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  سخني كوتاه درباره ي اين مجموعه

كتاب هاي موراكامي چند سالي است كه پشت ويترين كتابفروشي ها جا خوش كرده و 

دوستداران كتاب عرضه نشرهاي گوناگون نسخه هاي نه چندان دلچسبي از روايات او را به 

! اينكه چقدر از داستان ترجمه شده يا چه داستان هاي جديدي خلق شده، بماند. كرده اند

حدود ...) كه صد البته انگشت سرزنش را بايد به سوي آنهايي كه مي دانيم نشانه رفت(

 چهار سال پيش چند داستان كوتاه از او ترجمه كردم كه سرنوشتش جزو اسرار بماند بهتر

  ...است

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

بازار شده است، حاوي بيست و چهار داستان كوتاه است و تا جايي كه من مي دانم، هرگز 

به طور كامل چاپ نشده و هر كس كه دستش به جايي از اين كتاب رسيده، پيكر پاره 

الزم به ذكر نيست كه بازار كتاب هم مثل . روانه ي بازار كتاب كرده استپاره ي آن را 

هر بازار ديگري، پر از تبليغات رنگارنگ و دروغين است و گاهي هم بيرنگي فرياد مي 

  ...كند

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

تصميم گرفتم بدن بيجان و چند تكه ي اين كتاب را روحي  !و موسيقي جاز عالقمند هستم

هر داستان از اين مجموعه . تازه بخشم، باشد كه مورد توجه عالقمندان به آثار او قرار گيرد

به صورت جداگانه به نشر الكترونيك در خواهد آمد و  ي موراكاميمنظومه تحت عنوان 

اميد كه روح جناب مستطاب . ر آن باشيدمي توانيد در سايت شخصي من پيگير روند انتشا

  !موراكامي حداقل تا زماني كه زنده است، از تكه پاره شدن داستان هايش در عذاب نباشد

  ي شمسي، حوالي زمين، منظومه 1394 زرينغزال رمضاني، بهار 



  .سال اسپاگتي بود ،1971سال 
تا زنده بمانم و زنده بودم تا اسپاگتي مي پختم  1971من در سال 

مينيومي بلند مي شد، بخاري كه از قابلمه ي آلو. اسپاگتي بپزم
و لذت من بود و سس گوجه فرنگي كه در تابه قل قل مي باعث غرور 

  .كرد، تنها اميد بزرگ من در زندگي
رفته بودم و يك  يآن سال به يك فروشگاه مخصوص لوازم آشپز

قابلمه آنقدر . بودم خريدهلمه ي بزرگ قابيك تايمر آشپزخانه و 
را در آن  ) نژاد سگ گَله( ردِپبزرگ بود كه مي شد يك سگ ژرمن ش

همه نوع مواد سپس به تمام سوپرماركت هايي كه . غوطه ور ساخت
خوراكي خارجي داشتند رفتم و  مجموعه اي از ادويه هاي عجيب و 

ور پخت يك كتاب آشپزي شامل دست. غريب را خريداري كردم
با انواع پاستا از يك كتابفروشي خريدم و كيلو كيلو گوجه فرنگي 

كه دستم به آن مي رسيد  اي هر نوع اسپاگتي. خود به خانه مي بردم
در  ،را مي خريدم و هر نوع سسي را كه براي بشر شناخته شده بود

  . تابه طبخ مي كردم
ند و مي تكه هاي ريز سير، پياز و روغن زيتون در هوا مي چرخيد

را شكل مي دادند كه در هر گوشه  موزونرقصيدند و ابري هماهنگ و 
و كنار آپارتمان كوچكم نفوذ مي كرد، به زمين و سقف، ديوارها، 
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هايم، صفحات گرامافون، راكت هاي تنيس و 
شايد اين همان رايحه ي خوشبويي بود 

  .هاي باستاني رم استشمام كرد
  .پس از ميالد مسيح 1971و اين داستاني است از سال اسپاگتي، سال 

