ گـرم و مسين پوستش بر اثر تابش آفتاب سوزان   . . . نـرم و نـازك بـود     
ديدگان بلوطي اش چنان .  بود آشـتزارهاي نيشـكر تـا انـدازه اي آدر شده     

مـي مانـد آـه هميشـه لبريـز از بيحالـي دلنشـيني اسـت ، و لـبان خوش            
گوشـتش با خطهاي منظم ، همواره آمي نيمه باز بود تا به لبخندي سبك    

 . . . آه به ندرت از هم مي شكفت راه ندهد 
 نه نت ، وردست نمي خواهي ؟ -        

خيلي پيش از آن آه او حرف بيايد ، .  شد         آلبـر بـه آرامـي نزديك مي        
آمر راست آرد تا با چشم هاي . نـه نـت حضـورش را احسـاس آـرده بـود         

 . درخشان ، و قلبي پر تپش خوشامد بگويد 
وردسـت چـرا نخـواهم ، علـف آه به اين تندي باال بيايد ، بايد آار را      -         

ه موقعيت بيشتر مي هـم دو چـندان آـرد ، هـر چه بيشتر بهتر ، اطمينان ب     
 خوب از اعتصاب چه خبر تازه داري ؟   . . . شود 

نـه نت خبر داري آه حاال به هشتاد و شش فرانك هم راضي شده       -         
من فكر مي آنم اگر نود . انـد ؛ هفـته آخـر نرسـيده نـود فرانك خواهند داد         

، ريگوبر ، رفيقاني مثل تو ، ژستر . فـرانك بدهـند بايـد آـار را از سـر بگيـرم          
 شريزل ، ايسمن ، تي ژرژ ، همه آساني آه بچه دارند 
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به خاطر آنها بايد دست به آار شد ، خيلي . . . مـرا بـه ايـن فكـر انداختـند           
 . . . سخت مي گذرد 

 ! واي -            
             چهـره مي يونت ناگهان درهم رفت ، دوباره خم شد و به آار خود     

 . با حرآاتي يكنواخت و خودآار علفها را مي تكاند و مي پراند . پرداخت 
 :               آلبر داس را از دستش گرفت و گفت 

 نه نت چته ؟ چرا اين طور مي آني ؟ موافق نيستي ؟ -              
 :             مي يونت به خشكي جواب داد 

ايد از صد فرانك گذشت چون نمي فهمم براي چه ب. بـه هـيچ وجه     -          
 . و به نود راضي شد 

وانگهـي ، بـه آنها   . آخـر همـين هـم خـودش پولـي اسـت ، نـه نـت           -        
. آنها هم مي دانند با آه طرف اند . نشـان داديـم آه ايستادگي مي آنيم      

 . . . برداشت آينده ، ديگر هواي آار را خواهند داشت 
دقانه بگـويم ، در آغـاز ، مـن  بـا ايــن               آلبـر ، مـي دانـي ، ايـن را صــا    

. . . اعتصـاب مخالـف بودم ، به بچه هايمان فكر مي آردم ، به بينوايي مان     
خيلـي فكـر آـردم ، خيلـي دو دل بودم تا سرانجام همان آاري را آردم آه          

چون پيش خود به اين نتيجه رسيدم آه تا همه انگشت هاي . همـه آردند    
اما ، حاال آه .  محكـم نخواهد شد  يـك دسـت بـا هـم جمـع نشـود مشـت         

همـه مـان يكـي شده ايم ، و بچه هايمان از گشنگي نمرده اند و بخصوص     
چـون صـاحب آارهـا تـا هشـتاد و شـش فـرانك باال آمده اند ، مي بينم آه           

 مبارزه بيهوده نبوده است ، مگر مبارزه همين نيست ؟ 
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 : مي يونت باز هم ادامه داد . . . ود توي فكر ب.         آلبر با سر تأييد آرد 
ايـنجا بـود آـه تصـميم گرفتم تا آخر مبارزه آنم ، تا وقتي آه آنها به          -        

 . صد فرانك گردن نهند 
از روي غرور پا بر زمين .         چشـمهايش از امـيد و مردانگـي برق مي زد      

 : مي آوبيد و تكرار آرد 
، خدايا مرا . . . فرانك گردن نهند ، گور پدر تـا وقتـي آـه آنهـا بـه صد       -        

 ! ببخش 
او را بسيار .         آلبـر از حـرفهاي مـي يـونت هم تعجب آرد هم جا خورد      

. پخته مي شمرد ، ولي هرگز چنين زن مصمم و با اراده اي نمي شناخت    
از بـس او را شـادمان آـرد نمي دانست با چه زباني از نه نت سپاسگذاري     

 . آند 
 :        با اشتياق وافر نگاهش آرد و نتوانست از گفتن خودداري آند   

با غيرت و ستودني ! نـه نـت از ايـن جـورت خيلـي خوشـم مـي آيد          -         
 . هستي ، خيلي دوستت دارم 
 :         نه نت رفت توي حرفش 

آلبـر چـه خبـره ، چـه ات شـده ؟ داريـم از چيزهاي جدي حرف مي            -        
 . و همه را قاطي مي آني زنيم ، ت

 :           آلبر دست مي يونت را گرفت و به آرامي گفت 
آخـر نازنيـنم ، عشـق مـا هم به اندازه اعتصاب و صد فرانك اهميت        -          

 . . . دارد ، اين هم آم جدي نيست 
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ــناگهان      ــر واگذاشــت و ب ــه دسـت آلب ــونت چــند لحظـه دســتش را ب مـي ي
 رامشـي سرشـار بـه وي دسـت داد امـا بـه تندي خود را از مدّ      اطميـنان و آ   

باالگيـر مهـر و عالقـه بـه در بـرد ، چـرا آه بچه هاي برگشته از مدرسه به            
باغچـه ريختـند تـا مـادر را ببوسند و بر روال هميشه آمي گوشه آارش را          

 . بگيرند 
، آلبر را          مـي يـونت خـود را از يـاد بـرد ، بـا هـيجان آنها را تماشا آرد         

 : هم از ياد برد ، آمي خود را تكان داد و به آنها گفت 
 آهاي ببينم ، چرا به دوستمان آقاي آلبر سالم نكرديد ؟ -       

 :        بچه ها يكصدا فرياد آشيدند 
 ! عصر شما به خير ، آقا آلبر -       
 اي ، مي تـو هـم آـه در چنـين روز و روزگـاري شـلوارت را پـاره آرده         -        

 . داني سزايت چيست 
 :          مودس ، از روي شيطنت در جواب گفت 

 . يك تكه نان -        
       آلبـر بـه خـنده افـتاد ، و از آـيف سـربازي اش سـه تـا سـيب زميني             

 . شيرين آه خوب سرخ شده بود در آورد و ميان بچه ها تقسيم آرد 
زرگ نان و نارگيلهاي شاخ پريشان           خورشـيد آـامًال در پـس درختان ب    

آسمان . دشـت در ايـن سـاعت زيـبا و خـنك شـده بود       . پـنهان شـده بـود      
رنگاميـزي دلنشـين درهمـي از صـورتي ، آبـي آبود به خود گرفته بود انگار       

ماده گاوها در چمنزار نعره آشان . آـن يك تخته شستي زنده و گذراست       
جيك جيك آنان بال بال مي زدند ، گوسـاله ها را فرا مي خواندند ، پرندگان     

 وقت . و از دور دست ، صداي نارساي ناقوس مي آمد 
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نمـاز بـود و طبيعت در شفق سراسر زيبايي جلوه مي نمود ، و از صداهاي      
 . شگفت و راز لبريز مي گشت 

          در روشـنايي غروبگاهـي آـه پايـين مي رفت مي يونت ، آلبر و بچه     
آلبر تند و خوب وجين مي آرد ، و با داس مي يونت . هـا سرگرم آار بودند    

 : آه به دست داشت به شوخي گفت 
 . آخر اين داس به درد عروسك بازي مي خورد -        

 :           نه نت گفت 
 ! سخت نگير ، باز هم آارش را مي آند -          

ــر  ــدل           هـر دو خــنديدند ، و نگاههــاي گي ــز و شــادي رد و ب ا و مهــر آمي
 . آردند 

ــا پــس از             بچــه هــا علفهــا را جمــع آوري و روي هــم مــي انباشــتند ت
 . خشك شدن آتش گيره اجاق شوند 

 :         مودس با آهنگي قاطع گفت 
در خاآسـتر علفهـاي سـوخته نشـاي خـيار مي آاريم ، برايمان خيار        -       

دار ؛ تو هم برايمان ساالد درست مي آني ، هـاي سبز مي دهد ، ترد و آب    
 مگر نه مانمان ؟ 

 :        مي يونت گفت 
 . آره پسرم ، حرفي درش نيست -      

 :         بچه پرسيد 
 به آقا آلبر هم مي دهي ؟ مگر نه ؟ -       

 :        نه نت پرسيد 
 چي چي ؟ -       
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 .ساالد خيار ديگر -      
 :        مي يونت باز جواب داد 

 . البته ، مسلم است -       
او همه بچه هاي نه نت .        پاسـخهاي مودس به دل آلبر مي نشست       

آن قدر بچه زيرآي بود . را دوسـت داشت ، ولي مودس را از ديگران بيشتر     
 . ، آه اگر جلوش گرفته نشود ، بي ترديد آدم برجسته اي خواهد شد 

   چـون تاريكـي شـب همـه جـا را فـرا گـرفت ، آنهـا ناچـار شدند از آار                    
هزار . همـپاي نوا هاي شادمانه بچه ها روانه خانه شدند  . دسـت بكشـند     

بـوي گـل و بـرگهاي دار و درخـتان ، با نزديك شدن شب در فضا پخش مي          
 . شد و به دنبال آنها از باريكه راه تا آلبه مي يونت مي پيچيد 

 : مي يونت به آلبر گفت          
 . آمي بنشين خستگي در آن -         

 .          و برايش نيمكتي روي چمن مقابل در آلبه نهاد 
ديرم مي شود چون بايد بروم . . . زحمـت نكـش ، بمانـد بـراي بعـد        -         

 ! خداحافظ ، شب به خير تا فردا . مالقات دارم ) ١ (آارتلبه شهر با آقايان 
 :       مي يونت پاسخ داد     

 . ديدارمان به فردا آلبر ، اگر خدا بخواهد ! باشد ! خب -          
بـه امـيد ديـدار ، آمي هم روي آنچه در باغچه بهت گفتم فكر بكن     -          

 . ، به راستي هم عشق ما آم جدي نيست 
 :           مي يونت با حالي آشفته جواب داد 
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 . خودم خوب فكرش را آرده ام -          
          آلبـر به راه افتاد ، بي آن آه درست بفهمد معناي اين جواب نه نت       

 . چه مي تواند باشد » خودم خوب فكرش را آرده ام « : آه 
ــاز      ــود ، ب ــه نــت ســرش بـه آارهــاي شــب گــرم ب           بـا وجــود آن آــه ن

نگراني تا گلويش باال مي . . . دلـش خرده اي شور مي زند   احسـاس آـرد     
مي خواست سر به گريه . آمـد ، فشـار مي آورد ، به خفقانش مي آشيد      

 . و فغان بگذارد 
 :           از خود مي پرسيد 

چـرا آلبر پيش من نماند ، چرا دقيقه اي در آستانه در ، پهلوي من       -          
 . ننشست 

احسـاس مـي آـرد آه ديگر نمي تواند دور از اين مرد زندگي               چـنان   
 : در دل مي گفت . آند ، حضور او ، بيش از پيش ، دل گرمش مي ساخت 

نمـي توان شانه خالي آرد ، نمي  . ديگـر بايـد حقـيقت را پذيـرفت       -          
 . . . توان از چنگش گريخت 

ــود ، مـرد     ــه آلوتـر خــود وفـادار ب ي آــه بـيش از هــر آــس             ايـن زن ب
دوسـت مـي داشـت ، آلوتـري آـه شـش سـال از مـرگش مي گذشت و            

 . خاطره اش را زنده نگه داشته بود ، و هنوز هم دوستش مي داشت 
 :          آلبر يك بار به او گوشزد آرده بود 

نمـي تـوان يـك مـرده را دوسـت داشت ، همچنان آه نمي توان با         -          
 . يك مرده زندگي آرد 

            ايـن زن مقـاوم ، آـه آن قدر به عشق و وفاي خود اطمينان داشت         
 ، 
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زنـي آـه در ايـن شـش سـاله ، از تنهايي روحي و به ويژه جسمي خود را       
نيكبخت هم مي شمرد ، و شبها وجود يخ آرده و قلب آما بيش بي تپش   

ازه اي از رفتار سر خـود را بـر تخـت آهـنه خالي او رها مي آرد ، اينك تا اند       
احساس مي آرد ديگر ياراي تنها . شـب آلبر دلخور و سرگشته شده بود       

ــر توانســت امشــب     ــونه آلب ــدارد ، و ســر در نمــي آورد آــه چگ ــدن را ن مان
 . تنهايش بگذارد 

        پـي مـي بـرد آـه قلـبش ماالمـال مـي شـود و از احساسي آه بدو              
ل از شادي سرشار مي دسـت داده بـود مـي هراسـيد گـر چـه در عين حا       

 . . . شد 
        مـي يـونت روشـن بـين تـر از آن بود آه نفهمد حالي آه به او دست           
داده تكـان و هـيجان همـان زندگي است آه ، با آن همه مراقبت ، در وجود      
خـود خفـه مـي ساخت و پشيمان بود آه چرا قدرت و غيرت آن نداشت آه       

 بـرود ، تـا پريشـاني حـال خود را     آلبـر را صـدا بـزند ، نگهـش دارد ، نگـذارد       
 . برايش بگويد 

          او دسـتش را فشـرده ، و شـهد گـوارا و جانبخشي در شريانهايش        
دست خود را در مشت . دوانـده بـود آـه تـا قلـب خسـته اش راه يافته بود        

آلبـر وانهـاد ، از ايـن تمـاس زنـده ساز حظ آرده بود ، و اينك احساس مي        
 . ست از آلبر چشم بپوشد آرد آه ديگر قادر ني

        بـدان مي ماند آه ناگهان همه چيز بيدار مي شود ، گويي سربااليي    
براي . تـپه اي را پـيموده و بـه چشـمه سـاري خوشـاب نزديك شده است          

مـي يـونت گذار از آوير به پايان رسيد و براي نخست بار پس از شش سال    
 .  فكر مي آنند به آلوتر همچنان فكر آرد آه درباره يك مرده

          در ضمن بستن در و پيكر آلبه آه تا صبح آسوده بخوابد ، با 
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 : خود گفت 
پس « : آلوتـر ، وقتـي زنـده بـود هميشه به من گوشزد مي آرد      -           

از مـرگم نه نت ، زندگي را خودت بساز ، منتها خوبش را انتخاب آن ، براي       
آه بهتر .  خيال مي آنم خوبش را انتخاب آرده ام من» . . . خاطـر بچـه ها     

 از او ؟ 
.            ايـن بـار زمـان يـك اعتصـاب ، سنجيده و درست برآورده شده بود         

مـي يـونت هـم آن شب هنگام بستن در و پنجره آلبه ، در حقيقت صفحه         
 . اي از زندگي را ورق زد 
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 بچـين واچين و جنب و جوش عظيمي  ٣و٢و١ ، در قطعـه هـاي    پگـاه آن روز   
عـده اي ني چين ، از جزيره هاي مستعمراتي انگليس در اين اطراف     . بـود   

بعضـي را از دومينـيك ، دسـته اي ار از سنت لوسي ،    . ، وارد آـرده بـودند     
. هائيتـي ، و گروههاي ديگر گرسنگان را از جزيره هاي آارائيب آورده بودند       

از ايـنكه بتوانـند انـدك پولـي بـه آـف آرند و براي خانواده هاي خود         همگـي   
« بفرسـتند خوشـحال بـودند ، ايـنان از سـاعت چهـار صـبح دسـت بـه آار            

 . شده بودند » برش
يكي .           چـند تـا بـن سسـت و بي غيرت هم به ياري آنها آمده بودند          

رند تا بخواهند اداي از آنهـا ايـژن خپله بود آه به نظرش سياهها از آن احمقت   
 : او بر آن بود آه . سفيد هاي فرانسه را در بياورند و اعتصاب آنند 

در فرانسـه آارگـرها و اربابهـا همـه سـفيدند ، دعـواي آنهـا نمــي        -           
همان طور آه يك سياه هرگز نمي تواند بگذرد . . . تـواند سـر دراز پيدا آند        

آارگران فرانسه هم اين جور است سـياهي ديگر از گرسنگي بميرد ، وضع   
 . . . اما ، اينجا ، وراي آن است ، آنها جان ما را به لب خواهند رساند . 
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او توي جهنم هم دست از خنده بر نمي داشت .    ادوارد هـم جزء آنها بود    
 . آوچولو بهش پيشنهاد مي شد ) ١( » سك سك«، به ويژه اگر يك 

و شـريزل هـم اعتصاب شكني آرده   ) ٢(گراسـيوز  ايـنها گذشـته              از
بـودند چـون عقـيده داشـتند اعتصـاب يك عمل سياسي است و سياست           

 . آار زنها نيست . . . هم 
        تـي ژرژر هـم بـود آـه نـه سـر فـرزند داشـت و از آن مـي ترسـيد آه            

آـه دوسـت خـوب آقـاي شـهردار است از او بخواهد آمك خرج           ) ٣ (سـفيد 
 . نواده هاي عائلمند را قطع بكند خا

 :        بهانه اش هم اين بود آه 
 . من بايد نان بچه ها را تأمين آنم -       

       آلبـر از دسـت ايـن همكارها سرخورده شده بود و پيش خود فكر مي      
 : آرد 

ايـژن خـپله بينوا ، آي خواهد فهميد آه آارفرما و ارباب ، آارخانه دار    -        
 مالـك همـه سـر و ته يك آرباس اند ، در هر آجا باشند ، چه سياه و چه         و

 . سفيد ، خواه در گوادالوپ خواه در فرانسه 
         آلبـر تـالش مـي آـرد آدمهاي دو دل و ضعيف را قانع آند و براي اين      

