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 فهرست

 ۱۶-  ۴         فصل اول  

 ۲۴ - ۱۷         فصل دوم  

 ۳۰ - ۲۵         فصل سوم  

 ۳۵ - ۳۱         فصل چهارم  

 ۴۱ - ۳۶         فصل پنجم  
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 ۸۱ - ۷۸         فصل دوازدهم  
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 فصل اّول  

چراغ بالکن برخالف معمول به مناسبت    ۰بارید نو بود، برف ریزی همراه با قطرات باران میشب سال 

ساختمان  شدند. بالکن در طبقه هفتم  نوروشن بود. ذرات ریز برف در روشنائی چراغ دیده می شب سال 

ماند که  می کشتی مسافری عظیمی را تمان بلند روبرو، قرار داشت. ساخآسمان  ک ای در نزدی اجاره

باز  در بالکن را  تنستا به ِگل نشسته بود.اودسیس کریستو و ( ۱بین رینکبی )  نامعلومی ئل دالبه 

در  گلو زد.  از ته عمیقی  آتش زد و پک  مالیم و آرامش بخش بود. سیگارش راسرمای هوا کرد،

دیگر بود. باد زمستانی چون نوک سوزن تیز و گزنده بود.  ای  مادری، یونان، زمستان بگونه   سرزمین

ز نور بر  شد، ولی انعکاس روشنائی صدها المپ چتری ا میدان رینکبی گرچه از باالی بالکن دیده نمی 

بقه همکف ساختمان  رسید. در ط ائی به گوش می فراز آن بوجود آورده بود. صدای طبله و موزیک آفریق 

بود و  شتند. نماینده حزب چپ ُکرد تبار در اختیار دا با حزب چپ مشترکاً ها سالنی را آفریقائی نجمن ا

 شد. اشت، چون بجز در موارد بسیار ضروری آنجا دیده نمی رسید که به صدای بلند حساسیت دبنظر می 

  - ها یوگسالوها، فنالندی  ها،پیش یونانی شناخت. تا چند سال ساختمان را نمی اودسیس ساکنین فعلی 

کردند.  بیشتر آنجا زندگی می  و مهاجرین کشورهای آمریکای جنوبی  – نامیدند این طوری می را  آنها 

یگر  های دیگر شهر استکهلم نقل مکان کردند و یا  دبخشها یا به ها گروه در این اواخر تقریباً همٔه آن

ر با خدایانی دیگر در آنجا  ور خود بازگشتند. حاال مردمانی دیگها هم به کش شهرهای سوئد. بعضی 

ز کشوهای  اشان اها سریع انجام شد. آنها رفتند و مهاجرینی که اغلبُسکنی گزیده بودند. جابجائی 

ین جا به  در پی ا  تند.گرفرا آنها آفریقائی آمده بودند، با سماجت همین برف آغشته به باران جای 

تنستا که قبالً به   زیرزمینی مناطق رینکبی، آکاال وات دیگری هم صورت گرفت. مترو جائی، تغییر

خر شوخ  قطارسریع السیر مشرق زمین معروف بود، به قطار صحرای آفریقا تغییر نام یافت. و این اوا

ار  نس سربیسکا را جایگزین قطآهن تراردین روسی، تالش کرد که نام راه طبعی با کنایه به تازه وا 

گذشت. واقعاً هم زود گذشته  زود  ودسیس کریستو با خود فکر کرد، چقدر  کند، که نشد. ا  صحرای آفریقا 

 بود. 

های  ز معدود اسمودسیس ا اودسیس کریستو، نام و نام خانوادگی او در تناقض با یکدیگر بودند. ا

کریستو، بر  و یعنی اام فامیلی ن. در مقابل سمی با مسیحیت نداشتبت اهیچگونه قرا یونانی بود که 

  را  خودشبود.  نیمه ُهدنینگ و نیمه مسیحیها ز نام عیسی مسیح بود. او مانند همه یونانی ا گرفته 

مثل  ا هسوئدیقول . به گرم کند را  هایش ضربه زد که خود با دست آرام به شانه دید. می طوری ین ا

زبان  که  بوداندازه کافی فرصت نیافته د. اودسیس به بوپسرش یاد گرفته از این اصطالح را سمور، 

  سیگار، ، غذائی او در حد خریدن مواد سوئدی  نشرا بجز ضروریات روزمره یاد بگیرد. دا  سوئدی 

  بود. در تابستان تر آن زمان آسان شد. شرایط در اش محدود می نجام دادن حرفه ا و  با پزشک مالقات 

به سوئد  گیسالود سازی  خانه الستیک کاردر کار  برایمیالدی همراه سه جوان دیگر یونانی  ۱۹۶۴

کارخانه  مهمان در محل کارگران  برای  سوئدی زبان  سال اول یک دورٔه آموزش آمده بود. در همان 

یاد گرفته    درس ساعت کالس  کریستو در اولین    کرد.   شرکت آن    یک جلسه درترتیب داده بودند که تنها  

 بود: 

 کند؟" کجا زندگی می  پرشون کند، خانم  می زندگی  (  ۳بُروس ) در شهر  ( ۲"خانم پرشون )
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  بود. الزم  کلمه  سه  در کارخانه   کار برای اند.  احمق کردند مهاجرین  ها فکر می بنظر کرستو، سوئدی 

، ولی  کردمی  آنها سخنرانی ی گاهی برا شتند. سرکارگر ندانیاز  چیز بیشتری  ها به  آن.  و لعنتی نه  ، بله 

ز مدتی هر یک با دختر سوئدیز رفقایش پس اداد. دو نفر ا و گوش نمی اسخنان  به  هیچکس       

مکان کرد و دیگری به  نقل  ( ۴رستوران باز کرد و به شهر هلسینبوری ) ز آنها ازدواج کردند. یکی ا

مسلم آنچه  فتاد معلوم نیست. ولی  فکر ا به این  فغانستان مشغول شد. حال چگونه ز اواردات فرش ا

فتاد که همه  و به این فکر ا ر شد. ا پولدا  سوم بسرعتاین قضیه بود. نفر  ست همسرش پشت  ا

  به یونان برده و در آنجاو  آوری ع جم  راها ، مدارس و روزنامه ضافی ادارات دولتیاکاغذهای 

ز  ا کامیون خرید. پس چند   باطلهکاغذهای حمل و نقل  برای  گرفت و بزودی  بفروشد. کارش  تر  گران

  بگیرد و خریدن خمیرهای تماس( ۵سمولند )ایالت ا مدتی موفق شد با شرکت چوب و کاغذسازی 

بازگشت   یونان به   سالاز پنج   پس کردند.  قبول  میل م با کمال  نها همتقبل گردد. آ کاغذ اضافی آنها را  

پیدا کند.  ه را  مجلس  به  بود توانست اندوخته  که  هائی  سرمایه ز  سیاست شد و با استفاده اوارد  و  

 ینبه ا دید. گاهی  خواند، می می یونانی، که گاه گاهی  های روزنامه هی اسم او را در  اودسیس گا 

ای  اول ورودشان را که در گیسالود در کلبه روزهای  و بنویسد و  ا برایچند خطی   افتاد که می فکر 

مستقیم به  بود  مست  که  د. ولی یکبار  را نکر ینکارهرگز ا بیاورد.  کردند را به یادش  چوبی زندگی می 

قتی  صحبت کند، واو  با معرفی کرد و خواست که  وزیر   ردرا برا خود زد و  زنگ   اشوزارتخانه دفتر  

ی او شیَشکی بست و گوشی را گذاشت. اودسیس تا  ان برا را برداشت اودسیس با ده گوشی که وزیر  

 صدای  قطعاً آن که سازمان اطالعات یونان کرد  به این فکر می  وقتی .  چند روز حسابی سرکیف بود

ودسیس  . اخندیدمی افتن او چه تالشی خواهد کرد، حسابی با خود  ، برای یکرده  را ضبط ناهنجار  

و  کرد  مکانکردند، نقل  می زندگی  که تعداد زیادی یونانی در آنجا  ( ۶) مدتی بعد به شهر ِسودرتلیه 

کردند و   مکاننقل. پس از مدتی تقریباً همگی به استکهلم  کرد  شروع بکار ( ۷در کارخانه اسکانیا ) 

تکهلم او بعنوان مکانیک ماشین در تعمیرگاه  سار  ساکن شدند. د( ۹و وربی )( ۸طقه رینکبی )در من

شتند.  دوست ندا ها ماشین سیتروئن را کار شد. سوئدیمشغول به ( ۱۰هامن )سیتروئن منطقٔه فری 

مبیل خوب تولید  تونند ا تواها "نمی شتند. معتقد بودند که فرانسویرا هم دوست ندا ها  فرانسوی آنها  

همین سیتروئن ناقابل  بجز  تعدادی متعصب که حاضر نبودند هیچ اتومبیلی   بودند  کنند." با وجود این 

ای مایل نبود  را داشت که هیچ راننده  ایفتادهاپا   بخرند.  سیتروئن تقریباً همه مشکالت پیش 

شد. درها  مرطوب بود بسختی روشن می   زیاد سرد و یاهوا  اش آنها را داشته، باشد. هر وقت  ماشین

زد و موتورش ضعیف بود.  زود زنگ می اش  باز کرد. بدنه را  نها  آ شدزد و نمیمی  یخستان  زمدر  

ودسیس با خود فکرکرد . اکرد، هیج ماشینی رقیب آن نبودمی کارخوب   ولی وقتی  سیتروئن   

 ها بهترین هرچیز را دوست دارند". "سوئدی

مل  ز فرهنگ آنهاست. گرچه دیگر مثل سابق عشی این تنها یک نظر نیست، بلکه بخبود که ا   قد معتو  ا

با را ر دهنده فکر کرد. سعی کرد خود کند. لعنت برشیطان شب سال نو که نباید به خاطرات آزا نمی 

 .  شیرین سرگرم کند  خاطرات

همان سرعتی  رق مانند بزی وحشی به روستائی بزرگ شده بود که همیشه مشکل برق داشت. بدر   او

ای او که کودکی خردسال بود، همه اتفاقات  شد. بررفت و در دم همه چیز تاریک می د، می مآکه می 

داد ُرخ می   ایزه تا   کننده بود و همیشه هم اتفاق  جالب و سرگرم شدن برق    بویژه قطع و وصل  روزانه و

بخش  عطر فرح  بود و بهار در ده جشن گرفته بودند.  را  سال عید پاک او دلچسب بود. یک  برای  که 
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های  ز پله جمع شده بودند. کشیش ا کلیسا  در محوطٔه    پر کرده بود. مردم   رانوشکفتٔه زنبق فضا    هایگل

.  فت ربودند باال آراسته  ها المپ را با گل و ده آن بودند و کرده پا بر  که موقتاً از چوب  وعظ سکوی 

چیز در  مه و ه شد  قطعست." کرد برق ا "مسیح زنده  عبارتبه گفتن  شروع درست هنگامی که 

 کشید "در جهنم حتی".  تاریکی شب بهاری فرو رفت. واعظ مسیحی عصبانی شد و فریاد  

تفاقات  بهم زدن ا پلکیک  در  ، ولی  کردهرا فراموش  همه   کند که میآه ای خاطرات! انسان فکر  

اتفاق   لحظه پیش ند چهمین  گوئی  که   شوند مجسم می ذهن  در  ای سال پیش بگونه  چهل  به مربوط  

تر  و عمیق تر  قوی گذرد می  که روز  دهد، خاطرات گذشته با هر  می  را فریب خود نسان  ند. ا افتادها

 زی چیکند، ولی آن  می فراموش د بخاطر بسپارد  خواهکه می را   چیزیآدم  ،شوند. قانون عجیبی ستمی 

. پاسخی  طور اند مردم همین همٔه   یاآز خود پرسید  آورد. ا ی یاد مفراموش کند، به خواهد  می را که  

کرد زخمی عمیق در وجودش نشسته که  می  احساسدانست،نداشت. نمی خود   سئوال این برای  

.  ند. به آنجا به میدان ده و به گذشتٔه دور سفر ک بگذارد  بر هم  را  هایش  شود پلک همواره باعث می 

طنین   اشدرخت کهنسال شاه بلوط در گوش انبوه  های یافت که زوزه باد در برگ می جا  در آنرا  خود  

سر  زخم  که  بود  حالتی   چنین . همیشه در  سیتروئن ماشین  تعمیر  بود. به  کار مشغول  ، به  نداختامی 

  و مجبور شد می حالتی  ن  چنیدچار  بار  چندین  . در طی روز  گرفت ی م شدتاش  قلب  کرد و طپش باز می 

.  شدن در گرداب الیتناهی خاطرات برهاند ز غرق  که خود را اخود نهیب بزند  شد که هر بار به می 

 ، با خود گفت: داد ز پنج بار سقط جنین پسری به اودریانا پس ا آکه  وقتی  

نو  ی او رنگی دیگر خواهد داد. زندگی  پسرش به زندگ  وز خواهد شد و قعیت زندگی پیر"در نهایت وا

 روشن".  ایو آینده 

حساس ا کرد، میفوتبال بازی  با او  کرد، یا وقتیکه بعدها  پسرش را بغل می چند ماه وقتی  از   پس

  آرزویش به  شده بود،  باز یافته است. اودسیس وجودش کامل  را  گمشدٔه خود   کرد وجودش نیمٔه می 

او را  که   اشنازک و یا از صدای   اشنلرزا های قدم از دیدن  ، اشده خن صدای از شنیدن رسیده بود.  

،   ودسیس پدر بودن بزبان دیگری غیرممکن بودکه برای ا زبان یونانی؛ چرا کرد، البته به می  صدابابا  

ای ریم، فرد داامروز آنها را در کنار خود   .شوند گ می بزر ها بچه شد. ز شادی می اش سرشار ا روح 

ها که در  چلچلهکودکی اغلب به تماشای   ین را به تجربه دیده بود. در دورانرفته اند. ا خدا   روز 

شاهد تالش پدر و مادر برای  و  نشست کردند، می می   درستالنه  ده  های زیر سقف خانه های شکاف

ز  ز بام تا شام پروار و مادر اشد. پد ی که تازه از تخم بیرون آمده بودند می هائسیر کردن جوجه 

شته باشند که  نان همراه دا ای  لقمه النه  که هنگام بازگشت به کشیدند،  همه جا سر می به  و   کردند می 

را ترک کرده   بودند و النه شده   بزرگ ها  . جوجه بود لی خا بخورد جوجه هایشان بدهند. یک روز النه 

  نشسته بود، در حالیکه پرنده نر به رقص و غمگین تنها و خسته   . خیلی ممنون. پرنده مادهبودند 

سمت  به  طوالنی  سفر زمان  تا  داد، شیروانی ادامه می سطح سقف سفالی زیر  مأیوسانٔه خود بر روی  

ترقه و  ترک کند. صدای  را  بالکن   ستخوانمی اشدل ولی   سردش شده بود . کمی  جنوب فرا برسد

رسید. ته سیگارش را در هوا رها کرد و مسیر سقوط آن را با چشم  بگوش می  آخر شب  آتشبازی 

در  اش را به دو طرف چهار چوب دستدر حالیکه هر دو   و  کرد ترک   بالکن را  آناز   پس کرد،  دنبال  

داد. غرق در  و عقب حرکت جلو  به  د را مانند چناری بلند  خو سنگین تن بود،  قرار داده  آشپزخانه  

 بود.  دریای پُر خروش خاطرات  
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جوگندمی  یش در پشت گردن  شست. موهابود ظرف می او  به   اشدر حالیکه پشت ش آدریانا  همسر

بود ازدواج  دو سال  ؟ بیست و  امبوسیده  ران حالتی او  فکر کرد چند بار در چنیشده بودند. با خود  

شود صد و بیست  بوسیده باشم، در یک سال می را او   ده بار ه  حساب کرد، اگر هر ماکرده بودند.  

 سئوال کرد:آدریانا  ز  . ا مرتبه 

 شود؟" دو چند می بدر بیست و  "صد و بیست ضر 

  بدون درنگ پاسخ داد:آدریانا  

 ر و ششصد و چهل!" ا "دو هز

و حضور  هوشیاری  ین سرعت حساب کند؟ از  با ا  توانست چطور می نا ریاآد  بود، ی او معمائی برا 

در  را  کند، بلکه اعداد  و ذهنی حساب نمی که ا در شگفت بود. آدریانا بارها توضیح داده بود   و ذهن ا

 بیند. می را و نتیجه  کند  ذهن مجسم می 

 " ؟بینم داد را نمی ع"چرا من ا 

کرد و  می  زشبودند، نوا که شبیه جوجه تیغی ترسناک   را  اشو خشک ُزمُخت موهای  دریانا  آ

 گفت:می 

 هستی''.  کودنکمی  تو  اینکه   "برای

گریخت. اودسیس همیشه  می و  ا  ز جلویاای ختر بچه چون د او العمل  عکسز ترس  گفت و ا این را می 

 ازدواج  سنبه  رسیدن  از  قبل  تا عت را  شد. خواندن ساموقع ذهنی حساب کردن، دچار مشکل می 

شود. ولی همین  ها طول کشید تا یاد گرفت که دو ضرب در سه هفت نمی یاد نگرفت. مدت   هرگز 

ضرب در سه  شد. عبارت دو  خواست به سوئدی بشمارد دچار مشکل می ضرب ساده را هر وقت می 

تر  او با هوش  هایدر عوض دست  ذیت کنند. ا  راو  استند  خوامی که  ستمسکی بود برای کسانی  م

دقیق و ماهری بود که در کارگاه  دادند. اودسیس چنان مکانیک  نجام می ا  خودکار کارها راند،  بود

مکانیکی در  های شیناتومبیل و ما داده بودند. موتور لقب دکتر جادوگر به او  همکارش  های سوئدی 

دنیا   در  کامپیوتری  کرد، که هیچ می دقتی تنظیم  لیل بودند. پیچ را با چنان  خوار و ذاو  کارآئی  مقابل  

 یاو    تر بپیچد باید محکم موقع، نه  کرد که چه  حساس می. با تمام وجود ا کند توانست با او رقابت نمی 

 رها کند. پیچ را  

 پرسی؟" ا می "چر

 چی؟" " 

 شود؟" صد و بیست ضرب در بیست و دو چند می " 

 تاری بودم''. "هیچی. فکر ال 

نکرده.  باور  را  و دانست که آدریانا حرف ا گوید. اودسیس هم می دروغ میدریانا مطمئن بود  آ

تفاهم بین آنها حاصل یک عمر زندگی مشترک و موفق بود. اودسیس به اتاق  ۰موضوع مهمی نبود.
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ز چند لحظه  داد. پس امی ی نشان  سینمائی آمریکائگشت. تلویزیون روشن بود،یک فیلم  نشیمن باز

  ست همه اعضایخواکه می بود   مردی در باره    ستانداشد.  موضوع فیلم  اصله متوجه  نگاه کردن بالف

 کرد.  خاموشبرساند. تلویزیون را   بقتل را  اش خانواده

 اتو بکشی؟" "خانواده

را بیشتر  لد شرکت آلن  وسترن با یلم قدیمی  ، یک فشترا اصالً دوست ندا ها  این نوع فیلم اودسیس  

خواست هنرپیشه زن مقابل خود را ببوسد روی  کوتاه بود که وقتی می نقدر  آلد لن. آ دوست داشت 

عالقه  لد فقایش آنقدر به آلنرو  و  ها خوب بودند. ا ین نوع فیلم ااو  از نظر  ایستاد.  چهار پایه می 

زدند:  دا فریاد می شد، در سالن سینما یک صای نزدیک می تله قت در فیلم به لد هر وشتند، که آلن دا

 ها را مواظب باش''. "مواظب باش، پشت بوته 

ر  قراای سکه در آن  شد و  می پخته  عید  که فقط در شب  ز شیرینی برداشت. شیرینی  دیگری ا ی تکه 

رو است  در سالی که در پیش ه آن شخص  بود ک شد، معنایش این هر کس می  دادند. سکه نصیب می 

شیرینی  ز  ای انداشتند، تکه حضور  که  آنهائی  ، حتی  برای هر عضو خانواده  .ورد آمی  شانس

بارها نصیب احشام   سکٔه شانس بریدند.  می سهمی  نیز  ها  الغاحشام و  ا بریدند. در ده برای می 

  تکه  تر کرده بود. آنها تنها چهار سادهنیز  رسوم را  اب و  آد در سوئد  شد. زندگی میخانواده  

خانه، که آپارتمانی چهار اتاقه   برایپسر و چهارمی  برای   بریدند. دو تکه برای پدر و مادر، یکی می 

ر منطقه رینکبی بود. سال پیش سکه نصیب  واقع د( ۱۱خیابان وستربی )  ۳۰در طبقه هفتم شمارٔه  

ساختمان دستبرد  های آپارتمان که به تمام  خانه بود. چرا   واقعا سال پر شانسی برای آپارتمان شد. و  

ز این بابت پدر و مادر دچار  سکه نصیب پسرش شده بود. ا مسال ا ز آپارتمان آنها. زده شد، غیر ا 

وبت  ز آن ن شته باشد. پس اداین توانست شروعی بهتر از ا نمی  نو  آسودگی خیال شده بودند. سال

کردند. اودسیس شوخی  باز می نها را در شب عید  آ نو بود، که طبق سنت یونانی سال  هدایای گشودن  

ها چه هست. هر  نآزد که در  را باز کند. حدس می خود یای  نیست که هدا گفت که نیازی  کرد و می می 

. ولی امسال  گرفت می هدیه  جوراب ز پسرش یک جفت  ابلند و  ری  نا یک جوراب شلواآدریاز  سال ا

 : گفتندبا حالتی مرموز می پسرش مصرانه و  را باز کند. او و  آدریانا اصرار داشت که آن  

 بازش کن''. " 

ده  جمع شهایش  ای سیاه و پاک نشدنی در زیر ناخنزمختی داشت. الیه  های بزرگ واودسیس دست 

معاینه، تعمیر و تنظیم کرده بودند. بنابراین   ماشین را با مالطفتهایی که هزاران موتور  بود. دست 

حالیکه با تشویش  در  شد تحمل کرد. اودسیس ها را می ها و کنارٔه انگشت ی در زیر ناخن کمی سیاه

ل یک جعبه بزرگ،  ند، هدیه را بازکرد. او اسر هم کرده پرسید که چه کلکی ز همسر و پسرش می ا

ز اتومبیل رویائی خود،  صه در جعبه هفتم ُمدل کوچکی ا تر و خالبعد کوچک تر و  بعد یکی کوچک 

از آن ُمدل سیتروئن    یتروئن مسراتی را یافت. تنها یکبار شانس تعمیر چنین اتومبیلی را یافته بود. س

بود که تمام راه را از شهر   چیتعداد محدودی در سوئد بود. صاحب اتومبیل یک میلیونر مستقالت 

کند. به هیچ مکانیک  آن دکتر جادوگر تنظیم  اش را  ل ه بود که اتومبیتا استکهلم راند (  ۱۲یوله )

فرانسوی  کار مهندسین  و تنها حاصل  معمولی   دیگری اعتماد نداشت. سیتروئن مسراتی یک اتومبیل 

ها و نهایت  واقع نشاندهنده اوج کارآئی فرانسوی  ها در طراحی نبود، بلکه در یتالیائی و خوش ذوقی ا
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ین  قعی بود. به ا ئی برای متعصبین وا ها بود. بعبارت دیگر اتومبیلی رویادر طراحی ایتالیائی ظرافت 

 عاشق آن مدل بود.  ودسیسدلیل ا 

ف  آن روز وقتی کارش با آن اتومبیل تمام شد، سوار شد که دوری بزند. به یک دور کوتاه در اطرا 

ز  ارا  ند تا رینکبی آدریانا  ا نکرد، رابود، اکتف(  ۱۳محوطه کارگاه، که در منطقه یورگوردن )

ساعت راند تا شهر   یک کرد، سوار کرد و عرض  کار می آن  خوری  که در سالن غذاای مدرسه 

  اعتراض  اش بند آمده بود،و برگشت. در تمام مسیر راه آدریانا که از تعجب نفس ( ۱۴اینشوپینگ )

ای پارک کرد  ند و در گوشه سمت ساحل دریا رابه د و  کم کررا   کرد. در راه برگشت ناگهان سرعت می 

در بقیه مسیر  . نداختآدریانا ا خود را روی زدواج بیاد نداشت، ز شب ا که او هرگز پس او با ولعی  

بود. آن روز با خود عهد    اکت نشستهبرگشت، آدریانا در کنار او در گوشٔه صندلی چرمی ِکز کرده، س

ین که پسرش، آن پرنده زیبا، و  اومبیلی به او هدیه کند. ده سال طول کشید تا کرد که روزی چنین ات

 . فتاد که به اودسیس هدیه کنند اش، به فکرتهیه ُمدل آن امید قلب ا

آشپزخانه مدرسه    آن روز وقتی که آدریانا با موهای ژولیده سرکار برگشت، رفقای همکارش در

و  ز ابود، ا  -شددرآنزمان یوگسالوی نامیده می  -که اهل بسنی  نگران در انتظار او بودند. ُگرنادا  

 آدریانا در حالیکه تا بنا گوش قرمز شده بود پاسخ داد: پرسید که آیا اتفاقی افتاده؟ 

 !" "نه

 ُگردانا با زیرکی پاسخ داد: 

 فهمم''. "می 

کرد و خرید، و    داپی(  ۱۵را در یک مغازه کوچک سمساری در خیابان روزالگ )   آدریانا ُمدل اتومبیل

  ستفاده کرد و دزدکی ز فرصت ا فتاد به تنهائی در مرکز شهر باشد، ا اتفاق می ز آنجائی که بندرت ا ا

زد. هر وقت با اودسیس بود،  (  ۱۶ها در خیابان بیرگرشارلز )رتدکس یونانی ُ سری هم به کلیسای ا 

اصطالح را  این   . بود  - ها یون توده اف  -لف سرسخت دین کرد به آنجا برود. اودسیس مخاجرأت نمی 

ز پا آویزان  ها ادر کودکی از تنها بازماندٔه کمونیست ده یاد گرفته بود. دو نفر دیگر را فاالنژیست

و نیز  خود  رفتگان  برای کرونِی  عمیق کشید و یک شمعِ ده  نفسی  و زنده سوزاندند. در کلیساکردند  

سجده  به   در مقابل مقدسینکرد، روشن کرد. سپس  مگر فرق می بود،   که مسلمانُگردانا  یکی برای  

ز همه  شت، و همچنین برای آنهائی که بیشتر اطر دا بخا که  دوستانی فتاد و در خلوت خود برای  ا

توضیح  کرد و در بارگاه خدا دعا می  دلدر  آدریانا  کرد.  دوست داشت، پسرش و شوهرش، دعا  

مد به  کلیسا که بیرون آ از   داند.زه او مؤمن است، ولی خودش نمی هرش نیز به انداکه شوداد می 

اش پنهان کرده بود، سوار  ایستگاه مترو رفت و در حالیکه هدیه سال نو را با دقت در کیف دستی 

 مترو صحرای آفریقا شد و بخانه برگشت. 

 اوه، عالیه''. " 

ه  در آغوش گرفت. و بعد پسر را درحالی کرا    اودسیس جمله را گفت، از جا برخاست و همسرش

به  بازکردن هدایای سال نو، پسر  ز  پس ا.   لقمه در دهان داشت محکم در آغوش گرفت و بوسید 

در حالیکه لبخندی بر  دیدند  را  و  آن ا  از  پسشنیدند و  را کوتاه تلفنی او    ٔ مکالمه اتاقش رفت. صدای  
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چند  واست برای  خو بود. می منتظر ا   پدرش  در خانهلینا  دخترش آ وست  لب داشت از اتاق خارج شد. د 

 رسید. میبنظر  عادی دیدنش برود. همه چیز  لحظه به  

او   کرد. همسر می زندگی میدان  پرست بود که در آنسوی  خدا  تبار بود. انسانی  پدر آلینا یهودی یونانی 

کرد.  زندگی می در کشور دیگری  و  رها کرده بود را  نگرفت، او  و طالق ز اکه هیچوقت ا یناغم  علیر

اش کمی الغر بنظر  زیبائی بود، گرچه باسننداشت. آلینا دختر  لفتی با دوستی آنها  آدریانا مخا

داد. زنهای جوان  ری می را دلدا او  سیس اودتوانست برایش نوه بدنیا بیاورد؟ رسید. چطور می می 

قوی. آدریانا فراموش کرده بود که خودش    های مدرن اند، ظریف ولی با موتوریل امروزه مثل اتومب 

زن نداشت. دفعه اول خدا او را برای مادر شدن  هنگام اولین بارداری بیشتر از چهل و هشت کیلو و 

اش شد. پسر  نداخت که باالخره پسری نصیب نیز جنین ا ز آن چهار بار دیگر انتخاب نکرده بود. پس ا

آوری کرد. اودسیس یکبار دیگر او را محکم  را به او یاد دریانا هدیه آلینا  ا دم در بدرقه کردند. آ را ت

 هایش. مگر از روی لباس را بشناسند،  و  توانستند ا دیدند نمی را می که او  . دفعه بعد  گرفت  آغوش در  

خسته شده  بیشتر  د، بلکه  ناراحت نبو و پسر هنوز برنگشته بود. اودسیسگذشته بود  دو ساعت  

کردند. ورق بازی شب سال نو در خانه، یک  می  بازیپدر ورق   هر سال شب سال نو پسر و بود.  

