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  مجموعهاين ي  سخني كوتاه درباره

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

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

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

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

  ...بماند بهتر است

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

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

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

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

  ...كند مي فرياد

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

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

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

اميد  .آن باشيد انتشارتوانيد در سايت شخصي من پيگير روند  جداگانه به نشر الكترونيك در خواهد آمد و مي

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

  !نباشد

  زمينحوالي ي شمسي،  ، منظومه1394غزال رمضاني، بهار زمردين 

  net.galaxywalker.www                               :تماس با من
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  يك روز عالي براي كانگوروها

من و دوست دخترم روبروي . يك كانگوروي نر، دو ماده و يك بچه كانگوروي تازه متولد شده. درقفس بودند كانگورو 4

ي چندان پرطرفداري نباشد، چه برسد كه صبح روز  شايد ايده ،يك باغ وحشتماشاي آغاز روز با . قفس ايستاده بوديم

  !بدون اغراق! دوشنبه باشد و تعداد حيوانات بيشتر از بازديدكنندگان

وحش داشت كه ما در باغ  منظور من اين است كه چه علت ديگري وجود. كانگورو بود اصلي براي ما ديدن بچهي  سئلهم

  باشيم؟

روزنامه، خبري راجع به تولد يك بچه كانگورو را ديده بوديم و از آن زمان صبورانه ضميمه ي محلي  يك ماه قبل در

آمد و  يك روز صبح باران مي. رسيد اما روز مناسب فرا نمي. كانگورو برويم منتظر يك صبح عالي بوديم تا به ديدن بچه

- سپس باد شديدي ديوانه . لي بودبدون ترديد روز سوم همه جا بيش از حد گ. مسلماً روز بعد با باران بيشتري همراه بود

ن كاري داشتم كه بايد در م بعدييك روز ديگر دوست دخترم دندان درد داشت و روز . وزيد روز مي 2وار به مدت 

  :خواهم بگويم مي فقطاينجا يك سخنراني بلند باال ارائه دهم،  خواهم در نمي. دادم شهرداري انجام مي

  .اين زندگي است

به ياد بياورم در آن توانستم  به سختي مي. تواند به همين سادگي سپري شود يك ماه مي. يك ماه به همين شكل گذشت

ام و گاهي اوقات هيچ چيز به  كار بسيار زيادي انجام داده ردمك گاهي اوقات احساس مي. ماه چه كار خاصي انجام داده ام

آوري پول روزنامه آمده بود، فهميدم يك ماه  عبراي جم پايان ماه درمرد هميشگي كه هنگامي  فقط. ام دست نياورده

  .كامل سپري شده است

  .بله، اين زندگي است

. از خواب بيدار شديم 6ما ساعت . ، از راه رسيدكانگوروي تازه به دنيا آمده برويم قرار بود به ديدن بچه ي كهنهايتاً صبح

  .هاستوها را كنار زديم و مطمئن شديم كه آن روز يك روز عالي براي كانگور پرده

هي اتو كرديم، كالبا عجله مان را مان را انجام داديم، صبحانه خورديم، به گربه غذا داديم، لباسهايبه سرعت كارهاي

  .پوشيديم تا ما را دربرابر آفتاب محافظت كند و به راه افتاديم
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اگه مرده بود، مطمئناً از اين مسئله . كانگورو توي روزنامه نبود

  ».اي وجود داشت

  ».اش در يك اتاق تاريك نگهداشته بشه

ضربه؟ چه نوع  "!كنند زنها واقعاً به هر سناريوي ممكني فكر مي

  ».كنم ديگه هرگز شانسي براي اين كار داشته باشم

پس . ها رو هم نديدم اره يا حتي شناي نهنگ
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  »كانگورو هنوز زنده است؟ كني بچه فكر مي