 . منظور مقاومتها را گرد مي آورد 
اي ديگـران آه به آار           عاقـبت بـر آن شـدند بـه آشـتزارها بـروند و بـر          

 . پرداخته بودند توضيح بدهند آه بد آاري آرده اند 
 :         آلبر مي گفت 

 
 
 
 
 
 
 .م-.جام : سك سك  .١
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بايد به آرامي برايشان توضيح بدهيد . بخصـوص نـبايد عصـباني شويد     -      
آـه بـد نقشـي بـازي مـي آنـند ، و نفـع آنها در اين است آه بيدرنگ با ما          
همـراه شـوند ، نسـبت بـه فشـار غير انساني آار اعتراض آنند و آنها هم           

 . ساعتي صد فرانك مطالبه نمايند 
 :        ترتولين جوان از آوره در رفت و با جوش و خروش گفت 

! ا هم مثل ما سياه اند ، درست اينه! بـه ايـن انگليسـيها ، درسـت        -        
اما من از اينها بيش از آارفرماها ! عـين ايـژن خـپله و باقـي ديگـر ، درسـت        

 ! نفرت دارم 
 :        ژسنر افزود 

 . آنها را بايد با چماق از آشتزار انداخت بيرون -        
 :           آلبر در جوابشان گفت 

نـين عملي از ما سر بزند تا دخلمان را  نـه ژسـنر ، آنهـا منتظـرند چ     -          
 . به هر قيمتي شده بايد از چنين پيشامدي جلوگيري آرد . . . بياروند 

           عـده اي از آارگـران جـوان بـا ژسـنر و تـرتولين همصدا بودند ، ولي          
 . آلبر ، سونسون و ديگران توانستند رفته رفته آنها را آرام آنند 

ــ  ــا ان ــاه ب ــي . . . دك آرامشــي رهســپار آشــتزارها شــدند            آن گ برخ
شـوخي مي آردند ، چند تا آهنگ يك رقص قديمي محلي را به سوت مي    

آلبر هم ساآت بود . ژسـنر خاموش بود ، بهتر مي ديد چيزي نگويد    .زدنـد   
آيا در انديشه مي يونت بود يا حرفهايي آه . ، در خـود فـرورفته و نگران بود     

  ؟ بايد به ديگران بزند
 :            همينكه رسيدند پيش از ديگران به سخن آمد 

 !دوستان سالم -         
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 .        و به ني چين ها نزديك شد 
 :        ادوارد جواب داد 

 ! روز به خير-      
 :        دو جوان انگليسي هم گفتند 

 !        مورنينگ 
ه چـيدن ، چـه مبلغـي بـه شــما     پـس شـماها هـم شـروع آـرديد بـ      -        

 خواهند داد ؟ 
 :         ايژن خپله گفت 

 . چيزي بدهند » پانزدهه« ما چه مي دانيم ، قرار شده آخر -        
 :          ژسنر با رويي ترش گفت 

 . پس شماها برده ايد ، آه حتي بدون تعيين دستمزد آار مي آنيد -        
  :       آلبر پشتش را گرفت 

ما هفته هفتم . بـرادران ، شـما حـق نداريـد بـه ايـن ترتيب آار آنيد         -        
اعتصـابمان را مـي گذرانـيم ، اربابهـا دارند وا مي دهند ، ديروز صبح هم به       

ما بايد . نمايـندگان سـنديكايي مـا هشـتاد و شـش فـرانك پيشنهاد دادند         
اي ما بيشتر از آن وانگهي ، بايد دانست آه ارباب به بازوه  . خـوددار باشيم    

شما خيال مي آنيد آه او به دردسر نيفتاده . احتـياح دارد آـه ما به پول او     
؟ نيشـكرهايش دارنـد مـي خشـكند ، او فكـر برداشـت و سودهاي خويش        

او پـيش از پايـان مـاه گردن خواهد    . . . اسـت آـه دارد از دسـتش مـي رود       
 . . .  شد او نرم خواهد. . . حرفم را باور آنيد . . . نهاد 

اغلب سر ) ١ (انگليسيها.            آلبـر اهـتمام داشـت تـا روشنشان آند          
 -در نمي
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با آوششي جنون آميز ، نيشكر ها . آوردنـد و حتـي گوششان بدهكار نبود    
 . را مي زدند و مي انداختند 

اشتند ، و به يك ضرب ، از دم         سـاقه بلـند را بـا دسـت چپ نگه مي د     
سـاقه از جايـي آه برگهاي دراز و تيز دسته   . زمـين ، قطعـش مـي آـردند       

بـا دو سـه ضربت آوتاه ديگر ،   . مـي شـد در دسـت راستشـان مـي مانـد        
سـاقه پـر بـرگ را بـه دو سـه تكه ، درست به همان اندازه آه مورد احتياج           

ا مي گرفتند ، سپس علفهاي چسب و گزنه هايش ر. بـود ، قـد مـي زدند       
يـك سـاقه ديگر را مي چسبيدند به اين شكل بايستي هزاران بار ، و روزها     
از پـس روزهـا آـار بكنند تا سرانجام چهار هزار ني قد زده يك متري را آماده     

تـازه آن وقـت شايد هشتصد فرانك ، يا   . . . بـود  » آـار «ايـن واحـد    . نمايـند   
 . خبر نداشتند » آار«قيمت آمتر ، نصيبشان مي شد ، زيرا آه از 

در زير ) آدمـك ماشيني ( نـي چيـنها همچـون روبـوت     . . .          چنـين بـود     
آفـتاب سـوزان يكنواخت آار مي آردند ، بي آن آه سر بخارانند و عرقي آه    

بايد . . . شرشـر بـر چهـره خسـته و آوفـته شـان مي ريخت خشك بكنند            
 . ، تا به اندك پولي برسند مي انداختند ، مي بريدند ، هر چه تندتر 

دسته بندي مي آردند ، » دسـته بندها  «          پشـت سـر نـي انـدازها          
يـك نفـس روزها از پي هم ني دسته مي آردند تا سيصد و هشتاد بسته        

در مـيان آنها آدمهاي جوان ، خوش قيافه ، پير  . خـود را آمـاده تحـويل آنـند          
 . هم ديده مي شد زن ، حتي معلول و زن باردار پا به ماه 

        گـاه برخـي زنها دست نگاه مي داشتند تا بچه شيرخوارشان را ، آه      
 روي گوني ، الي دسته هاي علف گينه خوابانده بودند به سينه عرق 
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بودند . بچـه شـير را با عرق سينه مادر مي مكيد   . آـرده شـان بچسـبانند     
يش بزرگترها گذاشته و اينجا زنهايـي هـم آـه چون بچه شير خوارشان را پ      

ــا     ــد ت ــودند ، ســينه ورم آــرده خــود را الي دســتها فشــار مــي دادن آمـده ب
 . . . شيرشان زمين بريزد و پيراهنشان را آمتر خيس آند 

         بـا آنكـه پستانشـان درد مـي آرد ، بي وقفه نيشكرهاي چيده را به          
بايد بچه هاشان را چاره نبود ، . . . دسـته هـاي پانـزده تايـي مـي بسـتند         

 . . . سير مي آردند 
و آلبر .         گـرما جهـنم آـرده بـود ، از نسـيم ، بـادي خـنك خبـري نبود              

 . همچنان با آساني آه آار مي آردند بحث داشت 
          دو سـه تـا انگليسـي زبـان آـار دسـت برداشـته به آلبر گوش مي          

خارجي در گفتگو به بـا دقـت گـوش مـي آـردند ، همانطـور آه هر        . دادنـد   
سيخ و بي حرآت ايستاده بودند . زباني آه سخت بفهمد گوش مي دهد    

عين آرها ، به لبهاي آلبر نگاه . ، قـداره در دستهايشـان آويـزان مانده بود         
 . مي آردند 

 :          ادوارد هم آه معطل مانده بود ، توي حرف آلبر رفت 
آارتل گرفته اي با ما تقسيم آن ؛ تا آن پولـي را آـه بابت اين آار از        -         

 . وقت نشانت دهيم آه تا هر وقت تو بخواهي اعتصاب مي آنيم 
         آلبـر از ايـن اهانـت تـنش لرزيد ، ولي ژسنر به او مهلت جواب گفتن        

 : نداد و به ميان پريد 
سـياه ابلـه ، پـوزه ات را ببـند ، و گـرنه چـنان خـردش مـي آنم آه          -          

 . گر نتواني براي لب زدن جام آوچولوت بازش آني دي
 :           ادوارد جوابش داد 
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 . . !تو چه مي گويي مرد آه قرمسا -       
آتك آاري در .         قـافش را نگفـته بود آه مشت ژسنر به صورتش خورد      

گـرفت ، ولـي آلبـر و ديگـران فـوري بـه ميان پريدند و ژسنري را آه خونش        
سرپرست آه آن سوي آشتزار بود ، . جـوش آمـده بـود بـه آـنار آشـيدند         

تـپانچه بـه دسـت و آـار پـردازش هـم بـه دنـبالش به اين سو دويد و فرياد          
 : آشيد 
 ! اگر مي خواهيد جنجال به پا آنيد بفرما -        

زنـان دسـته بـند با سراسيمگي جيغ    .         آمـاده شـليك آـردن تيـر بـود           
ار گـرگ هـار ديـده باشند پا به فرار گذاشتند و الي علفهاي    آشـيدند و انگـ   

ــنهان شــدند   ــند حاشــيه پ ــريخت   . بل ــود گ ــي ژرژ هــم آــه آدم بزدلــي ب . ت
انگليسـيها آـه سـر در نمـي آوردنـد چـرا سرپرست هفت تير به دست به          

ادوارد هم نمي . سـمت آنها مي دود ، با احتياط خود را به آناري آشيدند       
آيا مي خواهد آنها را بترساند يا مي خواهد تير . ت  فهمـيد آجـا بـه آجاسـ       

در بكـند ؟ تـنها فكري آه به مغزش رسيد اين بود آه اسلحه او را بگيرد ، و    
با همه اختالفي : مجـالش ندهـد بـه روي همقطار هاي وي تير اندازي آند     

آن وقت ، همينكه سرپرست . آـه وجود دارد ، باز هم آنها همقطار هستند    
انه اش شـد ، بـا يـك حـرآت حسـاب شده و به موقع ، بدنه        شـانه بـه شـ     

ــواخت   ــر مــچ او ن ــه هــوا رفــت ، و   . قـداره اش را ب فـرياد سرپرســت از درد ب
 : آارپرداز توانست به آمكش برسد و گفت . تپانچه را رها آرد 

برايتان گران تمام خواهد شد ! االغهـا ، حسـابتان را خواهيم رسيد      -          
 ! 
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آارپرداز او را همراه خود . دسـت سرپرسـت شل آويز شد و مچش باد آرد    

 : برد و توصيه آرد 
 ! بايد خود را هر چه زودتر به دآتر برسانيد -        

اآنون ديگر .        شـريزل و گراسـيوز ، پـس از فـرار ، همـه را خبردار آردند       
ند و بچه ها و زنهـا مي دويد . همـه از آلـبه هـا بـه آن سـو سـرازير شـدند         

جـوانها را آـيش مـي آـردند ، همه مصمم بودند ، و مي خواستند بفهمند       
آيـا سرپرسـت واقعـًا خل شده و مي خواسته رو به آساني آه آاري به او      

 . نداشتند تير اندازي آند 
.          ولـي سرپرسـت رفـته بـود ، و آوخ نشينان پياپي فرا مي رسيدند        

بـه هـر حـال آار خوابيده بود و برشي    . آـردند  داد و بـيداد و بگـو مگـو مـي      
ــرفت   ــيت پيوســتند    . صــورت نمــي گ ــه جمع ــم ب ــدازها ه ــي ان ــي از . ن يك

انگليسـيها پس از آن آه مدت درازي با رفقايش گپ زد به طرف دار و دسته    
 : آلبر رفت و با لهجه آرئولي بدي گفت 

درسته ، و با همه آنچـه حـاال بـه مـا گفت آامًال     . . . بـرادر حـق دارد    -        
 . فشاري آه براي ما دارد ، تصميم گرفتيم حرآت شما را دنبال آنيم 

       يكـي ديگر حرفش را قطع آرد ، و چيزهايي را به انگليسي توضيح داد     
 : ، سپس همان گوينده باز گفت 

بلـه ، مـا تـا به آخر دنبال شما مي آييم ، منتها به قول جيم ، بايد به         -       
 . ل بدهيد وقتي آار از سر گرفته مي شود به ما هم آار بدهيد ما قو

 .          آلبر تأييد آرد وقتي براي ما آار باشد براي شما هم هست 
 :           جيم پرسيد 

 خب اگر آنها حاضر نشوند به ما آار بدهند ، شما چه خواهيد-          
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  آرد ؟ 
 :             ريگوبر پاسخ داد 

 . بحث ندارد ، شما هم بايد آار آنيد ، همانطور آه گفتيم -           
           ولـي جـيم انگليسـي از ايـن جـوابها قانـع نشـده بود ، جدي بحث             

ناگهان اين احساس دست داد آه فضا دارد سنگين مي شود ،   . مـي آرد    
آناره به و ناسـازي و اخـتالف از نـو رخ مـي نمايـد ، اينجا ، مي يونت آه از           

 : مباحثه گوش مي داد ، به آنها نزديك شد و قرص و محكم اظهار داشت 
بـا رفقايـي آـه بـا شـما موافـق اند چه بحثي داريد ؟ خيلي ساده         -          

اسـت ، هـرگاه زيـر بار آار دادن به رفقاي انگليسي نروند ، تنها يك آار بايد     
 ! انجام داد ، از سرگيري اعتصاب 

 : وبر آه چندان از انگليسيها خوشش نمي آمد جواب داد           ريگ
يك ماه است آه ! سـرم بـرود مـن ايـن آـار را نخـواهم آـرد        ! آه نـه   -         

ايستادگي آرده ام ، اگر به پرداخت صد فرانك رضايت بدهند ، من مشغول      
 . آار مي شوم ، آخر من چند تا بچه دارم 

  :          مي يونت حرف او را رد آرد
. شش تا هم دارم ، تازه من زنم ، تنهام . خـوب مـن هـم بچـه دارم          -        

بـا همـه ايـنها از انگليســيها پشـتيباني خـواهم آـرد چــون آنهـا هـم بـا مــا          
آنجا . وانگهـي ، اينها هم زن و بچه دارند  . . . همبسـتگي نشـان داده انـد         

 .بي آس نيستند 
ا نداشت بر زبان رفته بود ، گو         ديگـر مطلبـي آه آسي جرأت ادايش ر    

 آن هر آس احساس مي آرد اين تنها چيزي است آه بايد 
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نظـر مي يونت به ذهن همگي زنها و مرداني آه در حاشيه  . رعايـت شـود    
برادري ، همبستگي ، . آشـتزارهاي نيشـكر جمـع شـده بودند ، نشست      

داتي آه از قرنها همـه دلهـا را گـرما مـي بخشـيد ، و بـر سيماي اين موجو       
پـيش گرسـنگي آشـيده و ايـنك نـزديك بـه دو مـاه بـود بـاز هـم آن را مي              

 . چشيدند ، نقش نشاط و شادي انتظار هاي بزرگ خوانده مي شد 
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زنها انگار نه انگار آه بايد بروند خانه و . . . اآـنون سـاعت نـزديك يـازده بـود       
وانگهي اجاقهايي هم بود آه روشن آردن نداشت  . . . ينند  ناهاري تهيه بب  

خوشبختانه بچه ها از . . . ، چـون چيـزي پـيدا نمـي شد آه رويش بگذارند       
. . بـس از صبح سحر نيشكر مك زده بودند ديگر اشتهاي چنداني نداشتند    

از آن گذشـته آنها از وضع محل و جريان پيشامدها و تنشي آه پديد آمده       . 
همه جا مي دويدند ، همديگر . ي بيش از بزرگترها هيجانزده بودند  بود خيل 

را هـول مي دادند ، به هم مشت مي زدند ، مي خنديدند ، مي خواندند ،       
مانـند بومـيها جـيغ مـي آشـيدند ، در ميانه مردهايي آه گرد آمده و بحث        

اآنون مردها ديگر با خيال راحت . داشـتند ، قـايم موشـك بـازي مي آردند          
 .  شوخي پرداخته بودند ، چون به اتفاق نظر رسيده بودند به

          ناگهـان از خـالل فـريادهاي پرنشـاط بچـه هـا ، شـوخيهاي مـردها و         
سرها ، همه با هم به سمت . قهقهه زنها ، صداي چند موتور شنيده شد      

 صداها برگشت و به ديدن دو جيپ و يك آاميون سرپوشيده آه سر پيچ 
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 . اشيه پديدار شدند ، آمي جا خوردند ح
 :            زني گفت 

 . جيپهاي آارخانه است -           
 :           پسرآي جواب داد 

 ! اينها جيپهاي سفيد نيستند ، من اونارو خوب مي شناسم ! نه -          
 :           بگونيا آه به پسرش مي باليد گفت 

ــد قــبول آــرد ، او همــه ماشــينها را مــي  حــرف حــرف پســرمه-           ، باي
 . شناسد 

 :          ترتولين پرسيد 
 . با اين سه تا ماشين چه چيزي ممكن است آورده باشند -         

 :         ريگوبر همينطوري پراند 
 .         مي خواهيد چي بياورند ، البد يك عده انگليسي ديگر 

ي چند دقيقه پيش به يكباره خوابيد و سكوت         سـر و صـدا ، و خنده ها   
 . ژرفي همه جا را گرفت 

         ناگهـان تشـويش و نگرانـي بر اين سكوت سايه افكند ، نه صداي يك     
حتي زمزمه برگهاي پهن نارگيلهاي تناور هم بند ! پـرنده ، نه وزوز يك زنبور       

 . آمد 
تكان و تلو مي خوردند          اتومبـيلها آـه در دسـت انـدازهاي راه حاشيه        

صدايي . بـه سـختي پيش آمدند تا به وضوح ديده شد آه همه پر هستند     
 : از ميان جمع فرياد آشيد