تنهايي به بپزم و آن را تنهايي 
من مجاب شده بودم كه بهترين روش لذت بردن از 

حقيقتاً نمي توانم . اين است كه آن را به تنهايي خورد
  .اوضاع همان بود كه بودتوضيح دهم چرا چنين احساسي داشتم، اما 

هميشه همراه با اسپاگتي ام چاي مي نوشيدم و يك ساالد ساده ي خيار 
مطمئن مي شدم كه مقدار زيادي از هر دو 
مه چيز را بسيار تميز و مرتب روي ميز قرار 
مي دادم و از غذايي كه با آسودگي خيال مي خوردم، لذت مي بردم 

از . به روزنامه ها مي انداختمنيز 
پس از روزي ديگر  اسپاگتيروز ِيك 

جديد  هفته ي اسپاگتييك  با ،يكشنبه ي جديد

هر بار كه پشت ميز مي نشستم تا اسپاگتي بخورم، خصوصاً در  
احساسي عجيب داشتم كه يك نفر از راه مي 
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هايم، صفحات گرامافون، راكت هاي تنيس و  لباس هايم، كتاب
شايد اين همان رايحه ي خوشبويي بود .دسته ي نامه هاي قديمي ام

هاي باستاني رم استشمام كردكه مي شد در آبگذر
و اين داستاني است از سال اسپاگتي، سال 

تنهايي اين قانون من بود كه اسپاگتي را 
من مجاب شده بودم كه بهترين روش لذت بردن از . بخورم

اين است كه آن را به تنهايي خورد ،اسپاگتي
توضيح دهم چرا چنين احساسي داشتم، اما 

هميشه همراه با اسپاگتي ام چاي مي نوشيدم و يك ساالد ساده ي خيار 
مطمئن مي شدم كه مقدار زيادي از هر دو  وارههم. و كاهو مي خوردم

مه چيز را بسيار تميز و مرتب روي ميز قرار ه. روي ميز موجود است
مي دادم و از غذايي كه با آسودگي خيال مي خوردم، لذت مي بردم 

نيز و در حال غذا خوردن نگاهي 
يك ي هفته ي بعد، يكشنبه تا شنبه 

يكشنبه ي جديد هراز راه مي رسيد و 

  .  آغاز مي شد
هر بار كه پشت ميز مي نشستم تا اسپاگتي بخورم، خصوصاً در  

احساسي عجيب داشتم كه يك نفر از راه مي  -باراني هايبعدازظهر
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شخصي كه تصور مي كردم مي خواهد به ديدارم 
 نيزگاهي  و دبوگاهي اوقات يك غريبه 

يك بار گمان كردم همان دختر باريك پايي به 
ديدارم خواهد آمد كه در دوران دبيرستان با او بيرون مي رفتم و 
يك بار نيز خودم بودم، از چند سال قبل آمده بودم تا احوالي از 

ن كه بازو در يك بار هيچ كس نبود به جز ويليام هولد
  1.بازوي جنيفر جونز به آنجا آمده بود

آنها . البته هيچكدام از اين افراد حقيقتاً به آپارتمان من نيامدند
  ،فقط بيرون از در مي چرخيدنددرست مانند تكه هايي از خاطرات، 

  .ر نمي زدند و سپس دور مي شدند
يي پختن من مي پختم و مي پختم، گو

درست مانند يك دختر تنها . اسپاگتي نوعي عمل ناشي از انتقام بود
كه محبوبش او را ترك كرده وعهدش را شكسته بود و نامه هاي 

پس از  يعاشقانه اش را در آتش شومينه مي انداخت، من نيز مشت
  .اسپاگتي در قابلمه ي آب جوش مي ريختم

                                                           