كانگورو توي روزنامه نبود هيچ مطلبي راجع به مرگ بچه

  ».شايد نمرده باشه، اما مريض باشه و اونو به بيمارستان برده باشن

اي وجود داشت كنم اگه اينطوري بود، حتماً راجع به اين مسئله هم مقاله

  »شده باشه چي؟ مياق گوشه كياما اگه دچار مشكل عصبي شده باشه و 

  »يك بچه دچار مشكل عصبي بشه؟

اش در يك اتاق تاريك نگهداشته بشه شايد از نوعي ضربه رنج ببره و با بچه

زنها واقعاً به هر سناريوي ممكني فكر مي": فكر كردم با خود ،زده شده بودم

  ».تونه يك كانگورو رو تحت تأثير قرار بده

كنم ديگه هرگز شانسي براي اين كار داشته باشم كانگورو رو نبينم، فكر نمي

  »كانگورو ديدي؟ تا به حال بچه

  »مطمئن هستي كه دوباره فرصتي براي اين كار داري؟

  

اره يا حتي شناي نهنگي اش رو به دنيا مي من هرگز نديدم يك زرافه چطور بچه

  »كانگورو اينقدر مهمه؟

  ».دليلش اينه. تسكانگورو يك بچه
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فكر مي«: او در قطار از من پرسيد

هيچ مطلبي راجع به مرگ بچه. مطمئنم كه اين طوريه«ـ 

  ».شديم مطلع مي

شايد نمرده باشه، اما مريض باشه و اونو به بيمارستان برده باشن«ـ 

كنم اگه اينطوري بود، حتماً راجع به اين مسئله هم مقاله خب فكر مي«ـ 

اما اگه دچار مشكل عصبي شده باشه و «ـ 

يك بچه دچار مشكل عصبي بشه؟«ـ 

شايد از نوعي ضربه رنج ببره و با بچه. بچه نه، منظور من مادره«ـ 

زده شده بودمدرحالي كه شگفت

تونه يك كانگورو رو تحت تأثير قرار بده اي ميضربه

كانگورو رو نبينم، فكر نمي اگه امروز بچه«: او گفت

  ».كنم من اينطور فكر نمي«ـ 

تا به حال بچهمنظور من اينه كه «ـ 

  .»نه نديدم«: من گفتم

مطمئن هستي كه دوباره فرصتي براي اين كار داري؟«ـ 

  ».دونم نمي«ـ 

  ».به همين علته كه نگرانم«ـ 

من هرگز نديدم يك زرافه چطور بچه ،آره، اما ببين«ـ 

كانگورو اينقدر مهمه؟ ي يك بچه چه چيزي درباره

يك بچه نبه اين علت كه او«: او گفت
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  . بودم به ورق زدن روزنامه كردم، حتي يك بار هم در بحث با دخترها برنده نشده

رسيد، يعني در حالي كه در  كانگورو طبيعتاً هنوز زنده و سرحال بود و البته بسيار بزرگتر از عكس توي روزنامه به نظر مي

دوست دختر من از اين مسئله . تا يك بچه

را خواستم كاري انجام بدهم تا او  مي. سرش را تكان داد

. كانگورو واقعاً بزرگ شده بود توانست اين حقيقت را تغيير دهد كه بچه

بستني قيفي شكالتي خريدم و زماني كه برگشتم، او هنوز به قفس تكيه 

. ترين كانگورو در قفس بود او بزرگترين و آرام

 هاي موجود در حركت ايستاده بود و به برگ

شكل، رنگ و حالت آنها شبيه به يكديگر بود و هر كدام 
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به ورق زدن روزنامه كردم، حتي يك بار هم در بحث با دخترها برنده نشده

كانگورو طبيعتاً هنوز زنده و سرحال بود و البته بسيار بزرگتر از عكس توي روزنامه به نظر مي