 .  ها هستند )١.(اس . ار . ث-              
          

 
 
 
 
 
 
 –. مأمورانـي آـه آـار پلـيس و ژانـدارم را در مستعمرات انجام مي دهند       .١
 .م
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 :  آه گفت نفس همه بريد جز ژسنر
باالخـره لقمـه اي پـيدا شد آه براي اين بخور و بخوابها    ! چـه بهتـر     -          

 . . . تكه بگيرند ، بروند ني بري حالشان جا بيايد 
 . آسي جنب نمي خورد .            نفس همه بند آمده بود 

 :            آلبر تند تند گفت 
سـتاده انـد ، بايـد خونسرد ماند ، از    اس فر.ار. رفقـا ، بـراي مـا ث         -           

 . هر تحريكي بايد پرهيز آرد 
 :           ترتولين آه هميشه حرفي مي پراند گفت 

 . اگر هم سرشان براي دعوا درد بكند ، بفرمايند -           
 :            آلبر باز گفت 

با يك بر رفقـا ، حسـابش را بكنـيد ، مـا يـك مشـت ناتـوان داريـم           -             
 . بچه معصوم ، براي آنها خونسردي خود را حفظ آنيد 

ــه جمعــيت رفــت   ــاري جــيپ اول رســيد و يكراســت رو ب ــردها .             ب م
مصممانه ، نگاه خود را به جيپ . گويـي نمـي خواسـتند از جـا تكان بخورند      

آلبر . هـر چـند يكـي دو تـا ترسـو فـوري پريدند پشت خاآريز          . . . دوختـند   
 : د آشيد فريا

 ! دوستان ، آنار بكشيد ، مراقب خودتان باشد -            
            ديگـران هـم آـنار رفتند و جيپ با غژغژ شوم ترمزها ميخ آوب شد     

. بـه يـك آن همـه مأمـورها انگـار بـه يـك جسـت با هم به پايين پريدند              . . . 
 : يكي از آنها آه قطعًا سر دسته بود داد زد 

 .  نايستيد ، حرآت آنيد ! بزنيد به چاك ! برويد پي آارتان -           
 :           يكي ديگر فرياد زد 
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اي سـياههاي آثـيف ، و گرنه چنان اردنگي خواهيد   ! حـرآت آنـيد     -          
 . خورد آه رب و ربتان را ياد آنيد 

. خوش نيامد            امـر توهـين آميـز و تهديـد آميز هيچ به مذاق جمعيت        
آلبر همچنان ني . . . بـه نظـر هـم نمـي آمـد آـه آسـي قصد پيروي دارد         

برخـي با اندك القيدي  . چيـنها را دعـوت مـي آـرد آـه از تحـريك بپرهيـزند             
 : ادوارد اعتراض آرد . اطاعت آردند ، عده اي از خشم سر خاراندند 

ت مي زند و مـي تـواند از مـا بخـواهد جمـع نشويم ، چرا حرف مف        -           
 . به ما سياه آثيف مي گويد 

            بـه نـداي تحكم آميز پدر سونسون ، آمي پاي ادوارد سست شد      
 . ولي غر و لندش ادامه داشت 

 :            يكي از ژاندارمها هولش داد و گفت 
 ! دهنت را ببند ، پسره آثيف ، بروگم شو -           

 : گفت           ادوارد تهديد آنان 
          دسـت به من نزن ، سگ پدر ، و گرنه هر چه ديدي از چشم خودت       

 . ديدي 
بـا تـونش را بلـند آرد و با تمام نيرو بر شانه ادوارد    . اس . ار.          ايـنجا ث  

او هـم برگشـت ، به فرزي يك گربه خيز برداشت و با يك ضرب آله    . آوبـيد   
 . مأمور را روي زمين پهن آرد 

    دو تـا از همقطـار ها ، آه در آن نزديكي بودند با باتون افتادند به جان             
در دقيقه . ادوارد و ديگـر نـي چينهايـي آـه تـالش مي آردند او را در ببرند         

اميد از خون فرزندانش –خاك تشنه خوش . نكشـيد ، خونريـزي شروع شد      
  از مغزهاي شكافته ، و پيشانيهاي شكسته خون سرخ. . . نوشيد 
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آلبر آه زخمي سخت برداشته بود داشت بي . . . و گـرم فـرو مـي ريخت      
جمعيت لگام گسيخته به خروش آمده بود ، خشونت بي  . جـان مـي شـد       

تـرتولين و يـك دسـته از جـوانها موفق شده     . رحمانـه و خـون مـوج مـي زد       
از پا در بـودند باتـون دو تـا از مأمـورها را بگيـرند و آنهـا را بـا سالح خودشان           

آن وقـت صـداهاي عصـباني آنـنده چـند سوت فضا را شكافت ،         . . . آورنـد   
ني . پاسـبانها دور جمـع شـدند ؛ و پشت سر هم تفنگهايشان را پر آردند     

چيـنها پـي بـردند آـه هـوا پس است، و بي آن آه مشورتي در آار باشد ،        
حم بايد جنگيد به آسي هم ر: همگـي با هم ، به تصميم واحدي رسيدند   

اسـها هم ، با بيرحمي ، بچه ها را انداختند زير دست و پا     . ار. ث. . . نكـرد   
 : فرياد خشمناگين زني به گوش رسيد . ، و با باتون افتادند به جان زنها 

 ! قاتلها ! آدم آشها ! پدر سگها-           
           ايـن صـداي ايـن بـود آـه يـك لحظـه تلو تلو خورد و بيهوش بر زمين         

فـتاد ، پيشـاني اش شكافته بود و از دهانش خون مي آمد ، عده زيادي از      ا
اعتصـابيها ، جـوانها و بخصـوص زنهـا زخمــي شـده بـودند ، ولـي مــيدان را        
خالـي نمي آردند و با مشت و آله و لگد از خود دفاع مي آردند ، تا جايي   

 . آه توانش را داشتند 
 : ياران رساند           مي يونت آه آفرش درآمده بود به 

 . . . بكشيمشان به سمت تپه ها ، بكشيمشان به سمت تپه ها -          
         آن وقـت همگـي زد و خـورد آـنان بـه آن سـمت دويدنـد و بـا مهارت            

اميد سوراخ –دشـمنان را بـه طـرف تـپه هايي آشاندند آه همه در خوش          
 اينجا . نمي آوردند سنبه هايش را بلد بودند ولي غريبه ها از آن جا سر در 
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مأمور ها آه از . انـبار قلـوه سـنگ ، قوطـيهاي حلبـي و بطريهاي خالي بود        
به . خـون سرمسـت شـده بودند همچنان آنها را دنبال آردند و پيش رفتند      

بـه هزار جان آندن از ميان پشته ها ، شاخسار  . زودي از هـم جـدا افـتادند     
 و الـياف درهم عشقه هايي آه از  امـپش آهـاي تـيغدار درخـتهاي اقاقـيا و          

 .  آويزان بود راه پيدا مي آردند آاپوك و ماپودرختان 
           بـه يـك چشـم بـرهم زدن ، باراني از آلوخ و شيشه ، از هر سو بر          

بچـه هـا و زنهـا ، بـا همه زخمهايي آه برداشته     . سـر آنهـا باريـدن گـرفت       
:  دستشان مي رسيد از هـر چـه به  . بـودند ، همـت بـه خـرج مـي دادنـد            

جمع . . . سـنگ ، بطـري ، ديـرك ، آهن پاره ، چيلك آهنه ، قوطي حلبي و     
آنها هم بي وقفه از الي دار و درختهايي آه . آورده پـيش مـردها مي بردند    

 . آمين گرفته بودند پرتابه ها را بر سر مأموران مي آوبيدند 
نمي داستند چه .  شد          اآـنون ريـزش خـون از جـناح مأمـوران شـروع         

آنـند ، در آمينگاهي گير افتاده بودند آه نمي دانستند آجا به آجاست و    
 . راهي براي گريز فوري پيدا نمي آردند 

 :          ژسنر با ابروي شكسته فرياد آشيد 
 . نابودشان آنيم -         

ــردن      . ار.        ث  ــد و راه بـه جايــي نمـي ب د ؛ ارسـها از هـر ســو مـي دويدن
داد مي زدند ، دشنام مي دادند . احسـاس مـي آردند در دامي افتاده اند    

تـا جايي آه مي توانستند  . ، مانـند سـمور ايـن سـو آن سـو مـي دويدنـد           
زخمهايشـان را مـي آشـيدند الي بوته هاي تمشك ، و مي گشتند در زير      
بمـباران وحشـتناك سنگ و آلوخ ، بطري و هيزم راهي براي خود پيدا آنند     

عاقبت توانستند از . دچـار شكسـت شده بودند ، عقب نشيني آغاز شد      . 
 آن 
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صداهاي بلند سوت . انـبوهه جـان درببـرند  و خـود را بـه اتومبيلها برسانند         

ايـن وراي صـداهايي بـود آه ساعتي پيش هنگام    . آنهـا را فـرا مـي خـواند          
 .ورودشان شنيده مي شد 

 : گفت             ماريتا بيباآانه 
 . تا عمر دارند يادشان نمي رود -            

 :            ترتولين جوابش داد 
 . گاهگاه الزم است به اينها درسي داده شود -            

          پـدر سونسـون آـه از درد خـم گشـته بـود ، بـا غـرور و صـداي بلند             
 : اعالم آرد 

ند مي آنند ، يادشان مي ماند اگـر آنهـا در شـهر هـر آار مي خواه      -         
اميد گرسنگاني هستيم آه آسي نمي تواند –آـه مـا هم اينجا در خوش        

 . با ما بازي آند و ما را شكست دهد 
          جيـپها آـه رفتنـتد ، مـردم مشـغول گرد آوري زخميها و بردنشان به       

ــود ،      . آلـبه هـا شــدند    فليسـيته ، آـه در شــهر ، نـزد پزشـك آــار آـرده ب
ــا  پزشـك  زخمهـا را شستشـو داد ، آنهــا را تـر و تميـز آــرد ،     » رم«يار شـد ب

سـورپريز هـم مـرهم آذايي خود را آه از آره سرخ و نمك    . پانسـمان آـرد     
درسـت آرده بود روي آماسها و جاهاي ضرب ديده مي  ) ١(آرنـيكا آوبـيده و   

 . انداخت 
 حتي             بـا ايـن همـه آسـي خـودش را از تـنگ و تـا نمـي انداخت ،           

و چون شب فرا . . . ايسـمن آـه لـبهايش پـاره و دو دنـدانش شكسته بود        
 رسيد ، همه ارتش زخميها ، از زن و بچه و مرد و پير و جوان در جلسه اي 

 
 
 
 
 
 
 
ــراي درمــان     .١ ــا الكــل آن را ب ــا گلهــاي زرد آــه عصـاره ي گـياه آوهســتاني ب

 . آوفتگي به آار مي برند 
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مسئوالن . ميد تشكيل داد شرآت جستند  ا–آـه آارتـل سنديكا در خوش    
و همه ، با . بـراي خبـر سـرآوب خونـين ايـن جلسـه را بـر پـا داشته بودند            

همـان حـرارت ، بـا همـان اشتياق ، تصميم گرفتند تا آخر ايستادگي نشان      
دهـند و مـبارزه را محكمتـر از هميشـه دنـبال آنـند تا حداقل خواسته هاي        

 . خود را به دست بياورند 
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١٧ 
 
 
 نه نت ، سالم ، حالت چطوره ؟ بچه ها خوب اند ؟ -

ــز   -            اي ، مـي ســازيم ، بچـه هـا حالشــان    ! سـالم  ! آهـان آلبـر عزي
 . خوب است ، اصل آار همين است 

بيا . . . بـا تـو موافقم ، در اين زمانه اگر يكي بيمار شود واويالست     -           
 . ا  براي ناهارتان آورده ام ، اين ر

ــه -             ــه ! ب ــين شــيرين ،  ! ب ــيب زم ــنوس ــر ،  ) ! ١ (گوم مرســي آلب
 . روزي بهت پس خواهم داد ! مرسي 

 :              آلبر خوب در چشمان نه نت نگريست و لبخند زنان جواب داد 
 . اميدوارم همان روز عروسيمان پسم بدهي -             

    مـي يـونت از ايـن آـه صـحبت به سراشيبي افتاد آه هميشه از                    
 : آن پرهيز داشت ، شرمنده شد و تر و چسب گفت 

 خب آلبر ، چه خبر تازه ؟ اعتصاب در چه حال است ؟ -             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ــاي زرد اســت   .١ ــه داراي گله ــي آ ــيوه  . گــياه آنگوالي ــاره از م ــناطق ح در م

 .م–. ي و خورش استفاده مي شود آوآناري آن براي چاشن
 

www.IrPDF.com



 ١٩٦

ــرده    -           ــق آ ــو نط ــرماندار از رادي ــويا ف ــته از   . . . گ ــي توانس ــون نم چ
 . اعتصاب سياسي حرفي بزند ، عنوان تحريك به آن داده 

خـب در بخشـهاي ديگـر ، در واحد هاي ديگر چه خبر است ؟ اينجا       -          
ــيا – خــوش» بيشــه« چيــزي شــنيده نمــي شــود ، در ايــن   امــيد آدم از دن

 . جداست 
اگـر تا آخر هفته  . در بونامـر و اراژول هـم اعتصـاب عمومـي اسـت           -           

 . ايستادگي آنند ، وارد يازدهمين هفته اعتصاب مي شوند 
. حـرفهاي تـو خيلـي دلچسب است ، به آدم قوت قلب مي دهد         -            

آــه همــه همصــدا ايــن نخســتين بـار اســت  . هماهنگـي آامــل اســت  . . 
 . . . هستند 

             مـي يـونت يكـباره يك پارچه آتش شده ، هر بار آه در باره زندگي      
مي يونت . مـي انديشـيديا وضع را بررسي مي آرد ، همين حال مي شد     

 : دنبال حرفش را گرفت 
آخـر آلبـر ، بـراي ايـن همه يكصدا شده اند آه احساس مي آنند      -           

مـودس مـي گفـت از معلـم مدرسه     . . .  گلويشـان رسـيده   تنگدسـتي بـه   
 . . . شنيده آه آارمندان هم بناست اعتصاب آنند 

 :            آلبر شگفت زده گفت 
ماهانه ثابتي دارند ، ما چه ، . تـازه آنهـا مـرتبًا حقـوق مـي گيرند           -            

  . . . ما بايد چشم به راه محصول بمانيم تا چندر قازي عايدمان شود
با وجود اين آنها هم . . . مـي دانـم ، آنهـا بـيش از ما در پناه اند          -              

تـازه آنهـا چـون در قصبه يا شهر    . . . چـندان چيـزي بـه دسـت نمـي آورنـد        
بـراي يك شاخه  . . .  زندگـي مـي آنـند همـه چيـز را بايـد خـريداري آنـند           

 تا آخر ماه ! ايد پول بدهند درمنه ، يك دانه ليموترش ، يك دانه فلفل سبز ب
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 . هر چه دربياروند بايد خرج اين چيزها آنند 
تـا انـدازه اي حـق بـا توسـت ، امـا خـيال مـي آـنم آنها حق گله و               -          

ولـي تـو ، زن نيكـي هسـتي ، آه دلت به حال همه مي     ! شـكايت ندارنـد     
 ! سوزد ، جز به حال من 

ه ماهـرانه مطلـب را درز بگيرد ، دخترش را با             مـي يـونت بـراي آن آـ         
 : صداي بلند فرياد آرد 

 ! فلوراني ، فلوراني -          
 :           دخترك به نزد او دويد ، مي يونت گفت 

فلورانـي ، بـرو بـه دوسـتمان خـانم نوئمي از قول مامان بگو يك تكه       -         
  . . .صابون اگر دارد بي زحمت به ما قرض بدهد 

          فلورانـي پـيام را روي هـوا قاپيد و فوري به هواي آمي جست و خيز     
چـون مـي توانسـت سـري هم به درختهاي گالبي بومي     . . . بـه راه افـتاد     

وانگهـي ، بـه خانـه سورپريز مانماني هم آه    . . . پشـت آپـر نوئمـي بـزند      
خيلـي دوسـت داشـت سـرك مـي آشـيد ، چـون هميشـه تنقالت خوبي           

» خرگوش زيرآه و زامبا خنگه «  قصـه هـاي بـا مـزه اي هم مانند       داشـت ،  
 . بلد بود 

         هنگامـي آـه فلوراني داشت همه دور نماهاي اين راه آوتاه را سبك    
سـنگين مـي آرد ، مي يونت در برابر آلبر خاموش و معذب مانده بود ، و از    

ور اجتماعي ايـن دلخـور بـود آـه نمـي تـواند بـاز صـحبت را به اعتصاب و ام             
نخـي را آـه در گلـدوزي روي يـك بـالش مي دوخت به دقت      . . . . بكشـاند   
چشـمش را به  . از ايـن راه آخـر هفـته چيـزي نصـيبش مـي شـد          . آشـيد   

دسـت دوزي دوخـته بـود تـا سـرش را بلـند نكند ، و چشمهاي پر خواهش        
 . آلبر را نبيند 
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 از بس تند و محكم مي زد ، گويي بـا وجـود ايـن قلـبش ، قلـب بيچاره اش        
مي يونت دچار لرز شده بود ، . . . مـي خواسـت از قفسـه سينه رها شود     

 از چه مي ترسيد ؟ 
 :           با خود گفت 

 . خدايا ، چه ام شده ؟ چه مرضي گرفته ام -         
         سـكوتي پـر آزار ، بـر ايـن دو موجـود آه بر خالف ظاهر آن قدر به هم       

آلبر آني از مي يونت ديده بر نمي داشت ، . نزديك بودند ، فشار مي آورد      
مي خواست به راز اين قلب . دگرگونـي و آشـاآش او را وارسـي مي آرد      

 . پرشور آه آن چنان سر به مهر بود پي ببرد 
          مـي يـونت احساس مي آرد آه نيش آن نگاه روانش را مي شكافد     

 . د و آنه ضميرش را مي آاو
ــد ، و خــود را از ايــن     ــتواند از ايــن ســكوت در آي         دلـش مــي خواســت ب