ر  های اخیر دیگ سالدر  را ببرد. ولی  داد که بازی  می  ودسیس به پسرش شانس سنت شده بود. اوائل ا

یس در تمام طول بازی مجبور بود با دقت  را خوب یاد گرفته بود. اودسبازی  چنین نبود. پسر ورق  

قوی پسرش برآید. پسرک  وحافظٔه   ِشگردها،  بلوف  عهدهٔ ز اشاید بتواند  که   سش را جمع کند حوا

باز  را کارت  وده اا. در  و تنها نصف آنها رکه ا بخاطر داشت، درحالي که رفته بود  هائی را  همه کارت 

اش"، در که در  ُگنده"ُکون    بخاطر ً اصطالحا وهمبودنش   بخاطر باهوش  نستند. هم داچیره دستی می 

و سرگرم  مبل نشسته بود    رویاصطالح بمعنای خوش شانس بودن است. آدریانا  یونانی این  زبان  

یون  تلویزبه  اش چشمیک  او ضمن بافتن   بود. نشده  تولد  هنوز مکه  بود  ای نوه برای   کالهی بافتن  

کرد، بالفاصله اعتراض  میآن را خاموش  سی  کاگر  کرد، ولی  بود. عادت داشت. تلویزیون نگاه نمی 

پسر  خواست در غیاب  کار می قع با ایننداشت. در وا کنی تأثیر  تو که نگاه نمی گفتند  می  کرد. هرچه می 

 طرف به  ودسیس رویش را ا . بشکند نخانه روح بخشیده سکوت آ ، به تلویزیون ن کردن  با روش

 آدریانا برگرداند و پرسید: 

 کنیم؟" "ما اینجا چیکار می 

و کرد. اولین بار نبود که اودسیس چنین  آدریانا بدون اینکه کالمی بر زبان بیاورد نگاهی به ا 

خوب  هر دو نتظار شنیدن پاسخ نیست.  ودسیس در اا  دانست که می کرد. آدریانا  می مطرح  سئوالی را  

ینکه نماینده کارخانه گیسالود  ز ا ابود که قبل    نکردههستند. هنوز فراموش  آنجا  دانستند که چرا  می 

فقر هرگز  دانست که آنها بدلیل  دریانا نیز می ببندد، چند سال بود که بیکار بود. آ قرارداد  با او  

او مدن اودسیس به سوئد بود که  آ ز  ا پس زدواج کنند. تنها توانستند در یونان با یکدیگر ا نمی 

رد. حقارت فقر و نیز تروریسم  دست او بگذادر  را   دستشز او بخواهد که  ا  توانست بدون شرمندگی 

ودسیس  ها پدر ا النژیست. فامتفاوت است ها  جنگ  ٔ با همه  داخلی جنگ  اشان نرفته بود. سیاسی از یاد 

 ها پدر آدریانا را. ست و کمونیبودند،  را قصابی کرده  

 " .نداردوجود  گفتن  برای  ،.حرفی  هیچی جوابی از من داری؟  چه  "انتظار  
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 آشپزخانه رفت. آدریانا صدای باز شدن در یخچال را شنید. به ین را گفت و  ا

 کنم؟" خوای یک فنجون قهوه برات درست می " 

 شت. غذا بود ولی اشتها ندا ز  یخچال پُر ا 

 می قدم بزنم." وام برم کخ. می نه " 

 هوا؟"   "تو این

 کنه." اینکه کمی خون تو پاهام جریان پیدا برای   "آره

بود که شاید پسر را بیابد. کاپشن زمستانی خود را که آرم  ر  میدوا ااش بود. در واقع  ین بهانه ا

پا کرد. از نگاه  به  را    هاپوتین شت و  کرده بود، بردا هدیه  وشرکت به ا اش بود و  سینه سیتروئن روی 

مطمئن بود، آدریانا  چون متناع کرد. چرا؟  ، انشسته بود   در آنجااتاق نشیمن که آدریانا  کردن به 

نداشت. دِر آن  وشآیندی  خ  ٔ منظره سانسور  برگردد. از خانه بیرون رفت. آ او  همانجا خواهد نشست تا  

اش شکسته بود.  زشت بود. آینه  هایاز نوشته رها مملو  کج شده بود، دیوا لگد های ضربه ثر  بر ا 

بوی  درخشید و  میساختمان نوساز نقل مکان کردند. همه چیز  ین ابا چه شوقی به ه آنها  یادش آمد ک 

زندگی در  بتنی از  های خواند که ساکنین ساختمان ی مها  روزنامه در داد. گرچه گاهی  رنگ تازه می 

م یک خانه بود،  اتاقه در طبقه هفت چنین نبود. آپارتمان چهار او  ولی برای تند،  راضی نیس آنجا  

کردند.  اتاق زندگی می اش در یک  برادر کوچک و با پدر بزرگ و دو  ده امفهوم واقعی. در    به  ایخانه

راه  گوز   سابقه هم نبود، در اتاق م کم  هائی  بود، که البته تعداد چنین شب لوبیا  شام که  هائی  شب

کرد.  می آمد، قضاوت می  که همراه آن ای ت گوز و جمله ساس قدرا بر  بایست می . داور مسابقه  افتادمی 

قعه  وایا یک  رفت که شخص شرکت کننده اسم یک شخصیت مهم و  می ین ترتیب پیش  امسابقه به 

داد.  می فتخارش گوز ا بعد به و    آورد می   زبان  را به  فوتبال وزیر و یا یک تیم  سم نخست ا، مثال  تاریخی 

و  شد. ا بزرگ همیشه برنده می برنده بود. پدر   کرد، خارج می از خود   صداقدرت بیشتری   هر کس با 

بوی بدی هم  بعالوه  و  پیچید  می  ر گوش دآن   " بود که صدای کش دار گوزهای " نوعی  متخصص  

به  آغشته  ران  با قطراتآمد،  که بیرونساختمان  کند. از   رحمتش  بود، خداده  مربزرگ  . پدر  دادمی 

ها جشن بزرگی در جریان باشد.  آفریقائی شاید در انجمن  که  فکر کرد  خورد.   صورتش به   برف 

جشنی   نتظارش نگاه کرد. برخالف ا سالنز پنجره به داخل  او کند  ترل  را نتوانست کن خود کنجکاوی 

و  که موزیک  را  ضبط صوت  یکردند و صدا می پنگ بازی  پوست پینگ سیاه  نوجوان  . دو  نبود  در کار 

که پر جنب  نیجوان علیرغم ا نو دو    آن ٔ آخر بلند کرده بودند. در چهره  تا کرد فریقائی پخش می آ  ملودی

که  کرد  می  ادعا  اودسیساگر  شد.  می   دیده عمیق و غمی  معصومیت  خندیدند  وجوش بودند و می 

آن دو  چهرهای  از دیدن معهذا   بود، دروغ محض بود.  بخشمسرت    ان برایشپوستسیاه  با  مالقات  

.  بخاطر داشت سیاهپوست را هنوز یک  با اش  مالقات اش فشرده شد. اولین کرد قلب احساسنوجوان  

مریکا  دریائی آ مکان کرده بود، با یک ملوان نیروینقل  (  ۱۷) پُروس  که به ده اشان دختران  ز  ایکی  

  شده بود. نامزدش را همراه خود و نامزد  و با ا شده بود آشنا  که پایگاه نظامی آن در پُروس بود، 

 ز دیدن ا روز را که آن  را ببینند. احساسی  در میدان جمع شده بودند تا او  ده ده آورده بود. اهالی  به 

دچار   هالی ده از برخورد  اجوان  آن   رد. راستی از یاد نب  هرگز دست داد،  او  به  سیاهپوست  جوان آن  

 ت: گفشادی اغراق آمیزی با  برد و  بازکرد. سر را تو  در سالن را   حساسی شده بود؟ چه ا 
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 ها." نو مبارک بچه سال" 

ند. روی میز پینگ  آبجو دعوت کردبه یک را  او کردند و   نباختند، صدای ضبط را کمپسرها خود را  

در مدرسه که  را  شناختند. او  را می پنگ پریدند و چهار زانو نشستند. بعداً معلوم شد که پسر او  

بهتر از من  را  ها سوئدی  این با خود گفت  ودسیس اکرد، دیده بودند. بعنوان معلم موقت کار می 

 رید چکاره بشید؟" دوست دا، شدتموم  درستان   این که  از  "بعدسید: پرکنند.  می صحبت  

خواست  می دیگری  ن  خواهد مکانیک هواپیما شود و آ کمی بلندتر بود، جواب داد که می که   یکی  آن

والدین  ز  به کشورشان برگردند و ا ز پایان تحصیالت  د که بعد ا شتنتکنیسین کامپیوتر. هر دو قصد دا 

...   نه جا ندارید؟  اینفامیلی    شماهیچز خود مواظبت کنند. عجب،  تر ا دران کوچکو برا یر، خواهر پ

 تنهائی فرار کردیم.  ما

 "ولی، چطوری تنهائی اُمدید سوئد؟" 

  اونکه کمی بلندتر بود، با شوخی گفت: 

 کنی؟" ره مهاجرت کار نمی تو که برای ادا" 

 نسان بدون  اردی  در چنین موا. نداوج آمده های دیگر با میز مثل خیلی اودسیس متوجه شد که آنها ن

کشش بیشتر  تعداد بیشتر باشد، نیروی  فتد، هر چه  اکه خودش متوجه باشد، دنبال بقیه راه می ینا

کشور در کجا واقع شده.   دانستند که این داشتند. حتی نمی ن جع به سوئد است. هیچ اطالعی را 

.  فتاده بودند ودند، راه اکه در جلو بای روند دنبال بقیه نند که کجا می ین که خود بدا دون ا بهمینطوری  

ین دیگران  کنند. ا نمینتخاب  ا  مسیر و هدف مهاجرت را خود هرگز  رگان شد که آوا متوجه   و تازه ا

جا  جا و آن را این هندگان ها هستند که موج پناو دولتگیرند. کشورها  می  آنها تصمیم که برای  هستند 

ساده را نفهمیده بود.  نکته  ین  که چرا زودتر ا  ز دست خود عصبانی شد . اکنندیت می کنترل و هدا 

خالی  ز سکنه  انیز، طی جنگ داخلی بکار گرفته شده بود. روستاها را  همین تاکتیک در یونان  

یا آذوقه تهیه نمایند. مردم  برای خود درست کنند و   پایگاهکمونیست   هایچریکرند  نگذاکردند که  می 

  الغان لجوجی رارانند که گوئی ا خود می و کاشانه  ز کشت و زرع و خانه  ا و اجبار  با چنان زور را  

های دریا کوچ دادند،  نه بسمت کرا را  ای کنند. عده خود حرکت  ز جایاخواستند  ماندند که نمی می 

گیرند که  ز کشور. مهاجرین هرگز خود تصمیم نمی را نیز به خارج ا و بخشی دیگر  تنبعضی را به آ 

را  نها با میل خود خانه و کاشانه خود  رسد که آ می کجا، و چگونه بروند. گرچه در ظاهر چنین بنظر 

او   نادرست خود در مقابل آن دو نوجوان، شرمنده شد. تا آنروز  و قضاوت ز نفهمی  اند. ا ترک کرده 

صدا کرد. او نیز با آنها هم می   را مسخره رد  هم مانند بقیه همکارانش در کارگاه مهاجرین تازه وا

از امکانات اجتماعی موجود در سوئد سو استفاده   ز مهاجرین شد و معتقد بود که این دسته امی 

خواهند کار کنند،  نمی  نهاکمک هزینه" است. آ گیرند کلمٔه " و اولین کلمه سوئدی که یاد می  کنند. می 

برای   مروز موقع غذا نه است؟ آیا خود او هم همین ا لهجه دارند و غیره ... چنین درکی چقدر احمقا

با لهجه   ری که یکی به دیگبود؟  نکرده  تعریف  همکارانش به تمسخر دعوای دو جوان مهاجر را  

 بریده سوئدی گفته بود: 

 ام."  ری تو اعصابری با پا می ا "ببین! حاال دیگه خفه شو! دیگه د
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دیگران  دانست،  میاگر خودش را سوئدی  سوئدی نبود. حتی  و  ا  بود؟ او سوئدی آیا   خودش چه بود؟ 

مده بود؟  سوئد آ بهرایطی  کرده بود که خودش تحت چه ش  موش کردند. فرا فکر نمی راجع به او چنین  

قامت،  کار و یا محل ا تعویض  را از  رداد او  فاد یک قراای او را خریده بودند. براساس مچون برده 

او و سایر  ،  اینوجود  با کارخانه منع کرده بودند.  مسئولین  دیگر  یا بعبارت  و   پلیس  بدون اجازهٔ 

که به همان  شد یونانی را یافت  کردند. بندرت می بر آنها غلبه    ه ورا تحمل کرد مشکالت   دوستان اش 

آنها  از  . تعدادی بود آن گماشته شده های اول ورود به سوئد به  که در سالباشد  مشغول  ی  شغل

های  نیز شرکت ای عدههای نظافت باز کرده بودند. و  یا شرکت کوچک و  های  رستوران، کارگاه

زودتر از موقع  را  خود  نیز  برخی   داند چطور! البته بودند. خدا می ات دائر کرده  و صادرواردات  

ِل حالترین  ساده زدند. زمانخوبی حرف می را حاال ب سوئدینها  آبودند. همه  کرده  بازنشسته  

ر زندگی گامی بجلو  د  داد که مکانها اانسانهم ندارد. باید به  هزینه زیادی  ، و عمدتاً  ستامشکالت  

. آبجوئی را که به او تعارف  بلکه چند سال ماه،ه چند  داد، ندیگر  شانس   یک به هرکس رند. باید  بردا 

 کرده بودند، سرکشید و بلند شد. با آنها دست داد. 

 ." سال نومبارک" 

 ." سال نومبارک" 

با   داد رد شد. دختر جوانی ارش می آن همیشه آزای که دیدن  ز کنار مجسمه راه افتاد. ا  به سمت میدان

رد  آنجا از  ز خود او بود. هر بار که  با ظاهری ناخوشآیندتر ا ر خرگوشی ناخوشآیند که سوا ظاهری  

رد؟ آیا مجسمه مانعی بود در مقابل  ر دا جا قراین ین مجسمه اپرسید که چرا ا ز خود می شد. ا می 

که نه، بلکه باریکه راهی آسفالته ساکت و متروکه، در   ن، خیابانخیابارا برای زیبائی   فیک یا آن ترا 

شت یاد نخست وزیری  داست که برای گرامی  های بلند بود، قرار داده بودند. چگونه ا ساختمانبین 

اند، و تنها به یک  که بقتل رسیده بود حتی یک سنگ یاد بود ساده در محل ترور او کار نگذاشته 

ند؟ ولی  اشوند، قناعت کرده ز روی آن رد می کنند و اروزانه مردم آنرا لگد می   لوحه فلزی ساده که

را هر روز تحمل کنند. چه معیارهای  زشت دخترک خرگوش سوار    ساکنین رینکبی باید هیبت 

عجله  که بسمت ایستگاه مترو در حرکت است. با  دید  ز دور پسرش را  احساس کرد که ا ای.احمقانه 

یستگاه مترو  قی ا ز پشت و در انتهای پله برو روان شد. تنها فرصت کرد که قامت او را ادنبال ابه  

از پله برقی  . در مقابل راه بند کنترل بلیط قبل  کندتوانست صدایش  زیاد بود و نمی  اشفاصله .  ببیند 

کجا   یا پسرش بود؟ در این موقع شباش شدت یافته بود متوقف شد. آ در حالیکه ضربان قلب 

عسلی   چشمانخاطر  که به   ،ان نگهبانجواز دختر   کرد؟ کار می  در آن وقت مترو  ً رفت؟ آیا اساساً می 

که  جوان پشت باجه بدون آن ، پرسید. دختر  ستحدس زده بود لبنانی و یا فلسطینی ا و بینی زیبایش  

.  سمت استکهلم همین آالن رفت رد، پاسخ داد که آخرین قطار ببر دا خواند  ز کتابی که می اچشم 

 :کرد، گفت اودسیس درحالیکه تقریباً با خود نجوا می 

 رسد!" قطار نمی  به  "بنابراین او 

 متوجه شد و گفت:   دختر نگهبان ولی

 ندارد." وجود  "شانسی  
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اودسیس  . دانستآمد دو دقیقه تاخیر داشت. و دختر نگهبان این را نمی قطاری که از تنسا می 

بود یا نه؟  خواست هرطور شده مطمئن شود کسی را که دیده پسرش می اششده بود. دل سرگشته 

 فکری کرد و باالخره پرسید:

 " ... خوش قیافه بود؟ بگم  خواستممی   "ببخشید ... پسری که همین چند لحظه پیش رد شد، 

.  ستای زده ا احمقانه نگهبان پاسخی نداد و خیره به او نگاه کرد. اودسیس متوجه شد که حرف 

 خوب که چی؟" " 

."  بود اً پسرمنقعا خوش قیافه بود، بنابراین حتماگر وا فکر کنم پسر من بود ... منظورم اینه که " 

خواهد با او  می یا  فایده است. خانم نگهبان فکر کرد که او یا مست است وکرد ادامه گفتگو بی  حس

این وسیله وقت خود را پرکند. عذرخواهی کرد و به امید  ه خواهد ب که می تر این الس بزند و یا ساده 

نبود. بطرف   . سیگارهمراهشنیافت هایش پرداخت، ولی چیزی  ی جیبیافتن سیگار به جستجو

ردیف   خودکار  فتاد. در طول مسیر چهار دستگاه تلفن شد راه ا می میدان منتهی  کی که به راهروی باری

آنها توسط سه  ز  تا ا سهبودند.   نصب شده بودند. هر چهاردستگاه اشغالر  به دیوا مجاور یکدیگر  و  

نید، هر  شآنها را می صدای   جوان مو سیاه و چهارمی نیز توسط یک زن مو سیاه. اودسیس  پسر

فهمید. ولی  نمی چیز  هیچ   آنها هایز صحبتکردند. ا صحبت می  چهار نفر به چهار زبان مختلف

که آن   شتاز جهان مکانی وجود دا ای در گوشه جائی   زدند. یک می خانه زنگ   نها به مطمئن بود که آ 

سوئد نیامده  خانٔه" او کجاست؟ سوئد خانه او نبود، او در سن و سالی به  " نامیدند. را "خانه" می 

صیت و  که هنوز با شخکند. خیلی چیزها بود  رشد  طبیعت، فرهنگ و زبان سوئد  ،  بود که در جامعه 

که با  را، علیرغم این سوئدی   هایها و سنت توانست ترانه می  و کماکان نه اطبیعت او بیگانه بودند.  

ره با لبخندی بر لب به  شته باشد. هموا رد، دوست دا کعادت می آنها  به  ز پیش  اگذشت زمان بیش  

بهار در اطراف درخت آذین شده    در مراسم جشن آغازشده بودند و  متولد  جا  یناجوانانی که در  

کرد. هرگز نتوانسته  کاج شب ژانویه نگاه می  لب به بر با نیشخندی   کرد. اورقصیدند، نگاه می می 

شد، دچار تشویشی  که نزدیک می سوئد  مهم  سنتی  های  ود. جشنز این مراسم بشبود جزئی ا 

ها سوئدی را در شادی  ند. هرگز خود  دار  دشمنی و  با امراسم  این  که   کرد شد، حس می ناشناخته می 

امکان  گرفت. هیچوقت اش می چنین روزهائی دل در  جوانان های ستی ز دیدن بدم دید. ا سهیم نمی 

را در  دخترش  همکارش  ز رفقای  اکند. یکی  ها شرکت  سوئدیری  د که در مراسم عزادابونیافته  

 اتفاقی هیچ  که  تعمیرگاه آمد، گوئی  به قبل  مثل روزهای روز بعد  بود،  داده ز دست  اماشین  تصادف  

خود  مرگ عزیزان  م  ها نیز در غسوئدی دانست که  نبود و می بینی  آدم کوته است. اودسیس  یفتاده ن

دان  زن مانند یک ، که بنظر او  رفتن رااهمیت دادن و در خود فرو  کم  این کنند، ولی  می سوگواری  

ز  کرد. ا می رو  را زیر و  بود، دنیا  فتاده ااو   پسر برای   اتفاقی  اگرچنینبفهمد.  توانست  را نمی بود،  

و نیز  دیگر  مهاجرین  کرد، و گرنه اغلب در مقابل  نمی رک  آنها را د آمد، فقط  ها بدش نمی سوئدی 

کرد.  دفاع می ز سوئد  ازدند،  ه می کردند و طعنمی از کشور میزبان بدگوئی   هموطنان خود که 

و برابری حقوق اجتماعی  انسان بودن  رزشمند  ، تمیزی، ا اودسیس مدیون سوئد بود، بعالوه او نظم 

ین تفاسیر  ا  . با تمامنیستند  خایه مال و چاپلوس ها  کرد که سوئدی اعتراف  باید   نیز دوست داشت. را  

اش بود و  ره دل تنگ ماند، که هموا می باقی  یونان  تنها  ین . بنابرا دانستی خود نمی خانه سوئد را  

کرده و پشت  ترک  که  را دانست که کشوری  می  خوبولی این را نیز  خواست که برگردد.  می   اشدل

کرده  اش ترک روزی که  نبود  کشوری  آن  دیگر  او، یونان  ندارد.  وجود    برایش سر گذاشته، دیگر  
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ین ا  زبان بود و تنهاوئد  سبا بود. وجه تمایزش  سوئد  بیگانه بود که  یش  براقدر  همان  . یونان  د بو

هنگام را  هالب که و نیازی ندارد  بزند   حرف مادری  ان  زببه توانست  می که  باقی مانده بود  برای او  

زبان مادری  کند.   احساس  و نارسادفاع  بی ، و خود را احمق بچرخاند،  راست  چپ و  به گفتن  سخن 

و  داستان   وبدهد  و کافی  سریع  ، پاسخ  کندخود را ابراز  توانست  می آن  که بوسیله   بود ابزاری  

با تنها  تواند  نمی . انسان  کافی نبودند داد، ولی  می آرامش  او به  ها  ینگرچه اکند.   تعریف ای لطیفه 

به سوئد بر  ز یونان کند. هروقت ا زندگی  زند،  حرف می تنها زمانی که  و یا  کند  ندگی  صحبت کردن ز

سفر کند. علیرغم این هرگز  نان  یوبه  خواست از سوئد  شد که می میل  خوشحا، همانقدر  گشتمی 

، معهذا در  طبیعت نبود و اهل دوست   طبیعت ها  و مانند سوئدی کند. گرچه انبود اعتراف  حاضر  

،  رفت نمی جنگل  به شنبه  شد. هیچوقت روزهای  اش برای طبیعت یونان تنگ می اول دل های سال

هوای تنفس در    داد. ولی تشخیص نمی هم ز  را ا  ُرز و میخک گل   چه؟  یعنی جنگلی کلبه دانست  نمی 

های درختان برایش حال و هوای  رگ در ب زوزٔه باد   مدیترانه، دیدن ابرها در آسمان بلند و دریای  

اشان به یکی  ز دوستانفر ا، با چند ننشده بود متولد  شان  آدریانا؛ هنوز پسرو   او  یکبار .  دیگر داشت 

وقت  و بی  طوالنی، که وقت  های پیاده روی ها و بعد  ر پشه آزا ل  بودند. او رفته  اطراف  جزایر  از  

رنامه  بکرد. آدریانا که فکر کرده بود  اشان رفتند، کالفه می  و افتادند  می راه همراه دیگران  بایستی  می 

ز  موقع پیاده شدن ا   . همانهای پاشنه بلند به پا کرده بود رقص خواهد بود، کفش شامل جشن و  

سنلی  زده بودند. آلت تنا نیش حسابی او را موقع آب پاشیدن  نیز خود  ها کشتی پایش پیچ خورد. پشه 

آخرین  و  اولین  . این هایش شپشک زده بود کرد، بین رانمی شدید  خارش   و احساسشد  او متورم  

 بود. بار  

انجام اینکار را  بکند،   دانستسر درگم بود و نمی . هر وقت  داشت  نگاه کرد. عادت اشبه ساعت 

را که   کسیبود،  کرده  شتباه  ا  ماً خانه بود. حت داد. ساعت نزدیک دو صبح بود. وقت برگشتن به می 

در حال    مورچه هزار  ین که  امثل   مور،مور  اش زد و قلب می شور  اشنبود. دل  بود پسرش دیده  

خانه رسید اولین پرسشی که کرد راجع  وقتی به خواب رفته بود، بودند.  اش که به از روی قلب  مارش 

ًً  کرد  . فکر  یانا فکرکرد که به آلینا زنگ بزند آدربه پسر بود. بر نگشته بود.   ً  ،اندخوابیده حتما

دسیس سعی  . اونگرانی نبود شت، جای . پسرک کلید دا شت بخوابد شد. خودش نیز تصمیم دا  منصرف 

و  برداشت  بود  خریده  شهر برای او  مرکز  ز اکند. روزنامه یونانی را که پسرش  کرد خود را سرگرم  

از   متمرکز کند. سرزمین مادری   سیاسیزندگی  در  جاری جدید تحوالت  دور   فکرش را روی رد  سعی ک

شوید. آدریانا همیشه  در حمام می  خود را شد که آدریانا تن  آمد متوجه  حمام میکه از  ئی  سر و صدا 

با هم  که  ای دفعه رین  ز آخای فکر کرد، چه مدت ا لحظه آمد. برای اش می وان خوش  گرم و ز آِب  ا

خود  آلت تناسلی  خفیف در  رآورد. لرزشی  اش سر ب غریزه جنسی خفته  گذرد؟همبسترشده بودند، می 

 کرد. با خود گفت: احساس

 باید چند پشه حسابی نیش بزنه." ینو  ا"

به  نسبت  شهوت  عطش   در آتش اش  تن شان نیز برایش معمائی بود. تا چند سال پیش ابط جنسی وا ر

همین  آیا به .  عادت است روی  نیگویند  می چنین نبود. راستی چرا؟ همه  حال  سوخت، ولی  آن زن می 

کرده،  با اوعادت  بازی  عشق بهست، چرا  اچنین  کند؟ اگر می همه چیزعادت  سادگی است؟ انسان به 

های باندازه دفعه کرد، ز خود می ارا   پرسش که این عادت نکرده؟ هربار  اشه رفتن ولی به شکل را

رسید،  سانتیمتر می پنج  و  پنجاه بسختی قدش به صد و    کهنسان کوچولو  شد. این ا می  قبل متعجب 
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راه   شت. شکل داگام برمی افراشته آرام   با گردنی مان و  رفت. خرا وقار راه میبا   ایمانند ملکه 

.  نگاه کند ز موضعی برتر  ش کرده بود که جهان پیرامونی خود را ا اخوشبختی را نصیب ین ااش  رفتن 

را اش  شته و گردن افراراه رفتن  شکل  نیز  شت. پسر  داقرار  چیز برفراز سرش  که همه  علیرغم این 

 ز او می پرسید: کرد و ا با آدریانا شوخی می گاهی  .  برده بود رث  ابه  مادر  از  

 ز نطفه منه؟" سر ا ین پ"مطمئنی که ا 

رد  آن موا ز  ین هم اداد. و ا خود نمی را ب زحمت پاسخ دادن به اینگونه سئوالت اوآدریانا هرگز  

گویند که  می .  اشخوابیدنزدنش، شکل  بگیرد. نفس  ز نتوانسته بود با آن خو  غریبی بود که هرگ 

در  کرد که  و فکر می او دشوار بود   برایاصطالح  این   درک کند.  می  انتخابرا  اش خود عادات انسان 

اش تحریک شده بود،  . غریزه جنسی است عاجز  آنیری یادگاز او  که  ست  انهفته  درسی  عبارت  این 

اش  بحرکت درآمده بود، پائین در اطراف شکم اش به آرامیز جائی در پشت کله گرمای مطبوعی که ا 

اش  به حافظه   او سر برداشته بود؟ اش رسیده بود. آیا میل جنسیناسلیپخش شده بود و به آلت ت 

روز   آن. آدریانا  ستر شده بودند، فشار آورد. دو ماه پیش بود خرین تاریخی که با هم همببرای یافتن آ

آورده بود.  دنبال دیگری را به  ین یکی آن  ا راحترا ماساژ بدهد. خیلی  خواسته بود که گردنش  او از  

به جای  اش  کلهت، که در  گفکرد و می با او شوخی می . آدریانا  داشتو اغلب سر درد  آدریانا برخالف ا 

نیم نگاهی انداخت، هنوز  خواب  ق  اتا گیرد. به دارد و به این دلیل سرش درد نمی مغز کاه وجود  

 کشید. ز  کنار او دراآرام در   نکرده بود. رفت و خاموش  را چراغ  

دانست که چطور  نمی  شان خجالتی کرده بود. ادر مقایسه با آغاز زندگی زناشوئی رازمان او  گذشت  

شد. ولی حاال او  می متوجه  نبود، او خودش  کار  ین  ابه ترها نیازی  را نشان دهد. پیش خود  باید تمایل  

مشترک ضمن  زندگی  ها  شیده بودند. سال هم نیز خجالتی شده بود. ساکت و آرام در کنار هم دراز ک

اش را پیش  از هم دور کرده بود. باالخره آرام دستهم نزدیک کرده بود، بلحاظی را به ها ین که آن ا

شت کتابی را  اش را روی بینی دا ا در حالي که عینک مطالعه زش کرد. آدریانرا نوا برد و موهای او  

سرعت بر گوشٔه  اش ادامه داد. ولی لبخند ملیحی به مطالعه خواند، به روی خود نیاورد و به می 

 .   هایش نقش بستلب

 ای؟"خسته " 

 زیاد."   نه" 

 ؟" "توچی 

او نیز با  را بوسید. و  اش را پاسخ نداد. با احتیاط عینک او را برداشت، خم شد و او  ل اودسیس سئوا

ب شد. در همان زمان زنگ  ین عکس العمل او متعجرویش آغوش گشود. اودسیس از ا مالطفت به 

 منا کرد: ز ته گلو ت ئی بریده و کوتاه ا با صدا.آدریانا   تلفن بصدا درآمد

 ه." "جواب ند

شده بود، و آنقدر زبانه کشیده بود که  ور  عطش جنسی، آن آتش قدیمی و خاموش در وجودش شعله 

 مست شود. ز لذت سرخواست ا اش می لذت کرده بود. تن ز تمنای  امملو  اش را  تن
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.  تلخی پشیمان شدین کلمات چنان به  ز گفتن ا آینده ا  در زنه." "باید پسرک باشد. دو باره زنگ می 

چنان به تلخی! تلفن دیگر زنگ نزد، تنها صبح روز بعد زنگ زد و این بار پسر نبود که زنگ  

 زد.  می 
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 فصل دوم 

سری  ز یک  شد. ولی بعد امحسوب می ستکهلم ز منطقه سولنای شهر ا ابخشی  بتدا  رینکبی در ا 

 عوض شد و از نواحی تحت پوشش ای طقه تقسیمات من آن در   شهری، جایدر تقسیمات  بجائی  جا

بود، قرارگرفت. ادارٔه پلیس مرکزی منطقه را در  (  ۱۹ولینگبی )ز  که خود بخشی ا ( ۱۸چیستا )

مکان را داشته باشند که اهالی  ین ااپلیس  ین بود که پرسنل  مرکز چیستا برپا کرده بودند. هدف ا

ز با پرسنل پلیس بیشتر آشنا شوند. ولی چنین نشد.  ز نزدیک بشناسند و مردم نی امنطقه را بیشتر 

باز  ، بعدازظهر  تا شش چهار از   ،روزی دو ساعت و تنها  اداره پلیس بیشتر اوقات روز بسته بود،  

که مردم یاد   ل پلیس آشنا شدند و نه پلیس با آنها. و تنها چیزی ین نه مردم با پرسنبود. بنابرا 

بود. آن شب  کی شوکویست  نو کی شب سال  ره پلیس اغلب بسته است. کشیکاکه ادین بود  گرفتند، ا 

ره بود، و به  ترین پلیس ادا. جوان نشکدٔه پلیس بود ز پایان دا ابعد  و  ی شغلی ااولین مسئولیت جد

کرده بودند. دیگران خانواده، بچه و بعالوه کلی  را به او محول  ل شیفت شب سال نو  همین دلی

و  آنشب مورتن بلومکویست، که ادر  او  دیگر  گذاشته بودند. همکار  ت هدر رفته را پشت سر  تعطیال

ز  ا  رفت. مرتب کلنجار می، با خود  نیمه شب بود  بود.   نیز جوان ولی متأهل، و بچٔه کوچک داشت، 

که در   سدی زنگ زد و با او راجع به جکسی   در این وقت شب به باید کرد؛ چطور  سئوال می خود  

را شناخت، صحبت  او  توان هویت اش نمی نامه  گواهی از روی  پیدا شده و بجز  مترو  های  ریل روی  

کرد؟ ممکن بود یکی  ز روی جسد رد شده بود. چطور باید صحبت خر چند واگن مترو ا کرد. چطور؟ آ 

و دفتر تلفن را برداشت و  شت ص نیکوتینی زیر لب گذا . قرو باشدیا فامیل ا از اعضای خانواده و  

شدند، دو نام که  صندلی نشست و ورق زد. به دو نام خانوادگی برخورد که کریستو تلفظ میروی  

)  ۲۰آخری در اوستر مالم هون ) شدند، برخورد که این خوانده می  هیریستو، و یک نام که هیریستوو 

.  کردند زندگی می ( ۲۲و خرهولمن )، وربی رینکبی(  ۲۱اسپونگا، )سکونت داشت. بقیه در مناطق  

اش شدت گرفته بود، و مجبور شد برای مدتی درحالي که دفتر تلفن باز را در مقابل  ضربان قلب 

رٔه پلیس چیستا  ارجی بود، در ادا ین که پدرش خرا بخاطر ا  کیکی  داشت، در همان حالت بنشیند.