تا يك بچه او بيشتر شبيه به يك ميني كانگورو بود. ي كانگوروي مادر نشسته بود

  ».اون ديگه بچه نيست

  ».مطمئناً هنوز بچه است«: كردم او را سرحال بياورم گفتم

سرش را تكان داد. مدومنحلقه كردم و به نرمي او را نوازش 

توانست اين حقيقت را تغيير دهد كه بچه نمي ،گفتم دلداري داده باشم، اما هر چه كه مي

بستني قيفي شكالتي خريدم و زماني كه برگشتم، او هنوز به قفس تكيه  2رفتم و  به سمت جايگاه فروش خوراكي

  .ا خيره شده بود

  ».اون ديگه بچه نيست

  »مطمئني؟«: دادم، پرسيدم ها را به او مي

  ».شينه ي مادرش مي كانگورو هميشه توي كيسه

  .ي تأييد پايين آوردم و مشغول بستني خوردن شدم

  ».ي مادرش نيست

او بزرگترين و آرام. آسان بود شناسايي پدر. ما تالش كرديم كانگوروي مادر را شناسايي كنيم

حركت ايستاده بود و به برگ اني كه استعدادش خشك شده باشد، ساكت و بي

شكل، رنگ و حالت آنها شبيه به يكديگر بود و هر كدام . كانگوروهاي ديگر ماده بودند. كرد

  .توانستند مادر بچه باشند

  ».كانگورويه و ديگري نيست به هرحال يكي از اونها مادر بچه
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به ورق زدن روزنامه كردم، حتي يك بار هم در بحث با دخترها برنده نشدهمن تسليم شدم و شروع 

كانگورو طبيعتاً هنوز زنده و سرحال بود و البته بسيار بزرگتر از عكس توي روزنامه به نظر مي

ي كانگوروي مادر نشسته بود كيسه

اون ديگه بچه نيست«: مأيوس شد و گفت

كردم او را سرحال بياورم گفتم من كه تالش مي

حلقه كردم و به نرمي او را نوازش  شدستم را دور كمر

دلداري داده باشم، اما هر چه كه مي

  .در نتيجه ساكت ماندم

به سمت جايگاه فروش خوراكي دعب يمك

ا خيره شده بودداده و به كانگوروه

اون ديگه بچه نيست«: او دوباره تكرار كرد

ها را به او مي درحالي كه يكي از بستني

كانگورو هميشه توي كيسه يك بچه«ـ 

ي تأييد پايين آوردم و مشغول بستني خوردن شدم سرم را به نشانه

ي مادرش نيست كيسه اما اون توي«ـ 

ما تالش كرديم كانگوروي مادر را شناسايي كنيم

اني كه استعدادش خشك شده باشد، ساكت و بيدرست مانند موسيقيد

كرد شان نگاه ميمحل غذاخوري

توانستند مادر بچه باشند ازآن دو مي

به هرحال يكي از اونها مادر بچه«: من گفتم
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-گاهي اوقات مكثي مي. كرد كانگورو، در اطراف قفس حركت مي

مسلماً چيزهاي زيادي وجود داشت كه او را سرگرم 

كاو شد، به طرف  و بود، كمي برگ جويد، روي زمين مشغول كند

  .ها رفت، روي زمين دراز كشيد، سپس بلند شد و دوباره مشغول جست و خيز پيرامون قفس شد

 المعارف مطالعه مي دانستم قبل از اينكه به اين ماجراجويي كوچك بياييم، بايد مطالبي مربوط به كانگوروها را در دايره

  ».ي مادرش بره پس هنوزم بايد به كيسه
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  »نيست، كدومه؟

«  

كانگورو، در اطراف قفس حركت مي موجودي كه در اين ميان از همه آشكارتر بود يعني بچه

مسلماً چيزهاي زيادي وجود داشت كه او را سرگرم . ماليد كرد و ظاهراً بدون هيچ علت خاصي خودش را به زمين مي