 . . . چنگالي آه اسيرش شده و ياراي گريز برايش نگداشته ، در ببرد  
        سـخت در ايـن انديشـه بـود آـه چگـونه از آن مخمصـه خـود را بيرون            

 : آشد ، آه صداي آلبر او را از جا جهاند 
 تـو چـرا ايـن قـدر مـرا رنج مي دهي ، چرا اين طور رفتار        مـي يـونت ،    -       

 مي آني ؟ 
چـه مـي گويـي آلبر ، چه بكنم ، نمي فهمم مي خواهي چه بشود      -       

 ؟ 
هم اآلن نگاهت مي آردم ، . مـي يـونت ، خيلي هم خوب مي داني      -       

ــن     ــو هــم آن احساســي را داري آــه خــود م ــدم آــه ت ــه خوبــي مــي دي . ب
ديگر سعي . . . م قلبت همان طور مي تپيد آه قلب من احسـاس مـي آـن    

 ! نكن خود را لگام زني ، حاال خيلي دير است 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.IrPDF.com



 ١٩٩

آلبـر آتـش مرا تيز نكن ، آوتاه بيا ، من به جزئيات فكر نمي آنم ،        -           
من شش . . . تـو خـودت مـي داني ، من نمي توانم به اين قضيه فكر آنم       

نبايد بار تازه اي به دوش گيرم ، نبايد نانخور بدبخت تازه تـا بچه دارم ، ديگر    
 . . . اي تحويل دهم 

نـه نـت تـو هـنوز خيلـي خوشگلي ، هنوز خيلي جواني ، تو نبايد         -            
وانگهـي من دلم مي خواهد با تو بچه پيدا  . . . بـه عشـق پشـت پـا بزنـي         

 بدبختي بلكه براي پسـري شـبيه خـود تـو به دنيا بياوري نه براي    . . . آـنم   
 . بهروزي و نيكبخت زيستن 

تـو بچـه نداري و   . . . آلبـر تـو ديـوانه اي و داري پـرت مـي گويـي         -            
نمـي دانـي وقتـي نتوانـي بچـه ها را آن طور آه دلت مي خواهد بزرگشان       

 . . . آني چقدر رنج مي آشي 
ما . . .  خواهد شد آخـر مـي يـونت بايـد باور داشت آه روزگار بهتر      -           

. مـن بـراي بچـه ها آار مي آنم    . . . زندگانـي تـازه اي پـيدا خواهـيم آـرد         
مـودس مدرسه اش را مي رود ، دبيرستان را هم تمام خواهد آرد ، چرا نه       
؟ از ايـن گذشـته بچـه هامـان نـه از نـان محـروم مي مانند ، نه از شادي ،           

اهم آرد ، هدف پيدا مي مـن بـا دلگرمـي بيشـتر آـار خو     . . . خواهـي ديـد    
 . به حرفم گوش آن نه نت ، توجه آن . آينده بچه هايمان : آنم 

ــتد      ــريه بيف ــه گ ــي خواســت ب ــونت از آشــفتگي م ــي ي ــس .            م از ب
روزهـاي خشـك و بـي ثمـر دلش را همچون درختي سترون بي حال و بي          

ته بود ، رمـق آـرده بـود ، از بس ناآاميهاي زندگي درونش را از جوش انداخ    
روزهـاي تلخـي آـه بـه سـان درخـت صـبر زرد از خـود شـرنگ مي تراويد ،           
 شبهاي توفاني درازي آه شراره همت و اميد را در دلش فرو مي آشت ، 
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همـه آن دردهـا و بـيمها آـه روانـش را پژمـرده مـي سـاخت ، همه و همه          
آخرين پيچ ، بناگهان زدوده شد و مانند مسافري بستوه آمده آه در انتهاي   

 . چشمش به مقصد افتد ، تكان خورد 
 :           آهسته در پاسخ آلبر گفت 

آلبـر تـو مهربانـي و اعـتمادي آه به زندگي داري در من اثر بسيار          -          
ولـي مگـر من به خود اجازه مي دهم زندگي غم آلود خود را به تو    . . . دارد  

 بال بگيري ؟ تحميل آنم و وادار شوي شش تا بچه زير 
مـي داني چقدر دوستشان  . نـه نـت ، بچـه هـاي تـو و مـن نـدارد          -          

زندگي سعادتباري پيدا مي آنيم . زندگـي ما بسته به دلخواه ما    . . . دارم  
مرا بپذير ، مرا به شوهري قبول . آـه خـنده هـاي آـودآان شـادتر مي آند       

 . آن ، تمناي آلبر از تو اين است آه نه نگويي 
.          مـيانه عقـل و عشـق در جـان نـه نـت جنگـي سـهمناك بـر پـا بود              

بپذير اين « : قلـبش ، عـواطفش ، جوانـي اش سـرش فـرياد مي آشيدند        
گـونه بـي عشـق ، بـي پـناه ، بي آسي آه به او تكيه آني ، بي شانه و        
دوشـي آـه بـه هـنگام خستگي و درماندگي سرت را بر آن بگذاري ، نمي       

ولي عقل نهيبش مي زد آه بار شش فرزند را بر دوش  »  .تـوان باقـي ماند    
 : سپس مصممانه گفت . آلبر نينداز 

تـو را دوست دارم و اگر بخواهي از آن  !             آلبـر خيلـي دوسـتت دارم      
 . تو خواهم بود ، اما نمي توانم زنت بشوم 

 ، من بنابـر ايـن تـو هرگز از آن من نخواهي شد   . متأسـفم نـه نـت      -          
من در اين سن و سال ، نه در صدد رفيق . . . مـي خواهم همسرم باشي   

زني آه در . مـن به همسر نياز دارم  . بـازي ام ، نـه داشـتن يـك معشـوقه        
 پيكار زندگي 
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شـريكم باشـد ، اگـر تـو نخواهـي ايـن جا را در زندگي من  بگيري ، واي بر         
 ! من 

به حدي . سرد به مي يونت نگريست             آلبـر بـا چشماني خشن و      
 . صدايش آرام و قاطع بود آه مي يونت به هراس افتاد 

مـن نمي تواهم تو را برنجانم آلبر ، اما آمي روي حرف من دقت     -            
 مردم چه خواهند گفت ؟ . . . شش بچه آسان نيست . آن 

از ميان آنها تنها . . . مـن آـاري بـه مـردم و به حرفهايشان ندارم          -             
ولي تو خودخواه و مغروري . خودت مي داني ! تو تنها . . . تـو بـرايم مهمي    

خودت . . . و بـيش از آن بـه خـود اعـتماد داري آه بتواني حقيقت را بپذيري      
 . را بدبخت مي آني ، بهت قول مي دهم 

شت هم اشكها پ.              مـي يـونت بـر اثـر حـرفهاي آلبر به گريه افتاد         
فـرو ريخـت ، و چـون شـبنمي آـه بر علف سوخته و تشنه بنشيند ، گونه           

 . هايش را خنك آرد 
             آلبـر آرام ماند تا گريه آند و آمي سبك شود ، سپس به طرفش     

روي نيمكت . . . رفـت ، در آغوشـش گـرفت و او را بـا خـود به درون آپر برد       
 گريست ، سر انجام سر را مي يونت آه همچنان مي. آوتاهـي نشستند    

آلبـر بـراي آن آـه او را آرامش ببخشد ، چون    . بـر سـينه دوسـت تكـيه داد      
با دستهاي زبر و درشتش گيسوان . بچـه اي ، آهسـته آهسـته تـابش داد      

چشمهايش بطور ثابت در دنياي خويش گم شده بود ، در . او را نوازش داد      
ــود و چـون نمــي  سـكوت آـ  . . . آيـنده اي آـه مــي خواسـت بـنا آــند      رده ب

سر . . . خواسـت هيـبت ايـن لحظـه را بشـكند آلمـه اي بر زبان نمي آورد        
 . مي يونت را بر سينه خود داشت ، قلبشان همسان مي تپيد 
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بـوي گـرم او را حس مي آرد ، و در اين فضاي شفاف ، فردا ، پسين فردا ،     
ذشته سرانجام به آغوش گرفته آيـنده را بسـيار زيباتر از ديروز ، پريروز ، و گ     

 . . . بود 
انگار گردبادي گذشت ، آسمان و .           انـدك انـدك مي يونت آرام گرفت        

. هـوا پـااليش و پاآيـزه گشت ، آنگاه همه چيز در نظرش بسيار ساده آمد         
مـي يونت محجوبانه سرش را بلند آرد ، چشمها را در چشمان آلبر غوطه   

 : داد و گفت 
قـبول ، قـبول ، هـر چـه بخواهي مي پذيرم ، براي آن       . آلـه جونـي     -         

 . . . آه پهلويم بماني ، با من باشي ، در آنار من 
            آلبـر ديگـر از رؤيـاي خـود بـه در آمـد ، و سـرش را بـه سـوي مـي           

گفتي . . . نگاهشان چون فشار برق قوي به هم پيوست . يـونت پايـين برد    
ديگر وضع آشفته و فالآت بار خود را . اني برقي جهيد در شـبي تيـره و توف   

آلبر دستي دراز آرد و در آپر را . لبهايشـان بـه هـم پيوست    . از يـاد بـردند    
ابـديت دو پيكـري را آـه از ديـر بـاز هم را مي جستند و فرا مي        . . . بسـت   

سرمسـتي و بوي عشق يكباره ، آپر محقر مي  . خـواندند در مـيان گـرفت      
 . آرامش پشت توفان . باره روشنايي و گرما بخشيد يونت را دگر
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١٨ 
آوخها به آرامي بيدار مي شدند و . از ناقوسـي دور دست صداي زنگ آمد       

نماي لبه سراشيب خانه . بـه آهسـتگي اثـر تاريكـي را از خود مي تكاندند        
 . ها ، سپس الوارهاي آهنه و آرمخورده شان نمودار مي شد 

         روز تـازه اي آاهالنـه فـرا مـي رسيد و پيش از آن پا به پاي خورشيد        
يكي از آن روزها . بگسـترد و دامـن افشـاند از هم اآنون افشرده مي نمود       

بـود آه براي اين مردمان آه از زن و مرد داشت جان به لبشان مي رسيد ،     
ــا ايـن همــه آنـان آزمــون پ  . جـز بــي اطمينانـي چيــزي نمـي آورد     رشــور و ب

هيجانـي را از سـر مي گذراندند ، و براي مقابله با هول و هراس گرسنگي        
. . . و دلهـره انـتظار آرنـج بـه آرنـج هـم داده ايسـتادگي نشـان مـي دادند            

آـودآان بـراي آيـنده از آن درس پايورزي و شعور مي گرفتند ، حتي بچه ها      
آه شاخص از پسـتان خشـكيده مادرهـا خميرمايه مقاومتي را مي مكيدند       

پـدر سونسون دمي از تشويق و ترغيب  . . . زمـين آـاران بـي زمـين اسـت       
 : ديگران فروگذار نمي شد 

 ما سياهان آج بيل به دست ، سياهان قداره زن ، سياههاي -           
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 . به غيرت و اراده يكسان سرشته ايم » نيشكري«
 . و هميشه تكرار مي آرد              ريش سفيد آوخها اين را همه جا 

             روزي نـبود آـه از ايـن روزهـاي دراز پشت نوزايي برادري را با خود          
ــا      ــا ت ــنانه اي از ســوي خشــكترين آدمه ــك بي ــوجهات باري ــياورد و ســبب ت ن

 . سبكسرترين و بي غمترين شان نشود 
اييها و              بـا فـرا رسـيدن روز ، زندگـي بـه روال خـود مـي افتاد ، نارو          

زنـي جوان نوزاد چند روزه اش را در خنكاي صبحدم  . امـيدها رخ مـي نمـود       
هربار آه نگاه مهر پرورش را بر بچه شيرخواري آه . . . بـه گـردش مـي برد     

ناگهان ، در . در بغـل داشـت مـي انداخت ، قلبش ماالمال از اميد مي شد      
 . ست اين پگاه بس آرام و روشن ، صدايي خشك سكوت را درهم شك

اس با سرعت تمام سرازير شدند و مخصوصًا . ار.            دو جـيپ پـر از ث    
 . سوت شوم آژيرشان را هم به صدا درآورند 

           بچـه شـيري ، آـه بـا صـداي آژير از خواب پريده بود ، جيغ و داد راه           
 : مادر جوان ديوانه وار فرياد زد . انداخت و در آغوش مادر جنبيد و پيچيد 

 .           مانسيل ، مانسيل باز آن ، زودباش ، بچه ام دارد مي ميرد 
          مانسـيل آـه در مطـبخ خـود مشـغول درسـت آـردن قهوه بود و به           
غـريو آژيـر هـا مـي خواست به آن سمت بدود ، با شتاب به سوي زن جوان      

 جابه جا نـرم نرمك به گونه بچه زد ، پاهايش را . دويـد و بچـه را از او گـرفت      
ولي تالشش به جايي . . . آـرد و آوشـيد چـند قطـره آب به خوردش دهد        

 . نرسيد ، بچه به خود پيچيد و جيغ آشيد 
 :           مانسيل گفت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.IrPDF.com



 ٢٠٥

 . . . بايد به دآتر رساندش ، معلوم نيست چه شه -            
و داد بچه دو            سـومين جـيپ بـا همـان عالمـت و آژير رد شد و جيغ           

ناگهان درهاي آوخها باز شدند و ساآنان آنها با دلشوره به   . چندان گشت   
 . يكديگر نگاه آردند 

 :           گفتند 
 . بايد در شهر خبري شده باشد -           

            حـدود سـاعت شش و نيم ، يك بارآش آارخانه پر از نيشكر رو به        
تا جيپ در ميانش گرفته بودند دو تا موتور هم سـر بااليـي بـه راه افـتاد ، و        

صاحبان . فوري قضيه دستگيرشان شد . چـپ و راسـتش حـرآت مي آرد         
آن روز . آارخانـه از نيـروي پلـيس آمك خواسته بودند تا اعتصاب را بشكنند      

با .  ، صبح ، آمتر آسي فرصت آرد قهوه سياه صبحانه اش را سر بكشد    
زنها آه به همان . . . ه راهي قصبه شدند يـك توافـق خـود بـه خودي ، هم         

اندازه مردها مصمم بودند ، آمرها را با روسريهاي آهنه بستند ، بچه ها را   
 . به بچه بزرگترها سپردند ، و به سوي قصبه روي آور شدند 

 :            جمعيت آه جلو خانه شهردار جمع شده بود فرياد مي زد 
 . گذاريم وارد آارخانه شود يك آاميون هم نمي -           

           مأمـوران جـيپ سـوم تالش داشتند جمعيت را آه پيوسته بيشتر و     
 . مصممتر مي گشت پراآنده سازد 

شلشريستها :            اهالـي قصبه همگي به ياري اعتصابيها آمده بودند       
 ها را به  دور انديشية،آمونيسـتها ، سوسياليستها ، غير حزبيها هم    ) ١(

 آار زده 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سياسـتمدار فرانسوي از بانيان الغاي بردگي       ١٨٠٤-١٨٩٣ويكتورشلشـر .١

 .م-.شلشريستها پيروان او هستند . در مستعمرات فرانسه بود 
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ــا ث . بـودند   ــودند ت ــريده ب هــا . اس. ار. از همــان آغــاز ســيمهاي تلفــنها را ب
يوي بچه ها به در همان حال راد. . . نتوانـند نيـروي آمكي درخواست آنند      

هر دم اعتصابيها از زن و . . . آـار افـتاده و همـه ساآنان را بسيج آرده بود         
و روستاهاي اطراف ، با چماق » بيشه«مـرد و جـوان از تـپه ها و آوخها ، از      

 . و چوبدستي آه در پاچه شلوارشان پنهان آرده بودند ، سرازير شدند 
انـند اوليها اسكورت مي شد   دو آامـيون ديگـر آـه م   ٩        حـدود سـاعت    

آن وقــت . هـا در صـدد پـراآندن جمعـيت بـودند      . اس. ار. سـر رسـيدند ؛ ث  
درســت مانـند غوغايـي آـه دريـا ، پــيش از     . همهمـه درهمـي بـر پـا شـد      

خروشـيدن و بـر پا آردن امواج بلند غضب آلودش ، در دور دست به راه مي    
صداها واضحتر شد  . . .ناگهـان خروش ترآش همه جا را گرفت    . . . انـدازد   

صـداي شكسـتن شيشـه هـا ، تـرق و تـوروق تيرهاي چوبي ،  بطريها و            . 
پـاره سـنگهايي آـه بـه سـوي آامـيونها پـرتاب مي شد و غرچ و غرچ ترمز           

يكي از رانندگان آه سخت ترسيده بود ، از . . . هايـي آـه مـيخ مـي شـد           
ــه زور از الي مـردم در رفـت ؛ د       يگـري ، آــه  پشـت فـرمان پايـين جسـت و ب

رويـش زيادتـر بـود ، توانسـت ماشـينش را بـا مهارتـي باور نكردني از ميان             
 . جمعيت در ببرد 

          از ايـن لحظـه قـرار گذاشـتند ديگـر اجازه ندهند يك آاميون هم وارد           
به يك چشم برهم زدن ، با صدها بسته نيشكر آاميون رها . آارخانـه شود    

اميون را يك پهلو در عرض خيابان ، در شـده باريكـادي بـر پـا شد ، سپس آ       
زنها هر چه به دستشان مي . پـنج شـش متري باريكاد ني بندي آشيدند    

 رسيد از چليك خالي ، پيت حلبي ، صندوق ، تخته سنگ ، قلوه سنگ ، 
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از حياطها و اطراف . . . الـوار ، صـندلي آهـنه ، ميـز ، نـردبان ، تيـر ، تخته و        
 . امون گرد مي آوردند خانه هاي آن پير

            بـراي اسـتحكام باريكـاد نئـين آت و آشـغالهاي جوراجور جمع آوري           
ها زور . اس. ار. ث . دو آامـيون ديگر نيشكر رسيد و سر پيچ ايستاد   . شـد   

مـي زدند آاميوني را آه براي تقويت باريكاد يكوري شده بود راستش آنند       
دست ، از طرف ديگر فشار مي آورد ، جمعـيت عصباني ، چون تيغه اي يك    . 