را فراموش کند، یونانی بود. پدر زمانی  او  ست خوااش می شدیداً دل که   بکار گماشته بودند. پدرش 

اش هم  ندیده بود، دل را ز آن پس هرگز او  شته بود. ااش برگزادگاهکه او بسختی سه سال داشت، به  

کی  اش بود. کی ه آثار آن مرد ناشناس برای تمام عمر همراهدر حالی ک   را ببیند ست که او  خوانمی 

رث نبرده بود.  ز مادر به ا اسیاه بود که قطعاً   انی درشت و مشکی و چشمرای موهائی مجعد دا

پخش اعالمیه  را صرف  ن نوجوانی خود  را هفتاد، دودهٔه  بود. که در  (  ۲۳)مادرش اهل اوسترشون  

سی پایمال شده توسط  راه احیای دمکرا کرده بود که ادعای مبارزه در   یونانی نی  جوا همراه و تراکت  

نیمٔه تابستان   جشندر غروب روز  شد. او   عاشق او آخر هم   یونان را داشت. دست در  سرهنگان  

وشن  رساحل، پرتوهای  دیدبانی  بلند  ساحل، در حالیکه نورافکن برج  نزدیک  پارک   در ۱۹۷۰سال 

در  و  ر  در همان لحظات پایان ناپذیو   مرد همبستر شده بود آن کرد، با  میرا به آسمان پرتاب  خود  

  مانریخته شده بود. ه چگونه امواج شهوت در درونش  که  کرده بود   حساسا خبری اوج لذت و بی 

نیاورد. دیکتاتوری در یونان    سال بیشتر دوامسه   شد. خوشبختی او خواهد  ر  دانست که باردا دم می 

رها کرد، تا  را  ه چیز  کاریدس نام داشت و پدر دخترش نیز بود، هم . شوهرش که دنیوس سقوط کرد 

هم بشکند. ناگفته  ا در رحکومت متزلزل جدید  کشورش برگردد و  اصطالح انقالبیون به همراه سایر به 

بود که  و  ز بدهی. آخر ابا کوهی ا ماند  رفت. او  کرد خوب پیش نمی ره می که ادا رستورانی را  نماند  

آن بود که در حالي که  ز  امضا کرده بود. پس ا را  های بانکی او  شده بود و پای سفته و  ضامن ا
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فکن برج بلند دیدبانی ساحل که به آسمان  نور ا  تاقش به ز پنجرٔه ا دخترش را در کنارش داشت و ا

کرد، واقعیت را پیش روی خود دید. هم خوشحال بود و هم ناراحت.  می   کرد، نگاهفشانی می پرتو ا 

را بخشی از پروسٔه تحوالت جهانی   مشکالت خود ، درماندگی و  مانند بسیاری از جوانان آن دوره

های آرمانی خود مانند رهبران انقالب  سامی شخصیترا با ا   دانست. جوانان آن دوره فرزندان خودمی 

سامی هنرپیشگان آمریکائی  اشان که آنها را با ا کردند. درست مثل والدینمی  ریگذانام کوبا 

  رقصندهٔ ( ۲۳برگرفته از نام جینجر رودگز ) نام جینجر که  به  قرعٔه او    ری کرده بودند.نامگذا

به    .ُمرد او برای   و انقالب  سیاستآن  از   رقصیده بود، افتاد. پس( ۲۴زیباروئی که با فرد آستیر )

،  شد. طب موضعی، تله پاتی مختلف مذاهب  آورد و پیرو  رو  مختلف  ای  حرفه آموزشی  های دوره 

همراه  را نیز  های آموزشی دخترک خود  ماساژ عضله و طب سوزنی را یاد گرفت. در تمام آن دوره 

توجه چندانی به او  ه و  کرد. بزرگترها عالق میمی بود، اغلب اوقات تنها بازی  راکی دختر آ کی . تشدا

توانست  خودش هم نمی مهری و پشت کرده بود. شت، که او هم با او بی شتند. روزگاری پدری دا ندا

را روی دست باال  و  روزگاری این بود که مردی  فهمید، ا که می چیزی  چطور. تنها  بگوید که چرا و  

او  کوچک  دنیای  در  رسید، آن مرد،  سمان می گرفت، در باالی سرش، آنقدر باال که او تقریبا به آ می 

اش برای کشورش تنگ  که پدر نمرده، تنها دل ی او توضیح داده بود شت. مادرش برا وجود ندا دیگر 

 بود: یده کی پرسشده بود. کی 

اش خود را متقاعد  توانست در دنیای کودکانه " او نمیز همین کشوری نیست که من هستم؟ا"آیا پدر  

دارند که سوئدی  وجود  ین که مردمان دیگری نیز  ا  وجود دارند و یا دیگری نیز   که کشورهای کند،

ر  میدواروز خواهد فهمید، و خودش نیز ا، که یک  گفتمی تند. و مثل او هم نیستند. مادرش به او  نیس

ر گرفت و  نسی قرا ستفاده جکی در هفت سالگی برای اولین بار مورد سو اود که روزی بفهمد. کی ب

ها هنوز  ز گذشت سال های مادرش نبود. پس ا ز معشوقه اطبیعی بود که متجاوز کسی بجز یکی  

اش مرد اعتماد کرده بود. حمام کرد. مادرش به آن  مرد را بر تن خود حس می های آن  سنگینی دست 

وان حمام روی پاهای آن مرد  آمد که در  اش می خواباند. در آغاز خوش را می ها او  شبو  کرد  می 

 های آن توجه شد که نفس کی مقلک دهد. تا آن شب که کی را قل بنشیند، که موهای زمخت پاهایش او  

درستی علت آن را  ین که به اش به باسن او فشار آورد. بدون ا و آلت تناسلی تر شد مرد سنگین 

عملی خالف و غیر عادی صورت گرفت.  بفهمد، متوجه شد که اوضاع آنگونه که باید باشد، نیست و 

و حمام را به سرعت  ر خود خجالت کشید  ز کااهل آمستردام بود، آشکارا اپاتی و  تلهاستاد  که  مردک  

به  مورد  در آن   کی هرگز و بود، رفت. کی نو در انتظار ازابه اتاق خواب که جینجر چهار  و  ترک کرد  

فتاد که او سیزده ساله  تفاق اه نخواهد گفت. فاجعه واقعی زمانی ا. و معلوم بود کچیزی نگفت  کسی

 مردی ولی  .  داشتخود نفرت  بدن  متر  هر میلی ز  ادید  می را در آینه   بود. دختر درشتی بود. وقتی خود 

ود و معلم  بآمریکائی  او  .  نداشت  احساسی چنین  ،داشترابطه   وقتاً با مادرش مزمان  آن  در  که  

به   مجدد   رفتنز  ز جنگ ویتنام، از بازگشت از جمله کسانی بود که پس ارقص بود. ا  آموزش تکنیک 

به  ه بود که با  فتادز مدتی به فکر ا امانده بود. پس   جنگ درسوئد ز امتناع کرده بود و بعد  جبهه ا

  کیکی  بعدازظهر که  روز  بیاورد. یک پول در ، سایگونهای  خانهاز فاحشه خود  های  آموخته کارگیری  

 ویسکی خالی   بطریز میز آشپزخانه نشسته بود، ا ر در کنا تنها  خانه آمده بود، آن مرد  ز مدرسه به  ا

به  خود  دادن آلت تناسلی  فشار  تنها به الس زدن و  او  ین بار خورده. ا  بود که حسابی مشروب معلوم  

مادر  نزد  برداشت و  اش را  در عوض وسائل  نگفت کی چیزیکیروز نیز  نکرد. آن    قناعت او  باسن

و  کرد. در آنجا ا مکان کرد، نقل  می ز شهر یوله زندگی  ایک مزرعٔه قدیمی در خارج   اش که در بزرگ 
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ای کشندهبغض  که چون   ز عقده حقارتی کرد. نفرت ا  پرستاری به خودش   ز نفرت زرگش و ا ز مادر ب ا

کرد.  ی شده احساس می دستمال کثیف و  خود را کرد، می نگاه  در آینه  که  و هربار  فشرد  می را   گلویش

ای کند. چنین تصمیم کوکانه  لمساو را  تن  مردی دست هرگز اجازه ندهد  دیگر  که  با خود عهد بست  

چون بود، تمایالت جنسی او  رشد یافته  بالغ و   و  خوش ترکیب. ظاهر او  بر او داشت متضاد  تاثیری  

آن در درون  کردن   خفه در  سعی  با تمام وجود  که  ای درخشید. غریزه شب می  نورانی در ظلمت پرتوی  

ز این  رادٔه او بود. ا ز ا تر ا اش قوی . غریزه جنسی داشتز پیش سر برمی ا  بیش، هر روز  شتخود دا 

ز تظاهرات  بود. ا متنفر  ز همه چیز  دیگری یافتند. ا ابعاد او   . با گذشت زمان نفرت شتداغریزه نفرت  

و  نظم  ز اآموزشگاه پلیس رو بیاورد. رویائی  که به  شد   باعث  و همین نفرت مهاجرین.  ه تا  گرفت 

نفرت  فش بود  اطرا ز هر آنچه درداد. ا می  ز انتقام را در ضمیر خود پرورش قررات و آرزوئی ا م

یکبار در  سالی که    ری . شهکندترک  را  آور  لمالآن شهر  ست خوااش می دل داشت و با تمام وجود  

لی که جوانان مست بر  دادند و در حامیدان شهر قرار می بُزی چوبی را در وسط   سرمای بیست درجه 

دای کارنوال را در بیاورند.  کردند ا می  شدند، سعیور می آن غوطه ثر شکنندگی یخ نهر آب در  ا

ز  ز خودش فرار کند. ا بگریزد. ا هر  ز شاخواست گذاشته بود، می سر پشت  را    دوران نوجوانی 

، اشسیاهآب  ، نهر با  آبجو  متعفن ، بوی  نانآور خیابانی نوجواهای تهوع و ماچ و بوسه ها زدن الس

رد  آن واو خجالت زده به  افتاده  فرو  گردنی  با  تنها ، که مردان  سکسیئی  ویدئوهای فیلمفروش   کلوپ

کرده   شروع  پیری ایام  در آغاز  که  از مادرش    .نیز  مادرشاز  ها  آن همه  از  شدند،می  خارج ز آنان  او  

.  داشتمرزبندی  نیز  مرد  ا آن  ببگریزد.  همیشه  برای   بزند، حرف  پدرش  به کشور  رفتن  در مورد  بود  

زندگی  او چگونه  که  ،  نپرسید خود   زو ا  نکرد مسئولیت   احساساو  به  نسبت  هیچوقت  که  مردی  

اودکلن  تازه و نان بوی خوش  از   ایرایحه ، فرد  یک نه  بود،  شبح   یکتنها  او در تصور  پدر  کند.  می 

تبار  ز خارجی که ا چیزی تنها  بود، ولی  یک مهاجر  فرزند  شوکویست اگرچه خود   کیرزان قیمت. کی ا

ها  آلبانی  اندازند،ها اعتماد کرد. یوگسالوها پا به یونانی ین بود که نباید  بود ا  ه خود آموخت  بودن 

رسانند.  می قتل  به   خود را  ها دختران خردسال ها و آسیائی سوریائی   ودروغگو  ها  آفریقائی دزدند،  

ز آن  جرات ابرا  رده بود ولیستیز ک مهاجر  را تبدیل به یک اش او  تبار خارجی ین که  اکوتاه و خالصه  

را شیفتٔه برنامه خود  ای عده با نمایشات خارجی ستیزی خود نو  دمکراسی حزب  که  را نداشت. وقتی  

رد و  ها بردا ز لب اسکوت را   که ُمهر  شدپیدا  کسی  باالخره  و با خود گفت، شد  دلباخته  نیز  کرد، او  

  ، درمانده که چه کند؟اشال او مانده و دفتر تلفن باز در مقابل صریح، رک و قابل فهم حرف بزند. ح

یستگاه  اسکوهای ز  اها که معموالً شب خط آهن قطار توسط تعدادی ولگرد  له شده بر روی   جسد

های یا قوطی  کنند و نقاشی  را بر دیوارها  رفتند تا با رنگ یادگارهای پاک نشدنی خود  می قطار پائین  

رفته بود. نگهبان شب  شده بود. آخرین سرویس شبانٔه مترو  یا بشاشند، پیدا ، و  را پرتابآبجو   خالی

مترصد مانده بود که چکار  مدتی کرده بود برای   پیدارا  جسد که  شت. َگنگی  نداحضور  یستگاه ا در 

لبانی  آاهل  ته بازی  کارابور  مو جوان   درگیر شوند. رهبر گنگ که  که با پلیس ست  خوانمی  کند. دلشان 

کرد، قضیه را  می  احساس را  وجدانش  سنگینی گناه شکستن چند دنده و استخوان بینی بر  و بود  

تماس گرفته شود. موقع   عمومی با پلیس باجه تلفن یک ز  ا ناشناسکه  شد  گرفته  فیصله داد. تصمیم  

به پلیس زنگ  که بتوانند  رند  ُخرد ندا ها به اندازٔه کافی پول  ز آن م اکه هیچکدازنگ زدن معلوم شد  

خواستند  خالی آبجو به هرجا که می  هایقوطی فلزی  های . با حلقه ود حلی نبقابل  . مشکل غیر  بزنند 

ی  آلبانو به  کرد  میرا جمع  فلزی  های خورد، حلقه هرگاه که آبجو زیاد می  آنها  زدند. رهبر می زنگ 

مورتن  او   همکار .  بود تنها نشسته   پلیسدر ادره  ، را برداشت  گوشی وقتی که  کی  کرد. کی می تلفن  
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در آنجا  بودند که  کرده  دریافت    نادرستیگزارش  رفته بود.  (  ۲۵) بردبی  مدرسه  به بلومکویست  

کرد   و خواهش گرفت  تماس  کی  براین با کی . بناها بود نزدیکی او همان  خانٔه  .  استدرگرفته  حریقی  

را در   هایش بچهلحظه   یک برای   عیدی  بزند تا شبخانه  بهسری  ندارد،  اشکالی او  اگر از نظر  که  

و  کرد  تلفن  به خانه مورتن  ، حادثه  خبر از دریافت   پسبود.  کرده  موافقت  ی  ککی.  بگیرد آغوش  

بود.  شده  او هم  نگران کی  کی حال .  استنیامده  او خانه  داد که  اطالع او به   همسرش .  او شدجویای  

دختری  مریم  مریم بود.  ت پیش  بلومکویس.  نداشتوجود  او غیبت  برایباشد؟ دلیلی   توانست می کجا 

منتقل شده  به استکهلم  (  ۲۶در تیرپ )که بتازگی از کمپ پناهندگان سومالی بود  سالٔه اهل    نونزده 

ریتره بود، شریکی سالن آرایشی در رینکبی باز کرده  ز ا بود و با یک زن دیگر که او نیز مهاجری ا 

بود که تاکنون دیده بود. قامتی بلند، پاهائی کشیده و الغر   بودند. مریم در نظر مورتن زیباترین زنی 

ای نجیب و ناگهانی  نده درخشندگی یک فرش نایاب، و خ  چشمانی درشت با نگاهی گرم به داشت. او 

دانست که مریم را ختنه کرده و دو باره دوخته بودند  و بلند شبیه صدای ترقه بازی، ولی مورتن نمی 

برود. مورتن بیچارٔه او بود،   رختخواب به  خود  قانونی    شوهر بجز  با مردی  توانست  ین نمی و بنابرا 

های قبل  قضیه با دفعه ر  شد، ولی این باین اولین بارش نبود که عاشق می . ا نست چکار کنددانمی 

ی  در صورتزد. مریم تنها  سنگینی بپردابهای  باید که برای این عشق  کرد. متوجه شده بود  فرق می 

را کار  ترک کند. آیا مورتن شهامت این  فرزندش را زن و دو  که  شد با او ازدواج کند  حاضر می 

ز مناطق روستائی منطقٔه شرقی  از یکی ااو  خود  بود چون  سوئدی  که فنالندی داشت؟ همسرش  

صلیب  د که نقش  کرها احساس می زن سرگردان بود. بعضی وقت د آمده بود. مورتن در بین دو  فنالن

شد.  شکل می مدچار  شد و  او نیز در مرکز شهر یک خارجی محسوب می کند. خود  یفا می اسرخ را  

سخت یک  در بین خیل همکاران سررا  خود  ر بود و  ستکهلم برای او دشوا در ا کردن  کار و صحبت 

که  زد  شمرده حرف می می و  ، چنان به آراکرد. آدم احمقی نبود، و اگر هم بود می  مهاجر احساس

  تاب  وتب  پر  در شرایط  که   در نبود قا اشتالشتمام  با  نیاورد. ولی   به زبان کلمات احمقانه حداقل  

ثر  . مورتن با وجدانی ناراحت و کشش عصبی که بر ادهدنشان  باید که  آنچنان  را  خود  استکهلم 

کی بی صبرانه در  کیکه  جائی  آن دچار شده بود، به قرارگاه پلیس،  ش به ارضا نشدن تمایل جنسی ا

مورتن به محل حادثه رسیدند.   کی و د که پلیس یعنی کی طول کشی ساعت یک .  برگشت انتظارش بود  

ننده  فتاده بود. را رش نکرده. قبالً هم چنین اتفاقی ا بود که راننده مترو حادثه را گزاروشن  ئن  ز قراا

شده رد شده   گم  کهیا حداکثر یک گربه  ز روی یک شیئ و  تواند تصور کند که مثالٔ ا لی راحت می خی

کی پائین رفت که جسد  کی  برای خود دردسر درست کند؟رش بدهد و  ین چرا به پلیس گزا ت. بنابرا اس

تا کنترل کند  ای چنان دلخراش روبرو شد که بسختی توانست خود را را بررسی کند. ولی با منظره 

شد  ای روبرو ه کرد. با صحن جسد نگاهبا عزمی راسخ به جای او پائین رفت و  باال نیاورد. مورتن به 

ش برخورد که در آن  ابه کیف جیبی که برای همیشه در خاطرش ماند. مورتن در حین بازرسی جسد  

راستش یک سکه آغشته    اش همراه دو اسکناس صد کرونی یافت. در جیب سمتنندگی نامه را گواهی 

داشته باشد. کار دیگری  ند  توامی معنایی  چه  خمیر  سکه آغشته به ،  ندیشیدافت. با خود  به خمیر یا

اطالع و  هویت او  تعیین برای  که   دادکی کی تحویل  نامه را  توانست انجام دهد. باال رفت و گواهی نمی 

سپس با تعجب و  و  میلی  بیروی  از کی در ابتدا  ا انجام دهد. کی مات الزم رقدااش ادادن به بستگان 

دستگاه خودکار عکاسی گرفته  در یک   عکسباوجود اینکه  کرد.  گاه  عکس نبه بار   چندین کنجکاوی 

عقب  که با دقت به بلند و مواج بودند  مجعد، موهایش  زیبائی بود.  پسر  که کرد ذعان اشده بود، ولی  

آن را   سالی که هرگز فرصت رسیدن به . سن و  دادمی نشان   تر کمی مسن را  و او  شانه شده  سر  
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دند.  دامی ای ویژه گیرائی  داشتند و به نگاهش   زیادی  ً فاصلٔه نسبتاز همدیگر  ا  هایشنیافت. چشم 

و نگاهی مقاومت کند. با خود  م چشنست در مقابل چنین  توامی  کمتر دختری که  دریافت  کی بخوبی  کی

 :اندیشید 

  رااو    آیا  کرده؟  خودکشی  شت؟ آیا  ر داچکادر ایستگاه مترو   شب ز نیمه ا"او در ساعت دو پس  

 جلوه دهند؟" خودکشی  را  آن که  ند  اکردهرسانده و تالش  بقتل  

آگاهان خبره سررشته کار را در دست  سئوالت وظیفٔه او نبود. فردا صبح کار این  یافتن پاسخ

رینکبی تلفن کرد.    سیس کریستو در بود. اول به اود جسد کردن بستگان  او پیدا  گرفتند. مشکل  می 

را کنار گذاشت. با  کردند  دیگر که در وربی و خرهولم زندگی می  کسی جواب نداد. دو خانواده

شته بود، مست  که گوشی را برداکردند تماس گرفت. کسی  می زندگی  ( ۲۷که در اسپنگاه ) ای خانواده

شد. آنها کسی را به نام پتروس  می  ی شنیده های یونانز گوشی تلفن صدای موزیک و ترانه بود. ا 

یک نام خانوادگی بسیار  گفت که کریستو  کرد و می شناختند. شخص مزبور شوخی می کریستو نمی 

. چکارکرده ؟ به کسی تجاوز کرده یا ماشینی دزدیده؟ او  ست وئد امتداول یونانی مانند اندرسون درس 

ها در منطقٔه اسپنگاه بود.  که ظاهراً مربی تیم فوتبال یونانی کرد صدا فراد حاضر در اتاق را  یکی از ا 

شت. وی کسی را بنام پتروس  بخاطر دارا  آنها  اسامی   شناخت و های منطقه را خوب می یونانی 

شناخت که یک وقتی مدتی موقتاً برای تمرین فوتبال آمده بود، گرچه بازیکن بسیار با  کریستو می 

که با کارهای خطرناک سر و  بدلیل این را  تیم مجبور شده بود که پسرک  استعدادی بود، ولی مربی  

 کی سئوال کرد: ز تیم بیرون کرد بود. کی کار داشت ا 

 چیزها؟ مطمئن هستی؟"  "چه نوع کار خطرناکی؟ مواد مخدر و این جور

سابی در بین  ندیشید، حتماً تصفیه حز پسرک در ذهن خود تجسم کرد و با خود ا و بالفاصله هیوالئی ا

او مهم نبود. اظهارات آن  ین مسائل برای ز ا قع هیچکدام ا گروهای مافیائی مواد مخدر بوده. در وا 

 چپ دست بود.  شت کرد.اش یاد دا اش در دفترچه را با خط بچگانه مرد  

ود؟  و یا پسر کی بکرد؟ که چکار کرده بود؟ کجا زندگی می یندانست، امربی فوتبال چیز بیشتری نمی 

گوشی را گذاشت. گرچه چیز زیادی دستگیرش نشده بود. معهذا به این نتیجه رسیده بود که  بنابراین 

ین صورت دلیلی وجود  غیرا، در کردهای شهر زندگی می مناطق حاشیه  یکی از   قربانی حتماً در

درست  مربی فوتبال  او  شت. بنظر  دااو   مخالفکند. مورتن نظری   ین تیم فوتبال تمرین نداشت که با ا

ز هفت دریا بگذرند که با  . آنها حاضرند ا شناختمی یونانی خود را خوب   هموطنان گفت. او می 

مه دهد. تماس بعدی با  که به تلفن زدن ادا را ترغیب کرد  ین او  بازی کنند. بنابرا فوتبال  هموطن خود  

، بلکه  یونانی نداشت  که گوشی را برداشت لهجٔه کرد. کسی  بود که در وربی زندگی می  ایخانواده

رفته بودند. رستوران آنها نه تنها ورشکست  ز آنجا سالی بود که ا فنالندی بود. خانوادٔه کریستو یک  

خانواده در "حبس"  پدر  این که  شده بودند، و نتیجه   دچار مشکل ادارٔه مالیات نیز    شده بود، بلکه با

کی عجیب بود، که مرد فنالندی  عضا خانواده به یونان برگشته بودند. برای کی نشسته بود،و بقیٔه ا

در دنیای  ها عادت داشتند که وادٔه فوق مطلع بود. معموالً فنالندی ز جزئیات وضعیت خانچقدر دقیق ا 

ین بود که همین مرد  ، انستداکی نمی خود زندگی کنند و کاری به دیگران نداشتند. ولی آنچه کی 

آخرین   ز اکرده بود. پس  خری  مالرشکست شده بود  وقت پیش مغازٔه یک ترک را که و چند   الندی فن
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ای گوشی را  بود. دختربچه کرد، باقی مانده که در خرهولمن زندگی می ای دها خانوا، تنهتماس 

 . بزند خواست که پدر یا مادرش را صدا او  ز  کی ا . کی شتبردا 

 ." خانه نیستند " 

 تو در خانه تنها هستی؟" " 

 ." اندبیدهدر کوچکم هم هستند، ولی خوا برانه خواهر و  " 

 مامان و بابا کجا هستند؟" " 

 ." "رفتن جشن 

 کجا؟" " 

."  رم که در صورت نیاز تماس بگیرم ا. من شمارٔه تلفن آنجا را دا ه"در مرکز شهر، انجمن یونانی 

 چند سالته؟" " 

 ؟" خوایم ... شماره تلفن رو می ش"نه سال، بزودی ده ساله می 

 ." زم نیست. شب بخیر وسال نو مبارک "نه ال 

 سال نو مبارک''. " 

و  جا بجا کرد   را روی صندلی  کی خود  نبود. کی گذران  خوشلدین  معلوم بود که قربانی فرزند آن وا

بود. با  داده را انجام د  ی خووظیفه کند. مورتن  ز  درامیز  روی  را   پاهایشبتواند  که  نشست   طوری 

نشسته بود و  حال ود.  برگشته ب و  را به آنها نشان داده  بود، جسد  گرفته  تماس  آمبوالنس پلیس  واحد  

 :  گفتا خود می کرد. زیر لب بمی حل  جدول  

 شود؟" لعنتی، نشاط زندگی به زبان ایتالیائی چه می " 

 کی گفت: کی

 دویتا''. "ال

 .  ود را شمرد، درست ب مورتن تعداد حروف 

 دونی؟'' چطور تو این جور چیزها را می ''

اش توسط آن مرد آمریکائی لگدکوب  که در نوجوانی شخصیت ینز ااها پیش، قبل  کی که مدت کی

خواست هنرپیشه بشود، جوابی نداد و  اش مین سینما بود و دل راشود، عضو انجمن دوستدا 

ز آنجا  ا راجسد  یک پنج صبح بود. با خود فک کردد، تا حاال حتما ٔ اش نگاه کرد. ساعت نزدساعتبه 

در آنجا  اند.  کرده منتقل    ۴۰ر خیابان دکتر شمارٔه دبه سردخانه پزشکی قانونی که در ساختمان آجری 

گیج   بیادش آمد، سرش  شای له شده کنند. جمجمه ها را مطالعه می مرده های چروک چهره  چین و 

اش تاقه ز پایان کار به آپارتمان یک ا شت پس اداو باقی مانده بود. قصد  ز شیفت اساعت ارفت یک  
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های لکلیز ا اتعدادی رفت قطعا ً می و  که ا در جنوب شهر برود. وقتی( ۲۸) در خیابان دکتر آبلینز 

جمع شده  ( ۲۹دولتی فروش مشروبات الکلی در خیابان روزن لوند )درب فروشگاه خمار در جلو  

مترو  های های قطار در ایستگاههای تونل ز تهویه ادر گرمای حاصل  که بقیه هنوز  اند، در حالی

را  جازه خوابیدن در آنجا  ماریا که دیگر ا  کلینیک در مقابل پلی ( ۳۰ا پرست گورد ) خیابان ماری

ز  ا  النی همه چیز را فراموش کند. قبل وط گرمآب   دوش  یکبا  داشت قصد  بیده بودند.  نداشتند، خوا 

که در رینکبی زندگی   شاید بتواند با خانوادٔه کریستو رفتن تصمیم گرفت که یکبار دیگر تالش کند که  

رنج و درد  یافت و  بار موفق شد. بزودی وظیفه زجر آورش پایان می س بگیرد. اینکردند، تمامی 

 شد. برایش آغاز می دیگری  

ست.  درآمده ا اشان بصدادید که ناقوس کلیسای ده رفته بود، خواب می  یق فرور خوابی عمد آدریانا 

رشد. در فاصله بین  درآمد، بیدادر پی بصدا  ز صدای زنگ تلفن که دو بار پی  در همین لحظه بود که ا 

 به  ً مجدداز گرمای همآغوشی ناگهانی شب پیش  زنگ منقطع تلفن، با تنی خسته و سرمست ا دو  

قعیتی غیر منتظره در  وافهمید که خواب پایان یافته و  خواب رفت. صدای زنگ تلفن ادامه یافت،  

ز  ا.  او در کنار تخت دو نفره قرار داشت  را بطرف تلفن کشاند، تلفن در سمتخود  نتظار اوست. ا

و چندان عمیق نشده بود.  اعمل   آزادیکه به سوئد آمده بود کامالً دگرگون شده بود. معهذا   زمانی 

ست که باید به آن جواب دهد. اودسیس را  ین مرد خانه احتی اگر تلفن ساعت پنج صبح زنگ بزند، ا 

عادت نکرده بود، خوابیده  وقت به آن هیچ  حالتی که آدریانا   باز و چشمان نیمه بسته، که با دهان  

زیر لب غرولندی کرد. او نیز خواب  و   بود، تکان داد. اودسیس نفس عمیقی همراه با ُخرناس کشید 

در  نه الستیک سازی  آنجا که کارخاکه در گیسالود،  ای ، به گذشته دید. خوابی عمیق درعمق زمان می 

برای اولین بار استخدام شد. خواب  که او  و آرام بی صدا نشسته بود. جایی   با ای زیکنار دریاچه 

را که در نزدیک محوطه بیرون کارخانه قرار داشت،  (  ۳۱دار کلیسای گیلنفرش )ساعت بزرگ شماته 

نسبت  اش را  پرداخت که شاید بتواند دلتنگیزد می که او گاهگاهی در بین قبرها قدم می دید. جائی  می 

و  اش گسسته شد. بلند شد  تکان داد، خواب خوش را  اش را تسکین دهد. آدریانا دوباره او  به رفتگان

  نچه که پس رد. آ بردا که گوشی را  دور زد  اش را پوشاند و تخت را  آلت تناسلی های قطورش با دست 

مه چون پتک در تمام طول  ز آن مکالاای ز یادش نرفت. هر کلمه فتاد، هرگز ا ز آن لحظه اتفاق ا ا

 و بود. جوابی نشنید. طرف سیم، در انتظار پاسخ اکی در آن  عمرش بر مغزش فرود آمد. کی 

 هست؟"  کسی  هلو!" 

روی تخت نشسته  و  بهتر ببیند. آدریانا بلند شده بود  را  خود  تا جلو  زد  به هم می را  ها  اودسیس پلک 

 . کرداو برخورد می های تابید، به شانه اتاق می ز پنجره به بود. روشنائی ضعیفی که ا 

 "هلو!'' 

نداشت که نگران باشد. پسرش  در آن لحظه دلیلی برای اودسیس وجود  .کی ُمضطرب بود صدای کی

 درک کند. بفهمد و  آن را  د و یک عمر، یک زندگی الزم داشت تا  مرده بو

 من هستم''.   "بله بفرمائید

 بزبان بیاورد.  در آن لحظه توانست با صدایی   ین تنها کلمه درستی بود کها
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 ی پلیس بیائید؟'' تونید به اداره "می 

 میام''. " 

ک فیلم که بازیگرش خود اوست، تمام جزئیات  لحظه مرگ درست مانند یگویند که انسان در می 

اً  ها پیش فراموش کرده مجددکه سال شود. حتی خاطراتی را  هایش مجسم می ش در جلو چشم ازندگی 

و  ها همه در لحظه مرگ از مغز  ها، عطر گیاهان و گل دشتآورد. چهرها، مناظر و  به خاطر می 

خود میخکوب شد. زندگی   گذاشت، در جایکه گوشی را  ینا سیس پس از گذرند. اودخاطر او می 

که  اش گذشت. خبری  ز جلو چشم لحظه ا با پسرش، چون فیلمی سینمائی در یکپسرش و زندگی  

وزش بادی شدید بر زخمی عمیق و دهان گشوده، دردناک  درد حاصل از  داده بود، چون  او  به  پلیس  

اولین   که برای یش را  هنگام تولد، صدار یک لحظه چهره پر چین و چروکش  بود. پسر مرده بود. د

س فاصلٔه بین  سپ شت، اولین دندان و  هائی که بردام صدا کرد، اولین قدرا  شب او   بار در نیمه 

ه  و هم کالمی نبود. اگفتن  به نگاه کرد. نیازی  آدریانا  ز نظرش گذشتند. به همه چون فیلمی ا  هادندان

دندان  به  را  نگشت سبابه خود  اکه  زده در حالی ز حدقه بیرون ا فهمیده بود، و با چشمانی  چیز را 

  شادر سینه شکسته بود. جیغ نکشید. نفس   خود کند، در  خود جلوگیریز جیغ زدن  اگرفته بود که  

ن سرمای شب زمستان  توگوئی شدیدتریکند.  نداشت که تنفس  حبس شده بود. دیگر هوائی وجود  

 هایش یخ بست. در خود پیچید و بیهوش شد.  در ریه ش هجوم آورد و هوا  اقطب به سینه 
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 فصل سوم 

 ، بلندش کرد و محکم به سینٔه خود فشرد. نتیجه گرفت هایش را  شانه خم شد.  اودسیس روی او  

النی با نظارت یک  طی تمرینات بسیار خسته کننده و طوین روش را در سربازی  نداشت. ا 

کرد. معموالً  میرتش او بعنوان پرستار انجام وظیفه  یستی آموخته بود. در اسادسرگروهبان احمق و 

مری رایج و عادی  رتش ا ذیت کردن پرستاران در ا گماشتند. اکار می یناه  عرضه را بسربازان بی 

او آموختند، آمپول زدن،  که به   نگرفته بود. تنها چیزهائی بود. در سربازی کار سودمندی یاد  

ی تمرینات، زخم واقعی نبود. آمپول در  هوش بود. در همه فراد بی باندپیچی و بهوش آوردن ا 

دیگر  ین از همه هوشیارتر بود. ولی  شد، اهوش محسوب می شد و کسی که بی می بالشتک زده  

ندازٔه یک وزنه صد کیلوئی سنگین  ه ا بحس  شل و بی قعیت محض بود. بدن آدریانا  نبود. واتمرین  

  . ت آدریانا مانند پروانه سبک اسکرد  رقصیدند فکر می . هر وقت با هم می شتدای او تازگی  بود. برا

قصد  به  ینکه یونان را  ز اارا مالقات کردند، چند سال قبل  ین احساس برای اولین بار که همدیگر  ا

روز سوم رقص آنها یکدیگر  ه بود. جشن عروسی برادرش بود. در  و دست دادکند، به اسوئد ترک  

ده بود. مالقات آنها    مردبار مالقات کردند. او بیست و سه ساله، و بهترین رقصندٔه را برای اولین 

هفده سال داشت و چنان با  او بودند. آدریانا  مشتاق رقصیدن با  ده ناپذیربود. همٔه دختران  اجتناب  

مادر بزرگ  آمد. حتی  ز درمی پروا پا به های پنجه رقصید که تمام تنش روی  می بکی  نرمی و چا

 پسندید و به او گفت: را و  انیز   غرغرویش 

 با این دخترک ازدواج کن. پاهاش بال داره." "مادر، 

بیشتری   و بجز رقص خود چیز   که بیکار است . کسی ست ا ز عمل کردن تر اراحت خیلی  گفتن همیشه  

زدواج کنند. و  اتوانستند  زدواج کند؟ آنها نمی اتواند  اش هدیه کند، چگونه می تواند به عروس نمی 

و معاشقه عطشناک آنها بود که اودسیس مجبور بود هر بار با آلت    های پنهانیحاصل کار مالقات 

  کرد که دختر بدی و فکر میشد.دچارعذاب وجدان می . آدریانا نیز  ترک کند را جنسی تحریک شده او  

شد. در همان زمان در ده شایع شد که سوئد به  ز خودش مأیوس می بد. ااگرچه نچندان هم  .  ستا

در تسالونیکی که    و ترله بوری، گیسالود  های ولوو، اس. ک. اف، سآبرد و شرکت ادنیاز   کارگر 

مردم عادی  برای  ها ین شرکت اند. نام ا از کرده ترین شهر بزرگ به ده آنها بود، دفتر موقت بنزدیک 

ر  سآب بتازگی دبسیار جذاب بود. ولوو در نظر مردم عادی مظهر یک اتومبیل پرقدرت بود و  

بهترین الستیک ماشین بود. و  له بوری تداعی  گیسالود و تره  بود. نام شدهاول  دنیا  دور  مسابقات  

های یونانی  زآن دسته ا ی ا بره اصلی یک ساعت با کیفیت بود.  اس. ک. اف مظهر فوالد سوئد که پای

سکوگ  لی، انوبودند. گر ی  سوئد جادوگر بودند، نیز شان  ، چند بازیکن که بنظر نٔه فوتبال نیز دیوا

دیده  "پژواک ورزش" عکس سیمونسون را   مجله در ودسیس خودش  سیمونسون. ا و   لونِد، هامرین 

ین "فرشتٔه بلوند فوتبال" ـ روزنامه اینطور  هرگز ا و  هرگز   او ضربه سر گل زده بود.    که بابود  

دیوار زمین فوتبال چسبانده شده بود؛ در  اه و  شگر داناش بر دیوا نوشته بود ـ که پوستر بزرگ 

نیز موقعی  او   برد. خوداز یاد نمی را  بود،  ز  ز همه در پرواحالیکه در هوا سبک و بی وزن بلندتر ا

که باید از توپ   یناز ا جدا   اوکه  زٔه او، چرا  باندانه  ولی  داشت.  چنین احساسی  رقصید  که می 

عمل  زادی  شد. آ نیز می آمد  می و  طرف ا با سرعت به که  باید مواظب بازیکن مقابل   د،کرمواظبت می 

بسیار  در فوتبال  عمل  زادی  . ولی آ ستا محدود رقص مانند یک شرکت خصوصی با مسئولیت  در  
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ت  معنای پیروزی اسلی در فوتبال به وعمل در رقص شکلی از هنرمندی است.  دی. آزا ستبیشتر ا 

ز سوئد در ذهن خود داشتند. اودسیس بعدها وقتی   که مردم عادی تصور مثبتی اخالصٔه کالم این 

شان با  روپای دهٔه چهل و عدم همکاریا ان درشخاطر موضع نادرست ها به دریافت که سوئدی

ز  ا تر مرفه تر و  متفقین در جنگ دچار ناراحتی وجدان اند، خیلی متعجب شد. مردم سوئد خوشبخت