(Love is a many splendored   به  1955محصول سال

اين فيلم بر اساس . كارگرداني هنري كينگ و با هنرنمايي ويليام هولدن و جنيفر جونز در نقش ستارگان اصلي داستان
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شخصي كه تصور مي كردم مي خواهد به ديدارم . رسد و در مي زند
گاهي اوقات يك غريبه . بيايد، هر بار متفاوت بود

يك بار گمان كردم همان دختر باريك پايي به . كسي كه مي شناختم
ديدارم خواهد آمد كه در دوران دبيرستان با او بيرون مي رفتم و 
يك بار نيز خودم بودم، از چند سال قبل آمده بودم تا احوالي از 

يك بار هيچ كس نبود به جز ويليام هولد. خودم بپرسم
بازوي جنيفر جونز به آنجا آمده بود

  ويليام هولدن؟
البته هيچكدام از اين افراد حقيقتاً به آپارتمان من نيامدند

درست مانند تكه هايي از خاطرات، 
ر نمي زدند و سپس دور مي شدنداما د

من مي پختم و مي پختم، گو ،بهار، تابستان و پاييز
اسپاگتي نوعي عمل ناشي از انتقام بود

كه محبوبش او را ترك كرده وعهدش را شكسته بود و نامه هاي 
عاشقانه اش را در آتش شومينه مي انداخت، من نيز مشت

اسپاگتي در قابلمه ي آب جوش مي ريختم مشت ديگر

1
(Love is a many splendored thing) "عشق چقدر باشكوه است"اشاره به فيلم  

كارگرداني هنري كينگ و با هنرنمايي ويليام هولدن و جنيفر جونز در نقش ستارگان اصلي داستان

  .) م. (ساخته شده است "چيزي بسيار باشكوه"كتابي با نام 
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 به شكلرا جمع مي كردم، آنها را 
در آب در حال جوشيدن  سپس يك سگ ژرمن شپرد به هم مي بافتم و 

پس از اينكه دسته ي . و تالطم مي انداختم و به آنها نمك مي زدم
اسپاگتي را در آب مي ريختم، با چوب هاي غذاخوري بزرگي كه 

كه تايمر زنگ  تا زماني  .باالي سر قابلمه مي ايستادم
  .محزون و دردناك خود را سر مي داد

هستند و من نمي  كاري فريبگروه
اگر پشتم را به آنها مي كردم، ممكن 

درست . بود از لبه ي قابلمه بيرون بپرند و در شب ناپديد شوند
ر است پروانه هاي رنگارنگ را در 

اميدوار بود  كمين كرده و ابديت زمان ببلعد، شب نيز در سكوت 
  .و با خود ببرد

                                                           

 

اي گوشت مرغ همراه با سس گوجه فرنگي همراه با سس كه معموالً تكه 

  )م(. سس ناپوليتانا بر پايه ي سس گوجه فرنگي ساخته مي شود و با انواع پاستا تركيب مي شود
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را جمع مي كردم، آنها را  زمانشده ي من سايه هاي لگدكوب 
يك سگ ژرمن شپرد به هم مي بافتم و 

و تالطم مي انداختم و به آنها نمك مي زدم
اسپاگتي را در آب مي ريختم، با چوب هاي غذاخوري بزرگي كه 

باالي سر قابلمه مي ايستادمدر دست داشتم، 
محزون و دردناك خود را سر مي داد

گروهرشته هاي به هم تنيده ي اسپاگتي 
اگر پشتم را به آنها مي كردم، ممكن . توانستم از آنها چشم بردارم

بود از لبه ي قابلمه بيرون بپرند و در شب ناپديد شوند
ر است پروانه هاي رنگارنگ را در مانند يك جنگل گرمسيري كه منتظ