. در همـان حـال ، پرتابه هايي بود آه بر سر و روي مأموران ريخته مي شد    
رانـنده بـه دلـش افـتاد و سـر بـزنگاه از آامـيون بيـرون پـريد ، آاميون پايين            

اينجا بود آه ديگر مأموران آينه توزانه به . . . خاآريـز چپه شد و آتش گرفت    
جمعيت با آن آه از ضرب چماق و قنداق تفنگ . رداختند  پـر آـردن تفـنگها پ      

خـرد و خميـر شـده بـود ، هـنوز در برابـر نارنجكهـاي اشك آور هم مقاومت             
 . نشان مي داد 

اعتصابيها تا آنجا آه ازشان بر مي .               نبـردي نابرابـر در گـرفته بـود        
به تن مي چنگيدند تا پر توانها با مأمورها  تن . آمـد از خـود دفاع مي آردند      

عـده اي بـا چمـاق و بطـريهاي پر از     . اسـلحه شـان را بگيـرند و خـرد آنـند       
زد . مردم يك وجب هم عقب ننشستند . ماسـه بـه آهـن هجوم مي بردند     

و خـورد ادامـه پـيدا آـرد تـا آن آـه فـرماندار و شـهردار ، با حمايل سه رنگ          
ها اسلحه . اس. ار. داد ثفرماندار دستور . فرانسـه خـود را آنجـا رسانيدند     

 : شان را غالف آنند و براي آرام آردن مردم به سخنراني پرداخت 
ــر   -           مـن گــرفتاريهاي شـما را آــامًال درك   ! هموطـنان ، هموطـنان عزي

نزديك سه ماه است تالش مي آنم هر چه ممكن است امتياز  . مـي آـنم     
 ها نمايندگان سنديكايي تن. بيشتري براي شماها بگيرم و غائله ختم شود 
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شـما ، بـه جـاي آن آـه از مـن پيـروي آنند و شرافتمندانه با آارخانه دارها        
 .             وارد مذاآره شوند ، شما را به طغيان و شورش وا مي دارند 

  !دروغگوآهاي -          
 ! اينطور نيست -          
 ! حرف نزن دروغگو-          
 . . .   بناگاه از هر گوشه اي صدايي به اعتراض بلند شد          

آلبر ، پدر سونسون ! اميد بود -          ايـن همنوايـي از آوخ نشينان خوش     
 : ، ژسنر ، مي يونت فرياد آشيدند 

 ! بايد بتارانيمش -          
 :           جمعيت به صدا درآمد 

 ! اآبيري رياآار ! برو گم شو-          
فرماندار . . .           اعتصـابيها فهمـيده بـودند و آگاهـي نشـان مـي دادند          

هـايش از برابـر جمعـيت هـو آنـنده و باران خرده       . اس. ار. ناچـار شـد بـا ث      
 . . . ريزهاي گوناگوني آه پرتاب مي شد جا خالي آنند 

 قوت با. . .          در ايـن مـيان يكـباره ، زنگهاي برج آليسا به صدا درآمدند     
تمـام آوبـيدند ، درست مانند روزهاي پيروزي مقدس آه با امواج لرزان خود     

ايـن آـار يك دسته از بچه ها بود آه   . آرزوهـا و اميدهايـي نـويد مـي دهـند       
مـي خواسـتند بـا ايـن نـوا پيـروزي اتحـاد و پيكار پدران دست خالي خود را             

 . جشن بگيرند 
س از ميان جمعيت ، همانند سـپ .           زنهـا بـر سـينه صـليب آشـيدند        

فـريادي تـنها آه از گلويي تنها برخيزد ، نداي شادمانه زهازه ، آفرين گويان      
 . به آواي ناشيانه و شاديبخش ناقوس نوازان تازه آار در آميخت 
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            مـردم بـراي نخسـتين بـار اشـكهايي را ديدند آه بر سيماي زيبا و       
مي يونت از سر مهر بازويش را . مي چكيد خـوش نقـش پدر سونسون فرو    

 : گرفت تا از غوغاي جمع بيرونش ببرد ، او هم پياپي تكرار مي آرد 
 . . . همبستگي چه قدر زيباست ، چه قدر شيرين است -           

بچه ها تكه . . .            تظاهـر آنـندگان زخمـيها را نـزد پزشـك مـي بردند        
 اعتصـابيها آـه دسته دسته با هم بحث و   نيشـكري را مـي مكـيدند و الي        

پـيدا بـود آـه آنها به نتيجه پيكارشان    . گفـتگو داشـتند ، پرسـه مـي زدنـد           
از خيابانـي آـه از نيشـكر ، سـنگ و آلـوخ ، بطري ،      . . . دلگـرم شـده انـد      

چـوب و آهـن پـاره انباشته بود ، گرمايي جانگداز بر مي خواست ؛ خورشيد     
م آه قصبه را به شكل آورد گاهي شگفت در ، بـاالي ايـن تـوده درهـم بره       

 . آورده بود ، مي درخشيد 
           زنهـا دگـر بـاره سـرخنده شـان بـاز شـده بود ، پسران جوان سوت           

 : مي زدند ، و دختران ترانه مي ساختند 
 اعتصاب نمي گذارد من پيش بروم! مان ، مان 

ست تكليفش          همـه دلهـا گـرم شـده بـود ، چـون هـر آسي مي دان         
« : چيسـت ، و همانـند پـدر سونسـون هـر آسـي پـيش خـود مـي گفت             

 » . . . همبستگي چه قدر زيباست ، چه قدر شيرين است 
ــودند    ــازي را باخــته ب ــار ديگــر ب ــراي يــك ب ــه دارهــا ب فــرماندار .          آارخان

 . همپاي نيروهاي سرآوبگرش نيز ميدان را خالي آردند 
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١٩ 
 
 
 

گاهگاه در . . . اآـنون ديگر آلبر هر روز در باغچه با مي يونت ديدار مي آرد     
اميد ، -حـين آـار آردن از دوران زود گذر آودآي خود آه مي يونت در خوش    

و آلبـر در آـوچه پـس آـوچه هـاي آورسـانگرن قصبه گذرانده بودند ، براي         
 : آلبر تعريف آرد . همديگر حكايت مي آردند 

مـا بـراي دزدي، مـي رفتـيم پشت دآان نانوايي ، نانهاي بياتي          -              
را آـه نانـوا براي خوآهايش نگه مي داشت ، بلند مي آرديم ، و براي ناهار    

 . مامان آنها را با آاآائو يا آوروسول دم آرده به ما مي داد 
 :              مي يونت در جوابش گفت 

 . ون هيچ چيز تغيير نكرده است به قول پدر سونس-            
            سـپس او هـم از بچگـي خـود گفـت ، آه با مادرم مي رفتيم پهن           

و هنگامي آه از . . . پخـش مـي آـرديم يـا در آارگـاه سـقايي مـي آرديم         
 : رقص طناب و پايكوبيهاي آن ايام تعريف مي آرد با خنده مي گفت 

نسـت روي پاشنه يك پا چرخ  هـيچ آـس بـه قـدرت مـن نمـي توا           -            
 . . . بزند 
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آنهـا اگـر هم از دوران آودآي ياد مي آردند براي آن بود آه براي آينده خود      
بـه ازدواج خـود مـي انديشيدند آه بايد پس از برداشت ،    . نقشـه بكشـند     

مي يونت در اين خيال بود آه شايد بتواند . زندگـي مشـترك را شروع آنند     
 بسـازد و آشـپزخانه اي بـا اجاق سيماني و آب انبار دستش       آپـر بزرگتـري   

آرزوي آلـبه اي را داشـت آـه تـوي اتـاق نشـيمنش يك زيلو افتاده         . دهـند   
باشد ، اتاقي هم با چند تا تختخواب براي بچه ها داشته باشد ؛ ديگر عمر      

 . . . آپر نشيني ، ژنده پوشي ، گوني و جوال به سر آمده باشد 
ونت بـيش از هـر چيـز دوسـت داشت با آلبر از سياست ، از                مـي يـ   

در مسائلي آه به جامعه . . . زندگـي زحمتكشـان ، از اعتصـاب حـرف بزند        
بـر مـي خورد آنجكاوي بسيار داشت و آرزو داشت از همه چيز آگاهي پيدا      

» پيشاهنگ بيداري « اشتياق آساني را آه . . . آـند ، بفهمـد ، ياد بگيرد     
 :شدند مي ستود خوانده مي 

ايـنها انگـار از همـه روشـنترند و از همـه زودتر مي بينند ، در همه       -           
 . حال موقعيتها را خوبتر درك مي آنند 

 :           بعد هم فوري افزود 
ولـي نمي دانم چرا از جمعيت پنهانشان بيم دارم ، از همه شان ،       -          

 . جز تو ، مي ترسم 
 : لبر براي اطمينان خاطر او گفت           آ
هـم يـك بـنده خداسـت ، يـك گودالوپي است      » پيشـاهنگ  « يـك   -           

 . يك شهروند فرانسه شمرده مي شد . مثل آنهاي ديگر 
 از اين جهت درست است ، بخصوص دوندگيشان ! هان بله -          
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ي من مي دوي ، در مانـند ديگـران اسـت ، تـو دنـبال شـريزل مي دوي ، پ           

 . قصبه هم پي آنهاي ديگر 
 :           آلبر تصديق آرد 

بـه هـر آـس قـدرت آن داده نشـده آـه بـر احساسات خود ، و يا             -            
 . غرايزش غلبه آند 

تـو مـي گويـي آـه گـروه تـو پيشاهنگ آگاه ، فانوس راهنما نمي            -           
 . . . دانم قطب نما و از اين چيزهاست 

 :              آلبر باز هم تأييد آرد 
همچنان آه رگهاي ما پر از خون است ، بازوانمان   . درسـت اسـت     -           

از خسـتگي ، سـرهايمان از نگرانـي و دلهايمـان از رنـج انباشـته است ، از          
همـين رو براي شيرين آردن زندگي سگي آه داريم ، و براي اندآي شكر       

  .، به سراغ زن مي رويم 
 :           آلبر مي خنديد و مي خنديد ، مي يونت هم تكرار مي آرد 

 ! بهانه هاي بد ! بهانه هاي خوب -           
          بـه ايـن تـرتيب بـا نشـاط آـار مـي آـردند ؛ زيـر سـاقه هـاي سيب               
زمينـي هـاي هندي آه ديگر رخهاي نازآشان را از هر سو مي گسترانيدند     

ي آرت بنديها را مرتب مي آردند ، علفهاي گينه بعض. ، دسـتك مـي زدند     
هـرزه را آـه بـه همـه جـا مي دويد از ريشه در مي آوردند ، خاك را زير و رو        
مي آردند تا آخرين بذرهاي سبزيهاي بومي گومبو ، و نخود سبز و ذرت در      

گـاه آـه خورشـيد تافته بيداد مي آرد ، در سايه درختزار ، آنار     . آن بكارنـد    
. ز تكيه مي دادند و تا مي توانستند خودماني درد دل مي آردند  يـك خاآري  

 آنجا ، دور از راهگذرها و همسايه ها به رؤياهاي آينده فرو 
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 . مي رفتند و با شوري سرآش به هم اظهار عالقه مي آردند 

             مـي يـونت پـس از تالشـها و آشاآش بسيار چون خود را از چنگ      
پيوسته . . .  رهـا مـي سـاخت گـل از گلش باز مي شد       هـيجان و آشـش    

بيشـتر بـه آلبر عالقمند مي شد ، و چون دوستش وي را در بغل خود مي    
فشـرد ، بـه آيـنده بيشـتر مطمـئن مي گشت و شادابي جواني را باز مي        

 . يافت 
آويخته بود ديري خود را » اتاق «             در آيـنه آهـنه لك و پيسي آه در     

با چه دقتي گيسوانش را با . . . ي آرد و دچار شگفتي مي شد   تماشـا مـ   
روغـن آـرچك و آب قهـوه جال مي داد تا بعد جداجدا ، به شش حلقه گرد و     

حتي قصد آن داشت آه از سورپريز خواهش آند از آن . قلنـبه تقسـيم آند     
 . آمي به او بدهد ) ١ (ماآاساروغن معروفش به نام 

٢ (پاچوليه عالقه و توجهي خود را با آب برگهاي             و آن شـب بـا چـ      
 : معطر آرد و با خود گفت ) ٣ (ايالنگ ايالنگو گلهاي ) 

مـي گويـند پاچولـي ايـن اثـر را دارد آه هر آه بويش را بدهد همه       -           
چشـمها را بـه سمت خود جلب مي آند ، من نمي خواهم آلبر غير از من    

 . آسي را ببيند 
با آلبر . ي يـونت بچـه هـا را زودتـر خوابانـيد تـا نـزديك دآان برود                       مـ 

تصـميم داشـتند بـه جلسـه اي بـروند آـه آارتـل        . . . وعـده ديـدار داشـت    
 . اميد تشكيل مي داد -سنديكا در آبادي ديگري در چهار آيلومتري خوش

          سـرخوش و شـاد ، بـا گامهاي تند مي رفت ، و اطمينان داشت آه         
 . آنجا منتظر او ايستاده است آلبر 

 
         

 . م-.روغن نارگيل آه به عطر گياه ايالنك آغشته باشد .١
 .م-.پاچولي بوته معطر هندي آه از آن اسانس مي گيرند .٢
 .م–. ايالنگ ايالنگ گياه منطقه جزاير ملوك آه از گل آن عطر مي گيرند .٣
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 : با خود مي انديشيد 

 . ا را خوب از سر باز آردم بچه ه-          
مي ترسيد ديرش بشود ، ولي بيدرنگ .           و در رفـتن عجلـه مي آرد    

آسـوده خاطـر شـد ، چـون سر پيچ چشمش به آلبر افتاد آه پيشاپيش او       
 : پس فرياد آشيد . مي رفت 

 . صبر آن برسم ، اين قدر تند نرو ! آهاي -          
يكديگـر را بـه گرمي   . شـت و بـه سـويش دويـد               آلبـر بـه تـندي برگ      

دسـتهاي يكديگـر را گرفته بودند و از   . بوسـيدند و راه خـود را دنـبال آـردند      
 . حاشيه آشتزارهاي نيشكر پيش مي رفتند 
. آسـمان زيـبا و پرسـتاره بود    .             تاريكـي شـب شـفق را فـرا گـرفت       

ان و برگهاي پهن نسـيمي سـبك دامن آشان ، برزمين ، شاخه هاي درخت    
درخـتهاي نارگـيل مـي لغزيد و خنكاي نرم و گوارايي در همه جا پخش مي       

 : آرد 
حتي . . . مـا از جلـو دآـان نمـي رويـم ، آنجـا هميشـه شلوغ است         -        

 . پشيمان شدم آه چرا با تو اينجا قرار ديدار گذاشتم 
 است همه حـاال هـم وقـت بـازي دوميـنو     . راسـت مـي گويـي    ! آره  -         

 . آنجا جمع مي شوند ، اعتصاب هم آه هست آاري هم ندارند 
 :           سپس مي يونت پس از مكثي افزود 

 آلبر ، حاال چرا نميخواهي ما را با هم ببينند؟ -          
 براي آن آه مي خواهم غافلگيرشان آنم ، خبر ناگهاني ، -          
همـين امـروز صبح ، المير خنده آنان به    . . .عجـب خبـر ناگهانـي     -           

 نوئميز . من مي گفت مي داند آه زندگي من با عشق و آب خنك آميخته 
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نـه نت ، نگو آه من در آارهاي خصوصي ات مداخله  « : هـم آشـكارا گفـت      
اميد ، خوشحالم -آخـر مـن هم مثل همه ساآنان خوش  ! مـي آـنم ، خـوب    

اي ، او مـرد موقـري اسـت و براي بچه هايت    آـه تـو آلبـر را انـتخاب آـرده           
 » .پدري شايسته خواهد شد 

 :             آلبر پشت حرف او را گرفت 
از چهره تو . . .              پـس در ايـن ديـار هيچ چيز نمي تواند پنهان بماند         

هـم خـوانده مـي شود ، تو ديگر مثل سابق اندوهگين نيستي ، خنده روتر     
 نـه نـت ، همـه اش زيـر سـر تـو است آه همه رازها را از         . . .و شـادابتري    

 . پرده بيرون ريخته اي 
 :            مي يونت با صدايي شنگول گفت 

چـند روز حوصـله آـن تا معلومت شود تنها سيماي من     !           آلـه جـان     
. . چون به نظرم . . . نيسـت آه پرده دري مي آند ، جاي ديگر هم هست       

 . م باردار شده ا. 
مـي يونت را به طرف  .           آلبـر انگـار گـيج شـده باشـد ، خشـكش زد          

 : خود آشيد ، شكمش را نوازش داد و آرام پرسيد 
اگر . . . نـه نـت ، شـوخي آـه نمـي آنـي ؟ بگـو جدي مي گويي             -          

 ! بچه اول من . . . راست باشد از خوشحالي ديوانه مي شوم 
ن طــور اسـت ، چــون مـوعدم گذشــته و تـا امــروز     بـه نظــرم همـي  -            

بـه تو چيزي نگفتم ، ولي چند روز است حس مي آنم    . . . خبـري نيسـت     
 . حالم عادي نيست 

 خودت مي داني چقدر دلم . . . نه نت ، بايد زودتر مي گفتي -           
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 ببيني ، بايد هر چه زودتر پزشك محله را. مـي خـواهد از تو بچه دار بشوم        

 . . . چون بايد خبردار شوند 
تا اين .             بقـدري هـيجان زده شـده بـود آـه مـي خواست گريه آند        

اين بار اول . لحظـه از دهـان هـيچ زنـي خبـري به اين خوشي نشنيده بود           
بـود آـه زنـي خبـري ايـن قـدر پاآيـزه ، اين قدر هيچان انگيز ، اين قدر نويد          

 . بخش به وي مي داد 
 . انگار نهانگاه يك گنجينه را نشانت داده ام !         آلبر جوني   