داد که خوشبختی خود را  ها اجازه نمی اشان به آن روپا بودند، ولی وجدان در ا مردم سایر کشورها  

ها  که سوئدی کرد  ها فکر می که آن را مخفی کنند. بعضی وقت دهند. درواقع مجبور بودند بروز  

سایر کشورهای   سطحمهرا  خود  کشور  که  شند  ترا مشکالت اجتماعی می کشور خود  آگاهانه برای  

 اند را پنهان کنند. داشته  ز آن هائی را که در طی جنگ و بعد ا روپائی نشان دهند و پیشرفت ا

بتواند با تکیه به  که  جز بدست آوردن شغلی  اودسیس   به مخیلٔه هیچ فکری  در اواسط دهٔه شصت؛  

ز اولین کسانی بود  ا وین ا کرد. بنابرا ور نمی زدواج کند، خط"، اداشتبال  پاهایش   که آدریانا، " آن با  

رو با  خوش  دیو مصاحبه کرد، مرا. شخصی که با  کرد معرفی  ها  به دفتر کاریابی سوئدی که خود را  

بود. در تمام مدت  (  ۳۲غربی )اهل گتلند  رسید.  دهانش بمشام می ز  ابوی شراب  که  گنده بود،   شکمی 

و همین   .  داشتو آشنائی  از قبل با  ا ودسیس جوانی بود که ا . مترجم مرد  داشت در کنار خود مترجمی  

آورد. آدم  می یادش  به  رد چاق پدر بزرگ مادریش را  تر کرد. مبرای او تا حدی آسانرا  کار  آشنائی  

  دند و رداد با هم دست دا اقرء مضا و اپایان کار  از  مد. پس  آ  و کنار شد با ا به آسانی می و  راحتی بود  

و همراه یازده  سالمتی با هم سرکشیدند. دو هفته بعد ا محلی یونانی،اوزو، به استکان عرق  یک  

ودسیس جوانی  ا .  . هدف: پول درآوردن برای ازدواج: گیسالود مقصد ر قطار شدند.  وا جوان دیگر س

ها چنین  ن ایده آل بود، گرچه سوئدی ین که یک کارگر مهماو مجرد بود. خالصه ا قوی، پرکار  

طورند که هستند.  ن؟ آنها هما چه بنامیم را  فراد  او   شیااکه  کند  می بردند. چه فرق  نمی بکار  ای را  کلمه 

زیر پل  در  را  همدیگر  آدریانا   واز عزیمت او  شب قبل  .  نبودیده آل  بجز یک کارگر مهمان ا او چیزی  

ز  ی خود را ا گاه خوبی برای آنها بود، که بتوانند رابطه پناهکردند. آنجا   اه مالقات پشت کشتارگ

. اگر گریه  آورد سینه و گلوی آدریانا فشار می ی به رند. بغضچشمان کنجکاو اهالی ده پنهان نگاه دا 

و مایه  ن ا جاز خواست آن شب گریه کند. این تصمیم اتوانست. و نمی . ولی نمیشدکرد آرام می می 

هایش همه  ها و ماهیچه های مغزش، هورمون رگهای اعصابش، سلول، موی  . تمام وجودش گرفت می 

داد و  میاودسیس به او دلداری  . دانستنمی اش را  پایانکه خود   در تالش آمادگی انجام کاری بودند 

همراه خود ببرد و یا  را  او  و  برگردد کارهایش در سوئد،  دادن محض سر و سامان  که به داد قول می 

 بفرستد. آوردن او  برای  کسی را  

 دی؟'' ''قول می 

زیر  که در  را  رک و شورت خود پاسخ باشد، شلواکه منتظر ین و بدون اکرد  آدریانا این سئوال را  

خود. اودسیس  و دنیای رویا  غلطیدند. هرکدام در  . عاشقانه به آغوش هم کشید شت پائین  دادامن بپا  

ر بود  که قرا بار  ولینا برایز تن زنی  میختن و کام گرفتن ا . درآ شتخون در جگردااشک در چشم و  

لذت تنها  بود. این و ناشناخته  کامالً غیر قابل تصور  برایش احساسی  ود  در آینده همسرش بش

  که برایبود. احساسی   ت خدائی خفته ار مقدس برای زیبه معبدی  نبود، بلکه مانند ورود  جسمانی  

 احساسات ز بزبان آوردن شورانگیزترین ست که انسان ایافت. آیا همیشه چنین اکالمی نمی  اشبیان

تواند  رند که فقط سکوت می داریافت که لحظاتی در زندگی انسان وجود  روز د نآ است؟  عاجز خود  

که یک مجری   هائیز نوع سکوت مایز کند. سکوتی نه ا های عادی زندگی مت ز لحظه ارا ها  آن
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اند، بلکه بیشتر  خومی آن فرا   به ر،  ز انجام یک حرکت دشوا اسیرک تماشاچیان را قبل های برنامه 

مستولی  العاده و خطرناک بر تماشاچیان ز انجام یک حرکت بسیار خارق ا سکوتی که پس شبیه  

ز آن  دهد که انسان در تمام طول عمر ا می را نشان  خود  ز  ای اکه زندگی چهره شود، وقتی می 

ز  عضوی ا  کهست تصور کند  توانین اولین بار بود. او هرگز نمی ا ترسیده است. برای آدریانامی 

را  ز شدت فشار وجود او  ، چنین سفت و سرسخت باشد که ا استستخوان  ا ، آن عضو که فاقد بدنش 

کنند، تقسیم کند. آن شب احساس کرد که تمام  تقسیم می هیزمی که با تبر به دو نیمه  به دو تکه، مثل 

بود که  آور  چنان درد  آن عمل  او   ز درآمدند. برایپروابه  ف  اطرادر  هیزم  ذرات  اش مانند  ذرات جسم 

،  هایشگونه به  هائی  زدن ضربه که با  کرد  اودسیس تالش  روز  نهوش رفت. آ ز  ا در آغوش اودسیس 

دنیای   را به او که  کرد  عمل می گونه  همان  نیز هوش بیاورد. آن روز  به را  و  های آرام ا تکانهمراه با  

 نسانآمد ا می  هوشبه که   نسانینسان قبلی نبود. ا آن ا  بار آدریانا دیگر یناقعی باز گرداند. ولی  وا

خطور  اش  هم به ذهن . حتی تصورش دانستنمی هیچ چیز  مورد  ن یدر ا  بود. اودسیس دیگری

تبدیل شد. درد  دیگری  به انسان  دگرگون شد. او  کرد. سرنوشت آدریانا در عرض چند دقیقه  نمی 

که گوئی اعضا بود  تا حدی را دگرگون کرده بود. شدت درد  اش پیچید او  در شکم که  شدیدی  

که  بود    تشین آ نبود، بلکه ا   آتشگرمای  ز  اناشی  کردند. شدت درد  کباب می ش  آتروی اش را  رح جوا

خاکستر  ند و  سوزارا می او  و  ور شده بود  عله بود. آتشی که در درونش ششدت درد  حاصل خود  

 نکرد. رها  را هرگز او    دردکرد. آتشی که هرگز خاموشی نگرفت. ماتم و  می 

گفت  داد و می ری می نگران مردش بود. او را دلدابه حکم وظیفه  آن شرایط دردناک نیز    آدریانا در

و  اودسیس نیز به  شود. ا خوب می حالش   بزودی ، است، یک ناراحتی زود گذر  نیست ی امسئله 

که  ،  که در آن شرایطکمکی بود  این کمترین  دهد.  خود را تسکین داد که به این طریق فرصت می 

آبی را  شد، ربدشامبر  بکند. آرام بلند   وتوانست به ا رد شده بود، می ها وا ماتمی چنین سنگین بر آن

هائی لرزان  . با گامکردتن به  و هدیه داده بود  کریسمس به اعید  ناسبت  که سه سال پیش اودسیس بم

نفس عمیقی کشید. درد   نشست ون والبٔه  پشت سر خود بست. روی  را  در  بطرف حمام رفت و  

و بر وجودش   کرد تسلیم آن نشود، شدیدتر شد که با تمام وجود تالش می اش علیرغم این شکم

 از پا درآورد. مستولی شد. او را 

در آینه  که  مسواک زدن آغاز کرد. به چهرٔه خود در آینه نگاه کرد. کسی    با دوش گرفتن و روز را  

در  . خودش نبود، زن دیگری را  نشناختی افسرده و پریشان بود. آن زن را  ذل زده بود، زناو  به  

زش  نوا اش را  صورت پاک کند،  اش را  خواست اشک که می یناپشت دست، مثل  دید. با  مقابل خود می 

کرد. آدریانا  ین فاصله لباس پوشید و قهوه درست کرد. قهوه خوبی درست می در ا  داد. اودسیس 

یاد  ( ۳۳قهوه درست کردن را از همکارش لوفگرن ) کرد. راز  هوه را سبک درست می ق  همیشه

ولی  شد که تمام خصوصیات زیانبار  بار بجور قهوه دو  گفت بگذاگرفته بود. لوفگرن همیشه می 

برای آدریانا برمال نکرده بود، آدریانا، لوفگرن  ز را  زد. او هرگز این رابریبیرون  خوشمزٔه خود را  

واقعاً   نوشد. آیا خودش که قهوه زیاد می داد  می تذکر   شناخت و مرتب به اودسیس را زیاد نمی 

  تقریباً همسن او بود، مثل او پدر بود و به همان . لوفگرن شناخت؟ مطمئن نبود لوفگرن را می 

اقی  دوست داشت، ولی شناختش از او همیشه در سطح برا  . لوفگرن  وکه ا ای مشغول بود  حرفه 

کرد  دید، سعی می میدر فکر  را  وقتی که او  مانده بود و هیچگاه عمیق نشده بود. گاهی در حین کار  

 اندیشید: کند. با خود می بزند که به چه فکرمی  و حدسبخواند  را  که فکر او  
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 ؟" ر کرد دازدن وا هایش را بست؟ چه فکری او را به لبخند  "چی یادش آمد که پلک 

 گفت:همیشه به خود می 

 ، نه حال''. کند ز یکدیگر جدا می ارا  که ما  ین گذشته است  "ا

مواظب حرکات اوست. تقریباً مطمئن بود  و    زندچوب می را  زاغ سیاه او  کرد که لوفگرن نیز  حس می 

اش  رد. دل داوجود   اشانای در رابطه کرد که مهرٔه گمشده می  حساساند. ولی امند  عالقه گر یکدی که به 

بداند. و متقابالً  و  ز ااو بیشتر  بشناسد را  واقعی باشد. بیشتر او   لوفگرن برایش وجودی  ستخوامی 

مشاجرٔه لفظی بین  او بگوید. یک روز او شاهد  برای ز خودش  او نیز بیشتر ا 

ًِ و لویگی فورمیانی ) ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ و برخورد بود   یار خوشیتالیائی، جوانی که بسا( ۳۴لوفگرِن

ز دلتنگی خود  وقت ا آمد، بود. لویگی وقت و بی اشان می خوش و ز ا ها بجز لوفگرن ا بیشتر سوئدی 

که همه  ینزد. علیرغم ا ، حرف می یتالیا بود در ا ( ۳۵بنام پیسا )  که شهری ش  انسبت به شهر زادگاه

ز  زد. در طی مشاجره او ا اش حرف می ه کشور برگشتن بز  ره ا شتند، ولی هموا دوست دا او را

 که:  کردمی گله   لوفگرن 

 مرا دوست دارند''. تو  بجز  ینجا همه  در ا " 

 د:لوفگرن با خونسردی پاسخ دا

 بدم''. هدر  جاست ز اینار  اش به فکر فرا همه  کسی که ام را بخاطر  وقت خواد  دلم نمی " 

ز زاویه دید  اطرف، ز آن  را ا ها  سوئدیرابطٔه بین مهاجرین و  که مکان یافت  اودسیس ا  روز آن

تنهایشان  و  کنند  اشان ترک  ترسیدند که میها  ز آن اقل بخشی  حدایا و  ها  ها نیز ببیند. آن سوئدی 

که پرنده  شده، بویژه وقتی  که شکار  ایشتن پرنده ، نگه دار نیست رند. آغوش گشودن دشوابگذا

ز دست  بود؟ چرا به آنچه که ا ز خودش عصبانی شد. فکر چه چیزهائی  ست. اا ر اجر باشد دشوامه

طور  کرد؟ همیشه همینفتاده بود، فکر نمی تفاق ا کرد؟ به آن حادثٔه دهشتناکی که اداده بود فکر نمی 

اش هجوم  ن متفرقه به ذهفکار  شد و ا بود. در برخورد با مسائل جدی زندگی، فکرش مغشوش می 

 فکر کرد:  وری داد  دلدا آورد. به خود می 

 ست''. طور ا"انسان همیشه همین 

نداشتند که کالمی بر لب بیاورند. رو به  شد. در سکوت قهوه نوشیدند. جرات نشست و منتظر آدریانا  

ر  قرا   آدریانا ته بودند. اودسیس به گلدان کاکتوس که در کنار پنجره در پشت سر روی یکدیگر نشس

  تاق داشتند. کاکتوس هیچ سالی در ادر  ین گلدان را  که ا شت چشم دوخته بود. بیست سال بود  دا

  ماند که دهانرا می عمیق  ، زخمی  های سرخ درشت آن ود. گل نویه گل نداده بود. امسال گل داده بژا

نصرف شد و فکرش را  در اتاق پی اشیای مشابهی گشت ولی چیزی نیافت. م گشوده بود. با نگاه  

بود. خود  فکار خود  غرق در ا و  اش خیره بود  های دیگری کرد. آدریانا به فنجان قهوه متوجه سوژه 

به  اش را  و گواهینامه . شاید پلیس اشتباه کرده. و یا شاید ا سر او نبوده داد. شاید پری می را دلدا

های رینکبی کارت  کردند. تقریباً نصف بچه می ها چنین کارهائی  دیگری قرض داده. معموالً جوان

ورود به دیسکوهائی که  یا  ر شدن به مترو و  برای مجانی سوا ز آنها  اشناسائی تقلبی داشتند و  
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شد. همین  کرد، بیشتر متقاعد می کردند. هر چه بیشتر فکر می ستفاده می شتند، ا دایت سنی  محدود

ر بود  آلینا قرا م مشاجره کرده بودند. پسرش و دوست دخترش  ین مورد با هآنها در ا  چند هفته پیش 

های نب رستورا اغلبودند.  اودسیس  به رستوران بروند. مهمان  آلینا  که به مناسبت هیجده سالگی  

آنچه که مانع  شود. ولی  رد  واها  ین رستورانبه ا نست  توانمی شتند و آلینا  دا شهر محدویت سنی 

ش ابودند. نتیجه نداده   هرابه رستوران  را  و  اکه  بود  بلکه پتروس  شده بود، نه سن آلینا  ا  آنهورود  

پاره به خانه برگشته بود. روز بعد یک کارت شناسائی جعلی تهیه  پالتوی با   پسرک بود.  درگیری  

کرده  را  کار   یناآیا  کند. پاره  را  د که آن  قول داو  و اکرد   سرزنش را کار او  ینبخاطر ا کرد. آدریانا  

چنین سن و  در نیز  او  خود  گویند.  زیاد دروغ می سال و  شد باورکرد. پسرها در این سن  بود؟ نمی 

شاهزاده  که  پادشاهان پارس  . تنها  ستدوران جوانی ا  ز خصوصیات سالی زیاد دروغ گفته بود. ا

ین  . پسر او شاهزاده نبود، پدرش هم شاه نبود. بنابراشتند نداگفتن  به دروغ  زی  ، نیاشدند میمتولد  

بلند را  صدای با اعالم آنها  شهامت  ، ولی  باورمند بودخود  به خیالبافی  پسر دروغ گفته بود. شدیداً  

رو رقم زده  مقدس خدا که سرنوشت همه در آنجا توسط فرشتگان زیبا خواست به بارگاه نمی نداشت.  

فتاده خواست خدا بوده. او همیشه به خواست خدا گردن نهاده  ا ، دخالت کند. آنچه که اتفاق شدمی 

در  دانست ولی  می حقیقت را  که با تمام وجودش  ینبود. علیرغم ا  اوبار نیز راضی به رضای بود. این 

بود که هنگام زندگی دادن به او  دردی  ، مانند کرده بودمعجزه بود. دردی که در شکم احساس  انتظار  

اً کشنده مجدد  سوزش و  به جهان هستی تقدیم کرد. همان درد  را  که او  اش پیچیده بود. وقتی در شکم 

ز اکه  هائی  ی سالدر طی همه ر بود  که قرادردی  ، بلکه  نه گذرا بار  اینپیچید. ولی   اششکم در 

 اش دهد. عذاب باشد و او  با  باقی مانده بود  عمرش  

سرد بود و   رسید. هوانمی بگوش  موزیک   ها دیگر صدایز انجمن آفریقائی پائین رفتند. ا با آسانسور  

پوشانده بود.  را  ها ساختمانبین   ز یخ سطح آسفالت خیابان باریک ا  ه بود. الیٔه نازکیباران بند آمد

ست. سکوتی دهشتناک  اسوئد  جامعٔه   که خاص ته بود. سکوتی  فرا گرفرا  ای سکوت ساختمان اجاره

را  ای نعرهکه  برود    راه و خشک  ستنداخت، و اودسیس را مجبورکرد چنان را گریه ابه  را  آدریانا  که  

کند. سکوت  خود جلوگیری  ز شکستن و خم شدن  اصدا بیرون بریزد که  پیچید، بیکه در درونش می 

در عوض او سکوت تابستان  ر بود. ولی  دشوااو  کردن به آن برای  وئد مرگبار بود، خو  زمستان س

را  آور بلکه آرامش بخش بود  خفقان اش را که نه های کوتاهو شب روشن بلندش   روزهای با را  

یانا  که آدربماند، در حالیدر سوئد  ها دوست داشت. در دوره حکومت سرهنگان مجبور بود تابستان 

جز  افسر  درش  کرد. برا یونان رفت و آمد می به  بود  رتش  فسر ا که ا اعتبار برادرش  بدون دلهره و به 

. در آن شب او بعنوان  آتن در دست گرفت در  را  قدرت    ۱۹۶۷آپریل  ۲۱در شب هنگ زرهی بود که  

، داشتبعهده  آن را  رئیس و بازداشت  ز پایگاه نظامی وظیفه تصرف رادیو  که ا ای فرماندٔه دسته 

به  بعد  هفتٔه  و  کرد    تصرف فرمانبر  جوان  یک  با خیره سری  را  رادیو  و  کرد. برادر انجام وظیفه می ا

دوست داشت. سیاست تحت هیچ شرایطی   خود رابرادر کوچک  شد. آدریانا   مفتخر سرهنگی   رجٔه د

و پناه او  پشت  حوادث  کرد که خدا در کوران  ه آرزو می او نبود. همیش  و احساسمعیار قضاوت  

برد. همه چیز و  با خود می پسر را  شت.  گذارفت و اودسیس را در گیسالود تنها می ده می به  باشد. او  

حتی برای یک دقیقه.  ، نه یک روز و نه  را. نه یک ماهپسر  بجز  توانست رها کند  کس را می همه  

گیری  کرد. آرام آرام ماهی های کوچک و سرد شنا می ماند و در دریاچه ود باقی می ودسیس در گیسال ا

کند. در آن روزهای تنهائی بود  ود نجوا  صدا با خخود را پر کند و بی متحان کرد که تنهائی  انیز  را  

دیکتاتوری    سازمانگر مبارزه برعلیه در سوئد  که  را مالقات کرد. مردی  (  ۳۶والنیس )آندریاس که او  
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خود جذب   به طرف را در سوئد  مهاجر ساکن  های ز یونانی در صد ابود نود  نظامی بود و توانسته  

اش زندگی دیگر   ز آنا ساسی بوجود آورد. پس اودسیس دگرگونی  ادگی  کند. مالقات با آندریاس در زن

دوست  را اش  ی زندگیدورهز آن  شد. هر لحظه ا می در جلسات، پخش تراکت و تظاهرات خالصه  

 . داشت

 ای بود''. "عجب دوره 

ماهی دویست  که  ای اره بسمت محل پارکینگ اجرا را گرفت؛ او  بازوی آدریانا  گفت و  با خود  ین را  ا

ها در آن منطقه ساخته شدند، پارکینگ  بود، هدایت کرد. زمانی ساختماناش و پنجاه کرون کرایه 

آرام   اند و سپس یگاندر ابتدا راهمٔه خدمات عمومی  در سوئد  تجربه دریافته بود، که  به   مجانی بود.

و بزودی قطعا ًپول  رد  امروز هزینه دا شوند. پول برداشت کردن از حساب شخصی آرام پولی می 

ابتدا  طور بود. در همین هم  خواهد داشت. اجاره خانه   ایهزینه  شخصی نیز واریز کردن به حساب 

جاره خانه  ارفتن قیمت نفت مبلغی بعنوان مازاد کرایه به  باال گرم و گرما مجانی بود، سپس با  آب

کنند.  کم یه را  کراز مازاد ا ریمقدا   کهکشید  طول  نفت، مدتها  ز سقوط بهای اضافه کردند. ولی پس ا 

. ناگهان بخود  دانستهم نمی ؟ خودش . چه اتفاقی اندچیزها تغییر کرده  افتاده و خیلیاتفاقاتی  در سوئد  

ر کرده  ، ناراحت شد. بار دیگر به مسائلی فکشدهفکار خود  باز غرق در ا که  وقتی متوجه شد  و  آمد  

فکر  کرد،  می  فکر بایستمی که  نچه  آکرد. به  فکر می به آنها  قعیتی  مو بایست در چنان  بود که نمی 

. روزی  داشتدوست  را  کار ین باز کرد. ا برای همسرش را  زده در ماشین  جالتنکرده بود. خ

او باشد. از این کار احساس   احترام بگذارد و مواظببه او  همسرش قول داده بود که همیشه  به 

دیگر به چنین حسی نیاز   ز هروقتاین شرایط که خودش بیش  اداد. بویژه در  دست می و  خوبی به ا 

بود که  و معتقد  کرد. ا او فکر می آدریانا خالف  بود. ولی  . همسرش نیز نیازمند چنین احترامی  شتدا

بازی کند. زنی که در کنار او  ها را  قش جنتلمن کند نها اودسیس غیرضروری سعی می بعضی وقت 

اش جا که در توان آن برزمین شود، تصمیم داشت تا  و نقش بیفتد   ز پاشت ادامکان  ابود هر لحظه  

ر  سواز اینکه  ا، قبل  مطمئن کند. آرام ولی   آن زن جلوگیری شدن  نبود از در هم شکسته  یا  و  بود  

خود فشرد.  به سمت خود کشید و آرام به  را  او  ای داد. لحظه  زش نوارا  او های  شود، شانه ماشین  

توانسته کنترل زندگی خود را  کمی آرام گرفته و مجدداً  حساس کرد ر گرفت اکه پشت فرمان قرا وقتی 

 شد.   ز پارکینگ خارجمی اروی پدال گاز فشار داد. ماشین استیشن به آرا پا  در دست گیرد. با  
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 فصل چهارم 

  ها دستگاه تهویٔه نزدیک دههای ز گردش پره که ا سکوت میدان چیستا ُکشنده بود. زوزٔه یکنواختی  

.  بلعیدمی را  تنفس آن   انسان بجایچنان خشک بود که  ایجاد شده بود، سرگیجه آور بود. هوا   بهم 

یک تهویٔه  زیر  برای مدتی در  ود  دوست نداشت. در گیسال اودسیس صدای دستگاه تهویه هوا را  

طول    اش در تمامستز چند ماه در گوش را بعد ا کار کرده بود.  کشید،  می بزرگ که مرتب زوزه  

چنین  دچار  گاهی  ز چند  اهر  نیز  . حاال  کرد احساس میهای تهویه را  شبانه روز صدای وز وز پره 

را    سوت قهوه جوش صدای اند،  اش گذاشته ی روی گوشسرپوشکه  کرد  شد و حس میمی ای عارضه 

 فکر کرد: . با خود  کرد میحساس  خود ا سر  در  مرتب  

شته  رد، نباید تهویه دا دنیا را داتمیز به تمام  سالم و  هوای   صدور که توانائی  ند سوئد  مان"کشوری  

 غیر قابل درکه."  صالٔ. ا باشد

ز ارفته بود که مدل جدیدی ورد که همراه یک تیم کاری به آنجا  اطر آ را بخ( ۳۷اُسترومن ) 

اش ز سن تر ا ارگر، که رفتارش بسیار جوانسرکامتحان کنند. همه غیر از  های زمستانی را  الستیک 

که در  راندند. غروب هنگامی   بدون توقف (  ۳۹)الون تا اومه (  ۳۸)ز نیسان  بود، جوان بودند. ا

را  که دم مسیحا  بخش بود  قدر تمیز و لذت  آنز مینی بوس پیاده شدند، شوکه شدند. هوا  ا  هتل جلوی 

 سرمست شد. ز طراوات آن  کشید و ا  . اودسیس نفسی عمیق ماندمی 

 "اینه اون شب با شکوه سوئد''. 

؛ بلکه ترکیبی  گفت که به آن شفق زیبا که نه زرد و نه آبی و نه سفیداین جمله را در حالی با خود  

وده بود که آن هوای لطیف  اش را گشهای بینی ، چشم دوخته بود. دهان و پره ها بود ز همه رنگ ا

بار  جا، در شمال بود که برای اولین شباع کند. در آن هایش را اهای ریه ل تک سلو خالی تک فضای 

نجره بزرگ سالن هتل  ر جلوی پ بودند، دهمه خوابیده  که  دوست دارد. آنشب وقتی را  حس کرد، سوئد  

های اطراف آن شد. چنان  و دشت ( ۴۰رودخانٔه اومه ) نشست و با چشمانی شگفت زده غرق زیبائی  

ای بود که در سکوتی  لحظٔه عاشقانه آغوش شده بود. زیباروئی جوان هم ن درآمیخت که گوئی با  با آ

زیبائی را که برای بیان آن    همهآن ه بود تا  که زنده ماندینز اار  گذشت. مرد جوانی شکرگزامطلق  

جا خاطرٔه آن لحظه  اش در آن قامت یافت؛ و هرگز هم نیافت، ببیند. در طی دو هفته اای نمی واژه 

ماند  شورانگیز چون جریانی زالل و شفاف در درونش به آرامی جاری بود و خوابی نیمه تمام را می 

جا مالقات کرد. فاصله  را در آن ( ۴۱رقصان باقی بود. کارین ) اش ذهندر  که موضوع آن تمام روز  

و کارین خیلی نزدیک.  بود  دور  ز او خیلی  اشته بود. آدریانا  او تاثیر گذا روی  ز گیسالود  اجغرافیائی  

ای بود که اودسیس خود را با  ره وسیله شد. رقص هموا ای دو بار مجلس رقص در هتل برپا می هفته 

که  بهتر است گفته شود  کرد. و یا این که  می  فراموش چیز را همه  رقصید  کرد. وقتی می می آن ارضا  

شمردند و بی وزنی و رهائی خود را  می و روح او فرصت را غنیمت  بیاد داشت، ولی تن همه چیز را  

اشد،  که طالب تصاحب او بین های یک زن در کنار خود بدون از حرکت و چرخش . ا کردند می طلب 

نپائید که در تمام  دیری  . رقصید، نه برای آن برد. او با جنسیت خود و در درون خود می می لذت 

رد که  قامت داجوان یونانی ا( ۴۳استرومن ) راکنده شد که در هتل توپن  خبر پ ( ۴۲لپلند ) جنوب  

ل هجوم  هتز دور و نزدیک زنان و دختران به های رقص ا رقصد. در شب چون قوئی سرمست می 

که فرقی بین  رقصید و بدون اینمی کشید و با آنها  ها را درآغوش می آوردند. او با خوشروئی آن می 
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بهتر  کسی که  کمال تعجب متوجه شد   کرد. یک شب بامیاشان ؤدبانه تا میزاشان بدرقه مرد.  نها بگذا آ

کرد. آن  اش در هتل کار می ساله  نونزده رقصد همسر کشیش ویلهلم؛ مینا است، که دختر  همه می ز  ا

، شورشی به  نان را جوادر یونان  نظامی   با مردم یونان بود. دیکتاتوری ، دورٔه همبستگی  دوره 

که آنان با  خواه بویژه وقتی  آرماننان  ز طرف جوا گرایشی ا کرده بود. چنین  نقالبی و شهید تبدیل  ا

ارین روزهایش در پشت میز اطالعات هتل  ناپذیر بود. کاجتناب رقصیدند، یان می خدا چون مهارتی  

شد. با ورود او  خالصه می ر  های نصب شده بر دیوا مونی او در آفیش پیرا شد. دنیای  سپری می 

، سبک و بلند به آرامی به  هائی رقصنده اش دستخوش دگرگونی شده بود. جهان دیگری با گام زندگی 

اش پاهای دفاع بود. تنها وسیلٔه دفاع انند گوزنی آرام و خجالتی و بی او نزدیک شده بود. کارین م

بود چابک و سریع   چنانکه در توانش و    گرفتتنمی ای نیز هیچ بهره ها ز آن بلندش بود، که ا 

های سریع و موزون آن جوان یونانی با  یستاده بود و به چرخش خود ا دوید، بلکه آرام در جای نمی 

یکدیگر گره خورد. آیا آنها با یک نگاه عاشق هم   د که ناگهان نگاه آنها به وخته بوش چشم دمادر

تر و  فتاد بسیار عمیق اتفاق  ها در همان نگاه اول ا بین آنشدند؟ شاید بتوان چنین گفت، ولی آنچه که  

غرق   را توصیف کرد. با نگاه در هم فرو رفته و بیشترتر از آن بود که بتوان به این سادگی آن  

ز نام خانوادگی یکدیگر را بدانند. عشق  که چیزی بیش ا ینمستحیل شدند بدون ا یکدیگر شدند، درهم  

رسید و بر سر آنها   بلندابری بود که در صعود خود به اوج و  . ا رستگی واو بود    ای نبود. پیوندلحظه

فراغت سوار  ها در اوقات  اشان را با بارش خود عیان کرد. آن های نهانی رزش سایه افکند و ا 

کردند. اودسیس راننده خوبی بود و  شدند و در اطراف شهر گردش می اتومبیل ساب کهنٔه کارین می

های میانسالی که  ز آن تیپ رانندهخری بود، ا وه بارها در کنار دست سرکارگر خود که رانندٔه کله بعال

ها در مقابل هنر رانندگی کارین هیچ  ینا دچار سردی مزاج در مسائل جنسی اند، نشسته بود. همه 

خجول تبدیل  راند. آن دختر های یخ بسته با سرعت صد و بیست کیلومتر می بود. کارین در آن جاده

شد. اودسیس پس از مدت کوتاهی متوجه شد که کارین به کار  ای دیوانه و خونسرد می به راننده 

گرفت. در تمام وجودش  ز جانش مایه می اندگی  راند. مهارت در رانخود وارد است و آگاهانه می

او با همان مهارت و   کرد. بعبارت دیگرکار می را قادر به این  شد که او  دیده می هارمونی موزونی  

(  ۴۴)فولمن  لوس در کنار رودخانٔه  ای رامنطقه  رقصید. کارین که خود او می کرد  زیبائی رانندگی می 

و  بود که درختان بلند سرتاسر مسیر رودخانه  ( ۴۵)نوردلند   ای در تنها منطقه   ینو نشان داد. ا به ا 

همراه داشت  با خود  فراشته بودند. کارین همیشه یک دفترنقاشی  تمام قد برا زیبائی  با زات آن  موا به  

کلیساهای   کارین با دیدن حرف بود. کرد. بسیار کم . بندرت زبان باز می کشیدو بدون وقفه طرح می 

ر داشت  نبود. کارین اصرا  کشیش  یک دختر  خود  شد. بی جمع می اش قدیمی و زیبا اشک در چشمان

که در طی  ای اید بزرگترین کلیسای چوبی سوئد را که با قرضٔه مردم در منطقه که اودسیس حتماً ب

، ولی  بر سفره نداشتند چند سال درگیر مشکالت اقتصادی بود؛ ساخته شده بود، ببیند. دهقانان نان  

دست با کمال فروتنی به شاه نامه  داشت. دهقانان تهی را می بایست خانٔه خود  بهرقیمتی می خدا 

کرون قرض کردند ولی فقط هزار و پانصد کرون دریافت کردند.  ر  د و تقاضای چهارهزا نوشتن

ابراین درک ضرورت و یا  اودسیس مانند دوران کودکی دیگر اعتقادات مذهبی استواری نداشت و بن

کرد. به کلیسای  عدم ضرورت آن برایش دشوار بود. ولی معنای دهقان بودن و فقر را خوب درک می 

ز دست داده بود، با دیدن  ابود اعتقاد خود را به خدا  ها  رسیدند. او که مدت ( ۴۶استنسله )چوبی در 

مانند سنگ مرمر ایتالیائی زیبا  آن را   های که تخته برخاکستری و قرمز  هایآن ساختمان زیبا با رنگ 

بسیار بزرگ فلزی و  ز دوران کودکی خود را باز یافت. آنجا یک خرگوش ا ایکرده بود، با رقه 
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بار  را که به اندازٔه یک قوطی کبریت بود، دید. همانجا بود که برای اولین دنیاکوچکترین انجیل  

دند، که احترامی را که برای یکدیگر قائل بودند در بارگاه  یکدیگر را در جلو منبر وعظ کلیسا بوسی

. اودسیس در  گذشتمی ز عطش بود  ا  سرشارکه  ها با تنی خدا نشان دهند. روزها با کار سخت و شب 

های جدید چرخ   ندند و مدل راهای خود به اطراف می طول روز همراه با سایر رفقایش با ماشین 