ابديت زمان ببلعد، شب نيز در سكوت 
و با خود ببرد فريبنده را بدزددآن رشته هاي 

  2اسپاگتي پارميجانا
  3اسپاگتي ناپوليتانا

  4وچاسپاگتي كارتو

2
همراه با سس كه معموالً تكه ) پارميجانا(در اين اسپاگتي از پنير پارمزان   

  )م(. است استفاده مي شود
3
سس ناپوليتانا بر پايه ي سس گوجه فرنگي ساخته مي شود و با انواع پاستا تركيب مي شود  
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 اضافهكه  ي بودندترحم انگيزنشان 
  .در يخچال مي چپاندم

بودند، جريان رودخانه ي جان گرفته 
  .را مي شستند و ناپديد مي شدند

و من براي تمام آنها سوگواري كردم، تمام اسپاگتي هاي سال 

تلفن ساعت سه و بيست دقيقه زنگ زد، من روي تاتامي 
جريان درخشان آفتاب زمستاني 

من . محل استراحتم را همچون بركه اي از نور سرشار كرده بود
                                                                                

كه اغلب شامل غداهاي دريايي و سس گوجه فرنگي و پنير مي 

هم چنين . سپس مواد مخلوط شده را در يك تكه فويل يا كاغذ روغني مي پيچند و آن را در فر قرار مي دهند

شود و سپس ظرف  يمممكن است آن را به روش تارت آماده و طبخ كنند به اين شكل كه روي مواد با خمير پوشانده 

  )م(. سس ساده كه شامل سير، روغن زيتون و سبزيجات معطر مي شود

  )م(. در سس اين نوع پاستا از زرده ي تخم مرغ و هم چنين خامه براي قوام آمدن آن استفاده مي شود

  )م(. از گوجه فرنگي، سبزيجات و هم چنين شراب استفاده مي شود

غزال رمضاني     / هاروكي موراكامي                سال اسپاگتي                                 ٩

  5اسپاگتي آليو
  6اسپاگتي كاربونارا

7ال پينا اسپاگتي د  
نشان هاي بي نام وو سپس اسپاگتي 

در يخچال مي چپاندمبا بي دقتي آمده و آنها را 
جان گرفته اسپاگتي هايي كه در گرما 

را مي شستند و ناپديد مي شدند 1971
و من براي تمام آنها سوگواري كردم، تمام اسپاگتي هاي سال 

1971.  
  
  

تلفن ساعت سه و بيست دقيقه زنگ زد، من روي تاتامي  هنگامي كه
جريان درخشان آفتاب زمستاني  . ل زده بودمزولو شده و به سقف 

محل استراحتم را همچون بركه اي از نور سرشار كرده بود
                                                                                                                         

4
كه اغلب شامل غداهاي دريايي و سس گوجه فرنگي و پنير مي (در اين نوع طبخ، اسپاگتي را با سس مخلوط كرده   

سپس مواد مخلوط شده را در يك تكه فويل يا كاغذ روغني مي پيچند و آن را در فر قرار مي دهند )شود

ممكن است آن را به روش تارت آماده و طبخ كنند به اين شكل كه روي مواد با خمير پوشانده 

  )م(. را در فر قرار مي دهند تا مراحل طبخ پايان پذيرد
5
سس ساده كه شامل سير، روغن زيتون و سبزيجات معطر مي شوديك نوع   

6
در سس اين نوع پاستا از زرده ي تخم مرغ و هم چنين خامه براي قوام آمدن آن استفاده مي شود 

7
از گوجه فرنگي، سبزيجات و هم چنين شراب استفاده مي شوددر طبخ سس اين نوع پاستا   



 كهكشان نورد                                         غزال رمضاني     

 

درست مانند يك مگس مرده آنجا افتاده بودم، فارغ از هر كاري، در 

بيشتر شبيه به . ابتدا متوجه نشدم كه اين صداي زنگ تلفن است
با درنگي آشكار ميان اليه هاي هوا 
به هر حال سرانجام شكلي به خود گرفت و در پايان بي 

صد در صد صداي . ترديد صداي زنگ تلفن بود كه به گوش مي رسيد
من از . هوايي صد در صد واقعي طنين مي يافت

  .جا جهيدم و به گوشي رسيدم و آن را برداشتم
دختري آنچنان مبهم كه ممكن . در آن سوي ديگر خط يك دختر بود

او دوست . ك ساعت ديگر به طول كامل محو و ناپديد شود
چيزي باعث آشنايي آنها شده . 