مگر . . . نـه نـت مـن ، البـته تـو مـرا از وجـود ثروتـي آگاه ساختي           -           
 نيستند ؟ » فقير بيچاره ها« بچه ها تنها ثروت ما 

اين . . . بـه وجـود آوردن يـك بچـه از خـون و گوشـت خـودمان         ! آره  -           
. . . ا چيـزي اسـت آـه مي توانيم از خود برجا گذاريم ، خود را ساختن         تـنه 

 . اين درست تنها امتياز ماست ، تنها آزادي ماست ، تنها هستي ماست 
آلبر هم به همان آهنگ .          مـي يـونت بـا لحني رسمي حرف مي زد         

 : پاسخ داد 
 . ما نربايند پس ما بايد مراقب باشيم آه همين ثروت را هم از-        

        بـاز راههـاي باريـك خاآـي را آـه مـيان دشـت سـوخته از هـرم آفتاب             
 . آشيده شده بود ، در پيش گرفتند 

         ناگهان چنان ساآت شده بودند آه گويي حرفهايشان ته آشيده 
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شب به . آمـي قـدمها را تندتـر آـردند تا به همه سخنرانيها برسند       . بـود   

آرامـي و ماليمـت پـيش مـي آمـد ؛ هـيچ صـدايي شـنيده نمـي شد ، جر             
 . صداي برگهاي خشك آه زير درختان بلند از پاي آنها بر مي خاست 

           بـا قلبـي سرشـار از شـوق و بهـروزي سسـت نهادشـان به محل             
 : صداي زني بلند بود . . . جلسه رسيدند 

ق برادران و شوهرانمان درخواست مي صـد فرانكـي آـه مـا به اتفا      -          
آنـيم ، بـراي آن اسـت آـه آمـي شـير ، آمـي نان بيشتر به بچه هايمان          

بـا پشتيباني و ياري به شوهرانمان در اين اعتصاب ، با شرآت در    . بدهـيم   
آن و همـياري ، مـا بـراي انـدك آسـايش ايـن جگـر گوشگان خود تالش مي           

 . د ما عزيزند آنيم ، براي اين بچه ها آه اين قدر نز
 :            مي يونت خود به خود فرياد زد 

 ! بچه ها تنها هستي ما هستند -           
 :            مدير برنامه پاسخ داد 

 . . . بله ، دوست گرامي ، بچه ها تنها هستي ما هستند -          
غوش او          آن وقـت نـه نـت برگشـت ، بـه آلبـر نگـاه آـرد و خود را به آ           

 . . . از شدت هيجان هق هق به گريه افتاد . انداخت 
پس از آن زن ، مردي رشته .          جلسـه سـخنراني بـه آخـر مـي رسيد        

مـي يونت  . سـخن را بـه دسـت گـرفت آـه مدتـي دراز بـرايش آـف زدنـد             
. . . همانطـور آـه در سـينه آلبـر خـزيده بـود ، با دقت تمام گوش مي داد          

 . رك مي آرد آه براي چه اعتصاب آرده است حاال خيلي بهتر د
 :          در راه بازگشت به خانه گفت 

 . اين اعتصاب را هميشه به ياد خواهم داشت -         
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 :          آلبر پرسيد 

 راستي اين طور است ؟ -         
روشن ايـن اعتصـاب چشـمهاي مرا باز آرد ، ذهنم را     ! آره ، عزيـزم     -         

 . . . ساخت ، خيلي روشنتر فكر مي آنم و مي بينم ، آمي مانند تو 
 . اگر چند تا مرد مثل تو بودند درست مي شد -         
اشـتباه نكـن ، ديگـر خيلـي هـا مـثل مـن فكـر مي آنند ، بخصوص           -         

زحمتهاي ماريتا . . . امـيد ، در پرتو آار سورپريز  -مـيان زنهـا ؛ زنهـاي خـوش         
 . . .  به پيش آرده اند جهشي

 . آار تو هم نه نت مؤثر بوده -         
دلم را باز آرد ، . مـن ، اعتصـاب چيـز ديگـري هـم نصـيب مـن آـرد              -         

 . چيزي آه خيال مي آردم براي ابد مهر شده است 
وقتي به . . .          آلبـر او را بـه طـرف خـود آشـيد و بـه نرمي بوسيدش        

براي آن آه بچه ها را بيدار . اعت از يـازده گذشـته بود    آلـبه رسـيدند ، سـ      
 . نكنند بي سر و صدا به اتاق رفتند 

         مـي يـونت خسـته به نظر مي آمد ، با وجود اين به بوسه هاي آلبر         
 : با آهنگي قاطع گقت . لبخند مي زد 

 . امشب همينجا مي خوابي -         
منتها پيش از سپيده مي روم ، تا نه . . . بسـته بـه مـيل تـو نـه نت       -         

 . بچه ها مرا ببينند ، نه ديگران 
ــه    ــا لباســش را در آورد ، دســتش را گــرفت و ب ــر آمكــش آــرد ت          آلب

 . سمت تخت برد 
 ! نه نت من ، تو چقدر خوشگلي -         
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 : مي يونت به شوخي گفت 

 . كي از آجا مي تواني بفهمي آله جوني من ، توي اين تاري-         
 : گفت .          آلبر شكم او را مي بوسيد و نوازش مي داد 

بايـد مـراقب بچه من باشي ، به ماما سر خواهي زد ، مگر نه جانم      -         
 ؟ 

خـواهم رفـت ، فكـر مي آنم چهارده دي روز معاينه زنان باردار      ! آره  -         
 . است 

 را نواختند با گرمايي تب آلود به همديگر مهر ورزيدند ،           ديـري يكديگـر   
 . و سرمست از محبت و عشق در آنار هم به خواب رفتند 

 صـبح ، مـي يـونت از خواب بيدار شد ، عادت آرده     ٥         نـزديك سـاعت     
هـر صـبح ، در ايـن سـاعت ، بلـند مي شد تا اجاق را با هيزم روشن      . بـود   

  .آند و قهوه جوش بياورد 
 :          آلبر را هم با بوسه اي بيدار آرد و آهسته براي لودگي گفت 

اگـر مـي خواهي آسي نبيندت و نفهمد آه شب اينجا خوابيده اي      -         
 . ، وقت بلند شدن و خانه رفتن است 

بايد بمانم . . . حاال آه تو باردار هستي . . . نـه نـت ، مي مانم    !          نـه   
 نظر تو چيه نه نت ؟ .  ندارد پنهان آردن. 

آره آلـه ، مدتـي اسـت من مي خواستم به تو پيشنهاد آنم بيايي      -         
ديگـر حـاال مـي توانـيم بـا هم زندگي بكنيم و      . . . پهلـوي مـا منـزل بكنـي        

 . منتظر برداشت محصول و ازدواج بعد از آن نشويم 
امـان از ايـن زنهاي   ! واي ! نـه نـت ، حـاال چقـدر منطقـي شـده اي          -         

نـه نت من ، بيا ببوسمت و زود بروم اولين فنجان قهوه  ! آه ! سـرزمين مـن    
 ام 
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 . را درست بكنم 

 :          مي يونت به جاي هر جوابي پرسيد 
 قهوه را چه جوري دوست داري ؟ -         

 :          آلبر پاسخ داد 
 . . . نيا يك د. . . چقدر دوستت دارم -         
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٢٠ 
 

 . بهمن ماه تفته بيداد مي آرد و روزهاي دومين هفته اش را مي گذرانيد 
         در ايـن هـنگام ، معمـوًال صـحرا جـاي بـه جـاي رو بـه تنك شدن مي           

 . گذارد ، چون آشتزارهاي چندي ديگر چين و تراش خورده اند 
ارهاي نيشكر هنوز برجا مانده ، و رنگي تيره و          ولـي امسـال ، آشـتز     

يكـنواخت بـه خـود گـرفته بـود ، از آن بـوي خـوش شـيره نيشـكر آه هوا را               
معطـر مـي آرد و از وزوز بي وقفه زنبورهاي عسل و بوزها ديگر خبري نبود        

در سـالهاي گذشـته ، آواي آارگاههـا آمـا بـيش از همـه جا به گوش         . . .  
.  شـادي و همـت بـه آـام آارگـران مي ريخت      مـي رسـيد ، و قطـره هـاي      

شـنبه هـاي پـرداخت مـزد ، از ظهـر اندآي گذشته ، نفير خوآي آه جايي       
سـرش بـريده مـي شـد بـه گـوش مـي آمد ، و شبها تا ديرگاه ، و غالبًا تا             
سـحرگاه ، بـا شـور و هـيجان بـه نـواي پـر ارتعـاش تـام تـام طبل گروآايا با            

مانداري پايكوبي مي آردند ، و از موسـيقي پـرجنجال مجلـس رقصي در فر    
هـيچ رقصـي از آهـنه و نـو تـا والـس و تانگـو و بيگـين شهوتناك و رقصهاي              

 . بومي روگردان نمي شدند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.IrPDF.com



 ٢٢٢

 
         امسـال ، همـه چيز غم انگيز بود ؛ آارگران ديناري نداشتند ، و براي        

دست آشيدن به وقـت گذرانـي ، افـتاده بودند به جان باغچه ها و دامها و       
شـبها ، دورهـم جمع مي شدند و نزديك دآان   . سـروروي آـوخهاي آهـنه     

دسته اي هم دور ميز مي نشستند و يكريز دومينو بازي  . بحث مي آردند    
 . مي آردند و چاي و نوشابه سفارش مي دادند 

         بـا وجـود فـرا رسـيدن زمان آارناوال ، با خنده ها ، دست انداختنها ،          
از زن و مرد . و تـبديل لباسـهايش ، زندگـي باز بي نمك و لوس بود      رقصـها   

يكـي از بابت خشكسالي نا بهنگامي آه از آن هيچ  . . . همـه نگـران بـودند     
ــد   ــاران  . . . بــوي خوشــي نمــي آم ــره ب ــغ از يــك قط ــا ، در . . . دري ــرآه ه ب

ــي خشــكيد     ــري م ــس از ديگ ــي پ ــرامون يك ــونت  . سراســر آن پي ــي ي « م
و بـه همـراه دوستانش   » زيـن مـي آـرد    « ك روز در مـيان    را يـ  » ماشـينش 

شـريزل ، ماريـتا ، ملودي دهها آيلومتر آن حدود را مي گشتند تا جايي يك     
 . وجب آبي پيدا آرده بشكه هاي خاليشان را پر بكنند 

        يكـي هــم از بابـت باغهــا نگـران شــده بـودند چــرا آـه دار و درخــت و       
ــه زردي   ــود  آشـتكارها از دم رو ب از خـود مــي پرسـيدند اگــر خــدا   . نهـاده ب

 خواست و قطره اي باران نباريد پس از درو چه بايد بخوريم ؟ 
         برداشـت هـم آـه عقـب افـتاده بود ، اعتصاب هم پس از هفته هاي         

صـاحبان آشت سرسازگاري نداشتند ،  . طوالنـي همچـنان ادامـه داشـت       
 به استخوانشان رسيده بود ، تـنش رو بـه افزايش داشت زيرا آارگران آارد       

 . . . بچه ها گرسنه و تشنه مانده بودند 
         اگـر چـه از واقعـيت موجـود افكار غم انگيزي به سر آلبر زده بود ، باز       

 خاطرات روزهاي گذشته بطور مبهم اطرافش چرخ مي زد ، گو آن 
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ه پيش آمده آـه نمـي توانست سرانجام و راه نجات نزديكي براي وضعي آ   
. دو روز بـود آـه مـزرعه مانـيوك خود را زير و رو مي آرد      . . . بـود پـيدا آـند       

خود ريخته و » ماشين«ديـروز ، مي يونت برايش چندين گاري دستي توي     
سراسر صبح ، آلبر سفت و سخت به آار چسبيده بود تا ريشه . برده بود   

كش آرده ، نزديك مي يونت هم آم. آنـي مانـيوك هـا را بـه پايـان برساند         
بـا آن آـه يك سبد گرد بزرگ پر از   .  روانـه آـوخ خـود شـده بـود      ١١سـاعت   

ريشـه برسـر گـرفته بـود ، بـه آلبر اصرار مي آرد يك آيسه پر از مانيوك را         
هـم رويـش بگـذارد ؛ در حالي آه يك بسته بزرگ ساقه هاي زمخت را هم         

 . زير بغل گرفته ، براي خوآش برده بود 
ــه            هــن ــود آ ــرده ، و از ايــن خوشــحال ب ــر تماشــايش آ گام رفــتن آلب

توانسـته بـا موجـودي بـه ايـن قشنگي ، به اين خوبي و به اين ارزشمندي       
 . سازش پيدا آند 

         تـا وقتـي از نظـرش پـنهان شـد تماشايش آرده و باز به آار پرداخته        
ردن مانيوآها فردا شبش هم به رنده آ. . . بـود تـا مـزرعه را پـاك پـاك بكند           

حـاال آه داشت آخرين ريشه ها را مي آند پيكرش از اشعه    . پـرداخته بـود     
داغ خورشـيد نيمـروز مـي سـوخت و معـده اش شـروع آرده بود به مالش         

 . رفتن ، آه يكباره ، نسبت به آينده دچار ترديد شد و آن را تاريك ديد 
ت ؛ يك دست          مـي يونت ، با سبد خالي بر سر داشت ، بر مي گش      

را بـه پهلـو گـرفته ، پـيش خـود زمـزمه مـي آـرد و به چابكي با ضرب رقص          
 .بيگين قدم بر مي داشت 

آلـه ، ظهـر گذشـته ، آمـدم با تو باشم ، به اين ترتيب ، همه باقي      -         
مانـده مانـيوك را مـي بـريم و ديگـر الزم نيست پشت ناهار به سر زمين بر         

 . گردي 
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 :  آلبر آه آمي دلش سوخته بود جواب داد         
نـه نـت عزيز من ، تو زن بزرگواري هستي ، ولي مي داني آه نبايد    -         

 . خودت را خسته بكني 
 اما آلبر چه ات شده ؟ انگار يكباره غمزده شده اي ؟ -         
ا آه م» فقيـر بـيچاره هايي   « مـي دانـي ، اوقـاتم از وضـع بـد        ! اي  -         

ــي   . . . هســتيم تلــخ اســت  ــه نظــرم مــي رســد اعتصــاب آن جــور آــه م ب
 . خواستيم پيش رفت ندارد 

مگـر تـو چه خيال مي آردي ، آله ؟ به گمانت صاحبان آارخانه مي     -         
آمدنـد فـوري صـد فـرانك مي دادند؟ من فكر مي آنم آنها هم به خودشان        

ها مي خواهند ما را با آن. حـق مـي دهـند آـه زيـر بـار صـد فـرانك مـا نروند            
گرسـنگي از پـا درآورنـد ، نابـودمان آنـند ، تا اين درس را بگيريم آه ديگر از        

 . اين آارها نكنيم 
آـم نيستند آساني آه اگر بنا  . بـه نظـرم درس بـدي هـم نيسـت        -         

 . شود اعتصاب از سر گرفته شود ، تن نخواهند داد 
نـبايد به اين دو سه تا سرخورده  !          آلـه جونـي ، اشـتباه مـي آنـي           

هـم االن پستچي رد مي شد گفت اعتصاب همه جا پا  . نومـيد نگـاه آنـي      
ــيده    . . . برجاســت  ــب رس ــه ل ــان ب ــات جانش ــه  . . . مقام ــن هم ــتظار اي ان

ــورزي عالــي اســت   ــا اراده واحــد  . . . ســماجت و پاي ــا هــم و ب ــد همــه ب باي
 . پايداري آنيم 

م خـود را حفـظ آنـيم ، نگـذاريم بـه روحـيه مـان                 بخصـوص بايـد احتـرا   
 . لطمه بخورد 
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 :          آلبر با نگاه تحسين آميزي به نه نت نگريست و لبخند زنان گفت 

حق با توست ، . مـي دانـي ، چه بسا روزي تو سياستمدار بشوي      -         
 به دسـت آـم بايـد احتـرام خـود را حفظ آنيم ، شايستگي انساني خود را      

 . اثبات برسانيم 
         مـن سياستمدار بشوم؟ نامه هايم را هم نمي توانم تند تند بخوانم       

 . 
ــا هـم روزنامـه خواهــيم خـواند       -          آـتاب مــي  . پـيش خواهـي رفـت ، ب

 .خوانيم ، مانند ماريتا و ترتولين 
براي دخالت در سياست بايد حزبي . ولـي ايـن آـه آافـي نيسـت           - 

 . باشد ، بايد عضو حزب بود ، من آه در هيچ حزبي نيستم وجود داشته 
بايد خوب فكر آرد . . . عـيب نـدارد ، وقـت انـتخاب را پيدا مي آني        - 

 . . . ولي تو آه در آخرين انتخابات رأي دادي . . . تا خوب انتخاب آني 
بلـه ، مــن بـه خــانم ژرتـي ماريشــد رأي دادم چـون معــتقدم يــك زن       

اگر چه . اند حل آند آه مردها چندان به فكرش نيستند  مسـائلي را مي تو    
 . نخستين باري آه شرآت آردم به آقاي الونتينو رأي دادم 

خـوب مـي فهمـم ، چـون به من گفته بودي تا نانا ، مادرت از پيروان        - 
 . الونتينوست ، تو هم با اعتقاد به او بار آمده بودي 

ار و ترقيخواهان انقالبي دم بلـه امـا آلوتـر روانشـاد ، هميشه از ريگ      - 
او نمي توانست . . . مـي زد گـو آنكـه سـواد خواندن و نوشتن هم نداشت       

من از همان زمان به اين گروه زنده و جا . . . مـثل تـو براي من توضيح بدهد     
چـون من از حرفهاي تو خالي خوشم نمي  .  افـتاده بسـيار عالقـه داشـتم      

 ف مي زنند و از زندگي سخن آيد ، آساني را دوست دارم آه خوب حر
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مـي گويـند ، از نان ، از بچه ها ، از عدالت ؛ اين حرفها مرا به شور مي آورد     

عـين همـان زنـي آـه پريـروز در آن جلسه حرف مي زد ، تو اسمش را         . . . 
 مي داني ؟ 