های ماشین او که ولوو مدل  چرخ ز زیر  خشک ا  با صدائیند. برف  کردزمستانی را امتحان می 

ها  آن  شد. در تیم بودند، به اطراف پراکنده می خاطر این کار تنظیم کرده آمازون بود و موتورش را به 

نداشتند و بنابراین او مجبور بود که خود ماشین را تعمیر و تنظیم کند. اینکار را با  مکانیک ماشین  

مند شد. پس از آن بود که هم  و شدیداً به ماشین عالقه داد که استاد شد  القه و دقت انجام میچنان ع

اش را در کارخانٔه  ارش به این نتیجه رسیدند که او بیهوده وقت خودش و هم سایررفقای همک

ود. در  شده بود. کارین کارش زیاد ب زاده  مکانیک شدن ز مادر برای  کند. او ا الستیک سازی تلف می 

کنفرانسی در باره   ها در آنجا ریری یکی از استاندا ادا هتل کنفرانسی در جریان بود. مسئولین 

که به ارتقا  ز این هائی قبل ا نش و توانائی پرسنل برگزار کرده بودند. چنین کنفرانس چگونگی ارتقا دا

ر روزانٔه کارین برطرف  رکنندگان آن سودمند بود. کاسطح دانش پرسنل کمک کند، برای خود برگزا 

آمد. تلفن به همسر یکی و یا مهد کودک فرزند  می که در طی کنفرانس پیش  کردن مشکالتی بود  

ی و یا آوردن پزشک به بالین فالن مدیرکل سالمندی که برای دومین بار در جریان کنفرانس  دیگر

  شب بود که مسئولیت کار ز رسیدگی به این کارها و فرا رسیدن دچار حمله قلبی شده بود. پس ا 

یافت که مسئولیت خود را تحویل کشیک شب بدهد و برود.  شد و فرصت می اش تمام می روزانه 

مالقات یکدیگر   هنگامکردند؟ آنها  چکار می  کنید با دیدن یکدیگرفکر می . ر انتظار او بوداودسیس د 

دیدن یکدیگر شدیداً  از   کردند و ه می همدیگر نگابه  گرفتند. بلکه برعکس حریصانه در آغوش نمیرا  

روشن و بلند خود  ای  خندیدند. کارین الغر و بلند و خجالتی با موهای قهوه شدند و می خوشحال می 

شبانه جوانان   های که آثار بدمستی یستاد و اودسیس در وسط اتاق  ادر چهارچوب در اطاق هتل می 

طرف  کوتاهی به ز خندٔه  کرد. پس ا ایستاد و به او نگاه می ی مشد،جر خوردٔه آن دیده می های مبل  روی 

سرچشمه  ز چه چیز  نشاط و صمیمیت ا . راستی این همه فشردندرا می رفتند و دست هم  یکدیگر می 

کرد که ایکاش کمی شعورش بیشتر بود و  رزو میآ  ؟ بارها اتفاق افتاده بود که اودسیس گرفت می 

ی  قعاً چه چیزیافت که واانداخت و با مطالعٔه آنها درمی های قطور می تابکروی  توانست خود را  می 

می دید، حس  که او را  ینعمیق و نجیب بود که بمحض ا بین آنها اتفاق افتاده است؟ عشق آنها چنان 

نیز او  او  هایش نقش می بست. حتی فکر دهند. خنده بر لب قلقلک می کرد فرشتگان زیر بغل او را  می 

 کرد. خوشحال می   را

آخرین شب را در کلبه تابستانی پدر کارین در شمال استرومن با یکدیگر بسر بردند. گرچه شب سایٔه  

را بر پهنٔه دشت گسترده بود، ولی رودخانه اومه کماکان روشنائی روز را در خود داشت.  خود 

شد. اودسیس برای کارین  علتی برای بیان حقیقت جریان روشن آب رودخانه در تنگنای غروب جبراً  

رد و نه  بدنیا خواهد آورد. کارین نه گریه ک را  او  بزودی فرزند  اعتراف کرد که متاهل است و آدریانا  

موجب شگفتی اودسیس شد. مدتی با  او برخورد  این سر گله و شکایت بر زبان راند.  ز  کالمی ا 

های که چون کودکی خردسال لب ، در حالي زددر آنها سوسو می  چشمان درشت و خمار خود که اشک 

برای کارین  او خیره شد. سرانجام آغوش گشود و او را بسوی خود خواند. گزید به  می خود را  

او معنائی نداشت، آنچه مهم بود، این بود که اودسیس  برای  متاهل بودن او اهمیتی نداشت. هیچ چیز  

که در تالش دست یافتن به  دند. حریصانه چون غریقی  و او در آنجا تنها بودند. آن شب زیاد نخوابی



 آخرین روشنائی                                                                      تئودور کالیفیدس

 

38 
 

فرسوده دمی چند در کنار   کردند. خسته و جستند و طلب می، تن یکدیگر را می جلیقٔه نجات باشد 

سفر طوالنی خود را به مرکز ثقل یکدیگر آنجا که  کشیدند که نیروئی ذخیره کرده و  می ز  درا یکدیگر  

شود؛ مثل محل تالقی آب چندین رودخانه کوچک و بزرگ  تمرکز می ز هر نقطٔه دیگر مخون بیش ا 

ای را  و الیتناهی مصب چنین دریاچه جهت هجوم به یک دریاچه، دوباره آغاز کنند. تن کارین ژرف 

اش  هایش و با تمام پوست هایش، با چشمهایش، با لبماند. اودسیس سرتاسر تنش را با دست می 

لیسید و با حرکات متناوب و آرام  و می بوئید  کرد مینوازش می و را  کرد. کارین ابررسی و لمس می 

حظٔه کوتاه و کرختی تن و جان، به اغما رفتن از  رسیدن ل کشاند؛ تا فرا خود او را به اوج لذت می 

نو در زندگی اوست. اتفاقی  ای  قعه نست که این واداخوب می اودسیس  . ریلذت، خوابی در عین بیدا 

که شکوهش زبانش را بند آورده بود و  ای و وسیع است. واقعه  وسعت همٔه مناظر اطراف زیبا که به  

اشان اینگونه نبود. ابری  کدام نگریستند. عشق . هنگام جدائی هیچاو را محکوم به سکوت کرده بود 

برای    می و پنهانی بسراغش آمده بود. به آرا پنج سال مجددأ   از بیست و گریزان بود که حاال پس  

داشت  که آدریانا که در کنار او قدم بر می ین، تا ارودخود خندید و فراموش کرده بود که به کجا می 

 گفت: 

 جا خیلی سرده''. ین"ا

داد.  ای میدان از پشت قاب بزرگ خود شش صبح روز اول سال نو را نشان می ساعت بزرگ شماته 

داد. تنها و ترسان و  دندان نشان می بود که به آنها  بود، تهدیدی  جا هیبت ساعت مانند هر آنچه که آن 

م و درخشنده و بی معنی جلوه  فشان بود، عظییستاده بودند. همه چیز که در اطرا پریشان آنجا ا 

کرد. سکوت همه جا را فرا گرفته بود و اشیا و اجسام ابعاد هیوالئی بخود گرفته بودند. اگر مردم  می 

 ً های  کردند که نگاهاگر چه سعی می شدند،  کنجکاوانه به آنها خیره می  در رفت و آمد بودند، قطعا

یستاده بودند.  رٔه پلیس ا کردند. جلو در بستٔه ادا مود می پنهان کنند، یا حداقل چنین وان دزدانٔه خود را  

  بایستی به اداره پلیسی که در ولینگبی بود، قع آنها می اودسیس متوجه شد که اشتباه آمده، در وا

ز  کرد ا ، یا شاید تالش می ز چیستا که نزدیکتر بود تلفن زده کردند. فکر کرده بود پلیس ا مراجعه می 

زد. شنیدن  تعویق بیاندابهرا  آن   اشان بود اجتناب کرده و واقعیت تلخی که در انتظار شدن با روبرو  

ر  مجددأ سوا نکرد. پله برقی را    اش سرزنششتباها بخاطر حقیقت برایشان آسان نبود. آدریانا او را  

ر  کوت مطلق سواژ که شدند در سکه کالمی بر زبان بیاورند پائین رفتند. وارد گارا ینشدند و بدون ا 

ز  بدتر اای شد به راننده ین موجب می راند و ااندازه با احتیاط می ماشین شدند. اودسیس بیش از  

کرد. ماشین در  دیر چاق می و  کرد  زود سبک می رد. دنده را  کآنچه بود تبدیل شود. نرم رانندگی نمی 

ز حواس پرتی خود عصبانی شد. گاز  ا ز جاده خارج شود. اودسیس کنار جاده لغزید و نزدیک بود ا 

بسمت خود فشرد  های آدریانا حائل کرده بود و او را  دستش را دور شانه را کم کرد و در حالیکه یک  

ز کارین یاد گرفته بود.  امجدداً به جاده برگشت. توجه به حال دیگران را    و با حرکت آرام فرمان

کرد که کسی نگاهش را   شدن احساسر  خواب بیداز صبح آخرین روزی که با کارین بود موقع ا

ز تخت نشسته بود و  در فاصلٔه کمی ا کارین بود.  کرده   . درست احساساو متمرکز کرده است روی  

اش را  اش را روی او متمرکز کرده بود که عرق. پیشانی کرد. چنان حواس نقاشی می را   تصویر او 

 پوشانده بود. با خود گفت: 

 شد." ر نخواهد  دابچه "هیچوقت 
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ست مزاحم کار او  خواست. نمی که بداند چرا. سعی کرد طوری وا نمود کند که هنوزخواب ا بدون این  

گاهی آلت  حرکت خسته شد. مالفه را کنار زد و حالت صبحی شود. ولی باالخره از دراز کشیدن ب

یگانه و جدی به او نگاه کرد و به کار  کارین با چشمانی نسبتاً ب . شتگذانمایش  بهخود را  تناسلی  

اش از نظر او  فراشتٔه آلت تناسلیبرا  او فهماند که قامت  هایش بهخود ادامه داد. ولی کشش آرام لب 

دو  بار شدیداً احساس کرد که همزمان با  ین ا.   بیدار کرده استرا  او کشش و تمنا   دور نمانده و در 

بین آنها  در  کرد و  اش میدید و لمس ز کشیده بود که می کارینی دراکند. در کنار او زن عشقبازی می 

نست که  دانمی   ر بود، وانتخاب بسیار دشوا  اوکرد. برای  می  اشاحساسکه تنها  کارین دیگری بود  

نسان را شیفته  نچه که ا کند. آ می دید  دهد. عشق حقیقی انسان را دچار خطای  ترجیح می یک را  کدام 

ست که بر  لبخندی  بندد، بلکه در واقع آن ها نقش می بر لب که  ست  آن لبخندی اکند، نه  عاشق می  و

برای او همیشه دو کارین وجود  .  است بندد و پنهانها نقش نمی نشیند، لبخندی که بر لبدل می 

و کارین  بود، ز آن سرشار از لذت شده  لمس کرده و ارا  خواهد داشت، یک کارین که تنش او  

بهاری. آنچه   یحه یک گلستان پُر گل در یک شببود، راای یحه رادیگری که در ضمیرش برای او  

. بعداً هر دو به  شدحس میشد ولی  که دیده نمی یحه بود. کارینی ورزید، آن راکه او به آن عشق می 

  د نگاه کرد. و سیمایتصویری که او نقاشی کرده بود نگاه کردند. اودسیس با غرور به تصویر خو

. آنچه که تعجب او را  شت ندا یش اهمیت چندانی ز چشمان کارین دید. تشابه فیزیکی برا اخود را  

عقب  که به رین در نقاشی خود موهای او را صاف و مرتب  برانگیخته بود، شکل موهایش بود. کا

کرد. تنها  شانه نمی را چنین    ها بود که دیگرموهایشکشیده بود. سال تصویر  شانه شده بودند به 

کرده بود که  ترسیم  اودسیس را  ز  ای اکرد. کارین چهره مادرش بود که موهایش را به عقب شانه می 

عمیقاً تحت تاثیر  شناخت و بهمین دلیل  می را آن چهره اودسیس  و   کرد. می  دید، بلکه احساسنمی 

بماند. گرچه مطمئن بود که  میشه پیش کارین  شد که برای ه مردد   ایقرارگرفت و برای لحظه 

 . آدریانا چشم براهش بود. تواند نمی 

ای فکر  ه برای لحظهو کوچک یافت ک چنان خرد  ، او را  کرد اودسیس زیرچشمی نگاهی به آدریانا  

در   گزید. چند دقیقه بعد اتومبیل را ن خود را می . لب پائی ستجمع کرده ا کرد که خودش را در کنار او  

 ولینگبی پارک کرد.    رٔه پلیسمقابل ادا
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 فصل پنجم 

  بعهدهٔ را  نتظار اوست. شاید بهتر بود تا مسئولیت کار  در ا چه چیز  دانست که  کی شوکویست نمی کی

  کهی  اولی احساس ناشناخته .  ر کند و بخانه رود تر بود، واگذارشدتر و هم با تجربه که هم ا مورتن  

ست بخانه برود؟  اش نخوادلچرا  دانست که  هم نمی شناخت او را نگاه داشت. خود  نمی را  آننیز  خود  

ها افتاد، فهمید  آناش به که چشم این  نشد. ولی بمحض   پلیس رهٔ به اداها  رود آرام آنمتوجه و کی  کی

کرد و   هایش را مرتب شناخت. مو توان  اشان نشسته، می که بر چهره  غمیز  ها را ا اند. انسان کی 

بر لبٔه صندلی نشست،  . آدریانا  ز کرد. اول به طرف زن و بعد مرد. بفرمائید بنشینیداش را درا دست

تر و در پشت صندلی او  ٔه او قرار داده بود، کمی عقب اش را روی شانکه دست ودسیس درحالیا

کرد.  توجه او احساس آرامش می  زکه قرار بود عکس عروسی بگیرند. آدریانا ا  یستاد. مثل این ا

کنار  کی به او اشاره کرد که خود را  کی ر مقابل ذُل زده بود. مورتن ساکت نشسته بود و به دیوا

کنار  را  خود  بود  ز قدردانی  سرشار ا که  رد. مورتن با حالتی  ٔه او بگذابعهدبکشد و مدیریت اوضاع را  

 در آورده بود پرسید: که پاکت سیگارش را  دسیس در حالیسرگرم حل جدول شد. او کشید و مجدداً 

 جا سیگار بکشم؟'' یناتونم  می " 

پاسخ داد،   گذاشتمیز می ز کشوی پائینی روی اش را اکه زیر سیگاریکی با شرمساری درحالیکی

داد که سعی   و با آزردگی ادامه  شتقرص نیکوتین زیر لب گذا  جا سیگارکشید. یک یناقع نباید  در وا 

 شوخی پاسخ داد:رد. اودسیس به کند. برای سالمتی ضرر دا ترک  کند سیگار را  می 

 ترک کرده ام''. را   ر بار سیگار ، من بیشتر از هزا مشکل نیست " 

حکم شنیدن  شت به این محاوره گوش دهد، چون مجرمی که در انتظار  آدریانا که دوست ندا 

چه  برای  زیبا  دختر  کرد؟ آن  می پائین افکنده بود. آنجا واقعاً چکار  ، سرش را  محکومیت خود است 

 آنجا خواسته بود؟ را او  

ذا  معه...  امگفته چیز را تلفنی  همه  ... من  ایمردهپیدا ک را نی  ینطوره که... ما جسد مرد جوا... ابله" 

شما را  آدرس و تاریخ تولد  اسم و  .. ممکنه  .که فراموش بشه ینز اابخاطر رعایت مقررات ... قبل  

 بدونم؟" 

  که در مقابل عکس نگاه کرد. مردی تعجب به کی با  و داد. کی ابه  را  گواهینامه رانندگی خود   اودسیس

دید با  را می کرد. در عکس مردی می ز زمین تا آسمان با عکس گواهینامه فرق  بود ا  او نشسته

که هنوز پسرش در قید حیات بود. با دیدن  ، مردی بر لب با موهائی انبوه   چشمانی روشن و لبخندی

. در  اوست از دست داده پسر اش را  حادثه جان که در   جوانی عکس اودسیس کامالً متقاعد شد که  

 کرد، سئوال کرد: طپید و مشخصات او را یادداشت می بشدت می  اشقلبکه  حالی

کرد ...   ینجا زندگی میها پیش در ا را بنام کاریدس که سال آیا شما بر حسب اتفاق مردی" 

 ؟" یداندیده 

ن خبر آن  اودسیس کمی آرام شد و احساس کرد که یک بار دیگر برای مدتی کوتاه هم که شده شنید

 ست. مکثی کرد و پاسخ داد:فتاده اتعویق ا حادثٔه دردناک به 
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 ." دم که زنش را تنها گذاشته و در رفته دینوس؟ حال اون شیر دریائی پیر چطوره؟ شنی" 

 :  کی آرام گفت کی

 پدر من است''. او " 

 اودسیس ساکت شد. آدریانا سرش را بلند کرد و به او نگاه کرد. 

 ." پیشه ها "مربوط به سال 

ای و  و از برخورد غیرحرفه  مرده  ها پیش  ین جمله را با حالتی بیان کرد که گویا پدرش سالکی ا کی

 شد. پشیمان  آن لحظه  در  خود  نٔه  ناشیا

که حالت  یناش را صاف کرد و پس از ا رد. سینه ین موضوع ربطی به این قضیه ندا ببخشید ... ا" 

 می پرسید: آرا  نشستن خود را تغییر داد به

 سم پسر شما پتروس کریستو است؟'' ا" 

 ست؟'' ا ۱۹۷۴بله. متولد سیزده ژانویه  " 

 شت؟" به تن دادیروز چه لباسی   بله." 

ین  به ا بود. او هیچوقت اودسیس نگاهی به آدریانا کرد. این موضوع در حوزٔه استحفاظی آدریانا  

د.  تکان دااش را  ا چیزی نشنیده بود. آرام شانه رسید که آدریانمی کرد. بنظر  مسائل توجهی نمی 

 ز او پرسید: سیس ا باال کرد. اودآدریانا سرش را  

 انه بیرون رفت چه لباسی به تن داشت؟" ز خا وقتی " 

 کی کرد و گفت:نگاهی به کی 

  نروی آسمش را  پیراهنی که حرف اول ا و  ر  و کت و شلوا یش ...  ا"پالتوش ... پالتوی سرمه 

 گلدوزی کرده ام''. 

 کی جواب داد: کی

جا مورتن تقریباً  در آن "من نگاه نکردم، ولی شاید همکارم دیده باشد. بلند شد و به اتاق کناری که 

 کی پرسید: روی جدول خواب رفته بود، رفت. کی 

 پیراهنش را نگاه کردی؟" " 

 اش بود''. ست کردم؟ نه، نگاه نکردم. ولی یک سکه در دپیراهنش؟ باید نگاه می " 

 تونم ببینم؟'' می " 

که درهم   دید که روی زنش اودسیس را  جا کار خود برگشت. در آن تاق  داد. به ا به او  را  مورتن سکه  

منفجرکرده بود و بقول کارشناسان، از درون  را  شده بود و گوئی که فشار غم و غصه او  پیچیده  
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را  ین حال خود  اآمد. با  اش بند  کی نفس ده بود. کیبود، خم ش گرفته  صورت  ق در درونش احترا

که سکه را که تقریبا  شده بود. در حالی ز عرق خیس اش ا. کف دست پشت میز نشست کنترل کرد و 

 شت پرسید: کدر بود، در دست دا 

 دهد؟'' "بنظر شما این سکه چه معنی می 

 سئوال او توجه به   اودسیس بود که و تنها  ود  شته بدانگه  بسته  هایش را  سماجت چشم با  آدریانا  

ها  اند، متعلق به پسر اوست. چشمها پیدا کرده دیدن سکه دریافت که جسدی را که آن  بمحض کرد. 

شاهدی بر مرگ پسرش بود، به  که  ای  سکهز انتقال تصویر  خواست اکه می . مثل این را محکم بست 

هجوم آورد.   اشبه چشمان هایشز میان پلک اصویر سکه  مغزش جلوگیری کند. فایده نداشت. ت

ر  قراای که  شد. سکه مجسم  ت در نظرش  خود یافکه سکه را در قارچ شیرینی  چهره پسرش زمانی  

  و لبخند خاصرمغان بیاورد. شادی ابود برای او طی سالی که در پیش بود، خوشبختی و شانس به  

ها  کرد. پلک موضوع خاصی فکرمی به  که  یناتن شیرینی بیاد آورد. مثل  بدهان گرف هنگام  را  پسرک  

دید، که تنها  شد و آن سکه را نمی می کور   کرد که ایکاشرا بیشتر بهم فشرد. در آن لحظه آرزو 

نوهایش شروع به لرزیدن کرد. بسختی  . زاآخرین تصویر پسرش در شبکیٔه چشمانش باقی ماند 

فتادن خود از آدریانا کمک گرفت و به صندلی  ز ا ا  جلوگیریرد. برای  داسر پا نگه  را  خود توانست  

او تن  به  اودسیس ز  ا. درد  دانست می ندیده بود ولی همه چیز را  رچه سکه را  او تکیه داد. آدریانا گ 

خود  کی در جای  یک شدندسوختند و در هم ذوب می . چون دو میلٔه گداخته می بودریشه دوانده  نیز  

ه دیگری  که باین ز شده بود، بهمان حالت باقی ماند. مثل دراجلو به اش که  میخکوب شده بود. دست 

ز  آمد و ابخود  کی  تعلق داشت. سکوت دفتر را فرا گرفت و تا مدتی هیچکس حرفی نزد. باالخره کی

ها کمک کند. هر دو همزمان با حرکت  ن تواند به آآنها پرسید که چنانچه به کمکی احتیاج دارند می 

 سر پاسخ منفی دادند. زن و شوهر یک تن شده بودند. 

 رم''. ز شما دا گه اشکالی نداره چند سئوال ا متاسفم ... ا   متاسفم ... خیلی خیلی " 

 اودسیس بلند شد، صندلی را جلو کشید و نشست. سیگار دیگری روشن کرد. 

 باهم دعوا نکرده بودید؟" شب قبل اتفاق خاصی نیفتاده بود؟ " 

 اش؟دعوای او و تخم چشمان   پسرش؟ اش گرفت. دعوا؟ او و  اودسیس تقریبا خنده 

 شتیم''. دوست دا دیگه  ز هر چیز  بیشتر ا را  ما او  " 

 : کی ادامه دادکی

 مثال عصبی و ناراحت؟"   رفتار او غیرعادی نبود؟

ر بود که بعدش پیش دوست  بریدیم ... قرارا "نه. اتفاقاً خیلی خوش بودیم. غذا خوردیم. شیرینی  

 ... آلینا برود''. دخترش  

 آلینا چی؟'' " 

 کنند''. در همسایگی ما زندگی می  هاآلینا روسانیس ... آن " 
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 ز رفتن نگفت؟" قبل ا"چیزی 

ر بود با هم کارت بازی کنیم ... ما هر  گردد ... قرافقط، گفت زود برمی نه. چیز خاصی نگفت ...  " 

 کردیم''. نو کارت بازی می ل شب سال سا

 دیشب با آلینا تماس نگرفتید؟'' " 

 کنم ولی ... کار دیگری پیش آمد''.  نه ... وقتی دیر کرد خواستم به او تلفن " 

 چه کاری؟'' 

ز خود  ای اچرخاند. او اصالً تمایلی به شرکت در چنین محاوره به طرف آدریانا  اودسیس نگاهش را  

 داد.نشان نمی 

 .. مثالً ... سال نو را جشن گرفته بودیم''. .  ما" 

 "همه جشن گرفته بودند''. 

 بدونید؟ همبستر شده بودیم''. همه چیز رو  است. باید شما  خدا بس  بخاطر  " 

 کی که منتظر چنین پاسخی نبود، بالفاصله سعی کرد موضوع راعوض کند. کی

 چیزهاست؟"  اهل دود نبود؟ منظورم سیگار نیست. مواد مخدر و اینجور " 

 ؟" کردیم"من ... ما هیچوقت چنین چیزی رو حس نکردیم ... باید توجه می 

نشان توجهی  وقت به وضعیت فرزندا که هیچو مادرانی  زبان پدر  ز  له اکی به شنیدن این جمکی

 . به آرامی پاسخ داد: شت رند، عادت داندا

 کردید: "شاید بهتر بود توجه می 

 :  اودسیس پرسید 

 ون چیه؟" ورتمنظ" 

  کی سرخ شد و پاسخ داد:کی 

 طوری، تشخیص چنین چیزهائی ساده نیست''. هیچی ... همین " 

 :  اودسیس گفت 

 کردیم''. باید توجه می " 

 آلن کجاست؟" ا" 

ین آدریانا بود که می پرسید. او در تمام مدت آنقدر کم صحبت کرده بود که لحن پرسیدنش چنان  ا

کرد، که این  می نسان گوشزد  ابه یک بار دیگر  قعیت تلخ را وا بود که این  تکان دهنده و ناراحت کننده 
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 اشدانست چه جوابی بدهد. اصالً دل کی نمی . کی رد؟ پسرک مرده فایده دا  ها چهسئوال و جواب 

سرگرم   راببیند. تالش داشت که حداقل او  را  ین زن جسد آش و الش شدٔه پسرش  که ا خواست  نمی 

 زد. بتعویق بیاندا را  آن  کند و 

 ببینید یا نه؟'' او را  تونید  دونم ... که شما می من دقیقاً نمی " 

ای به آن زن درست نبود. اگرچه نگفتن آن هم نیز  ین را گفت ولی حس کرد که گفتن چنین جمله ا

که این دختر    . آدریانا حس کرد نکردکی عقب نشینی  در چشمان او خیره شد. کی نادرست بود. آدریانا  

.  کرد  زشنوا ش را  هایروی یونیفورم او کشید و سپس گونه رد. آرام دستش را  ندارا  و ار  قصد آزا

ز جا  با صدائی محکم گفت و این جمله را  ا . کنم برای آخرین بار هم که شده باید او را ببینمفکر می 

سال نو بود.  اول   عت هفت صبح روز کی به ساعت خود نگاه کرد. پنچ دقیقه به ساکی .  برخاست

را  ین دو انسان  داد انمی  دلش رضاین  . علیرغم ا . خسته بود گذشتاو می وقت خانه رفتن    زها امدت 

که در  بعضاً بخاطر این به مرکز آسیب شناسی )پاتولوژی( بفرستد.   آنها را  کهتنها رها کند و یا این  

ز دهشتناک  ابشویند که  را  جسد   هایخونبیشتری باشد، که بتوانند    صالحیت او نبود، و بعالوه وقت

 نست برای آنها انجام دهد. توا که می  مترین کاری بود ک ینآن بکاهند. ا بودن  

کجاست. ولی قطعاً به ما اطالع خواهند داد. بزودی همه چیز   دونم که اآلن جسد''راستش من نمی 

 روشن خواهد شد''. 

حس کرد. و دو   که در صدای او بود. تمنائی را  بدرستی دریافت کرد پیام او را  آدریانا  دروغ گفت. 

توانست  هر چقدر که الزم بود می  دیگر. حاال  ست منتظر بماند خوا. می جای خود نشست  باره بر 

اظبت  ز اودسیس هم می بایست موزش کرد. ا نواتصنعی موهای اودسیس را   انتظار بکشد. با حالتی 

.  کردفه می خرا  ز درون او  ابدندان گزید. شیون و فریاد  هایش را  . لب بایست قوی باشدکرد. می می 

 پزشک قانونی صورت گرفت. آدریانا پلیس و  یک افسر  ساعت بعد در حضور  دو  شناسائی جسد  

ی تخت مرمری  روکه  ای کالمی برلب نیاورد. اودسیس نیز سکوت کرده بود. جسد متالشی شده 

زیر   ، کفش، وعالمت ، ساعتلباستوانست پسرشان باشد. ولی  ر داشت، نمی پزشکی قانونی قرا

.  باور کنند توانستند آن را  او بودند. جسد متالشی شده؛ پسرشان بود، اگرچه نمی به  بغلش متعلق  

فسوس که  ه بود. ولی ا آدریانا به توالت رفت و با حالتی هیستریک استفراق کرد. تنش بلرزه درآمد

کی قانونی بیرون آمدند، هوا  ز پزشا کهبریزد. وقتی بیرون   ستفراغ نست با ا تواغصه و ماتم را نمی 

شعٔه ضعیف و  اکه  خورشید داده بود   بر کنار رفته بود و جای خود را بهتغییر کرده بود. الیٔه ضخیم ا

پزشک قانونی برای آنها توضیح داد که پسرشان  لیس و  پفسر  بر شهر بتاباند. ا را  خود  بی رمق  

زخمی  حت و  ز هیچگونه جراثری اخودکشی بود. او عالئم دال بر خودکشی کرده. مجموعٔه شواهد 

  چرا با آنها چنین کرد؟ . شدهای قطار مترو روی جسد دیده نمی ز چرخ حاصل ا هایبجز زخم 

و برای اولین بار  در آغوش گرفت. بغض آدریانا ترکید، را  آدریانا  رها کرد و  اودسیس فرمان را  

فرو   هایش در گونه را ها  کشید و ناخنرگی زوزه می گریست. گریه نبود، ضجه بود. چون ماده گ 

فریاد  در کنار جاده متوقف کرد. آدریانا  کرد تا حدی که آش و الش شدند. اودسیس ماشین را  می 

 :  کشیدمی 

 چرا؟ چرا؟'' " 



 آخرین روشنائی                                                                      تئودور کالیفیدس

 

46 
 

فشار در آغوش  مجبورکرد و با  را کرد، ولی اودسیس او  بازوان خود گرفت. مقاومت می در  رااو  

گریست. آرام و  کمی آرام گرفت. آدریانا کماکان در سکوت میو  ، تا بدنش شل شد  خود نگاه داشت 

 نکرد.  رها  را  صدا چون باران تابستان. اودسیس او  بی  
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 فصل ششم 

ند، خالئی عظیم در مقابل آنها دهان گشود. روبروی هم در کنار  تمان خالی برگشتوقتی که به آپار 

ز پنجره به بیرون ذل زدند. ابرها پراکنده شده بودند. قطعاً در آن باال، در  ستند و امیز آشپزخانه نش

پهنٔه آسمان و در ُمجاورت عرش خدا طوفانی شدید بر پا بود. ابرهای ضخیم شتابان در حرکت  

سرد   بستند. خورشید سفر می شدند و بار  تقسیم می تری  نازک های  شدند و به الیه مید. تکه پاره  بودن

آن لحظه  ز  پاسخ انمود. پرسشی بی جا رخ می جا و آننازک گریزان این ابرهای ز البالی  خجالت زده ا 

 بعد در زندگی آنها مطرح شده بود. به 

 " چرا؟" 

ینکه هرگز پاسخی برای آن  عذاب بکشند، بدون ا  آن "چرا؟" زندگی کنند و  ها محکوم بودند که با  آن

توانست خود و  ت با هم و در کنار هم به آن "چرا؟" برخورد کنند. هیچیکدام نمی بایسبیابند. آنها می 

  آنز عذاب وجدانی که به ایا دیگری را بخاطر آن سرزنش کند. معهذا قادر نبودند که گریبان خود را  

داشت پاسخ دهند. چرا ما  ز وجدانشان سر بر می که اهائی  چار شده بودند، رها کنند و به پرسش د

کنیم؟ حادثه تنها تعادل  جا چکار می ینکشورمان مهاجرت کردیم؟ در ا ز  ا؟ چرا  متوجه رفتار او نبودیم 

که با هم زندگی کرده بودند  هائی را را، سال بر هم نزد، بلکه همه زندگی آنها  روحی و فکری آنها را  

عالمت سئوال برد. پسرشان، تنها   در آینده با هم زندگی کنند، زیر که قرار بود  هائی را  و حتی سال 

و   ره با تالش ها در سوئد را کشته بود. هر دو هموا ساس ماندن آناشان و علت و ا مایٔه شادی زندگی 

ر و آسیب برساند. ولی زندگی نشان داده  دیگران آزا به   به او آموخته بودند که نباید در زندگی جدیت  

 رزش قائل شود. موزند که برای زندگی خود ابود که موفق نشده بودند که به او بیا

 خوام اینجا بمونه''. نمی " 

که نخواست بلکه نتوانست کلمه  یننه ا که آدریانا  . او بدرستی فهمید  اودسیس به او نگاه کرد 

 به زبان بیاورد. "خاکسپاری" را 

 ینجاست''. ا، کشوراو  شدهمتولد   ینجاا" 

زنند که مثل اینکه موقتاً  که آنها طوری راجع به پسر حرف می اودسیس این را گفت و احساس کرد 

و با همان لبخند  رد شود  بیماری آنها را ترک کرده و هر آن ممکن است از در وا  بعلت یک 

برده بود. هر  رث  ز مادر به ا شان بنشیند. لبخندش را ا ا، در مقابل که همیشه بر لب داشتشرمگینی  

را   آدریانا آمد و هر بار که لبخند  دید، همسرش بیادش می می رش را  بار که اودسیس لبخند پس 

 ز خود پرسید: آمد. ا ، پسرش یادش می دیدمی 

 " شود؟تکه پاره نمی چرا  ترکد؟  در قفسٔه سینه نمی  اشقلب چرا " 

:  کردر می اطمینان تکرا کن نبود. مرتب و با تلخی و  پاسخی نداشت. آدریانا ول  و  کرد  سکوت می 

 خوام اینجا بمونه''. نمی " 

اش تا این حد بدبخت و  ین تخم چشم ا قانع کند. آخر چطور ممکن بود، پسرش را نست خود  توا نمی 

دید، احساس می را  ر انتظارش بود. هر وقت او  او خبر نداشته باشد؟ چه حریصانه د درمانده باشد و  
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ی اپارچه بیش نبود و با عروسک  ای دختر بچه که  ان  ز همان زمز همان دوران کودکی، ا که ا کرد  می 