به همان ترتيب و . استاين دختر مبهم و دوست من 
البته بايد . باعث شده بود رابطه شان از هم بپاشد

اعتراف كنم كه پيش از هر عامل ديگري، اين من بودم كه باعث 

ببخشيد كه مزاحمت شدم، اما مي دوني كه اون اآلن 
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درست مانند يك مگس مرده آنجا افتاده بودم، فارغ از هر كاري، در 
  .1971آفتاب درخشان دسامبر 

ابتدا متوجه نشدم كه اين صداي زنگ تلفن است
با درنگي آشكار ميان اليه هاي هوا خاطره اي نه چندان آشنا بود كه 

به هر حال سرانجام شكلي به خود گرفت و در پايان بي . خزيده بود
ترديد صداي زنگ تلفن بود كه به گوش مي رسيد

هوايي صد در صد واقعي طنين مي يافتزنگ تلفن بود كه در 
جا جهيدم و به گوشي رسيدم و آن را برداشتم

در آن سوي ديگر خط يك دختر بود
ك ساعت ديگر به طول كامل محو و ناپديد شوديبود تا 

. دختر سابق يكي از دوستان من بود
اين دختر مبهم و دوست من منظورم بود، 

باعث شده بود رابطه شان از هم بپاشدرويدادي نيز 
اعتراف كنم كه پيش از هر عامل ديگري، اين من بودم كه باعث 

  .آشنايي آنها شدم
ببخشيد كه مزاحمت شدم، اما مي دوني كه اون اآلن «: او گفت

  »كجاست؟
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سيم . سيم آن گرداندم درازاي ه تلفن نگاه كردم و چشمم را روي 
تالش كردم پاسخي ناميعن . بي هيچ ترديدي به تلفن وصل بود

در صداي دختر لحني تهديدآميز و ناخوشايند به گوش مي 
رسيد و هر دردسري كه قرار بود اتفاق بيفتد، دلم نمي خواست 

هيچكس به من نميگه اون كجاست، همه 
، زنماما من بايد حرف مهمي بهش ب

قول ميدم پاي تو . در نتيجه خواهش مي كنم بهم بگو اون كجاست

براي مدت خيلي زياديه كه . صادقانه بگم من نمي دونم
در اين مورد . من باشداز آن ِ ي رسيد كه اين صدا

كه مدت زيادي او را نديده بودم، حقيقت را گفتم اما نه در مورد 
من هم آدرس او را مي دانستم و هم شماره ي 
هر بار كه دروغي مي گويم، اتفاق عجيبي براي 

  .گوشي تلفن مانند يك تكه يخ شده بود
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ه تلفن نگاه كردم و چشمم را روي من ب
بي هيچ ترديدي به تلفن وصل بود

در صداي دختر لحني تهديدآميز و ناخوشايند به گوش مي . بدهم
رسيد و هر دردسري كه قرار بود اتفاق بيفتد، دلم نمي خواست 

  .درگير آن شوم
هيچكس به من نميگه اون كجاست، همه «: گفت او با صدايي بيروح

اما من بايد حرف مهمي بهش ب. تظاهر مي كنن كه نمي دونن
در نتيجه خواهش مي كنم بهم بگو اون كجاست

  »كجاست؟.  رو وسط نكشم
صادقانه بگم من نمي دونم«: به او گفتم

ي رسيد كه اين صدابه نظر نم» .نديدمش
كه مدت زيادي او را نديده بودم، حقيقت را گفتم اما نه در مورد 

من هم آدرس او را مي دانستم و هم شماره ي  .جمله ام ديگربخش 
هر بار كه دروغي مي گويم، اتفاق عجيبي براي . داشتم تماسش را