بـه نظـرم اسـمش مونـوش اسـت ، آمـوزگار است ، مي داني ، زن          - 
 ، ايـن دسـته زنـان بيدار و پيشرو وراي آن ابله    مـبارز و روشـن رأيـي اسـت       

 . هايي هستند آه منطق سرشان نمي شوند 
از . آهـان ، پـس بگـو چـرا ايـن قـدر از ژرتي ماريشد خوشم مي آيد            - 

. . . بـس حـرفهاي حسـابي و روشـنگرانه مي زند ، از بس خوشفكر است       
وشم مي از جمعيت شان خ. صـداقت از سـرو روي ايـن گروه زنها مي بارد     

 . . . آاش من هم مي توانستم ! آخ ! آيد 
. آلبـر در تمـام مدتـي آـه گفـت و گو مي آردند آار را رها آرده بود         

هوا گرم بود . اآـنون بـا عجلـه راه آلبه مي يونت را از باريكه را مي پيمودند      
 . ، گرسنه بودند ، غذاي بي گوشت و چربي ناچيزي در انتظارشان بود 

 : ان مخفيانه مي انديشيد مي يونت همچن 
 . . . اگر مي توانستم وارد گروه آنها بشوم ، آاش مي شد  
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هـنوز سـاعت هفـت بعد از ظهر نشده همه از دوستان ، در و همسايه ، و         
» ديدار تازه «همه به دعوت گيران . بسـتگان خـود را بـه آنجا رسانده بودند      

. ري مانـيوك و پـاك آردن آشتزار جمع شده بودند   آلبـر بـه افـتخار جمـع آو     
ولي . چون بايستي بچه هاي آوچك را بخوابانند . زنهـا ديرتـر مي رسيدند        

دسـته اي از نـوباوگان شـيطان هـم اآـنون آنجا گرد آمده بودند ، الي ناوها         
مـي دويدنـد ، بـه ريشـه هـاي زمخـت مانيوك دست مي آشيدند و آنها را        

، حرف مي زدند ، هوار مي آشيدند ، و يا مي سـبك سـنگين مـي آـردند      
 . . . خنديدند 

مدعـوين  . شـادماني و هـيجان آنهـا بـه بزرگتـرها سـرايت مـي آـرد         
 .همگي با نشاط بودند ، و هر آس آاري انجام مي داد تا عقب نماند 

 : مانو همينكه وارد شد گفت   
ي براي آلبـر ، پـس از درو و برداشـت ، تـرديد نـدارد آه عده بيشتر       - 

 . آينده آماده خواهند بود » زورآزمايي«
 : سورپريز پشتش را گرفت  
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و بـا گشـاده رويـي بيشـتري هـم بـه مـي يونت آمك         ! بلـه   ! هـان   - 

 . . . خواهيم آرد تا طناب به گردنت بيندازد 
 . همه زدند زير خنده  
 : پدر سونسون گفت  
لبر ، راستي بگو ببينم آ! . . .  خالـي اسـت    گـروآا جـاي يـك سـاز       - 

 چرا برتيلي را دعوت نگرفته اي ؟ 
 : آلبر جواب داد  
فكر آردم خوب نيست . . . بـا ايـن اعتصـاب همگـي دچـار اندوهـيم          - 

 . جايي آه بچه هامان گرسنه اند ، بزن بكوب راه بيندازيم 
 : پدر سونسون نظر خود را دنبال آرد  
 برداشت و رنده بشود و تـا بـه حـال سـابقه نداشـته آشت مانيوك        - 

ــند    ــه! نـه  ! اوه . . . مـردم شـادماني نكن . . . زندگـي دســت مـا نيســت   ! ن
امـا زندگـي سرجايش   . . . اعتصـاب ، انجـام مـي شـود ، چـون الزم اسـت          

 . . . است ، نمي شود حق زندگي را ادا نكرد 
 : اريك آوچولو فرياد آشيد  
 . بفرماييد ، اين هم برتيلي با گروآايش - 
زنهـا بـراي ورودش آـف زدنـد ، بچـه هـا هـم يك آهنگ معروف را دم           

بلندشان آن ، بلندشان آن : شت ديگر حالت جشن گرفته بود ِگ. گـرفتند   
  !، اي تنبور 

دوتـا از مـردها مي خواندند ، باقي با صداي آلفت از بيخ گلو آن دو را     
 . . .همراهـي مـي آــردند و بچـه هــا بـا زدن آـف هماهنگــي مـي آــردند        

 برتيلي با تنبور گروآايش دلهايي را آه روزهاي دراز آن همه سردي 
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 . و خمودگي آشيده بودند به شور و تپش در آورد 

همـه خرسـند بـودند ، مـي خنديدند ، چنان احساس مي آردند آه        
 . هزاران مورچه به ساقشان افتاده 

شانه خالي ولـي ديگـر آـار بـاال گرفته بود ، و آسي  نمي توانست       
تنها سورپريز ، آه ديگر در برابر نداي گروآابيتاب شده بود ، برخاست   . آند  

، بـه نرمي گوشه دامن را به آمر وصل آرد و با اراده روشن به رقص درآمد     
پاهـايش ، مـي رفـت ، مي آمد ، به هم مي پيوست ، چليپا مي شد ، و         . 

 دستهاي سورپريز آمـر باريك و نرمش به چپ و راست تاب بر مي داشت ،   
از روي شوق . بـه پـيش مي رفت و با حرآاتي چابك و زنده موج مي گرفت    

حتـي زنهايـي آـه از او خيلي جوانتر بودند از روي    . بـرايش آـف مـي زدنـد       
 : حسد پيش خود پچپچه مي آردند 

 . هنوز چه نرمشي دارد ، چه بالست - 
دست بدهد ژسـنر آـه ديگـر نمي توانست لحظه به اين خوبي را از          
 : گفت 

 ! آاوالير ، اجازه هست - 
و منتظـر نشـد ، دسـتش را بـه سوي سورپريز پيش برد و آمرش را        

 : گرفت و گفت 
 . هرگز از ياد نخواهم برد آه رقص را او به من آموخته - 
صداي صاف و رساي . برتيلـي بـا گـروآايش آتـش آنهـا را تيزتـر آـرد           

 برگشت چهچهه حنجره ها ، آوبش ملـودي آـه بـندها را بـر مـي گرداند ،          
زبانهـا و سقها يا دستها ، جرنگا جرنگ قاشقي آه بريك بطري نواخته مي       

 شد ، حتي صداي موزون مانيوك بر روي رنده هاي درشت ، 
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آن جفـت پـر فـروغ را ، بـا اختالفـي آـه در سن و سالشان بود ، به يكسان        

 . هيجان و حرارت مي بخشيد 
زنها ريشه ها را پاك مي . اطي بيشتر به آار مي داد رقـص آنهـا نشـ     

موسيقي دلفزا بود و . آـردند و مـي شسـتند و تحـويل مـردها مـي دادند          
مانـيوك زودتر رنده مي شد ، ساقه هاي سفيد و آبدار آنها به بشكه هايي     

 : به يكديگر مي گفتند . آه آيپ هم چيده شده بود ريخته مي شد 
 . ي ، ريشه ها خوب گوشتي آورده اند به به ، چه حاصل خوب- 
 . مي يونت با يك بطري و يك گيالس آار را آبياري مي آرد  
نوشـيدني دبـش گلـوها را مي سوزاند و قلبها را به تپش مي آورد ،        

حتـي آنها هم آه نمي خوردند همين حال را پيدا مي آردند ، بوي سكرآور     
 و همت را افزايش مي نوشـابه گرما مي بخشيد ، زنده مي آرد ، آوشش   

حرارت در آار ، چرا آه بيش از . تالشـها را پـر حـرارت تـر مـي ساخت         . داد  
ــه     ــرد ، حــرارت در رقــص ، ب ــيدا مــي آ ــار خاتمــه پ ــيمه شــب بايســتي آ ن

همچنانكه به . . . شـادماني آن آـه همـه در ايـن جشن حضور يافته بودند          
 به شوخ طبعي ريگوبر ابـتكار برتيلـي و گروآايش ، به ترانه هاي ملودي ، و       

 . رونق مي داد 
سيسـي نمي توانست چنين لحظه مناسبي را از دست بدهد ، به        

سـان همه فرصتهاي بزرگ ، او خود را به آنجا رساند ، تا در ميان دوستان ،    
ــا     نـزديكان خــود باشــد ، و جملــه هايــي در دهــان ملــودي مــي گذاشــت ت

 . ا ستارگان حرف مي زند برگشت دهد ، منتها به شكلي آه انگار دارد ب
و مـي يـونت همچنان ساقيگري مي آرد و دور مي گشت ، جلو هر         

 : آسي آه مي رسيد با خوشرويي مي پرسيد 
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به پدر سونسون آه ) . ١(آدوسـي يـك لـب چشـك ، دبـش ، بـا يـك        - 
 : رسيد او جواب داد 

م تـو هـر چـه مي خواهي بده ، هر نوشابه اي باشد باشد ، منتها ر    - 
 . هم بده تا عمل بيايد 

 . سپس همه با هم قطعه اي را آه مرسوم بود دم گرفتند  
جشـن بـزرگ همـياري سـخت گرم شده بود ، قهقهه خنده ها مي         

 . پيچيد ، و همهمه صداها به آسمان صاف باال مي رفت 
گفتـي مـاه رخشـان و گـرد هم به نداي دوستي پاسخ داده بود و با       

هر چهره اي را درخشنده . هاي آبدار مي افزود تـابش بـر سـفيدي سـاقه          
مـي سـاخت ، و هنگامـي آـه او هـم بـه نوبه خود ، بر سطلي از باده مي        
تابـيد آـه وسـط چمـن نهـاده شده بود ، چنان پرتوهايي از خود پخش مي        

 . آرد آه گويي آتشبازي فرح انگيزي به راه انداخته است 
پـنج بشــكه  . ت بـي  آنكـه آســي خبـردار شـود آــار پـيش مـي رفــ       

بسـرعت پرشـد ، آمتر از صد آيلويي مانيوك باقي مانده بود آه بايد پاك و      
رنـده آـردن مانـيوك مشـكل و سـخت بـود مثل همه آارهاي        . رنـده شـود     
ايـن آـار مـردها بـود ، بازوانـي نيـرومند و سـتبر و ورزيـده مي           . روسـتايي   
 آن شب زنها چـند زنـي هـم آه در اين آار خبره بودند ، ولي      . . . خواسـت   

. همگـي مشـغول پـاك آـردن ، تراشـيدن و شسـتن ريشه ها شده بودند        
مـردها آـه يا روي تخته سنگهاي گت و گنده نشسته بودند ، يا روي زمين     

عده اي هم سر پا مانده . چـندك زده بـودند ، با هم آنها را رنده مي آردند        
 عبارت بود از بـودند تـا دسته هاي بسيار بزرگ رنده آشي را نگاه دارند آه       

 صفحه 
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يك سر رنده . هـاي مسـين يـا ورقه هاي آهن آه تا يك متر بلندي داشتند         
تـوي بشـكه بـود ، سر ديگرش به شكمش تكيه خورده بود ، آلبر پياپي دو     
پـياز مانـيوك را آـه در هـر دسـت داشـت ، با سرعتي ، بيمانند باال و پايين        

. . .  با هر چرخش تكان موزوني به نيم تنه و آمر خود مي داد مـي پـرد ، و     
حقيقـتًا آارگـري بي رقيب بود ، ريشه ها را چنان بر روي رنده هاي سترگ        
مـي آشـيد آـه آـار هـر آسـي نـبود ؛ گردش هماهنگ و جالب مانيوك بر         

 . روي رنده ها ، با صداي گروآا هوسناك مي شد 
مي يونت ، . ها سرازير مي شد مغـزهاي آبـدار ريشـه هـا به بشكه       

. را آماده مي آردند ) ١ (افشرهبـا دسـتياري شريزل و ماريتا ، آيسه هاي        
همـان آيسـه هـاي آردي آـه او از پـيش شسـته و روفته و حتي اطو آرده        

جـام آـوچك دست به دست مي گشت ، گروآا صداي پرهيجانش را     . بـود   
بعضي . دا را مي گرفت دو چـندان سـاخته بـود ، رقصهاي بيگين جاي آاالن      

رقـص آـنان بـه مـيان بشـكه هـا ، زير درخت بزرگ انجير و الي شاخسارها         
مـي رفتـند ، و مـاه لبخـند زنـان ، و حيله گرانه ، تابش ماليمش را نثار آنها           

 . مي آرد 
آلبـر ، ژسـنر ، و پـدر سونسـون خـود را مهـياي فشـردن و آشـيدن          

 به انباشتن آيسه ها از برخي از رقص دست آشيده و . شـهد مي آردند     
بايد همه . . . تـازه آـار ظريفي آغاز مي شد   . مغـز مانـيوك پـرداخته بـودند        

آبشـان را گـرفت ، همان شهد معروف مانيوك را ، آه سمي است شديد ،     
 از آن رسوبي مي ماند ، به شكل . و بايستي تا قطره آخرش را آشيد 
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 آـه بـراي آهـار زدن لباسهاي    موسـاش گـردي سـفيد ، نشـانه اي بـه نـام       

 . آاغذي و سربازي جان مي دهد 
همـه از مـرد و زن و بچه زورشان را يكي مي آردند تا آيسه ها را تا         

 . جايي آه مي توان پيچ بدهند و بچالنند 
 : پدر سونسون سفارش مي آرد  
ه آردش خـوب خشـك بشـود و زيـر دنـدان صـدا آند بايد        بـراي آن آـ    - 

 . حسابي آبش گرفته شود 
» منگنه « ديـري فشـار مي دادند ، فشار مي دادند تا بعد ببرند زير         

 : سرانجام فرياد آلبر خطاب به زنها بلند شد 
 ! آهاي آيسه ها را بياريد ، آيسه هاي منگنه را - 
د ، آـه آيسـه هاي مغز   ايـن آيسـه هـاي چتايـي بـرنج يـا شـكر بـو          

مانـيوك تـازه فشـرده را در آنها چپانده بودند ، و رويشان سنگهاي ضخيم و       
هـر وزنـه اي آـه گيرشـان آمده بود نهاده بودند آه تا صبح هر چه آب دارند        

 . . . قطره قطره بيرون دهند 
 ! قوقولوقو! قوقولوقو 
 آرام موسيقي آه اندآي. صـداي خـروس سـاعت يازده را اعالم آرد      

 . گرفته بود از نو بلندي گرفت تا آخرين برگشتها را بنوازد 
 : سورپريز گفت  
 .چه محصول جالبي - 
 : مي يونت پاسخ داد  
در . . . بلـه ، همـه حسابي آار آردند ، هيچ آس آوتاهي نكرد        ! آه- 

 . اين جور است » ندارها«خانواده بزرگ 
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همه خشنود بودند ، . به ثمر رسيد سـرانجام همبسـتگي جانانه دهقاني      
ــرداختند ، همــه از   . . . و از يـاري خــود خرســند   ــه پايكوبــي پ پــس آن گـاه ب

آـوچك و بـزرگ ؛ حتـي مـي يـونت آـه چـند گاهـي گامـي هـم براي رقص            
 : بلند بلند گفت . برنداشته بود ، به شادآامي در بازوان آلبر چرخ مي زد 

 . نيم فردا ساعت شش ، اجاق را روشن مي آ- 
ولـي نگـران نـباش ، خودم همه آارها را مي آنم چون تو      ! . . . بلـه   - 

 .فردا بايد خودت را به دآتر نشان بدهي 
آره فـردا روز بزرگـي اسـت ؛ معلوم خواهد    ! در همـين فكـر هسـتم      - 

يـا اميدي است آه به  . . . شـد آـه بـه خانـواده آسـي اضـافه مـي شـود           
 . درخت نروك بسته 

 : اي با نشاط ايژن خپله با صداي ملودي در آميخت صد. و خنديد  
بخـوان و بـنواز تـا خوشـحال شـويم ، زهي سعادت      ! آفـرين مـيونت     - 

 .آلبر 
همـه بـا هم مي خنديدند و همنوايي مي آردند ، گروآا براي آخرين     

همـه تا جايي آه نفسشان ياري مي آرد به رقص  . رقـص بـه صـدا در آمـد      
 مي يونت آه در آغوش آلبر بود آهسته دم آمدنـد ، رقصي دسته جمعي و  

 : گوشش گفت 
 اسم بچه مان را چه بگذاريم ؟ - 
 : گل از گل آلبر باز شد و لبخند زنان گفت  
 . فردا شب در اين باره باز صحبت خواهيم آرد - 
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در سراسر . صـبح آن روز ، مـي يونت ، رفته بود خود را به دآتر نشان دهد        
راهـي آـه از حاشـيه آشتزارهاي نيشكر مي گذشت ، از ياد بوسه بلندي     

 . آه با آلبر پيش از حرآت به هم داده بودند تنش به لرزه مي افتاد 
انگـار آـن او قصـد گـيج آردنش را داشت ، هنوز هم سرگيجه فشار        

آغـوش او را احسـاس مـي آـرد و صـداي قلـب خـود را آـه بـه سـينه آلبر              
از خود مي پرسيد چطور توانسته ام مدتي به . . . يد چسـبيده بود مي شن  

ايـن درازي را بگـذرانم و شادي سرخوشي اميد و بيم را با اين مرد تقسيم      
 . نكنم 

گـرماي هـوا ديگـر شـدت پـيدا آـرده بـود و مي يونت هنوز به راهش           
قطـره هـاي عـرق را آـه از پيشـاني زيـبايش بر بناگوش و       . ادامـه مـي داد    

به درمانگاه رايگان آه رسيد . ا عصـبانيت خشك مي آرد  گـردن مـي دود بـ      
 ١٠به . آمـي مـنگ بـود و چـنان روي نـيمكت نشست آه گويي پهن شد        

آيلومتـري پـياده روي ، در زيـر آفـتاب تفـته عادت داشت ، ولي اين بار ، به         
 . راستي خود را آوبيده احساس آرد 
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 : پيش خود حرف مي زد  
 . ن پر آب يخ خورده ام انگار يك ليوا- 