همان دوران کودکی هنر نوازش کردن را  ز  او  ابوده. چرا   کرد، مشتاقانه در انتظار او می خود بازی  

و جلب نظر مردان  در دلبری  ز کودکان استاد بود. ولی  ازش کردن و دلداری  ا آموخته بود؟ در نو

ر بود.  ها تقریباً وفادادر تمام این سال و ناشی بود. همسر خوبی بود. و به شوهرش  کامالً دستپاچه 

 .  اشبار که در واقع شانس بدادش رسید. نه تمایل شخصی بجز یک 

داد که  خوشبینی شده بودند. شواهد نشان می  دچارتبعیدی  ی هابود، یونانی  ۱۹۷۴تابستان سال  

روز اودسیس در شرکت در جلسات و  ست. شب و  حال سقوط ادر نظامی در آتن  دیکتاتوری  

شد. او شیفته و دنباله رو آندریایس  بر آتن خالصه می  حاکمتظاهرات بر علیه دیکتاتوری نظامی  

که  ینخودش، شده بود. آندریاس در طی مدت زمانی کوتاه بدون ا  زا، مردی نسبتا مسن تر  واالنیس 

های تبعیدی تبدیل شده بود. همه به  و چگونه به رهبر بالمنازع یونانی کسی دقیقاً بداند که چطور  

احترام خاصی قائل بودند و مشتاق مالقات و هم صحبت شدن  او  دادند. برای  های او گوش می حرف 

ز هفده تا سی  و بیشتر عمر خود را اکه ا زدند. شایع بود  او با احتیاط حرف می بل  او بودند. در مقابا  

در جزیرٔه  ها  مدتپایان جنگ داخلی    زمختلف گذرانده بود و پس اهای زندان ر سالگی در  و چها

زندانی و مورد شکنجه و  (  ۴۸و نیز در زندانی دیگر که در جزیرٔه ماکرونیسوس )( ۴۷کورفو ) 

در دست گرفت در مرز پنجاه سالگی  که حکومت نظامی در آتن قدرت را  وقتی . قرار گرفته بود  آزار 

ین نبود که زنی خواهان  ا زدواج او توان گفت که علت عدم ا زدواج نکرده بود. بجرأت می بود. هرگز ا

که در طول  است  مردی  ترین کرد که او جذاب فکر میبودند. آدریانا  مند  و عالقه به ا ها  او نبود. خیلی 

داشت و همیشه لبخند  عمرش مالقات کرده. برخوردش مؤدبانه، و رفتاری فروتنانه و دلپذیر 

.  شتدا آنسوی چهرٔه کریه و تاریک زندگی را تجربه نکرده، بر لب   معصومانه کودکی را که هنوز

ز دست داده بود، بازیافته  نی ا رسید که پدرش را که در ایام نوجوا اودسیس شیفته او بود. بنظر می 

اش بازی شطرنج  نی و تنها دلخوشی رسااش نامه . حرفه بود کمرو  و  گوشه گیر   ست. پدرش مردی ا

شدند  می  جمع ها کافه در  یا و  کردند  می  . آنها یا ورق بازی نداشتند ای شطرنج عالقه  ده به  بود. مردان 

کرد.  ماند و در خلوت خود، با خود شطرنج بازی می ن اغلب تنها می رسازدند. بنابراین نامه و گپ می 

نشست  سفید می های کرد. یکبار در کنار مهره عایت میاصول را ر زین و  ادر بازی با خودش تمام مو 

نشست و حرکت  در مقابل مهرهای سیاه می زد و  می دور  را  داد، سپس میز  حرکت انجام می و یک 

را شکست دهد، بدون اینکه موفق شود. بارها  کرده بود که خود  ها سعی داد. مدت می  نجاممقابل را ا 

خود  تواند  می کسی  کند. آیا فکرمی و  ند  خارامیرا  اش ، چانه برلب لبخندی تنها نشسته  که  شد دیده می 

رسان منزوی را  نامه  فکر معمائی بود که در طول زندگی  ین  برخود پیروز شود؟ ایا  دهد و   شکسترا  

  های دادگاه وزیع نامه، احضاریه نه اش به توز پی سال کار روزاال  مشغول کرده بود. سا بخود  

خبری  حامل  گاهی  شد. اگر  ده خالصه می ز  مهاجرینی از  اهائی  نامه ها نیز به وقت  بعضی و   رتش ا

کاری زیاد آن را به  با مخفیکرد، که بعداً  ر انعامی دریافت می چک پولی بود؛ مختصحیاناً  او یا  خوش  

 کشیش گفته بود: داد. چرا که کشیش ده می 

خواهد  ئی  سودجو   ماتم آنها نیز غم و  ز  ا ، بزودیکند  ری بهره برداخوشحالی مردم   ز  "کسی که ا

در تمام طول  و  کرد  می  سپری را  خود   رسان به همان شکل زندگی آرام و بی جنب وجوش کرد. نامه 

تنها  ین ا  به او هرگز فرصت نیافت که   شکست دهد.که در بازی شطرنج خود را  زندگی تالش داشت  

.  شد. خون جاری ده نیز چنگ انداخت بر  داخلی  جامٔه عمل بپوشاند. اختاپوس جنگ  خود   آرزوی
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که جو  خاطر  ین او عادی تبدیل شد. بیشتر به نه  ی روزاعملبه جمعی  های دسته . اعدامز خون ا  سیلی

.  راده معلم  ها  را بقتل رساندند. فاالنژیستها کشیش  دارند. کمونیست زنده نگاه   وحشت رارعب و  

چی ده را  ناقوسها  دعاوی را. کمونیست وکیل  ها  سالخی کردند و فاالنژیست را  ر  بخشداها کمونیست 

هر  .  وحشتترس و  یجاد  ، امنطق داشت   یکهمگی  ین کشتارها  رسان را. ا ها نامه االنژیست فو  

ین درنده خوئی در انسان فروکش  که ا رسید  روزی فرا خواهد  . آیا  شتداپیدر  را  دیگر  سالخی قتلی  

رسان فرصت نداد  امه به ن زمان  تواند برخود و نفس خود فائق آید؟ بین رود؟ آیا انسان می ز  و ا کند  

بعنوان پاسخ  خود  ت دردناک  که پاسخ خود را بیابد و خودش هم آنقدر درایت نداشت تا به سرنوش

 گفت:می بیاندیشد. او همواره  

 کنند''. تکرار می را گذشته خود  اشتباه کردن، اشتباهات   ز ترس اها نسانا" 

که کشتارگاه  جائی  ، ده ز در خارج ا او را به محلیالدن  ز آن جا  ین آخرین جملٔه او بود. و پسا

  وقتی اودسیس به گذشته فکر  و اعدام کردند. بعدها بود بردند  ها  ها و کمونیست فاالنژیست مشترک 

کرد که  می زندگی کند. و فکر  ندازٔه کافی زنده بماند و  ، که پدرش نتوانست به اکرد، با خود گفت می 

به  را  بود که او  زاده شده بود که قربانی شود، و همین سرنوشت مختوم ارز نبود. او  مبپدرش یک  

از خیلی لحاظ شبیه پدرش بود. با همان  قربانگاه کشاند. آیا او هم زاده شده که قربانی شود؟  

انی  قربین بود که او سرزمینی را که مردمش یا  اوجه تمایز آنها  خصوصیات و ساختمان بدنیی. تنها  

 جستجو را  آندریاس پدری ر سیمایترک کرده بود. باین دلیل بود که د  شدندمی جالد متولد  یا  و  

ای بنام کمیته  کمیته  کرد. آندریاسز دست داده بود. او نیز مانند پسرش با او برخورد می کرد که ا می 

در سوئد تشکیل داده بود. به شهرهای  های تبعیدی  یونانی از  یونان، متشکل  در  سی  مکرا دز  دفاع ا

که  مدتی  ز  کرد. هر ا گفتگو می  واعضا و هواداران کمیته مالقات  ا  بو  کرد  می سفر  مختلف سوئد  

وقت  دیر  ها تا  غلب شب ارها  کرد. در این دیدا اطراق می اودسیس خانٔه  در  فتاد امی گیسالود  به  گذرش  

ود. این  انتخاب شده بزدند. اودسیس به ِسمت دبیر کمیته شهر گیسالود  رف مینشستند و حر می بیدا

:  ین بود که در موردش صحبت کنند و مثالً بگویندِسمت موجب افتخار و شادمانی او بود. عاشق ا

 رفیقمان، دبیر کمیته شهر گیسالود''. " 

اعتراضی   مردی که بدون هیچ  آن اودسیس سابق و پسر  دیگر ِسمت بناگاه دگرگون شد. او  ین  با ا

را  درک کرده بود و قصد نداشت که خود  را  رزش خود  اکه   کردند، نبود. بلکه مردی بود اش  سالخی

زنانی که شجاعانه بخاطر  شیفتٔه شنیدن سرگذشت مردان و  ز هر چیز  . او بیش ا رزان بفروشد ا

ز اعتقادات خود دفاع کرده و جان  خند بر لب ا های اعدام لبجوخه  های خود مبارزه، و تا پایآرمان 

تر از  ی تابناک عمیقاً قوی های قدیم به آینده ن آندریاس بود. اعتقاد کمونیست ز زباباخته بودند، ا

کامل  ، گرچه  گشتزبان می در باره آندریاس زبان به  که  اعتقاد مسیحیان به بهشت برین بود. شایعاتی 

کرده  بدفعات شکنجه را  ز شایعات بود. او  تر اواقعیت زندگی او دردناک شت. حقیقت دانبود، ولی  

رداده  بودند. بعبارت دیگر به اشکال مختلف، سیستماتیک و غیر سیستماتیک مورد ضرب و شتم قرا 

. حاضر بود بدون  شتدابه تعجب وا می را  بودند. با وجود این برخورد آندریاس با جالدان خود همه  

 :  و پرسیدز ا یک شب اودسیس ا. بخشدبه را  شرطی آنها  و  هیچ قید  

 چکار خواهی کرد؟" او  مالقات کنی، با  را ها آن ز ابار یکی  اگر یک" 

 دیدم''. را  ها  نز آ ااتفاقاً یکبار یکی  " 
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 "چکار کردی؟" 

 م''. اش کرد"به یک آبجو دعوت 

 کردم''. اش می "اگرمن بودم خفه 

لتی است که ما  کردی. چنین برخوردی زیباترین خصمی  موقعیتی چکار  در چنینکه  نی  دونمی هم  تو  " 

ز باورهایمان  اما بهتر  ها و برخوردهای خصلتمان نیست. بعضاً  ز اعتقاداتاریم. شخصیت ما بدتر  دا

 ین هم خود معمای بزرگی ست''. ا. که  ستا

 آندریاس  قع شیفتهٔ واداد. او در  هایشان گوش می حبت نشست و به صها می آدریانا گاهی در کنار آن 

ز نگاه کردن به  نداشت. ا نیز  آن را  به  ف  کرد، ولی در عین حال شهامت اعترا می تظاهر ن. بود

اش خسته  هایش و آن چشمان خاکستری شوخ طبع پیشانی گرد و بلند آندریاس با همٔه چین و چروک 

گرفت  را در آغوش می خود   اش کند. کودک نوزاد بنشیند و نگاه  هاخواست ساعتاش می شد. دل نمی 

، با همان حالتی که  کشیدکنار نمی  راخود  بدهد  شیر  خواست بچه را  که می . وقتی  نشستجا می و آن

زنی در حضور دیگران انجام    تقریباً بندرت که  ، عملی  شتگذابدهان بچه می نشسته بود، پستان را  

بمکد. دهان بی دندان  بیشتر  ایچند قطره داد که پسرک  می فشاری  دست پستان را  با  نیز  گاهی  داد. می 

کرد. هر قطرٔه  چسبید و به آن مانند موهبتی الهی نگاه می اش می پسرک چون َکنهَ به پستان برهنه 

ود، نه تنها برای  ری وجود آن زن الزم بیش نیازی حیاتی بود. آ غلطید برا میکه بدهانش فرو  شیری  

گفت.  داد و آن پیرتر که سخن می ان که گوش می مرد نیز. آن مرد جودو  ، بلکه برای آن  آن پسر 

کرد. در آن  تحریک می اش را  اش پستان سفت شده ها هر یک بنوعی در ضمیر پنهان حضور آن

اودسیس قطعأ   ند؟کنمی   چه فکر  دیدن پستان لخت من با  مرد  اندیشید، که این دو  لحظات با خود می 

س چی؟ این مرد میانسال که تقریبا تمام زندگی اش را  خواهد جای پسرک باشد. ولی آندریااش می دل

کند؟ آرمانی که نه تنها دیکتاتوری  صرف مبارزه در راه آرمانی بنام عدالت و برابری کرده چه می 

های حاکم بر جامعٔه  عدالتیبیو   ر کوب کرده، بلکه افشا ترو لگدنظامی در سرزمین مادری آنرا  

فقر   ودر نظام کمونیستی نیز بهمان میزان گذشته دستخوش نابرابری   نسان نوینکه اینو ا شوروی 

شتن فرزندی بود؟ آیا او نیز در آرزوی  دادر آرزوی  آیا او نیز .  سترد کرده است، نیز خدشه واا

داد و به پسرش  نها گوش می های آنشست و به صحبتآدریانا در کنارشان می  داشتن زنی بود؟ 

در  هائی بود که سرنوشتش رقم خورد. نه  ته دل باخته بود. در تداوم چنین نشستداد. ناخواسشیرمی 

ز کارخانه زنگ زدند.  آندریاس مهمان آنها بود، ا  که شب   اش. یک و خون   ستارگان، که در وجودش 

اودسیس پرسیدند که  ز  شده بود. ا گر با مشکل پرسنل روبرو  شیفت شب بدلیل بیمار بودن دو کار

مانند نهرهای سرکش بهار،  و  . اتوانست دارد؟ روشن بود که می د شب کار کند؟ توانش را  توانمی 

اش را در  تامل و اندیشیدن، زن و پسرش را بوسید ورفیق ای قوی و پر قدرت بود. بدون لحظه 

روی رودخانه  ز  که ا( ۴۹ز روی پل قدیمی نیسان )ا گام عبور آغوش کشید و براه افتاد. هن

یستاد و به جریان آب رودخانه که با صالبت و  اای شد، لحظه کارخانه منتهی می ٔ شت و به جاده گذمی 

ست، چرا که  آرامی در گذر بود نظر افکند و با خود فکر کرد، جریان آب رودخانه عین عدالت ا

د شد.  شدن آن شد. روزی فرا خواهد رسید که چهره این دنیا نیز انسانی خواهتوان مانع جاری نمی 

آن روز پسرش با افتخار از او یاد خواهد کرد. اودسیس قصد نداشت زندگیش را صرف شکست  

چنگال  ز  انسان ارهائیو  صرف برچیدن پلیدی  را  زندگی خود  و  نیرو  که  خواست  دادن خود کند. می 
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مردم به خاطر خطاهای    زرسان نحیفی باشد که مرتب ا خواست مانند آن نامه التی کند. نمی عدبیو فقر  

ری  که از آنها فرمانبردابرای اینطلبید. نیازی به این کار نبود، مردم خود کسی را  ناکرده پوزش می 

 . کند پیدا خواهند کرد

ن تنها بودند حکمفرما شد. پسرک در  آندریاس در آو با رفتن اودسیس سکوت در اتاقی که آدریانا  

ر داشت آرام خوابیده بود. آپارتمان دو اتاقٔه آنها در طبقٔه دوم یک  ا خود که در اتاق خواب قر رهگهوا

د، قرار داشت. هوا در بیرون  بوموسمی ساختمان مشرف به میدان که همواره دستخوش بادهای 

 رسید: ز آدریانا پ شد. آندریاس اتر می تاریک و تاریک 

 ای؟""خسته 

داشته باشد، با عالمت سر پاسخ منفی داد. خسته  را  او  نگاه کردن به  که جرأت  بدون این  دریانا آ

پوشانده بود. جریان خون در  هایش را  کف دست طپید. عرق  می  به شدت اش  نبود، هراسان بود. قلب 

پس از آن مرتکب شد،  ملی را که کرد. عمی   را حستا حدی شدت یافته بود که حرکت آن رگهایش  

روی صندلی برخاست و بطرف  ز  از حرکت خود متعجب بود. آدریانا  ره ا ز یاد نبرد و همواوقت ا هیچ

ست بگوئیم لرزان چون برگ خشکی که در معرض وزشی سخت باشد،  بهتر ا یا  آندریاس رفت و  

گذاشت. جرأت نگاه کردن به  خود گداخته  های ه گرفت و برگون را  او های  آنجا کشاند. دستتا خود را  

اش بر تن لرزان خود متمرکز شده بود. تنی که در آن لحظه گوئی متعلق به او  گاه شت، نندارا او  

هایش تنها  لبکه  یستاده بود،  نبود. آدریانا نبود، آدریانای دیگری بود که در مقابل آن مرد نشسته؛ ا

ز آتش  طوفانی، زنی بود سرشار او زهدانش فاصله نداشتند. در آن لحظٔه  چند سانتی بیشتر تا شکم  

ها بود آن  میخکوب شده بود. عطشی که مدت عطش و تمنائی غیر قابل مهار که در مقابل آندریاس  

  پسرش ز تولد  احریص و تشنه نیافته بود. پس  ها بود که او خود را چنین  ز یاد برده بود. مدت ارا  

و سردی احساس  کنواختی  نوعی ی یشهازش یافت. در نوااودسیس نمی در  را گرما و شور   آن دیگر 

ز آن گرما و عطش پیشین  ا ستند ولی خوامیهایش تشنٔه یافتن او نبودند، او را  دست  دیگرکرد.  می 

سوخت. با  شده، می که یک لحظه هم برای  شور حتی  و  گرما   آندر آتش باز یافتن  نبود. تنش   ثریا

رگهای ضخیم آن بیرون زده بودند، غرق بوسه کرد.   کهرا  آندریاس   هایدستاش پشت  گرم های لب

کرد. آندریاس از جای خود تکان نخورد.  می   بیشتر تحریکرا  هایش او  انگشت های روشن کنار نرمه 

.  هایش جاری بود، دیدکه بر گونه شکی را  نگاه کرد، ابه چشمان او  و  سر بلند کرد  که آدریانا  وقتی 

 آرامی گفت: به 

 ت نیست''. "این درس

آرام شنید، در واقع پژواک غرش  ای چون زمزمه بود. آنچه که آدریانا  دیگر  ای بگونه قعیت  وا  ولی

ها حرمان و سکوت و اجبار سرکوب شده بود، تحلیل رفته  فریادی مهیب از درون او بود که طی سال 

با  را  دان او رونیسوس بیضه ردوگاه نظامی جزیرٔه ماک. در او به پچ پچی آرام تبدیل شده بود   بود

با آتش سیگار سوزانده بودند.  دفعات  به  را ضربات پوتین درهم شکسته بودند. آلت تناسلی او  

دی شود.  توانست صاحب فرزنرده خوب شده بود، ولی دیگر هیچگاه نمی واکه جراحات  ینعلیرغم ا 

شوق و   قدرت و نه به زیرا که نه به   کرد زنی را مالقات کند،ز رهائی از زندان جرات نمی پس ا 

ای که آدریانا را برای اولین بار مالقات کرد. مالقات با او حفره تمایل جنسی خود اعتماد داشت، تا این 

ز شدت تحریک بلرزه  اش سر برداشت، وجودش ا در پریشانی و هراس او گداخت و تمایل خفته 
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که  توانست  خواست و نمی اعتماد کرده بود. نمی درآمد. ولی او همسر مرد جوانی بود که به او 

اش  از زندگي  گشت. بخش زیادیخودش نیز بر می ین تنها مربوط به اودسیس نبود. به خیانت کند. ا 

صل سادٔه انسانی توانسته بودند  چند ا  بندی بهرفقایش تنها با پایو  کرده بود، او  در زندان سپری  را  

بود.  ری و خیانت نکردن  نسان باقی بمانند. ساده ترین این اصول پایدا سرافراز بیرون بیایند و ا

 : بوسید و به آرامی گفتهایش را  در موهای او فرو کرد، لب هایش را  ، دست برخاست

و از  خیانت کنم  حاضرنیستم به دوستم  ی  العبور بگذرم که با تو باشم، ولز هفت کوه صعباحاضرم " 

 او بگذرم. 

اجبار فرو داده بود دهانش را خشک و تلخ کرده بود.  کشید. بغضی را که به تی نفس می آدریانا بسخ

زبانش چون سنگ چخماق سفت و زبر شده بود. همدیگر را بوسیدند، سپس آندریاس خود را عقب  

که  رفت. وقتی مبل پهن کرد و به اتاق خواب  روی را  واب او  کشید و همه چیز تمام شد. آدریانا رختخ

رفت.  رٔه کودک را تا حد امکان به خود نزدیک کرد. بالفاصله بخواب ز کشید، گهواتخت درا   روی

اودسیس همبستر شده بود سوزش شدیدی  با  اولین بار   که برای و فرسوده شده بود. روزی  خسته  

آندریاس در  از همآغوش نشدن با   بود. آن شب نیز همان سوزش را  در زهدان خود احساس کرده

اش قهوه را آماده کرده بود. در چهره رون خود احساس کرد. اودسیس صبح از کار برگشت، آدریانا  د

(  ۵۰برو )شد. در چهرٔه آندریاس که بالفاصله پس از صرف صبحانه راهی نی هیچ چیز دیده نمی 

ای شاره کدام ارا مالقات کردند بدون اینکه هیچ  شب چند بار دیگر یکدیگرز آن  اشد، همچنین. پس  

که  شد می  احساسبه آنچه که اتفاق افتاده بود بکند. تب آدریانا فروکش کرد، و پس از مدتی چنین  

همه چیز رویا و خوابی بیش نبوده. یک سال بعد از آن واقعه حکومت نظامی در آتن سقوط کرد و  

ز فرودگاه آرالندا برای  پرواز ا یونان بازگشت. صبح روز   ی اولین کسانی بود که به جمله  آندریاس از

خداحافظی با آنها تماس گرفت. آدریانا بر حسب اتفاق تنها بود. اودسیس به کارخانه رفته بود.  

را  افت او  شنید لرزه بر اندامش افتاد. و در آن لحظه بود که دریاو را   آرام و دلنشینکه صدایوقتی 

آورد که کودکش را در آغوش داشت و همین  خود شد. شانس . از خود بی  ستز دست داده ا دیگر ا 

مر به او کمک کرد که دوباره تعادل خود را باز یابد و به دنیای واقعی باز گردد. آندریاس با صدای  ا

 آرام خود گفت: 

 "هرگز فراموشت نخواهم کرد''. 

.  وید بگتوانست  سفری خوش" کرد. چیز دیگری نمی یش آرزوی " و تنها برا   پاسخی به جمله او نداد.

جمالتی مانند، "فراموشت نخواهم کرد"، "در خاطرم هستی " و " بیاد تو هستم " دردش را دوا  

اندام پُرش و درخشش  ، بوی هایشلب  رزشمند و خواستنی بود، طعم گساکرد. آنچه که برای او  نمی 

.  تربود شایسته ین سکوت توانست کالمی بر زبان بیاورد. بنابرا در وصف آنها نمی  چشمانش بود. که

زندگی ادامه یافت و با گذشت زمان همه چیز را فراموش کرد. همه چیز را که نه بلکه، تقریباً همه  

بوی  داد، نمی را مرد   ز او تنها رایحٔه دلنشین اندامش در یادش مانده بود. آندریاس بوی چیز را. ا

ندگی یک انسان نیست، هفده سال در  شت. هفده سال مدت کمی در زدارا  نَمور  های زندان و دخمه 

داد، همراه جریان  زندگی ادامه می مفهوم کِل زندگی یک شخص باشد. آدریانا به تواند به میردی  موا 

ز همه یعنی  اتر  ک زجری دهشتنا سمت درد و  به را او  حوادث  رفت. و در این گذر بود که  می 

رحم  او  داد. زندگی به  ز دست  ارا  اش  جگر گوشه ،  سوق داد. او پسرش رادرد زیستن  ترین  کشنده
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خاک،   تنها یک او با عزیمت خود  ترک کرد؟ آیا  اش را  که وطن به زندگی رحم کرد، وقتی او نکرد. آیا  

نیکبختی خود را   که با مهاجرت خود سرنوشت وا این کرده بود؟ یترک  ده را  یک یا  و یک زیستگاه  

خود در   ز زبان مردم روستای ازیادی  های آدریانا در کودکی حکایت رقم زده بود؟دیگر ای بگونه 

در مورد مرگ انسان و جهان نقل  کهن را  ای مورد " طالع و قسمت" شنیده بود. مردم افسانه 

وقت،  هیچمرگ )عزرائیل(، که  النوع نوعی وجود داشته بنام ُرب الگویند در قدیم ربُ کردند. می می 

داد. او بر چگونگی گذران زندگی  نمی نشان   به انسانضروری چهرٔه خود را  بسیار  رد  جز در موا ب

توانست  و می خواست  می شت. انسان ُمختار بود آنطور که  ندا گونه کنترل و دخالتی هیچ ها انسان

میم بگیرد:  در مورد آن تص توانست نمی  نها یک مورد وجود داشت که انسان خاکیکند. تزندگی  

بدی و  اشت. و این یک قرارداد  النوع مرگ بر مرگ انسان و حتی خدایان قدرت مطلق دامرگ. ربُ 

که  در زمانی  کردند، و درستمی  فراموش را  ها همیشه آن  بود که انسانجهان  یش  ز اصول پیدا ا

النوع مرگ  نداشتند، بناگاه ربُ   در انتظارش نبودند و حتی کمترین آرزوی روبرو شدن با آن رالقاً  مط

این احساس   حساس مرگ. آدریانا به داد. ا نشان می  اش را شد و چهره در مقابل انسان ظاهر می 

نیز   اوکند. خود  می   ترک نیز  کند، خودش را  میترک  را  اش وطن که  شد، فکر مرگ. کسینزدیک می 

کند. خدایان هرگز چنین گناهی را  رها می که  ن شهریست  میداز همان مردم کوچه و خیابان و  اجزئی  

یش خوش آیند نبود. شاید تقدیرش  حساسی شود. حس مرگ برا اخواست تسلیم چنین  بخشند. نمی نمی 

ز  ز خود زندگی بود، زجر بکشد و ا ا  ش ش بیاکه عمق و حجم  ز غمی ا زنده بماند و چنین بود، تا  

 درون متالشی شود.  
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 فتم فصل ه

بار  در آشپزخانه نشسته بودند. طنین صدای زنگ تلفن این آدریانا   زد. اودسیس و تلفن زنگ می 

رغبتی به برداشتن   ز آنهادهشتناک بود. هیچیکدام ا رسید. پژواک صدا  بگوش می ای دیگر  بگونه 

پرسیدند که کدام یک باید  ز هم می  اداد. به یکدیگر نگاه کردند، گوئی  خود نشان نمی ز گوشی تلفن ا 

داد که هر  داشت؟ باوری قدیمی به آنها هشدار می را  توان این کار   یکرد؟ کدامبردا بار گوشی را  این

در آن شرایط تحمل شنیدن   کردند. رها  خود حال  به فتد. تلفن را  اتفاق می تنهائی ا به  بندرت ای  حادثه

را  نو  سالو بی معنی  تلفنی و تبریکات متقابل  صله گفتگوهای  حوبعالوه  اخبار ناراحت کننده و  

درآمد.  یکبار دیگر بصدا  و باید ادامه یابد. زنگ تلفن  رد  دارا  نداشتند. ولی زندگی قانون خود  

در  رفته. چه مدت بود که آنها  ه پایش خواب  اودسیس از جا برخاست و با کمال تعجب متوجه شد ک 

که خواست گوشی  دست مالش داد. باالخره وقتی با را  ه بودند؟ دست و پای خود  همان حالت نشست

صدای زنگ قطع شده بود. با صدائی نه چندان بلند، تقریباً برای خود و شاید هم  رد  بر دا تلفن را  

 برای آدریانا گفت: 

 " "حتما لوفگرن بود.

بود که از همسرش جدا شده   لسا  زد. سهنو زنگ میلوفگرن معموالً هر سال صبح روز اول سال 

به یونان سفر کرده بودند. لوفگرن که یازده   که آنها تعطیالت تابستانر بود  ین قرا ز اا. ماجرا  بود 

صرف قایق  ی خود را  ز سال را درگیر تعمیر ماشین بود، هر سال چهار هفته تعطیالت تابستان ماه ا 

ثر  ابر  بود،  ( ۵۱شت. موتور قایق او که مدل ولوو پنتا ) دا و قایق نسال ا کرد. آن  ش می اتفریحی 

نداشت که موتور نوئی بخرد. چند  ز حد فرسوده شده بود و او نیز توانائی مالی کافی  کهنگی بیش ا

ا یکدیگر صحبت کرده بودند ولی هر بار به  امکان تعمیر موتور قایق باودسیس در مورد  و  او  بار  

بودند که عمر موتور بسر آمده و دیگر قابل تعمیر نیست. موتورها نیز مانند انسان  ین نتیجه رسیده ا

ز بیست سال با وفاداری خدمت  ابیش  نیز  میرند. آن موتور فرسودٔه ولوو  شوند و می اند، پیر می 

رت با  ز مشو ا لوفگرن پس  آرام به خواب ابدی فرو رود.د که دیگر  و بوین این حق اکرده بود. بنابرا 

ز بازگشت  ابه یونان بود. پس  او  همسرش، تصمیم گرفتند که به یونان سفر کنند. این اولین سفر  

یش چرب  ی یونان گرم، غذاو هوا انظر  چندان خاطرٔه خوشی برای تعریف کردن از آنجا نداشت. به 

یه  کرااش را  مه و خد  دیگر که قایقی بادبانی سوئدی   اخ و فضول داشت. با چند بود و مردمی گست

ش متالشی شد. همسرش با  افتادند. و در همین سفر بود که زندگی ، شریک شدند و براه ا کرده بودند 

شت و  درماندگی دلباختٔه ناخدای کشتی شد. او یونانی جوانی بود که در حدود سی و پنج سال سن دا

د. در فریفتن زنان میانسال و بادهای  روی زمین بودر  و فریبکاری موجود  هر نوع حقه بازی  ستاد ا

ظاهر فریب دیگر مهارت داشت. لوفگرن با چشمان خود همه چیز را   هایحقه کلی  و  سرسخت دریا  

کرده بود و  نست بکند. سکوت اختیار توانمی دید و شاهد از دست رفتن همسرش بود، ولی کاری می 

ها  که تعطیالت آن ینود. ولی اشتباه کرده بود. بعد از ا ر بود که با پایان سفر همه چیز تمام شمیدوا ا

هفته دیگر و در هفتٔه سوم لوفگرن   دیگر در یونان ماند. و بعد یک هفته   تمام شد، همسرش یک 

در  که  خواسته بود که ویالیشان را  او  ز  اطالق کرده بود.  تقاضای دریافت کرد که زنش از او  ای نامه 

کرده بودند، بفروشد و سهم او  و تعمیر  را خریده   رنج آن بود و با عشق و  ( ۵۲)  منطقٔه سگل تروپ 

صرف سرمایه گذاری  جدیدش  همراه معشوق  سهم خود را   اوبرای او بفرستد که  هرچه زودتر  را  

العمل خود نیاورد و عکس روی  به  ولی  خورد  فگرن یکه  خرید یک کشتی بزرگتر کند. لوبرای  
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کاری نکرد، نشست و چندین بار نامه  خیلی خونسرد با مسئله برخورد کرد. هیچ دی نشان نداد.  شدی

که مضمون نامه را عمیقاً فهمید و دانست که چه اتفاقی برایش افتاده، رفت  با دقت خواند. وقتی را  

.  پاشید و کبریت کشید   ز خانها روی بخش زیادی را   آنآورد و  بشکٔه بنزین را    ژز داخل گاراپائین و ا 

الزمی بود  ربع ُگر گرفت و فرو ریخت. پانزده دقیقه درست مدت زمان  یک  ویالی قدیمی در عرض  

دیر  دیگر رسیدند  که آنها  به محل حریق برسانند. وقتی را  خود  نند  های آتش نشانی بتوا ماشین که  

  ریآن و نیز دلدا ز گسترش اآتش و جلوگیری   دهند، فرونشاندنتوانستند انجام  بود. تنها کاری که می 

بود که ناگهان  لوفگرن بود. او برای آنها توضیح داد که در زیرزمین در گاراژ سرگرم لحیم کاری 

ز  که ا ه شرکت بیمه  ز هم ز این توضیح همه خوشحال شدند، و بیشتر ابشکه بنزین آتش گرفت. ا

شد  نزین در گاراژ و لحیم کاری لوفگرن در آنجا معاف می ری ب بدلیل نگهدا   پرداخت هرگونه غرامت

کرد و نه دچار درد سر و مشکالت ناشی از  ین لوفگرن نه پولی بابت ویال دریافت می و بنابرا 

حت شد و معتقد بود که او  شد. تنها این همسرش بود که خیلی ناراتحقیقات پلیس و شرکت بیمه می 

اودسیس حقیقت  ه به جائی نبرد. تنها را   یت کرد. ولی شکایتشعمداً خانه را به آتش کشیده و شکا

ی برا جائی  که  را ز سوختن خانه اودسیس همکار خود  دانست و او نیز سکوت کرد. پس ارا می 

، با  گیرش نیامده  وقتی که آپارتمانی کند و تا  خانٔه او نقل مکان به کرد که  دعوت   شتزندگی کردن ندا 

جان ها دوست صمیمی دو  آنآن  ز  فراوان قبول کرد. و پس اری کند. لوفگرن با سپاسگزا  آنها زندگی 

البته  گفت: آنها مانند کون و شورت بودند، که  بقول آدریانا که بشوخی می در یک قالب شدند و یا  

تقریبأ دیگر   ین واقعه زمانی اتفاق افتاد که اودسیسا . یک کون ست و کداممعلوم نبود کدام شورت ا

شان اغلب انظامی خانه از دست داده بود و تنها بود. در دورٔه دیکتاتوری  اش را  اکثر دوستان یونانی 

  خوردند. آنکردند و می ز هر آنچه که در یخچال موجود بود سرهم می ئی از مهمان بود. غذا مملو ا

های رقصیدند. اکثریت قاطع یونانی خوانند و می داغ سیاسی بود. سرود می های ، زمان بحث زمان 

مهاجر در مبارزه برعلیه دیکتاتوری نظامی فعال بودند. دورٔه فعالیت سخت و خستگی ناپذیر بود.  