  .صدايم مي افتد
  .او هيچ پاسخي نداد

گوشي تلفن مانند يك تكه يخ شده بود
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سپس تمام اشياء پيرامون من تبديل به تكه هاي يخ شدند، گويي من 
  .بودم  8باالرد. جي. جيدر يكي از داستان هاي علمي تخيلي 

بدون اينكه  مدت ها قبل. من واقعاً نمي دونم
.«  

ما . اون اينقدرها هم زرنگ نيست
داريم در مورد كسي حرف مي زنيم كه براي هر كاري كه مي كنه كلي 

بي سر و صدا  دوست من از آن دسته افرادي بود كه

ر را مي اگر اين كا. اما من نمي خواستم به او بگويم كه دوستم كجاست
كردم، بار بعد نوبت او بود كه تلفن بزند و از پشت گوشي سرم داد و 

در . به اندازه ي كافي درگير مشكالت ديگران شده بودم
حيات پشتي چاله اي كنده بودم و هر آنچه را كه الزم بود در آن 
هيچ كس نمي توانست دوباره آن را بكند و همه 

  »تو منو دوست نداري، داري؟

                                                           

خالق آثاري چون دنياي كريستالي، امپراطوري خورشيد، روز 

تخيلي به شمار مي آيند و مي توان او را نويسندگان موج نوي اين 
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سپس تمام اشياء پيرامون من تبديل به تكه هاي يخ شدند، گويي من 
در يكي از داستان هاي علمي تخيلي 

من واقعاً نمي دونم«: حرفم را تكرار كردم
.حرفي بزنه رفت وديگه پيداش نشد

اون اينقدرها هم زرنگ نيست. يك لحظه صبر كن« .دختر خنديد
داريم در مورد كسي حرف مي زنيم كه براي هر كاري كه مي كنه كلي 

  ».سر و صدا راه ميندازه
دوست من از آن دسته افرادي بود كه. حق با او بود

  .نمي نشست
اما من نمي خواستم به او بگويم كه دوستم كجاست

كردم، بار بعد نوبت او بود كه تلفن بزند و از پشت گوشي سرم داد و 
به اندازه ي كافي درگير مشكالت ديگران شده بودم. فرياد بكشد

حيات پشتي چاله اي كنده بودم و هر آنچه را كه الزم بود در آن 
هيچ كس نمي توانست دوباره آن را بكند و همه . دفن كرده بودم

  .بيرون بريزدچيز را 
تو منو دوست نداري، داري؟«: او ناگهان گفت

8
  J.G Ballard  ،خالق آثاري چون دنياي كريستالي، امپراطوري خورشيد، روز نويسنده ي انگليسي جيمز گراهام باالرد

تخيلي به شمار مي آيند و مي توان او را نويسندگان موج نوي اين -آثار او بيشتر در زمره ي ژانر علمي ...آفرينش و 

  )م( .سبك ادبي دانست



 كهكشان نورد                                         غزال رمضاني     

 

اما . مشخصاً از او بدم نمي آمد. من هيچ نمي دانستم بايد چه بگويم
و اين كار بسيار دشواري است . هيچ نظر واقعي نسبت به او نداشتم

داشته  منفينداري، نظر  كسي هيچ نظري

  »من اآلن دارم اسپاگتي درست مي كنم

اصالً نمي دانم . دروغ گفتم ».گفتم دارم اسپاگتي درست مي كنم
چرا اين حرف را زدم، اما اين دروغ به بخشي از من تبديل شده بود، 
آنقدر كه در آن لحظه به هيچ وجه احساس نمي كردم در حال دروغ 

يك قابلمه ي خيالي را با آب پر كردم و يك اجاق خيالي 
.  