گلـويش خشـك شـده بـود ، حتـي فشـرده مـي شـد ، چون خيلي            
قلبش تند تند مي زد ، از اين مي تپيد آه چه بسا . . .  پريشـان خاطـر بود     

 . در شكم خود بچه اي آورده باشد 
اگر همينطور باشد ، و اگر بچه پسر باشد ، آلبر چقدر خورسند    ! آخ- 

 . خواهد شد 
ــود بـه يـاد آورد      خوشـحالي آ   ــنك . لبـر را از خبــري آـه بـه او داده ب اي

حـدس مـي زد اگـر ايـن بـار پـس از بازگشت به آلبه آن آرزو را تأييد بكند با         
 . چه استقبال و ناز و نوازش و بوسه هايي روبه رو خواهد شد 

مـي يـونت بـا حـرارت فـراوان دعا مي آرد آه حالش نشانه آبستني        
پرستار عاقبت صدا زد . مك با روسريش باد مي زد باشـد ، و خـود را نـرم نر    

 : 
  ! ٨شماره - 
نـوبت او رسـيده بـود ؛ بـا حالـي مـنگ بلـند شد ، آيف حصيرش به            

پيش از آن آه وارد مطب شود خود را به . زمـين افـتاد ، بعـد آالهـش افتاد        
 . در تكيه داد 

 . شما دو ماهه آبستنيد - 
 . مي يونت لبخندي زد  
 . دآتر ممنونم . . . م خاطر جمع بودم خود! آخ - 
 : پزشك سالخورده توصيه آرد  
بيد گياه ، : نـبايد خـود را خسـته آني ، جوشانده و آبكي زياد بخور      - 

 بخصوص يادت باشد آه تا ! مي فهمي . آريستوفن سفيد ، قند شير 
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  .روز زايمان نبايد پا به زمين نيشكر بگذاري 

ارم ، اذيتم نمي آند ، مي توانم تا ماههاي هفت دآتـر مـن عادت د     - 
 . و هشت بسته بندي روزانه ام را انجام دهم ، دفعه اولم نيست 

پزشـك سـري تكـان داد ، او را تـا دم در همراهـي آـرد ، و نتوانست           
سـر در بـياورد آـه چگـونه بـا داشتن شش تا بچه آدم مي تواند از هفتمي       

 . اش اين اندازه خشنود شود 
 :  يونت با رويي گشاده و شاد پرسيد مي 
 ! پس تا چهار ماه ديگر سربزنم ؟ خداحافظ دآتر - 
 : در انديشه نيكبختي راه خود در پي گرفت ، با خود مي گفت  
چه بختم زده ، يقين عين خودش خوشگل و قوي ! يـك بچـه از آلبر     - 

 . خواهد شد 
لم مي خواهد آلبـر قـول بـده آـه فـوري پشـت درو ازدواج آنيم ، د         - 

 . همين روز هم مراسم تعميد باشد 
تماشا . مـي يـونت سري هم به مغازه ها زد تا نرخها را نگاهي بكند     

مـي آـرد و آرزو داشـت بهتـرين پنـبه هاي سفيد را براي جليقه هاي شير           
خـوار ، و ابريشـمهاي قشـنگ و ملمهـاي لطـيف بـراي ژور زدن پـيدا آند تا           

هميـنكه آـار شـروع شـود و مزد نخستين     . بـراي جواهـر آـوچكش بـدوزد          
 . پانزده اش را بگيرد ، مي آيد و چند متر خريد مي آند 

مـي يونت غرق سعادت بود ، چون آمتر پيش مي آمد آه توي شهر     
به آليسا رفت ، و براي سپاسگزاري از خدا و نيكويي . بـيايد و گشتي بزند   

  : آه در حقش روا داشته دعا خواند و با خود انديشيد
 . اگر پول داشتم چند تا هم شمع روشن مي آردم - 
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. . . از برابـر مدرسـه عبور آرد و به خيالش رسيد آه بچه ها دارند با      

پيش نظرش آمد آه بچه او . بابا را هجي مي آنند . بـا  -ب آ. بـا  -ب آ . . . بـا   
 . د در دل احساس جشن مي آر. صدا خواهد زد » بابا«هم روزي آلبر را 

آنجا هم همه چيز . بـاز هـم گشـت زد ، از برابـر فـرمانداري گذشـت        
آرزو . يك ماشين تحرير مي آمد . . . آرام بـود و تـنها صـداي تق ، تق ، تق ،       

 . آرد ، آاش ، ماشين نويس بود ، شيفته اين بازي سرانگشتها بود 
مـا آـه نتوانسـتيم ، ولـي فلـورين شـايد بـتواند ماشين        ! افسـوس   -
 . شود نويس 

چه رنگي ، چه همهمه اي ، چه بيا . بـه بازار رسيد ، آنجا شلوغ بود       
زنهـاي خانـه دار در ضـمن خريد مي خنديدند و با فروشندگان و      ! و برويـي    

مي يونت دور بساطها چرخي زد ، رسيد جلو . آاسبها شوخي مي آردند      
 ايـنجا هـم ، به سان آليسا ، از بي پولي تأسف خورد و    » بـورس گوشـت   «

 . به تماشاي گوشتهاي تازه و خوندار پرداخت 
 : با خود گفت 

حـيف ، اگر داشتم يك تكه خويش را براي امشب مي   ! چـه قشـنگه   -
 . خريدم 

در چـند قدمـي قصـابي ، چـند تـا زن دور هـم جمـع شـده ، با اندك              
 : مي يونت گوش دادو اين را شنيد . تشويشي با يكديگر حرف مي زدند 

اس هـا بـا جـيپ ، آوچه هاي ما را شيار مي آنند    . ار . سـه روزه ث  -
 . ، تهديد و تحريك مي آنند 

 : زني پرسيد 
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 آخر چه مرگشان است ؟ -

 : يكي پاسخ داد 
البد مي خواهند درگيري راه بيندازند ، سرشان براي زد و خورد درد      -

 . مي آند ، پي بهانه مي گردند 
 :  هراس گفت زن پا به سن چاق و چله اي از روي

آخـر مي داني دختر  . . . همسـايه هـاي مـن آـه زده انـد بـه چـاك             -
يارو به آنها . بـزرگ اآبيـري شـان ، بغـل يكـي از همـين مأمورها مي خوابد         

 . رسانده از شهر بروند بيرون ، به ويالي دوله 
 : زن اولي پشتش را گرفت 

 را ترك خيلي از خانواده هاي آله گنده از حاال شهر! درسـت اسـت     -
  . آرده اند
مي خواهيد چه زد و خوردي بشود ؟ آب از . خيلـي حـرفها مي زنند    -

مگـر ديوانه اند آه رو به مردم  . . . آب تكـان نمـي خـورد ، شـهر آرام اسـت           
 . شليك آنند 

 : بي اختيار اين جمله از دهان مي يونت پريد 
 . . . همينش آم بود -

 : ت زن آوتاه قد باز دنبال حرفش را گرف
تـو مـي گويـي خبـري نخـواهد شـد ، اما به هر حال ، شهردار براي        -

ــروهايش را از حـدود شــهر      فـرماندار تلگـراف زده و از او درخواســت آـرده ني
 . بيرون ببرد ، زيرا اينجا امن و امان است و بي نظمي به چشم نمي خورد 

 مـي يـونت از ايـن حرفها خسته شد ، يك چرخ ديگر در بازار زد ، و رو     
 : با خود گفت . به داروخانه به راه افتاد 
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 . بايد بچه ام خوشگل شود -

 . و براي خريد يك بسته اوروتروپين و قند شير وارد داروخانه شد 
جوانكي دوان دوان فرياد آشيد . ناگهـان جوش و خروشي به پا شد     

 : 
 ! آدرين آوچولو را توقيف آرده اند -

ه پيـنه تورشـان بودند از او پرس و جو   دو ماهيگيـر آـه مشـغول وصـل         
 : شدند 
 . آه را ؟ بگو ببينم ، ما را در جريان بگذار -

 . جوانك ايستاد تا برايشان توضيح دهد 
 ، هـبچ آـاري هم نكرده ، داشته از   ژانلـيس آدريـن آوچولـو ، پسـر     -
اس ها جلوش را گرفته اند آه از .ار . رد مـي شده آه ث  » آزادي  « خـيابان   

بعـد هـم دسـت بـندش زده و انداخته اند توي جيپ و برده اند      . نـرود   آنجـا   
 .آارخانه 

 : پيرزني فريادش بلند شد 
آن قدر مي زنندش ، بيرحمها له ! خدا جان ، يا حضرت مريم    ! آخـي   -

 . و لورده اش مي آنند 
بـا پـراآنده شـدن ايـن خبـر ، مـردم از هر سو به سمت بولوار به راه          

ضبناك ، دسته اي هراسان بودند آه چه بر سر پسرك افـتادند ، عـده اي غ     
آسـي سـر در نمـي آورد آـه براي چه او را به آارخانه برده      . خواهـند آورد    

 : اند ؟ يكي از آارآنان شوراي شهرداري گفت 
بـه دنـبال آنهـا نرويد ، به آارخانه نرويد ، يقين بدانيد آه اين يك دام      -
 . است 
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 : ت جواني با اراده گف
 . اگر آاري نكرده ، بايد رهايش آنند -

 : عضو شوراي شهرداري باز گفت 
شـهردار خـودش در آارخانـه اسـت ، نمايندگان آارگران اعتصابي و       -

او قطعـاًً آـاري انجـام خـواهد داد ، هـيچ الزم نيست      . آارتـل هـم هسـتند       
 .  همه هردود آنند به آنجا 

آرد اين صدا به گوش مي از جمعـيت آـه آن بـه آن افـزايش پيدا مي      
 : رسيد 

 .بايد آزادش آنند ، بايد آزادش آنند -
هـا از سـمت شمال باختر ، نقطه مخالف جمعيت   . اس. ار. بـناگاه ث  

مـردم داشـتند با تنه درختها راهها را بند مي   . بـه بولـوار هجـوم آور شـدند       
ساعت . . . نيـروها بـيدرنگ بولـوار را بـه مـيدان جـنگ تبديل آردند         . آوردنـد 

يـازده بـود ، وقـت خارج شدن شاگرد مدرسه ها ؛ بچه هاي سرخوش تازه      
داشـتند در آـوچه هـا پخـش مـي شـدند و سـرو صـدايي را آه از صبح در           

 . سينه حبس آرده بودند بيرون مي ريختند 
دختـرك قشـنگي آـه يـك پارچه نمك بود و دل آدم برايش ضعف مي        

روبان سرخي باالي موهاي . ت رفـت در پـياده رو بولـوار بـه راه خـود مي رف      
جمـع آـرده سـرش گرهـي درشـت خـورده بود ، پيراهن دلفريبي با دگمه         
هـاي سـرخ بـه تـن داشت ، بر روي هر پاخيز بر مي داشت و چابك و شاد        
چـون پـرنده اي آـه از ايـن شاخ به آن شاخ بجهد ، آيف آوچك مدرسه اي       

 . خود را تاب مي داد و پيش مي رفت 
 اگهان او را هم گرفتند ، با خشونت و وحشيگري اس ها ن. ار. ث
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ــد و مشــغول گشــتن شــدند     ــيفش را از دســتش در آوردن ــر . آ دفت
هر چند . . . گنجيـنه هـاي آـوچكش را بـدون نـنگ و شرم پراآنده ساختند       

بچـه دچار هراس شده بود ، نمي توانست جلو غريزه مالكيت خود را بگيرد       
اي تالش مي آرد آه آيفش را باز ستاند ؛ فرياد و يـا تقالهـاي آـم زورانـه          

 . مي زد ، مي آوشيد چنگ بزند و گاز بگيرد 
آشـيده محكمـي بـرق از چشـمان آـوچكش جهاند و سيل        ! بفـرما   

 . اشكهاي تلخ سرازير شد 
سيسـي هـم وقتـي از دسـتگيري پـدرش ، در هفت سالگي خود ،         

ــه آـار مــي بـرد       ــه « : حـرف مـي زد ، ايــن عـبارت را ب يـادم مــي آيـد آــه   ب
جمعـيت هميـنكه چشـمه شـدن چشمان اين     » .چشـمانم چشـمه شـد       

دختـرك نازنـين را ديـد بـه خشـم آمـد ، آنهـا آه نزديكتر بودند شتابان براي          
اين همان لحظه اي بود آه . . . نجـات دختـرك از چـنگال آالغها پيش رفتند      

از . ند پـس خـود را به روي جمعيت انداخت  . آنهـا انـتظارش را مـي آشـيدند      
 . نزديكي چمن انتهاي قبرستان صداي نخستين گلوله ها به گوش آمد 

مـي يونت داشت از داروخانه بيرون مي آمد ، به شنيدن صداي تير ،     
بـي آن آـه بفهمـد بـه آـدام سـمت شـليك مي شود ، مانند همه سر به          

 . دويدن گذاشت 
به سمت . مـي خواسـت بـه هر قيمت شده از شهر خود را در ببرد         

 : نزد خود حساب مي آرد . . . دويد ) ١ (فون–گران جاده 
همينكه به اين جاده برسم ، مي توانم بدون هيچ خطري راه خوش      -

 . اميد را در پيش گيرم –
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مأمورها سوار بر جيپ . امـا صـداي شـليك گلوله ها افزايش پيدا آرد      
ز هـر سو تيربارها و نارنجكهاي خود را  بـه آـوچه و خـيابان شـهر ريختـند و ا        

 . باريدن گرفتند 
عده اي جيغ مي زدند ، جمعي زير گلوله . سراسـيمگي فـرا رسـيد      

هـاي مـرگبار بـرزمين مـي افـتادند ، درهـا بـا عجلـه بسته مي شد ، ولي            
 . گلوله ها صفحه هاي چوبي و خانه ها را مشبك مي آرد 

هنگام . . . ند تند مي دويد مـي يـونت تا جايي آه يارانش را داشت ت   
گذشـتن از برابر صليب بزرگ ، مردي را ديد برزمين افتاده ، صداي تير از دم    
گوشـش صفير آشيد ، چشمها را به سوي صليب باال برد ، پيكر مسيح را       
ديـد آـه از گلوله مشبك شده بود ، سوراخهاي ريز همه جايش را پوشانده     

 : فرياد آشيد . بود 
 ن ، مي خواهند نابودش آنند ؟ خداي م! واي -

 از آن مرد حرف مي زد يا از مسيح ؟ 
مي يونت همچنان مي دويد ، مي گريخت ، به ياد آودآي آه در دل  

 . داشت بود 
 . من آه نبايد بدوم ، مبادا بچه بيفتد -

ولـي بـا چـنان سـرعتي مـي دويـد آـه گويـي پا هايش به زمين بند          
 . نمي شد 

اريكـي سـردرآورد آـه چـند گـام با مي يونت      ناگـاه جيپـي از آـوچه ب      
وقتي گلوله اي با او مماس . او همچنان مي دويد . بيشـتر فاصـله نداشت    

گـيج شــده بـود و بـي آن آــه    . . . شـد احسـاس آــرد تلـو تلـو مــي خـورد      
موها : عرق از سر و رويش سرازير بود . چشـمش جايـي را ببيند مي دويد    

 و 
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 يونت صفير گلوله ها و خروش گلوله ها و مي. پيشـانيش خيس بود    

خـروش جيپـي را شـنيد آـه دنـبالش آـرده بـود ، زانـوانش به لرزه درآمد ،           
باز هم چند . احسـاس آـرد نيـرويش از بـين رفـته و دارد از دسـت مي رود        

متـري دويـد ، چشـمش به حياطي آوچك شبيه داالن افتاد ، نوميدانه خود     
 . را به درون آنجا انداخت 

نور افكنها او را آه به سمت مدخل . آـنج چـند بشكه آهنه خزيد      در  
از جيپ خود پياده شدند ، سرنيزه ها . آنجا وارد مي شد نشان داده بودند    
مي . به جست و جوي خرابه پرداختند . را گـل لـوله هـاي تفـنگ زده بودند      

يـونت آـه چون شكاري جرگه شده بود صداي شوم گامهاي آنها را شنيد ،      
. ر آـز آرد ، تا جايي آه مي توانست خود را آوچك و جمع و جور آرد   بيشـت 

سـپس صداي باراني از دنگ و دونگ ورقه هاي آهن بشكه ها بلند شد       . . 
همـين قدر فهميد آه تيرباران براي اوست ، لحظه اي چشمها را بست ،       . 

خون از مي يونت مي ريخت . وقتـي آنهـا را بـاز آرد ، خود را غرق خون ديد       
 . ، خون بچه اش هم با او مي آميخت 

 : با صدايي آه رو به خاموشي مي رفت گفت 
 .بچه ام را مي خواهند بكشند -

 : بي آن آه هوش باشد جمله هايي بر زبان مي راند 
ــد ، چــون ديگــر بچــه ام از   - ــه دلــم مان ــر ، روز تمعــيد ب داغ ازدواج آلب

 . دست رفت 
 . خون اين بچه را ريختند -

 اندازي خاموش شد ، مردم به سمت داالن شتافتند تا به چون تير 
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 ٢٤٥

 
وقتـي بلندش مي آردند ، شنيدند آه زير لب در   . او آمـك رسـانند      

 : آخرين نفس مي گفت 
بايد به ! آلبر! آه ! بچـه هـاي ما تنها هستي ما هستند ، آه     ! آه! آه  -

 . ند آنها ياري رساند ، بچه ها با رشته هاي اميد رشد مي آن
 
 
 

 پايان 
 
 
 
 
 
 
 
 :توجه

 :نسخه الكترونيك اين آتاب توسط گروه اينترنتي
http://groups.yahoo.com/group/farsibooks 

 وابسته به سايت
http://farsibooksonline.blogspot.com 

 .تهيه وبر روي اينترنت گذاشته شده است
حتي (براي ياري به ما و تداوم اين روند؛مي توانيد آمكهاي مالي خود را 

 :به اين شماره حساب در اي گولد واريز آنيد)به مبالغ اندك
Egold 

Account number:  1377587 
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