کبار آنها با  کردند. یفشاگرانه سازماندهی می اکردند و تظاهرات و جلسات سخنرانی  نشریه چاپ می 

یونانی عامی در زندگی تصور پیمودن   زیاد بود که یک مسافت آنقدر پیما به ایسلند سفر کردند.  هوا

کرد. در آن دوره آندریاس رهبر بالمنازع آنها بود.  اش خطور نمی چنین مسافتی هرگز به ذهن

نظامی  های ز پایگاه ا یکی ا که در فرودگاه کفالویک از هواپیما پیاده شدند، متوجه شدند که آنجوقتی 

ز نگهبانان  ابزبان انگلیسی بود. هر یک  کار همه  های و دستور العمل  ر،خارداهای آمریکاست. سیم 

و  بودند  ز ساکنین سواحل مدیترانه  حداقل صد و هشتاد و پنج سانتیمتر قدش بود. آنها که خود ا 

 ً ز  اجتناب ابا  ان بلند باالی آمریکائی متعجب شدند. مردان قد بلندی نبودند با دیدن سرباز  عمدتا

ر  نس ناتو در آنجا برگزابه ساختمانی که کنفرا را  با پلیس و با اصرار زیاد خالصه خود   درگیری 

ز  ا در آنجا، جلو ساختمان، فعالین ضد فاشیسم ایسلندی و همچنین پلیس قبل شد، رساندند. ولی  می 

دند. جوانان  ها نیز به درگیری با پلیس کشیده شیگر درگیر شده بودند. آن آنها حاضر بودند و با یکد

های خارجی دل خوشی نداشتند، به کمک پلیس شتافتند و درگیری شدت  ز کله سیاه اکه  ایسلندی 

ز مدتی درگیری با پلیس همه مدافعان دمکراسی در یک ساختمان بزرگ در  ا بیشتری یافت. پس 

را محاصره   فتند. پلیس و مدافعان ناتو که خیلی هم پرخاشجو بودند، آنها همان نزدیکی موضع گر 

های ساختمان را شکستند. محاصرٔه ساختمان در تمام طول شب  کردند. و با پرتاب سنگ تمام شیشه 

شدن و  تنها کسی بود که تجربه زندانی  ادامه داشت. آنها عمالً در آنجا زندانی بودند. آندریاس  

زندان و  ز  اطرات خود  شت. او در تمام طول شب خونسرد بود و با تعریف خادایس را  درگیری با پل
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های های مختلف در جزیره میکرونیسوس آنها را سرگرم کرد. اودسیس ترسیده بود. طرف رگاهقرا 

را ز مدتی پرسه زدن خود  رفت. پس ا ز ساختمان گریخت و بیرون  صبح دیگر طاقت نیاورد. آرام ا

اش زنده کرد.  را در ذهنونان  اش حال و هوای یهای سوزنی ر قبرستان رکیاویک یافت که درخت د

رفت. در آنجا مردان و زنان  مدتی طوالنی در آنجا نشست و سپس قدم زنان به سمت ساحل دریا  

رده  شان صدها چین و چروک ریز حکاکی ک ابر چهره دریا  باد و  که ردپای سوز سرما  را  ماهیگیری  

صحبت کند.  زبان انگلیسی  که با او به سعی کرد    هاآن زاگشتند. یکی  ز صید شبانه برمی بود، دید که ا 

نه  ز آنجا دور شد. دزدا و پاسخ داد و انست و تنها با حرکت سر به سئوالت ا داولی او انگلیسی نمی 

آرام شده بود و از تشویش رها   شان نزدیک شد. اساختمان محل سکونت به ف  های اطراز خیابان ا

زنم؟ چنین  قدم می ها  منم که در این خیابان کنم؟ اینر اینجا چکار می شده بود. از خود پرسید: من د

که به ساختمان  هیچگاه در زندگی فراموش نکرد. وقتی خود شدن و بخود آمدن را  لحظات از خود بی  

و  گزارشگران رادیو  شهر رفته بودند. در آنجا  به ها و یونانی برگشت محاصره تمام شده بود  

کردند. یک زن گزارشگر چنان شیفتٔه  ها مصاحبه می اشان کرده بودند و با آن صره تلویزیون محا

شت.  تنها نگذارا او  ای جا بودند، لحظه آندریاس شده بود که در تمام مدت چهار روزی که در آن 

ترهای گروه شده بود. برای آندریاس دست  جوانث و شوخی  و آندریاس موضوع بح زن  آن رابطٔه  

توانست صحبت کند. برای درک و فهم  نمی زبان یونانی با هیچ زبان دیگری  بجز  ه بودند. او  گرفت 

از   شت. هیچکس برداشت غلطینیاز به مترجم دا رشگر  گزا  آن زن بلند باالی سخنان تمجیدآمیز  

. بازو در بازو  شتنیز متقابالً رفتاری متین و سنجیده دا نکرد. و آندریاس آن زن با آندریاس  بطٔه را

ای داد... این تنها کلمه گفت: "ببین" و چیزی را نشان می ز گاهی به او می و هر ازد  با آن زن قدم می 

مدعی    جوانی بود که شیفتٔه ادبیات بود و  ها دانشجویبود. در گروه آن بلد   بود که او بزبان سوئدی 

که  یسلندی  خوانده است. آن جوان با هر ا ا  ریسلندی های یک نویسنده ا ز کتاب ابود که تعدادی  

اش به  پرسید. بالخره کسی پیدا شد و دل از او می کرد آدرس محل زندگی نویسندٔه فوق را  مالقات می 

طراف شهر زندگی  حال او سوخت و برایش توضیح داد که نویسندٔه فوق در یکی از روستاهای ا

نبود. بالخره موتورسیکلت کوچکی از دوست   کند، نه ریکیاویک. مرد جوان ول کن قضیه می 

جا موتور سواری به آن  هاکه پس از ساعت  که وقتی آندریاس قرض گرفت و براه افتاد. خالصه این 

یسلند بودند.  ا  ز پلیسالجثه عصبانی روبرو شد که بنظر او بسیار خشن تر ا رسید با دو سگ عظیم 

ز آن باقی  ای برای تعریف کردن اید و تنها خاطرهجاه طلبی و تحقیقات ادبی او به شکست انجام 

 شد. اش برای آن دوره تنگ می اودسیس دل . ماند

ها  ، ولی بتدریج تماسگرفت اول گاهی تلفنی تماسی می  هایآندریاس به یونان برگشته بود. در سال 

بود. تظاهرات و  تر شد تا باالخره قطع شد. زندگی آرام آرام تغییر کرده ایه کمتر و مکالمات بی م

ز  که ا و ایتالیا   انگلیس  هایفوتبال باشگاهجمعی مسابقات  های خیابانی به تماشای دسته متینگ 

در  خود را  ند و هر کس کوپن شرط بندی  کرد می بندیشد، تبدیل شده بود. شرط  تلویزیون پخش می 

فتاد که  اکردند. اتفاق می می  بندی  داند و جمعی شرط می کتی تشکیل  شت. گاهگاهی نیز شردا دست 

داشت و به یونان  را برمی پول  معطلی  شد و بدرستی بدون  ز آنها مبلغ قابل توجهی برنده می ا  یکی

همه سال زندگی در  ین  از ا ها پس یناکرد، چرا؟ آیا  ز خود سئوال می گاهی ا گشت. اودسیس برمی 

شته باشند؟ آیا هیچ دلبستگی  را دوست دا سوئد  مند شوند و  به سوئد عالقه ای اند ذره سوئد نتوانسته 

ز سوئد  شود؟ شاید عیب ا ها می مانع دلبستگی آن رد که  داعیبی  چه ند؟ سوئد  انکرده ین کشور پیدا  ا به 

ز سفر به  ا ٔه طوالنی داشت. مردم تجربیات زیادیاش سابقمحل زندگي مهاجرت از روستای  نیست؟ 
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ز نقاط دوردست جهان  ایکی  حداقل یک نفر به   کردند. از هر خانواده میختلف تعریف  کشورهای م

و  که به سوئد بیاید، مالقات،  ینز ا قبل ا ز این مهاجرین را  ا  زیادیمهاجرت کرده بود. خود او تعداد  

هاجرین در سوئد با  رسید مشکالت آنها مانند مشکالتی که ممی  و کرده بود. بنظر با آنها بحث و گفتگ

نشان یونانی یا مثالً  که فرزندا ینکه آنها مرتب راجع به ا بود   آن درگیر بودند، نبود. هرگز نشنیده 

جهت   عرض حال ها هیچگاه با بزنند. آن  ، حرف که انگلیسی یاد بگیرند یا نه ینآمریکائی بمانند و یا ا

مربوطه مراجعه نکرده  های خانه رتا هزینه دولتی به وزا های یونانی بآرامگاه یا و   رس یجاد مداا

ستفاده کنند، آن را  مکانات کشور میزبان اا  زخود را بکار گرفتند که ا و همت ها تمام نیرو  بودند. آن 

ها را نشان دهند. نه مانند سوئد که یونانی  بشناسند، به تابعیت آن کشور درآیند و شایستگی خود 

خواهند تمام حقوق و مزایائی را که یک شهروند  ها می . آن ها، ترک نی بمانند و ترک خواهند یونامی 

وظیفه و یا مسئولیتی را  ای که خود ذره ز آن برخوردار است را داشته باشند، بدون اینا سوئدی 

ها  آنکنند؟ چرا  نمی ین مسائل  ها هیچگونه مخالفتی با اسوئدی ، چرا  دیگرز سوی  متقبل شوند. ا 

کند  سئوال نمی  کنند و هیچکسبازنشسته می را زودرس خود  کنند؟ چرا صدها زن مهاجر  سکوت می 

  همه متخصص و صاحبفهمید؟ این  در جریان بود که او آن را نمی  بازی و سیاستی چه  که چرا؟ 

ز کجا پیدا  وئدیست، اتر از زبان س کودکان و جوانان مهم برای   گرفتن زبان مادری معتقدند یاد که نظر  

رویائی در مخیلٔه تاریک   ها کجاست؟ آن کشوری که تنها مانند خواب و و وطن این بچه خانه   شدند؟ 

یا  اشان هستند و  پدران و مادرانشان وجود دارد، وطن آنهاست یا آنجائی که متولد شده اند، دوستان

از صحبت  پسرش زبان یونانی را   ا؟ شود؟ کجاشان شکفته می حساسات عاشقانهبرای اولین بار ا

یاد گرفتن   برایها  ینساالنه همراه مادرش به یونان یاد گرفت. آیا ا  هایکردن با والدین و مسافرت 

ان نداشت و مصراً  به زندگی در یونای کافی نبود؟ علیرغم این پسرک کمترین عالقه  مادری زبان  

با جوانان  کار ر بایست در بازا و می ر سوئد بود که ا که در سوئد زندگی کند. د خواست اش می دل

مسلماً همسر آیندٔه او    زدواج کند. وا دختر سوئدی یک سوئدی رقابت کند. ممکن بود که او با  

و با گذشت زمان  پاسخی بود،  بی  توانست مریم باکره باشد. اودسیس همیشه درگیر چنین سئوالت نمی 

کلیسا و  شت  اش منزوی و تنها شد. با کلیسا میانٔه خوبی ندا ان قدیمی اش با دوستو کم شدن رابطه 

عهدٔه آدریانا بود. در تنهائی خود سرگردان بود و تنها  رفت. تنظیم رابطه با خدا و کلیسا به نمی 

اش داشت حال با پسرش  دوستان قدیمی که با  را    های گذشتهسرگرمی اش پسرش بود. همه  دلخوشی

و  غم که  وقتی کردند و  می  رفتند، ورق بازی می ل  فوتبادادند. با هم به دیدن مسابقات  جام می مشترکاً ان

که اودسیس   خواندند. زمانی سوزناک یونانی می های  شد، دو نفری آهنگ اش تلنبار میاندوه در سینه 

نداشته  د وسائل چندانی بر با خورها کرده بود.  در آنجا  را  کرده بود، خیلی چیزها   ترکاش را  وطن

فراموش نکرده بود و آنرا با خود آورده بود. در  بوزکی را،  یعنی  را، بود. ولی آلت موسیقی خود  

  سازش بود که تنها، این  طوالنی و تنهائی  هایساعتروزهای اول زندگی در سوئد، در آن  

ز شنیدن  بلکه رفقای همراهش نیز ا اش بود. نواختن ساز تنها موجب تسلی خاطر او نبود، دلخوشی

شدند و به نوای  کسی و تنهائی دور او جمع می های بی بردند. در شب ساز او لذت می دلنشین  صدای 

. انگشتان  آموخت همان دوران کودکی به پسرش از را  ساز   نواختن دادند. اودسیساو گوش می ساز  

را بصدا درآورد.   بلندترین قسمت گردن ساز برسد و آن توانست تاری می دشوااو به و ظریف  کوچک  

ساز را دارد؛ و حتی بهتر از  نه  ستادااولی دیری نپائید که همه پی بردند که پسرک توانائی نواختن  

اشان د، بیشتر دل گفتنمی  کردند و به شوخی میذیت  ارا  او اش ندوستا  ، تا حدی کهزند پدر ساز می 

ز مهارت  ا ستادانٔه بوزکی قبل ختن این بود. نوا ا ولی واقعیت خالف ر ساز بزند تا پدر.  خواهد پس می 
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گرفت و  ز جان مایه می ادر بصدا در آوردن تارهای آن نیاز به شور و شوق و غم درونی داشت، که  

ود و پدر  کرد. و این عنصری بود که پسر در نواختن فاقد آن بگنانه می نشین وغمدل را  نوای آن  

ر دهنده بیش نبود. اودسیس با پسرش  ز آن. بدون این عنصر صدای بوزکی تنها جیغی آزاسرشار ا 

یش  ز دست رفته بود و تنها لوفگرن و موتورهای ماشین برا و برای پسرش زنده بود. حاال پسر ا 

ود که آدریانا نیز آن  ، ولی در همین مدت کوتاه دریافته بشتدانیز  را  دریانا  باقی مانده بودند. آ

ای که دوست  کرد. چهره نگاه می  اشآدریانای گذشته نیست. در مقابل او نشسته بود و به چهره 

  شود. و در کمتر دید که هر لحظه پیرتر و پیرتر می می آن عشق ورزیده بود. او را  به ها و سال داشت 

 شت.  ندان زن مرزی  رنج آو  سال پیر شده است. درد  ده  ز  از چند ساعت بیش ا 
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 فصل هشتم 

ها، در یک گورستان بیگانه چون یک قبرسی سرگردان دفن  غریبه خواست پسرش در بین آدریانا نمی 

به  و  آخر ا  داشت.س  هرا مادرش اش و بویژه  شدن و مالقات با خانوادهروبرو  ز  شود. در عین حال ا 

جنگ داخلی توانسته بود   و یک طی یک جنگ جهانی  که در توانست بگوید؟ زنی  پیر زن چه می آن  

توانست  رد شود. چگونه می ترین آسیبی به آنها وا که کوچک کند بدون این   بزرگ خود را   چهار فرزند 

که او  مادرش هنگامی  یوس  درمانده و مأ چهرهٔ  یش توضیح دهد که تنها پسرش خودکشی کرده؟ برا 

ترک کرده بودند. پسر بزرگش در  را  او   آمد. چهار فرزند بزرگ کرده بود و همه بیادشکرد ترک  را  

شد. آدریانا  می دیگر منتقل  ز جائی بجای  رتش بود که مدام ا استرالیا، دیگری در آلمان و سومی در ا 

های  دوران پیری را در کنار دخترش و همراه نوه اش به این خوش بود که تنها دختر او بود. دل 

کرد که آدریانای عاشق را از رفتن با  سعی می لتماس اری و  زاگریست و با  کند. می دختریش سپری  

خواهد کرد و قطعاً شوهر   فراموش را  او  بزودی که   گفت میو  زد  میر  زااودسیس منصرف کند.  

کبوتر، باز با باز. مادر با ذکر  ر منطقه هستی! کبوتر با داتو دختر بخش  اش خواهد شد.بهتری نصیب 

هق  کرد و با هق می  ز رفتن منصرف کند. التماس ارا کرد که او  عامیانه سعی می هایضرب المثل 

 گفت:گریه می 

 نرو''. و  "دخترم، شورت ابریشمی برازندٔه باسن قشنگه! بگذر  

 آورد. می  بیادش را  سرنوشت صوفیا  

 صوفیا میشه''.  "آخر عاقبت تو هم مثل آخرعاقبت 

گر ده که مردی غریبه  یشبود، به غلط دلباخته آرا ر  ر منطقٔه همجوا داصوفیا که اوهم دختر بخش 

بجز تلخی و ناکامی  دانستند که سرنوشت چنین عشقی چیزی  بود، شده بود. مردم محل همه می 

های سوزناک شبانٔه  در نغمه دردناک از آن بیاد خواهد ماند که مادران  اینخواهد بود. و تنها خاطره 

دانست که تنها دخترش  می ننگ خود   خود از آن یاد خواهند کرد. پدر موافق خواسته دخترش نبود و 

اش در تمام طول عمر دست و پنجه نرم کردن با تارهای موی  با مردی ازدواج کند که تنها وظیفه 

که باران شدیدی  ب هنگامی شمقابل صوفیا در عشق خود مصمم بود. یک    این و آن است. در

کرده   انتخابستقبال سرنوشتی که خود  ز راه بالکن خانه گریخت و به ا بارید از پنجره اتاق و امی 

کرد که صوفیا  می در خانه تنها نشسته بود و در خلوت خود ورق بازی  یشگر  آراشتافت. مرد  بود  

کردند،  سرزنش می را  که او  برای کسانی  دها او  بصدا در آورد. بعدر را  کشیده  موش آب   چون  خیس

 : توضیح داد

همراهش نیاورده بود، بلکه تنها با  بکنم؟ نه تنها یک درخما جهیزیه   توانستم من چکار می ''

 "  شد کرد؟دست لباس خیس آمده بود. چکار می یک 

پدر ساخته نبود. چرا  ز دست  ا  ی آغوش خود گرم کرد. و دیگر کارآن شب او تا صبح دخترک را در 

ی ایشگر که جهیزیه گرفته بود. ازدواج آنها ناموفق بود. آرا ر  که او در مقابل عملی انجام شده قرا 

شکمی برآمده به خانه پدر  با  را  ز دخترک نگون بخت خسته شد، او  ز مدتی ا دریافت نکرده بود پس ا 

ذیرفتند که تنها در خانه بماند و در انظار مردم ظاهر  این شرط پبا  را  اش او  رستاد. خانواده باز پس ف
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در حالیکه خود را با  را  بود. یک روزصبح او   اشنشود. چرا که او لکٔه ننگی بر دامن خانواده 

که برخالف  را کسانی  مردم هرگز  . ز سقف حلق آویز کرده بود، در اتاق مرده یافتندکمربند پدر ا

حرف او گوش نداد.  بهداد، ولی آدریانا  رند بخشید. پیرزن به اوهشدانخواه ن آب شنا کنند،  جریا

برای اودسیس  زندگی در یونان نیز  ای زندگی بدون اودسیس را تحمل کند.  توانست لحظه نمی 

یا آمد. در سوئد بود که  ها شد. در سوئد بود که پسرشان بدنمحل زندگی آننبود. سوئد  امکانپذیر  

ها پشیمان نبود. بلکه برعکس  را پشت سرگذاشتند. روزهائی که هرگز از آن ی  زیاد روزهای خوش 

یافت. تا حاال ... تا امروز که کابوس در  بدرستی انتخاب خود بیشتر یقین می و گذشت ا هر سال که می 

شت.   ندانیز بقیه مردم روستایشان را  و  شدن با مادر  دررو  زندگی او رخ نموده بود. توان رو  

توانست تا ابد این را فراموش کند، و هیچکس نیز  نمی  هیچکسخود را گرفته بود.  جان   سرش پ

دانست که عقوبت  رد. می بگردن کس دیگری بجز او بگذارا  ای حاضر نبود مسئولیت چنین حادثه 

ً اید بر علت بود. کلیسا  ست. بعالوه مشکل با کلیسا مزا سختی در انتظارش  که  با کسانی  ساسا

که  آورد. صوفیا  می را بیاد  صوفیای نگون بخت  شت. سرنوشت  دا سخت  کردند برخوردیمی خودکشی  

اش  آن را با جان خود پرداخت، بلکه مرده  اطاعت ترجیح داده بود، نه تنها بهای سنگینبر  عشق را  

را  ستان عمومی دفن کنند. او  در گوررا  کلیسا هرگز اجازه نداد که او  عقوبت مصون نماند. ز  انیز  

ز قبرستان عمومی دفن کردند و حتی اجازه ندادند که کوچکترین نشانی  متروک، دور ا ای در گوشه 

اش  خود را با زندگی  خطایبهای   بدبخت ریون بر گورش نصب شود. صوفیای  ز صلیب و سایر حوا ا

داد، ولی مردم   از مرگ نیز تقاص پس م زهر را تا آخرین قطره سر کشید و حتی پس پرداخت و جا

ها فکر  ها و خیره سری همٔه این قضاوت بخشند. آدریانا در مخیلٔه خود به  به را  حاضر نبودند که او  

مجاور یک کلیسا در شهر  اندیشید و باالخره تصمیم گرفت که پسرش را در گورستان  کرد و می می 

مسیحیان اورتدکس در نظر گرفته شده بود، دفن کند. دوست  برای  ستکهلم، که در آنجا قطعه زمینی  ا

نیز در آنجا دفن شده بود. ُگردانا دختر جوانی   شت دا انگیزتر از پسرش ُگردانا که سرنوشتی غم او  

دستی در  قر و تنگ شد و با او ازدواج کرد. فخود  دلباخته مردی هم سن و سال  بود که شدیداً  

رفته  بخوبی پیش کرده بود که به سوئد مهاجرت کنند. در سوئد همه چیز   یوگسالوی آنها را مجبور

بود. هر دوی آنها توانسته بودند برای خود شغلی دست و پا کنند. همسر او اوسبودان که بنظر  

د و خود او نیز در آغاز  کرریکسون کار می ، ام اگوردانا خیلی شبیه ارول فلین بود در شرکت ال 

  ومشغول بکار شد. او  رس  در مدا بعنوان مسئول سرو غذا، مانند آدریانا   س نظافتچی بود و سپ

کردند. هر دوی  جلوگیری  ر شدن  ز بچه دا شدن بودند، ار  دابچه که خیلی مشتاق  همسرش علیرغم این 

م  خریدن روزنامه هز  ی زندگی کردند. حتی ا در نهایت صرفه جوئکردند و  می ها دو شیفته کار  آن

کنند و به  انداز  این بود که پولی پس کنند. آرزویشان  ز انداکمی بیشتر پس شاید  که  کردند  می ری  اخودد

فرسا  ها در طی پانزده سال کار طاقت کنند. آن آغاز  در آنجا   راای  تازهکشورشان برگردند که زندگی  

ر بود در تابستان شانزدهمین سال به  و قراکنند.  ز نداامبلغ قابل توجهی پول پس  موفق شده بودند 

بخرند و خانه  شان بود برگردند که در آنجا قطعه زمینی  که زادگاه در یوگسالوی  ( ۵۳شهر اسپلید ) 

مرتب از   آخر روزهای در  کرد و  احساس میخوشبخت  خیلی خود را  رویائی خود را بنا کنند. ُگردانا 

سرکار رفت، همکارانش به  که او  روزی  کرد. آخرین  بت می صح سفرش و آرزوهایش با همکارانش

گوئی بود با  رک که زن بسیار  کردند. ُگردانا  بر پا  خریدند و با قهوه جشن کوچکی  کیکی  افتخار او  

در توالت ریخته  را ری  باردا ضد های روز پیش تمام قرص ز  اش اطالع داد که اخوشحالی به دوستان

کار  ز اتمام  ا زظهر پس دار شود. همان روز بعدا کشیده و حاال دیگر قصد دارد که بچه  و سیفون را



 آخرین روشنائی                                                                      تئودور کالیفیدس

 

64 
 

  داشت بیرون بکشد  با شوهرش که  مشترکی    ز حساباها را  پول کرد که  جعه  مرابه بانک  که  وقتی 

عصبانی شده   .موجود نیستدر حساب  هم  کرون  یک تی  و ح ستتهی ز پول  ا حسابمتوجه شد که  

ر  . حسابدا ستگرفته ا  صورت رد، حتماً اشتباهی  نداگفت که امکانبه کارمند بانک می فریاد  و با  بود  

، بلکه  نگرفته  صورتهیچ اشتباهی  که  داد یش توضیح  برا کرد که او را آرام کند، و  بانک تالش  

. به محل  رفت به خانه  ست. ُگردانا  ا بیرون کشیده   ز حسابا ها را پول همه   پیش  چند روز و  شوهر ا

سه هفته  و  که سرکار نیستدادند،   او اطالعبه  جا  ز آنشد. ااو   کار شوهرش تلفن کرد و جویای

اند.  که فریبش داده  کردحاصل . او نه تنها ناراحت شد، بلکه یقین  سرکار نیامده استکه  ست  ا

روی  ها  سالین اکه با او در تمام  فریب داده بود. کسی   را اش او  رگترین عشق زندگی ین بزاسبودان  ا

او همبستر شده بود، به  با و  یک بالین سر نهاده بود  بر  در کنار او  ها  خورده بود، شبغذا   یک میز 

که در  شان اپارتمان دو اتاقه شت. در آندااش پایانییب داده بود. غصه فررا  بود. او   دروغ گفته و  ا

  ساخته نبود. باالخره لباس  اشز دست او کاری زد  می قدم  سراسیمه   ،شتدا  قرارمنطقٔه رینکبی  

خانه  ه سبودان با  ز خانه بیرون رفت. آن شبخرید ابگذراند، جهت  وقت را  که  خاطر این پوشید و به  

.  کس از او اطالعی نداشت هیچ او تلفن کرد و سراغ او را گرفت، ولی  به تمام دوستان نا نیامد. گوردا 

دانست بسته، نمی های  که شد او مانده بود و چمداندیوانه کرده بود. صبح  غصه و نگرانی او را  

زد. برای  ز آلمان زنگ می بود که ا اوضاع بود که تلفن زنگ زد. اسبودان   کند؟ در همین چکار 

باخته است. و  پوکر  در بازی  زشان بلکه مبلغ بیشتری را  انداهمه پس تنها   داد که نه ُگردانا توضیح 

او سبودان به  که در سوئد بماند. طلبکاران در پی او هستند. ا  مقدور نیست دیگر برای او  بنابراین  

را خود  که او  ی  جائ در دوسلدورف صبرانه  بیو  رد  و دا  داشته  اطمینان داد که همیشه او را دوست 

را گذاشت، تصمیم خود  گوشی   که  نتظارش است. ُگردانا وقتی کرده، در ا مخفی   برادرش آنجا نزد   در 

قع بین رینکبی  ها در طبقٔه پنجم بود. از بالکن به دشت وا گرفته بود. به بالکن رفت. آپارتمان آن  را

که هرکدام سرگرم کار با باغچه تابستانی خود  ردمی را  مو  ای سرسبز  فکند. منطقه نظر اتا  تنسو  

 دلبستگی احساس گونه  به آن هیچ  دید که دیگر ند. در برابر خود دنیائی را می ز نظر گذرا بودند، ا 

 اشو مردی که عاشق ها از او فاصله داشت.  ورزید، فرسنگعشق می  به آناو کرد. دنیائی که  نمی 

ز  ارا  خود  بعد   ایه بود، دروغ گفته و او را در ظلمت رها کرده بود. لحظه او خیانت کردبود به  

کرد.  فکر می تواند حدس بزند که او در آن لحظه چه  داند و نمی نمی کس  بالکن پائین پرت کرد. هیچ 

  برایش گی زنددیگر  رسد که  ناراحتی و حرمان می ز  اکه به آن حد  را   افکار کسی توان  نمی ساساً ا

شود، حدس زد. آدریانا در فکر ُگردانا بود که فکرش متوجه پسرش شد. کدام درد و  بی ارزش می 

مان بی اطالعیم؟ خون ما در  قدر از فرزندانسراشیب مرگ کشاند؟ آیا واقعاً ما این  حرمان او را به  

کند  می   نثارش اش را  عشق خوراند، تمام اش را به فرزندش می ٔه جانهایشان جاریست، مادر شیررگ 

کنیم.  درک نمی  ها راآن. ما  ستدیگر ا ای قعیت بگونه واکند. ولی  درک می را  کند که او  و فکرمی 

بینیم،  آن نیستند که ما می ها  نسانکه هست درک کند. اآنگونه  را  تواند کس دیگری  نمی کس  هیچ

ها ان اند. آدریانا به مردش نگاه کرد. اودسیس درحالیکه دست ز نظر پنهبینیم و ابلکه آنند که ما نمی 

رسید. با خود فکر کرد، این مرد  روی زانو گذاشته بود، نشسته بود. بیست سال پیرتر بنظر می را  

را م در ضمیر خود او  و ناراحت است؟ آیا او هز ا چه رازی را درقلب خود از او پنهان کرده؟ آیا ا

اشان عشق گل  توانند با یکدیگر زندگی کنند؟ آیا حال که  ز این حادثه می پس ا  کند؟ آیاسرزنش می 

 هد آورد؟ ز وجودشان سر بر خوا یکدیگر بار دیگر ا ستن تن  خوا  ، شهوت وعطشستپژمرده ا
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ز روی یأس و  اای  یست. گریه گردرون خود می آدریانا در آشپزخانه نشسته بود و در سکوت در  

که  ای کند. گریه که انسان تنها در نهایت سرگشتگی و حرمان و در درون خود می ای ریه درماندگی، گ

 رد.  شک ندا ا
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 فصل نهم 

او را از  دید، که پدرش  را می مدیترانه  آلینا روسانیس در خوابی عمیق بود، خواب سواحل دریای  

هایش را  دست چشم با یک خواست با او صحبت کند. آلینا در حالیکه  خواب بیدارکرد. پلیس می 

را که در کنار  دیگری  کند، گوشی تلفن  ز سفر به دریاهای دور دست رها  ارا  مالید که شاید خود  می 

ین بود که  کی شوکویست بود که زنگ زده بود. اولین سئوالی که پرسید ا شت. کی ، بردا بود  اشتخت  

ز ااش گرفت و پاسخ داد که پتروس  آلینا خنده  شناسد؟می و شخصی بنام پتروس کریستوس را  آیا ا

 وست. اسه سال پیش دوست پسر  

 مالقات کردی؟'' را  ''دیشب هم او  

 جا بود. اتفاق خاصی افتاد؟'' این  بله، برای چند لحظه ''

ی  شده بود که اتفاق داد، مطمئن  نها گوش می یستاده بود و به مکالمٔه تلفنی آپدر آلینا که در کنار او ا 

دانست که  کی مترصد بود و نمی زد. کی هرگز صبح زود زنگ نمی در غیراینصورت پلیس   ،فتادها

تمام زبان گشود و  چطور و با چه زبانی آن خبر دردناک را به اطالع او برساند. ناگهان با بیرحمی  

 :  گفت

 دوست پسر شما خودکشی کرده." " 

 و اضافه کرد: خویش پشیمان شد. و بمنظور دلجوئی از ا ز گفتٔه بالفاصله ا ن را گفت ولی  یا

 ." ای بیشتر با او صحبت کنندفراد پلیس نزد او بیاید که چند کلمه ز ا "ممکنه او و یا یکی ا 

 ئی کرد و گفت: آلینا زیرلب نجوا 

 "باشه" 

اید  تروس خودکشی کرده؟ یعنی چه؟ چرا او بگرچه هنوز حقیقتاً معنی خبر را درک نکرده بود. پ 

 :  رو به پدرش کرد و گفت   را بکند؟ینکار  ا

 گه پتروس خودکشی کرده؟" پلیس می " 

را  ژدی  و ترا پدرش برخالف ا .  جدی نگرفته شد مسئله را  ای بود که احساس می یش بگونه لحن صدا

اخبار دردناک و  و فهم در احساس  را اش  اش شمدقیقاً فهمیده بود. سرنوشت دردناک خانواده 

ز نواحی شمال یونان بود. جد  شهری ا ( ۵۳کرده بود. اهل تسالونیکی ) های ناگهانی، تیز مرگ 

ی او تعریف  در شمال یونان بنا نهاده بود. پدر بزرگش برا  پدریش کسی بود که اولین کتابفروشی را

. پدر  ین کتابفروشی در شمال یونان تبدیل شدکرده بود، که همان کتابفروشی پس از مدتی به بزرگتر

آوری و  ای بنا کند و به جمع کار را ادامه داد و موفق شد در کنار کتابفروشی چاپخانه ین بزرگش نیز ا

های شعر بپردازد. او عاشق شعر بود. پدرش هرگز فرصت نیافت که حرفه  نشر آثار ادبی و مجموعه 

ز  زندگی اقلیتی بزرگ ا   کار شد. شهر تنسالونیکی محل ین  نع ا پدر را دنبال کند. جنگ جهانی دوم ما

ز اسپانیا به یونان  یهودیان یونان بود که به دو گروه عمده تقسیم شده بودند. یک گروه که ا