در آن آب جوش نمك خيالي ريختم، و به آرامي يك دسته اسپاگتي 
خيالي را در قابلمه ريختم و تايمر خيالي را روي دوازده دقيقه 

  ».اسپاگتي خراب ميشه. بت كنم
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من هيچ نمي دانستم بايد چه بگويم
هيچ نظر واقعي نسبت به او نداشتم

كسي هيچ نظري هنگامي نسبت به كه 
  .باشي

من اآلن دارم اسپاگتي درست مي كنم. متأسفم«: دوباره گفتم
  »چي؟« -
گفتم دارم اسپاگتي درست مي كنم« -

چرا اين حرف را زدم، اما اين دروغ به بخشي از من تبديل شده بود، 
آنقدر كه در آن لحظه به هيچ وجه احساس نمي كردم در حال دروغ 

  . گفتن هستم
يك قابلمه ي خيالي را با آب پر كردم و يك اجاق خيالي  ادامه دادم و

.را با يك كبريت خيالي روشن كردم
  »خب؟«: او پرسيد

در آن آب جوش نمك خيالي ريختم، و به آرامي يك دسته اسپاگتي 
خيالي را در قابلمه ريختم و تايمر خيالي را روي دوازده دقيقه 

  .تنظيم كردم
بت كنمدر نتيجه اآلن نمي تونم صح« -

  .او هيچ حرفي نزد
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   ».من واقعاً متأسفم اما پختن اسپاگتي كار خيلي حساسيه
تلفني كه در دستم بود دوباره شروع به يخ زدن 

  »پس ميشه دوباره بهم زنگ بزني؟
  »چون وسط پختن اسپاگتي هستي؟

داري براي كسي درست مي كني يا مي خواي خودت تنهايي 

نفسش را براي مدتي طوالني نگه داشت و سپس به آرامي بيرون 
، اما من واقعاً به هيچ وجه نمي توني اين ماجرا رو درك كني

  
  ».متأسفم، اما نمي تونم كمكت كنم
  ».ميدوني پاي مقداري پول هم وسطه

نمي . اون به من بدهكاره، من مقداري پول بهش دادم
  ».بايست اين  كار رو مي كردم اما مجبور شدم
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من واقعاً متأسفم اما پختن اسپاگتي كار خيلي حساسيه« -
تلفني كه در دستم بود دوباره شروع به يخ زدن . دختر ساكت بود

  .كرد
پس ميشه دوباره بهم زنگ بزني؟«: با عجله گفتم

چون وسط پختن اسپاگتي هستي؟«: او پرسيد
  ».آره« -
داري براي كسي درست مي كني يا مي خواي خودت تنهايي « -

  »بخوري؟
  ».خودم تنهايي مي خورم«: گفتم

نفسش را براي مدتي طوالني نگه داشت و سپس به آرامي بيرون 
به هيچ وجه نمي توني اين ماجرا رو درك كنيتو «. داد

  ».نمي دونم چه كار كنم. مشكل دارم
متأسفم، اما نمي تونم كمكت كنم«: گفتم

ميدوني پاي مقداري پول هم وسطه« -
  ».متوجه هستم« -

اون به من بدهكاره، من مقداري پول بهش دادم«: او گفت
بايست اين  كار رو مي كردم اما مجبور شدم
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براي يك دقيقه اي ساكت بودم، افكارم به سوي اسپاگتي شناور شده 
  »....أسفم، اما اسپاگتيم روي اجاقه و 

از طرف من به . خداحافظ«: او خنده ي ضعيفي سر داد و گفت
  ».اميدوارم خوب از آب در بياد

هنگامي كه تلفن را قطع كردم، دايره ي نور روي زمين يكي دو اينچ 
دراز كشيدم و زل زدن  سرشاردوباره در آن بركه ي 

فكر كردن به اسپاگتي اي كه تا ابد مي جوشد و هرگز آماده نمي شود، 
  .و افسرده كننده است