بود، كمي برگ جويد، روي زمين مشغول كندجايي رفت كه پدر ايستاده 

ها رفت، روي زمين دراز كشيد، سپس بلند شد و دوباره مشغول جست و خيز پيرامون قفس شد

  »جهند؟ چرا كانگوروها اينقدرسريع مي

  ».براي اين كه بتونن از دست دشمناشون فرار كنن

  ».كشن تا بخورنشون رو با بومرنگ مي ا

  »ي مادرشون ميرن؟ كانگوروها تو كيسه

  ».تونن خيلي سريع بدون ها نمي چون بچه

  »پس به اين شكل جاشون امنه؟

  ».كنن راقبت ميهاشون م كانگوروها از تمام بچه

  »كنن؟ مي مراقبت هاشون از بچهبه اين شكل 

دانستم قبل از اينكه به اين ماجراجويي كوچك بياييم، بايد مطالبي مربوط به كانگوروها را در دايره

  . بيني بودند سؤاالتي مانند اين كامالً قابل پيش

«  

پس هنوزم بايد به كيسه. خب، اون هنوز يك ماهشه«: كرد، گفت كانگورو اشاره مي
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  ».اوهوم«ـ 

نيست، كدومه؟ خب حاال اوني كه مادر«ـ 

».خوب منو گير انداختي«: گفت

موجودي كه در اين ميان از همه آشكارتر بود يعني بچه

كرد و ظاهراً بدون هيچ علت خاصي خودش را به زمين مي

جايي رفت كه پدر ايستاده كانگورو نزديك  بچه. كند

ها رفت، روي زمين دراز كشيد، سپس بلند شد و دوباره مشغول جست و خيز پيرامون قفس شد ماده

چرا كانگوروها اينقدرسريع مي«: دوست دخترم ازمن پرسيد

براي اين كه بتونن از دست دشمناشون فرار كنن«ـ 

  »ايي؟چه دشمن«ـ 

اهانسانها اون. انسانها«: من گفتم

كانگوروها تو كيسه چرا بچه«ـ 

چون بچه. تا بتونن با اون فراركنن«ـ 

پس به اين شكل جاشون امنه؟«ـ 

كانگوروها از تمام بچه. بله«: من گفتم

به اين شكل اونا تا چه مدت «ـ 

دانستم قبل از اينكه به اين ماجراجويي كوچك بياييم، بايد مطالبي مربوط به كانگوروها را در دايره مي

سؤاالتي مانند اين كامالً قابل پيش. كردم

». يا دو ماهكنم يك  فكرمي«ـ 

كانگورو اشاره مي درحالي كه به بچه
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ها را در استخر شنايي كه نزديك ما  توانستيم صداي بچه

  .كردند از باالي سر ما عبور مي

او درآنجا ضبط صوتي . دكه شبيه به يك ون كوچك بود

  .مرا احاطه كردند بيلي جويلو  استيو واندر

» .بچه توي كيسشه«. و به يكي از كانگوروهاي ماده اشاره كرد

كانگورو  يك جفت گوش كوچك و نوك دم بچه

  .انگيزي بود و باعث شد اين سفر ما در نهايت ارزشمند شود

 رسيد كه خريد بعدازظهر درست مانند زني به نظر مي

شاپ نزديك  نشين آئوياما به پايان رسانده و در يك كافي
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  ».آره، حدس ميزنم كه اينطور باشه

  »كني بودن توي اون كيسه احساس خيلي خوبي داره؟

توانستيم صداي بچه در رأس آسمان قرارگرفته بود و ما مي

از باالي سر ما عبور مي  و دندوب هدز روشاه ار ي آبي آسمان پهنهابرهاي سپيد تابستاني 

  »دوست داري چيزي بخوري؟

  ».يك هات داگ و نوشابه

دكه شبيه به يك ون كوچك بود. درك يمكار ي ساندويچ فروشي 

استيو واندرها بودم، صداي  داگ گذاشته بود و هنگامي كه منتظر آماده شدن هات

و به يكي از كانگوروهاي ماده اشاره كرد» نگاه كن«: هنگامي كه به قفس كانگوروها برگشتم، او گفت