شايد بايد اين . اكنون اندكي پشيمانم كه به آن دختر هيچ چيز نگفتم
ست پسر سابق او آدمي نبود منظورم اين است كه دو

كه دوباره ديدنش بيارزد، طبلي توخالي با تظاهر به درك هنر، يك 
به نظر مي رسيد دختر . گزافه گو كه هيچكس به او اعتماد نمي كرد

واقعاً دنبال آن پول است و مهم نيست كه چه شرايطي رخ مي دهد، 
  .بايد هميشه آنچه را كه قرض گرفته مي شود پس داد
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براي يك دقيقه اي ساكت بودم، افكارم به سوي اسپاگتي شناور شده 
أسفم، اما اسپاگتيم روي اجاقه و مت«: گفتم. بود

او خنده ي ضعيفي سر داد و گفت
اميدوارم خوب از آب در بياد. اسپاگتيت سالم برسون

  ».خداحافظ« -
هنگامي كه تلفن را قطع كردم، دايره ي نور روي زمين يكي دو اينچ 

دوباره در آن بركه ي . باالتر رفته بود
  .به سقف را از سر گرفتم

  
  

فكر كردن به اسپاگتي اي كه تا ابد مي جوشد و هرگز آماده نمي شود، 
و افسرده كننده است غم انگيزار يكاري بسيار بس

اكنون اندكي پشيمانم كه به آن دختر هيچ چيز نگفتم
منظورم اين است كه دو. كار را مي كردم

كه دوباره ديدنش بيارزد، طبلي توخالي با تظاهر به درك هنر، يك 
گزافه گو كه هيچكس به او اعتماد نمي كرد

واقعاً دنبال آن پول است و مهم نيست كه چه شرايطي رخ مي دهد، 
بايد هميشه آنچه را كه قرض گرفته مي شود پس داد
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. اوقات به اين فكر مي كنم كه چه اتفاقي براي آن دختر افتاد
اين فكر معموالً هنگامي به سرم مي زد كه روبروي يك بشقاب داغ 

آيا پس از اينكه تلفن . اسپاگتي نشسته ام كه از آن بخار بلند مي شود
را قطع كرد، براي هميشه ناپديد شد و در سايه هاي ساعت چهار و 

  آيا من تا حدودي مقصر بودم؟
در آن زمان نمي خواستم با . دلم مي خواهد موقعيت مرا درك كنيد

به همين خاطر به تنهايي اسپاگتي مي 
در آن قابلمه ي غول آسا كه آنقدر بزرگ بود كه مي شد يك 

  

هاي زريني كه در كشتزارهاي ايتاليا در نسيم 

آيا مي توانيد تصور كنيد اگر ايتاليايي ها مي دانستند آنچه كه در 
صادر مي كردند تنهايي محض بود، چقدر شگفتزده مي 
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اوقات به اين فكر مي كنم كه چه اتفاقي براي آن دختر افتادگاهي 
اين فكر معموالً هنگامي به سرم مي زد كه روبروي يك بشقاب داغ 

اسپاگتي نشسته ام كه از آن بخار بلند مي شود
را قطع كرد، براي هميشه ناپديد شد و در سايه هاي ساعت چهار و 

آيا من تا حدودي مقصر بودم؟ نيم عصر فرو رفت؟
دلم مي خواهد موقعيت مرا درك كنيد

به همين خاطر به تنهايي اسپاگتي مي . هيچكس در ارتباط باشم
در آن قابلمه ي غول آسا كه آنقدر بزرگ بود كه مي شد يك . پختم

  .سگ ژرمن شپرد را در آن قرار داد
  
  
  

هاي زريني كه در كشتزارهاي ايتاليا در نسيم  آرد سبوس دار، گندم
  .شناور بودند

آيا مي توانيد تصور كنيد اگر ايتاليايي ها مي دانستند آنچه كه در 
صادر مي كردند تنهايي محض بود، چقدر شگفتزده مي  1971سال 

  شدند؟ 
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