يك جفت گوش كوچك و نوك دم بچه. ي مادر بود و سرش را كمي باال آورده بود

انگيزي بود و باعث شد اين سفر ما در نهايت ارزشمند شود ي شگفت 

  ».ي مادرشه، خيلي براش سنگينه اً وقتي كه بچه توي كيسه

  ».كانگوروها قوي هستن

  ».براي همينه كه باقي موندن

درست مانند زني به نظر مي. كانگوروي مادر حتي زير آن آفتاب داغ تابستاني عرق نكرده بود

نشين آئوياما به پايان رسانده و در يك كافي ي اعيان خود را در سوپرماركتي در خيابان اصلي محله

  »درسته؟. كنه 
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آره، حدس ميزنم كه اينطور باشه«: من گفتم

كني بودن توي اون كيسه احساس خيلي خوبي داره؟ فكر نمي«ـ 

  ».آره ، حتماً خوبه«ـ 

در رأس آسمان قرارگرفته بود و ما مي درآن موقع خورشيد

ابرهاي سپيد تابستاني . بود، بشنويم

دوست داري چيزي بخوري؟«: از او پرسيدم

يك هات داگ و نوشابه«: او گفت 

ي ساندويچ فروشي  دانشجوي كالج در دكه يك

گذاشته بود و هنگامي كه منتظر آماده شدن هات

هنگامي كه به قفس كانگوروها برگشتم، او گفت

ي مادر بود و سرش را كمي باال آورده بود كانگورو حقيقتاً دركيسه بچه

 واقعاً صحنه. قابل مشاهده بود

اً وقتي كه بچه توي كيسهحتم«ـ 

كانگوروها قوي هستن. نگران نباش«ـ 

  »واقعاً؟«ـ 

براي همينه كه باقي موندن. مسلمه كه اين طوريه«ـ 

كانگوروي مادر حتي زير آن آفتاب داغ تابستاني عرق نكرده بود

خود را در سوپرماركتي در خيابان اصلي محله

  .كند استراحت كوچكي مي

 اش مراقبت مي اون از بچه«ـ 
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 اش مي هاي گمشده رفتيم، كانگوروي پدر هنوز هم به محل غذا خيره شده بود، انگار كه به دنبال نت

درحالي كه . اش تبديل به جسمي واحد شده بودند كه در جريان زمان آرميده بودند

ي دو امتحان  خواست دمش را در يك مسابقه
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  »كانگورو خوابيده يا بيداره؟

*****  

  .مان را همراه با نوشابه خورديم و قفس كانگوروها را ترك كرديم

رفتيم، كانگوروي پدر هنوز هم به محل غذا خيره شده بود، انگار كه به دنبال نت

اش تبديل به جسمي واحد شده بودند كه در جريان زمان آرميده بودند كانگوروي مادر و بچه

خواست دمش را در يك مسابقه كانگوروي ماده و مرموز ديگر مشغول جست وخيز دور قفس بود، انگار مي

  .اي رسيده بود ظاهراً اين روز داغ تابستاني باالخره به نتيجه

  »هي، ميخواي يكجا بريم آبجو بخوريم؟
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  ».آره«ـ 

كانگورو خوابيده يا بيداره؟ نميدونم بچه«ـ 

  ».احتمالش هست«ـ 

مان را همراه با نوشابه خورديم و قفس كانگوروها را ترك كرديمهاي ما ساندويچ

رفتيم، كانگوروي پدر هنوز هم به محل غذا خيره شده بود، انگار كه به دنبال نت هنگامي كه مي

كانگوروي مادر و بچه. گشت

كانگوروي ماده و مرموز ديگر مشغول جست وخيز دور قفس بود، انگار مي

  .كند

ظاهراً اين روز داغ تابستاني باالخره به نتيجه

هي، ميخواي يكجا بريم آبجو بخوريم؟«: او پرسيد

  ».عاليه«: من گفتم
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