ز پیدایش  های قدیم حتی قبل ا مهاجرت کرده و در آنجا سکنی گزیده بودند و گروهی دیگر که از زمان
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ه همدیگر را قبول نداشتند. و هیچگاه  ین بود که این دو گروایستند. جالب  زمسیحیت در یونان می 

ز  وصلت با یکدیگر پرهیز داشتند. گروهی که از  اای با یکدیگر نداشتند و حتی  چندان دوستانه رابطه  

که   دانستند و گروه دیگر رامی بسیار با هوش و کاری  اسپانیا به یونان مهاجرت کرده بودند، خود را  

و نرود  از بین  اشان نسل که  این بخاطرکردند که  کردند، متهم می ی می قدیم در یونان زندگ های  زمان از

را  روش زندگی یونانی   اند و ها چسبانده به آن را رنگیرند خود  ها قرایونانی ر  و آزا مورد اذیت 

گروه به  کرد. هر دو  ی بت به گروه مقابل نقل م ها و شایعات ناپسندی نسستانداند. هر گروه  ابرگزیده 

شغال یونان در طی جنگ جهانی دوم قلع و قم شدند. نازیها یهودیان  در زمان ا توسط نازیها یکسان

هم تنها به همت   یونانی را ریشه کن کردند. تنها محدود افرادی از آنان جان سالم بدر بردند، و آن 

خود پنهان کردند. ساموئل   هایها را در خانه اشان کردند و آن ک ها بود، که کمدوستان یونانی آن 

ز شاعران مورد عالقٔه پدرش  . شانس آورد، اگر بتوان گفت. یکی ا زمان شروع جنگ سه سال داشت 

مرد آنقدر عاقل  ز او نگهداری کرد. آن  مدتی که شهر در اشغال نازیها بود ا و  برد  خانه خود  را به و  ا

نتوانند او  نازیها  یک نام معمولی یونانی بود، تغییر دهد که  سامیز که  ز ساموئل به  ارا   ام او نکه   بو

 شناسائی کنند.  را

ز خانواده او را پیدا کند. ولی  ز پایان جنگ شاعر تالش کرد که از طریق صلیب سرخ کسی ا پس ا 

  کس بمعنی ود. پدر آلینا تنها بود. بی موفق نشد. هیچیک از اعضای خانوادٔه او جان سالم بدر نبرده ب

ز پایان جنگ شاعر یونانی تالش بسیاری کرد که شاید بتواند برای ساموئل که  ا قعی کلمه. پس وا

ز دست رفته دست و پا کند. ولی موفق نشد.  ال  اموا  زایدر ا تنها بازمانده خانواده بود غرامتی  

و دزدان   دموال مسروقه، مسروقه ماندن بگیرد. ا روزگار دشواری بود، هیچکس نتوانست غرامت 

رها نکرد. حامی او، آن شاعر  خود دولتمردان وقت شده بودند. حوادث و ناکامی آن مرد جوان را  

رد خودکشی کرد. با مرگ او دیگر جائی برای ماندن ساموئل  که دریافت سرطان ریه دا یونانی وقتی 

رد. زبان آلمانی را  دا به آلمان و به شهر مونیخ مهاجرت کباقی نماند. یونان را ترک کرد. در ابت

کرد که  کار پیدا کند. فکر می مر به او کمک کرد که بالفاصله در یک رستوران  دانست، و همین ا می 

همه دختران جوان زیبا با   وسیع و آن ی هاو خیابان بزرگ های پارک با  زیبا  تواند در آن شهر  می 

زندگی  ه به او نگاه می کردند، اقامت گزیده و  های گل انداخته که مشتاقان ند و گونه موهای مواج بلو

اولین بار  برای  که موفق شد  نکشید  زمان مردی جوان و خوش قیافه بود. طولی  کند. ساموئل در آن 

ش عطش  ز آتاوجودش را  پای ای مالقات کند که زیبائی سحرانگیزش سر تا  هنرپیشه  دختر جوان با  

ندارد.  همه طنازی را  ین  کرد که او لیاقت زیباروئی با ا کر می به لرزه در آورد. مردد بود و ف

شته که  داروا  و نسبت به خود همان قضاوتی را  بالفاصله حس کرد که به خود کم لطفی کرده  

اند با اینجالبوآر که  بتورند: ''یک جهود''. به این دلیل تصمیم گرفت که تالش کند تا شاید  دیگران دا

شت، دوست شود.  نداهم کیشان او نقشی ز جنگ متولد شده بود و در غارت و کشتار  قع بعد ا در وا 

ای خوردند و سپس  موفق شد. اولین بار همدیگر را در پارک مالقات کردند. با هم قدم زدند و قهوه 

با  را  طیف و دلپذیر بود. تمام روز  به رستوران رفتند و آبجوئی نوشیدند. روز زیبائی بود و هوا ل

سینما رفتند. در  بدیت" به ینجا تا ا ز ا اتفاق برای دیدن فیلم "اهای شب به یکدیگر بودند و طرف 

پذیرا  آنجال گذاشت. او با ولع دستش را  روی دست  ساموئل آرام دستش را  عاشقانه فیلم  هایصحنه 

د را مجدداً  روسانیس که نام واقعی خورد. ساموئل  شد و با انگشتان ظریف خود آن را نوازش ک

اش را قلع و قم و  کسانی که خانواده ز  اختیار کرده بود، احساس کرد که زمان آن فرا رسیده که ا 

ز او معذرت بخواهند، گرچه مطمئن بود که آنجال در فرستادن  کن کرده بودند، بخواهد که ا ریشه 
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یت شدیداً او را متأثر کرد.  جا تا ابدز این نقشی نداشته. فیلم اهای آدم سوزی اش به کوره خانواده

ز کوره آدم سوزی مجبور بود  انگیز آن سرباز یهودی که بخاطر زنده ماندن و رهائی اسرگذشت غم 

را حسابی پکر کرد. در تمام  و  اش گذاشت و ا در مسابقٔه بکس شرکت کند، تاثیر نامطلوبی بر ذهن

ه و ناراحت بود. در جلوی در ورودی  کرد، گرفت اش همراهی می در مسیر خانهمدتی که آنجال را  

بوسیدند. بوی   طوالنی همدیگر را  به سمت خود کشید. مدتی را  یستاد و او  آنجال ا خانه و در درگاهی  

ها و  با حرکت بوسه همراه  اش  های تحریک شده خوش عطر آنجال ساموئل را مست کرده بود. پستان

هایش را  بلوز پستانهای دگمه البالی  ت ساموئل از  شد، دسپائین می و  های او باال  نفس شدت 

.  ای زیرکانه به او"شب بخیر" گفتشت و با خنده عقب بردا جست. در این موقع آنجال قدمی به می 

اش هسادئی  ایه اتاق کراز شادی پر درآورده بود، با مترو به که روحش ا آنشب ساموئل درحالی

بیگانه  خواند و خوشحال بود. خود را دیگر در آن شهر  نه می ترا برگشت. در هوای مالیم شبانگاهی 

، با آرامش بخواب  ستها چون انسانی که تولدی دیگر یافته ا ز سال کرد. آنشب پس ااحساس نمی 

او  مدت  قرار بود. در تمام  بی و بار آنجال مشتاق  ینکردند. ا مالقات  یکدیگر را  یکشنبٔه بعد مجداً  .  رفت 

کرد. شب که شد آنجال  گرفت و با او شوخی می گاز می را سگی او  کرد و چون توله  می ازش  را نو

که  او اخطار کرده است  اش به  ی او توضیح داد که صاحب خانه . ساموئل برا رفت خانه  همراه او به 

ساخت که   . ولی آنجال قبول نکرد و او را مطمئناش بیاورد مجاز نیست زن و یا دختری را به اتاق 

رد اتاق شدند و تنگ هم  ای پیش نیامد. وا گیرد. و حقیقتاً هم مسئله مشکل صاحبخانه را او بعهده می 

بوسیدند. ساموئل  می   راتر شد. حریصانه یکدیگر  طوالنی و  تر  ها آتشین روی لبه تخت نشستند. بوسه 

تاب بود و مشکل او را حل  ال بی ه آرام و با حوصله پیش برود. ولی آنجآماده کرده بود ک را  خود  

ز  لهه آفردیت که اا  چون  عریاندر آورد. و با پیکری هایش را  ز لبٔه تخت برخاست و لباس ا.  کرد

و سادگی در مقابل  بیرون میآمد، با همان زیبائی و طنازی  مواج پر خروش و کف کرده دریا  ا

و  ای او نیز لخت و عریان در مقابل ا لحظهاش بند آمد. پس از  ر شد. ساموئل نفس چشمانش ظاه 

او  و نگاه کرد و متوجه شد که  که آنجال به افتاد. وقتی  جا بود که فاجعه اتفاق ا یستاده بود. و این ا

کند.  یری خود جلوگ جیغ زدن ز  ااش گرفت که  ز وحشت و تعجب دستش را جلو دهانست ا شده اختنه  

 اش جمع شده بود پرسید:انشک در چشمدر حالی که ا و  

 "جهود هستی؟'' 

توانست انکار کند. ولی قادر نبود. و با حرکت سر به  ساموئل در آن لحظه آرزو کرد که ایکاش می 

هایش را در مقابل تن  لباس گریست که در سکوت می اش پاسخ مثبت داد. آنجال در حالی سئوال 

خاطر  اش و نیز دوستانش او را به نوادهدانست که هیچیک از اعضای خات. او می اش گرفلخت

  ینابه  شدند. گرچه خودش معاشرت با یک جهود نخواهند بخشید. جهودها دشمن آلمان محسوب می 

کرد.  شت و افکار او را هدایت می داین باور یقین  ا  درونش بود که به باور نداشت ولی نیروئی در 

یستگاه مترو همراهی کند.  تا ا را  ه الزم نیست او  پوشید و به او یادآوری کرد ک ایش را  هلباس

شده بود، نه بخاطر "امتناع" آنجال  ساموئل عریان و زخم خورده روی تخت میخکوب ماند. تحقیر  

ز او  اها تر، ناآگاهانه و غریزی توقع داشت که آلمان ز همبستر شدن با او، بلکه در مفهومی وسیع ا

در اطراف او و امثال او داشت  زندگی  ز ارنگی  که   نیست و هر آنچه  ها هست و کنند. آن عذرخواهی 

ز سکنه بر جای گذاشته بودند که تنها  ز آن کویری خشک و تهی ارا ویران و نابود کرده بودند و ا 

تقد بود که گذشته، گذشته است  خواست زندگی کند و معای تلخ و آزار دهنده بود. او می یادآور خاطره 
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ها  آنکه از او عذرخواهی کنند. ولی  توان کرد. حاضربود آنها را ببخشد در صورتی هم نمی  و کاریش 

کردند.  امثال او متنفر بودند و آنها را تحقیر می و  او نه تنها چنین کاری نکردند، بلکه بر عکس از  

ها در  ا بسوزانند. آلمان ها را نابود کنند و یمانند گذشته آنتوانستند  که دیگر نمی ین تفاوت  تنها با ا 

بودند، ولی نازیسم زخم خورده آغشته به طعم تلخ شکست در اعماق جامعه و  جنگ شکست خورده  

شهر پرسه   هاینست بخوابد. تا صبحح در خیابانداد. آن شب نتوامه می فکار مردم به حیات خود اداا

ین  در ا همه زشتی و پلیدی  تواند این  ی محیران بود که چطور  . ساموئل  است زد. مونیخ شهر زیبائی

ز رشد خواهد رسید که  غلبه نماید؟ کی و چه وقت انسان به آن درجه ا زیبائی رشد کند و بر آن  

های  در طی پرسه زدن  او  شبباشد؟ آن  هائی را که خود و با دست خود آفریده داشته  لیاقت زیبائی 

خوب و  های  نسانای دست یافت. نبرد اصلی نبرد بین اانه و کنکاش در افکارش به شناخت تازه شب

قعی ستیز بین زشتی و زیبائی  وا ست که عرصه  ین وجود هر انسان ا بد، نیکی و پلیدی نیست. بلکه ا 

ت. با  سر انسانیت ا ترین کارزا اش خود عرصه سخت و نیکی و پلیدی است. درون انسان و وجدان

محکوم و یا با  ز یاد نبرد. با خود عهد کرد که هرگز کسی را  ارا    خود عهد کرد که هرگز این واقعه

نسان در درون خود در ستیز است. و او  محکوم کرد، اتوان کسی را  پیشداوری محکوم نکند. نمی

رای بشریت و بخاطر  ین نبرد که بنیز جزئی از این نبرد سهمگین و بزرگ بود. باید تالش کرد که ا 

قلبی بزرگ و   ایمتوقف نشود و به حیات خود ادامه دهد. چنین مبارزه  بشریت است، هیچگاه

ای بنوشد  آهن براه افتاد تا قهوه طلبد. آنجال را بخشید، مونیخ را نیز. بسمت ایستگاه راهبخشنده می 

فتاد  شب تلخ اتفاق ا ه در آن و نیز چند خطی برای آنجال بنویسد و برای او توضیح دهد که آنچه ک 

از جنوب آمده   بسیار روشنگر و آموزنده بود. ولی سرنوشت تصمیمی دگر داشت. قطاری برای او 

جوان یونانی نیز جز مسافرین آن بودند که راهی استکهلم بودند. هنگام توقف در  بود که تعدادی  

به   ز قطار پیاده شدند و مسافرین ا سایر  همراه   تشنه ایستگاه راه آهن مونیخ جوانان خواب آلود و  

هایشان که معلوم بود  شنید. چهره های آنها را  صحبتفتادند. ساموئل  سمت رستوران ایستگاه براه ا

نشست و با تمام وجود  اش اشان بر دل اند، و برق چشمان سیاهچند روزی بود که اصالح نکرده

بفریبد و  کرد خود را  سعی  بتداها و در میان آنها باشد. از آن خواهد یکی ا اش می دلاحساس کرد که  

شناسد، و آنها نیز مانند چند کارگر آلمانی بوری که در اطراف در  به خود بقبوالند که آنها را نمی 

بیگانه نبودند.   . آن جوانان یونانی شتاند. نتوانست. چنین چیزی حقیقت ندا رفت و آمد بودند، بیگانه 

 .  ها رفت برخاست و پیش آن  ز صندلی خود ا

ز  ستکهلم اا  آهن مرکزیزظهر در ایستگاه راه در یک غروب بارانی ساعت شش بعداهفته بعد   یک 

به  ها سوئد شدیداً  سرعت انجام گرفت، چرا که در آن سال اولیه به   ریادا قطار پیاده شد. کارهای

با آب  را  که خود  کرد ی شد که او شدیداً تالش می اول درحالی سپرهای . هفته کار نیاز داشت نیروی  

تابید و تنها دو ساعت هوا  های شب می که آفتاب تا نیمه و هوای سوئد و روزهای بلند تابستان آن،  

در  که  ستکهلم  شهر ا های توانست بخوابد، و در خیابان ها نمی شد، عادت دهد. شب گرگ و میش می 

افتاد با تک و توک  ولی گاهی اتفاق می زد. اغلب تنها بود. د، پرسه می هنوز ناامن نبودنزمان  آن  

خوبی  مشکل زبان نداشت. انگلیسی و آلمانی را به . شدصحبت می  خوابی مانند خود هم مهاجر بی 

خانه کارگر که در  های را نیز از طریق شرکت در کالس کرد و به مرور زمان سوئدی  صحبت می 

توانست پانسیونی که صاحب آن یک بانوی  مدتی  از   د، یاد گرفت. پس ع بو قوا(  ۵۴خیابان سوه ) 

درآنجا زندگی کند. آپارتمان محل زندگیش دویست متر بود. وسعت آپارتمان  میانسال بود، پیدا کند و  

سرگرد ارتش بود که در تصادف   خانه بیوه یک مانعی نبود که آنها نتوانند یکدیگر را بیابند. صاحب  
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ز عشق و محبت نهفته. از  اغنی   ایو زنی بود با گنجینه اش را از دست داده بود. ال جاناتومبی

سوی دیگر ساموئل پس از توهینی که توسط آنجال در مونیخ به او تحمیل شده بود، نتوانسته بود به  

عشق  قلبی بزرگ تشنٔه ( ۵۴کسی دل ببندد و شدیداً تشنٔه آغوش پرمحبتی بود. کاترینا بلومستن ) 

اشان اتفاقی ساده بود  بطه آنها وجود نداشت. مالقات چیز نامتعارفی در را اشت. هیچ  وآغوشی گرم د

.  کرد. خواست و نیاز ساموئل دقیقاً منطبق بر تمنای کاترینا بود ها را برطرف می که نیاز هر دوی آن 

رستوران از دوستان    اولین کار که در یک رستوران بود، به او کمک کرد. صاحبکاترینا در یافتن  

 شوهرش بود.  قدیمی

بار کارش را تغییر داد که باالخره بازهم به کمک  زمان گذشت و زندگی ادامه داشت. ساموئل چندین  

ستخدام شود. در چاپخانه بود که احساس  نتشار کتاب ا توانست در یک بنگاه بزرگ چاپ و ا کاترینا  

اش س کرد که انتخاب ن بار در زندگی شغلی خود حکرد چیزی در درونش دگرگون شد. و برای اولی

کرد که به خانه آب و اجدادی،  درست بوده. عاشق بوی کاغذ و صدای ماشین چاپ بود. احساس می 

کرد و اوقات فراغت خود را  به گذشته بازگشته است. دیری نپائید که سرکارگر چاپخانه شد. کار می 

های  ی آثار قدیمی چاپ آورپ و تاریخچٔه آن و جمع مختلف چاهای صرف مطالعه و یادگرفتن روش 

های قدیمی  که بیشتر چاپخانه کرد. چند سال بعد وقتی های چاپ آنها می زیبا و نفیس و روش 

های چاپ کردند، احساس کرد که زمان آن رسیده که خودش  فست را جایگزین ماشین های ادستگاه

نست  م توا ری وا شت و مقدادا  کهای ندوخته ر کند. با اخود کا و برایای کوچک راه بیندازد  چاپخانه

زیبا و نفیس متمرکز کند.  روی چاپ آثار  قدیمی بخرد، آن را تعمیر کند و کار خود را   چاپخانٔه یک  

ستفاده از حروف  ای بود که در استکهلم آثار زیبا را با ادر آغاز دهٔه هفتاد چاپخانٔه او تنها چاپخانه 

دانستند، کار  عداد معینی مشتری که ارزش کاردستی او را میت کرد. او تنها برای می  چاپسربی  

زیادی دیپلمات. بیشتر  ر و تعداد  داکرد. تعداد محدودی رستوران وهتل درجه یک، چند سرمایه می 

ی  او بدهد. بوبه   دیگری خواست چیزهای  ها برایش کافی بود. ولی زندگی میین خواست، هم انمی 

ی بود که به او زندگی دوباره بخشید. استنشاق آن بو و کار در آن فضا  چاپ و چاپخانه دم مسیحائ 

بود، بیادش آورد.  نکرده  ذهن او را نسبت به زندگی فعال کرد و کمبودهائی را که پیش از آن حس  

خواست.  ی داشت. فرزند ماش را در سایه نگاه می که همواره آرامش خاطر و موفقیت شغلی نیازی  

بزرگ بودند و هرکدام زندگی شخصی  او  های ساخت. بچه مکانی را غیرممکن می ا سن کاترینا چنین 

اشان متعجب بودند. ولی بتدریج و  ها با توجه به اختالف سن خود را داشتند. از رابطٔه عاشقانٔه آن 

سرکار  ها که  صبح خیلی صمیمی.  بناچار آن را پذیرفتند و با او دوست شدند. گرچه نه دوستان

افتاد. روزی که  ز مقابل مهد کودک، با دیدن کودکان موبور دهانش آب می هنگام عبور ارفت،  می 

ست که  را مالقات کرد تقریبا یقین حاصل کرد که او آن زنی ا( ۵۵برای اولین بار مایاال روویسکی )

ودی متولد  ر اسرائیل در یک کنیسٔه یه دنیا بیاورد. نونزده ساله بود و د ند برای او فرزندی به توامی 

جان  ( ۵۶إستاد )در شهر ترسین های آلمان  شده بود. پدر و مادرش توانسته بودند از دست نازی 

سالم بدر ببرند و به اسرائیل مهاجرت کنند. زندگی در کنیسه برای مایا غیر قابل تحمل بود. طبعی  

باشد و مانند    خواست زندگی مستقلی داشتهخواست دنیا را ببیند. می اش میشورشی داشت و دل 

خواست که هستی خود را صرف زنده نگاه  اش نمیکند. دل از جائی شروع  دیگر جوانان زندگی را  

ین عاشق یک دانشجوی سوئدی که در یک تابستان داوطلبانه جهت  داشتن خاطرٔه رفتگان کند. بنابرا 

او به سوئد آمده بود.  همه چیز را رها کرده و با کار در کنیسه به اسرائیل سفر کرده بود، شد و 

کرد. وقت آن  رها کرده و تنها زندگی می ز رسیدن به سوئد و بعد از چند روز او را  ا  بالفاصله پس 
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ها همانگونه که مردم  اش آغاز شود. آشنایی آن ز نمایشنامٔه زندگی ای دیگر ا رسیده بود که پرده 

ولی خواست قضا و قدر بود. ساموئل در  ، قانون جبر طبیعت و یا بقگویندعادی در چنین مواقعی می 

مقابل یک فروشگاه بزرگ منتظر کاترینا بود. قرار بود با هم جهت خرید هدایای عید کریسمس به  

آن فروشگاه بروند. فروشگاه شلوغ بود و مردم بی هدف در رفت و آمد بودند و بهم فشار  

کاترینا  ه در بیرون فروشگاه منتظر  کنند. ساموئل تصمیم گرفت ک آوردند که جائی برای خود باز می 

بماند. در همان نزدیکی گروهی دختر و پسر جوان نمایش خیابانی براه انداخته بودند. ساموئل در  

گویند  اش به دختری افتاد که باید گفت زیبا نبود، ولی آنگونه که اصطالحاً می ها چشم میان آن 

تقریباً همواره نیمه باز بودند،  اش که  بر لبان درخشید و  های سبزش می چشم العاده جذاب بود. فوق 

نیمه بازش براحتی  های  ز البالی لب هایش ادندانهای ریز  نگیز نقش بسته بود. ردیف اهوسلبخندی  

ز پایان نمایش مایا درحالیکه کالهی در دست داشت برای جمع آوری پول  اشدند. پس  دیده می 

م گرفت که نظر او را کمی جلب کند. وقتی که دختر به طرف او  م مراجعه کرد. ساموئل تصمیمردبه 

. مایا  شتو در کاله گذازد  را تا   بار آن دو  ز کیف خود بیرون آورد  یک اسکناس صد کرونی ا آمد  

 او خیره شد و سپس گفت: به  ای سرش را بلند کرد، لحظهِ 

 ." کنی  شام دعوتبه ونی مرا  ت"تو که اینقدر پولداری، می

سم او را  ا خواهد کرد و سپسینکار را  درنگ پاسخ داد که باکمال میل اای ساموئل بدون لحظه 

دهد؟ دختر با  دانی مایا چه معنی می ز او سئوال کرد که می ا  سم خود را گفت که دختر ا پرسید. وقتی 

ر"  معنی "پندا رد و به سم او ریشٔه هندی دا که ا سر پاسخ منفی داد. ساموئل برای او توضیح داد 

خیلی خوشحال کرد. غروب آن روز دروغ کوچکی سرهم کرد،  ین توضیح ساموئل او را  ست. ا ا

اش را مالقات کند. آخرهای  دوش گرفت و با دقت اصالح کرد و بیرون رفت تا مادر تنها فرزند آینده 

رک کرد، تقریبأ مطمئن بود که  رتب نشده دراز کشیده بود تتختخواب م  که مایا را که رویشب وقتی 

ین بار نیز  مالقات با آن زن برایش اجتناب ناپذیر بوده. همان شب با کاترینا صحبت کرد. کاترینا ا 

داد و سپس  . به توضیحات او گوش  گریست مثل همیشه با متانت مسئله را پذیرفت. نه گله کرد و نه  

ین چند سال عمیقأ  ز زندگی با او در طی اه. گرچه اه در انتظار چنین روزی بودها بود کگفت که مدت 

دارد  نیاز  بروند. او  را  اش رسیده بود که هرکدام راه خود  وقت حاال  ، ولی  کردهخوشبختی می  احساس

باشد. تنها   خودتنهائی  و  های کودکی را بشنود و خودش نیز باید در تدارک ایام پیری  خنده که صدای 

هایش را گرفته بود.  آزمایش اش جواب  دکتر معالجز  ا  چند روز پیش ت، این بود که او  نگفکه  چیزی  

ز روی غریزه احساس کرد که کاترینا کل  آنها چندین غدٔه سرطانی در رحم او یافته بودند. ساموئل ا

  شد. احساس خوبی نداشت. فکرکرد که چنین بامی آرزو   گوید. گرچه در ته دلشحقیقت را نمی 

. همین  ر او شده است و در واقع میرغضب او شده آزاکرد که قلب او را شکسته و موجب زجر و  می 

ز چنین  خالصی اکرد. برای  ش را کمرنگ می اداد و سعادت و خوشحالی احساس او را عذاب می 

و راه  حل بوده  ه این بهترین راهشت که بخود بقبوالند کحساسی با خود در ستیز بود و تالش داا

گفت، اگر همه  که به او می شنید  ز پستوی وجدانش صدائی را می اشته. ولی  دیگری وجود ندا

 اشست که وظیفه کردند. بدترین جالد کسی اگونه خود را توجیه میغضبان وجدان داشتند همین میر 

بعد هفته   یک .  ساخته بود با وجدانی آسودهز او جالدی دهد. عشق ا مش وجدان انجام می را با آرا 

که سال به آخر برسد صاحب دختری شدند که نام آلینا را که  ز این کرد و پیش ا مکان  خانٔه مایا نقل  به 

از آن   کرد که پس می نامی یهودی یونانی و به معنی "شادی" بود برایش انتخاب کردند. فکر  
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یت دیگری را برای او رقم  ادامه دهد. ولی سرنوشت حکاتواند خوشبخت به زندگی خاکی خود می 

که دخترشان  ز اینند. پیش ا پرورا مایا بود که سودائی دیگر را در سر می زده بود. و یا شاید این  

که به غرب پناهنده شده بود، شد   روس بار عاشق یک رقاصٔه  ساله شود مایا دوباره گریخت. این یک 

 حال دخترش  داد و جویایمی ای ل گاهی نامه خترش تنها ماند. مایا اوائ و با او رفت. ساموئل با د

که  ها  نامه ین  رد. ادوست داشته و دا را  ها داد که همواره آن هایش به او اطمینان می شد. در نامه می 

  نی نداشتند و هرگز ای از جهان پست شده بودند برای ساموئل اهمیت چنداهرکدام از هتلی در گوشه 

نگه داشت. تعداد  ها را ها را بسوزاند. آن داد که نامه اش رضا نمی عهذا دل ها پاسخ نداد ولی مبه آن 

ها بتدریج کمتر و کمتر شد تا باالخره قطع شد. هیچ تالشی برای تماس با مایا نکرد. سعی کرد  نامه 

اج نکرد و هیچگاه نیز در  زدوکند. گرچه یادش همیشه در خاطرش زنده ماند. هرگز ا فراموش را او  

پستوی  را در  فراری   مایایکه هنوز عشق  یندد آشنائی و پیوند با زن دیگری برنیامد. نه بخاطر اص

در  زن دیگری  وارد شدن  ست  خوااش نمی دل خاطر که  ین  ابه  بیشتر  ، بلکه  داشتاش پنهان  قلب

باز خواهد گشت،   مادرشکه روزی  امید  ینااز  را  او   پُر کند وش جای خالی مادر دخترش را  ازندگی 

اش درکجاست و پدر  خواهد پرسید که ریشه فیان خود  ز اطرا امحروم کند. هر کودکی باالخره روزی  

ز دخترش  ارا  قعیت  گرفت. ساموئل وا را   سراغ مادرشپدر  ز  اروزی  و مادرش کیستند. آلینا هم  

را   تجلیل کرد و او ز مایای فراری  تعریف کرد که ا  وض داستانی ساختگی برای اوکرد. در عپنهان  

بیشتر از  را  وانمود کرد. او برای آلینا تعریف کرد که مادرش او  عی قربانی حوادث و شرایط اجتما 

که  پدر و مادر پیرش مجبورشده است  رد. ولی بخاطر مشکالت و وضعیت  هر چیز در دنیا دوست دا 

آنها باز خواهد گشت. آلینا زندگی   ها مواظبت کند. ولی حتماً روزی پیش آن زابرگردد که  ه اسرائیل  ب

اش النه کرده بود.  اش در سینه را با عشق به زنی مجهول آغاز کرد، زنی که برای همیشه عشق 

را بگردن او  که حضور داشت، ناخواسته گناه فداکار. در مقابل این ساموئل بود  مادری  عشق به  

ها را ترک کند. ا ین تنها مشکل  که او مجبور شده آن  کرده  ناراحترا او  عاً پدر  انداخت. طبمی 

اش چه بگوید و چگونه  دانست به کودک دیگر او این بود که نمی ساسی  ساموئل نبود بلکه مشکل ا

داند  در مورد مادرش برا قیقت  آلیناست که ح کرد که این حق سو احساس می  ز یک او را تربیت کند. ا 

داشتن  ز فقدان  خودش اشود.  خواست که دخترش دچارهمان زخم کاری  نمیاش و از سوی دیگر دل 

اش ناراحت بود،  ز زندگی دردآور گذشته ز پنهان کردن را پدر و مادر در طی زندگی رنج برده بود. ا

ت. چه کار  آیندٔه دخترش را نیز نداش درعین حال شهامت گفتن واقعیت و کمک در تغییر زندگی

فته بود، ولی  ر روز فکرش را مشغول کرده بود. مایا  و   ین سر درگمی شب ا توانست بکند؟ می 

که آلینا پانزده  اش باشد. وقتی دخترش آنجا بود، پیش او. همین دختر بود که قرار بود ماحصل زندگی 

خاب کرد که در  ساموئل همان مسیری را انت به مسافرت یونان برد. ساله شد، ساموئل او را  

روز در مونیخ توقف  به سوئد آمده بود. در طی مسیر یک  را طی کرده و  های دور خودش آن گذشته 

ها بود به دخترش نشان  چند تابلوی زیبا را که روزگاری عاشق آن که   داشتقصد  کردند. ساموئل  

یل به پشیمانی شد و  ین احساس تبد د و بتدریج ا میلی شدیدی به او دست دادهد. ولی احساس بی 

که روی تخت دراز کشیده بود به  موجب گردید که هرچه زودتر مونیخ را ترک کنند. شب هنگامی 

ها و تلخکامی ها زندگی کرد؟  شکستین  توان با سایه شوم ا فکر فرو رفت و از خود پرسید تا کی می 

ترش که در اتاق دیگر در  ، بخاطر دخو بخاطر زندگی ها را فراموش کرد آنباالخره باید روزی  

زهای پنهان  راخوش فرو رفته سر بلند کرد. او دیگر دختر جوانی بود با تمام خصوصیات و  خوابی  

سرشوق آورد که بر بالین او برود و او را  را که دخترش بزرگ شده او  ینا  . احساسیک نوجوان 
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از این مسافرت طوالنی خسته است،  خود فکر کرد که قطعاً پس  ای مکث کرد و بانگاه کند. لحظه 

را   اشآسوده قلبنی  خود را کنترل کرد و منصرف شد. آلینا کامالً شبیه مادرش بود، زنی که با وجدا 

 تنها گذاشت. با خود زمزمه کرد: را  شکست و او  

 هستیم''.  "همه ما جالد

فتند. شب را در یک هتل نوساز  تند و مستقیم به ایتالیا رفتادند. اتریش را گذشصبح روز بعد راه ا 

های  مصادف با کارنوال ها یاری کرد. آنروزها  بسر بردند. بخت با آن( ۵۷توریستی در شهر رمینی ) 

ها شلوغ و پُر از مردمی بود که سرگرم جشن و سرور و شادی بودند. ارکستر  ساالنه بود و خیابان

های طول مسیر ساحل دریا رستوران و کافه نواخت، و در تمام  می شاد موزیک  ها در پارک  ارتش 

او نیز دارای چنین   رثی بود. مادر ا. خوشحالی او  خوشحال بود کوچک برپا کرده بودند. آلینا خیلی  

  اش عوض دید روحیه میشاد  نشست. هرگاه که مردم را  می اش خصوصیاتی بود. شادی مردم در قلب 

د. آن شب آلینا مورد توجه چند کدبانوی ایتالیائی قرار  شنیز غرق شادی و سرور می   شد و خودمی 

به شهر  اش کردند. اگر ساموئل عجله نداشت که زودتر خود را  اشان آمده بود و دوره . خوش گرفت 

توانست  رشوند، می رفت سواکه به یونان می بتوانند کشتی را  که  برساند  ( ۵۷بندری بریندسی ) 

اولین بار بود که آلینا دریای مدیترانه و مردمش  قضیه را بکند. این   نجا او را شوهر داده و قال هما

ز کف آلینا  و شاد مردم آنجا در همان لحظات اول دل ادید. زیبائی دریا و روحیٔه گرم  از نزدیک می را  

دل درد گرفت. کشتی   یش جالب و نو بود. آنقدر بستنی خورد کهربود، شیفته آن شد. همه چیز برا 

یندسی را با چند ساعت تاخیر ترک کرد، که البته چندان غیرعادی نبود. کشتی شلوغ  شهر بر 

آلینا  خندیدند. میزدند و  کف آن لغزنده بود. همه با هم حرف می جوش و  پرجنب و  رهم ریخته و  دو 

دگی  چنین زن برد. او شیفته می کرد و لذت  با چشمانی باز و شگفت زده به همه چیز با ولع نگاه می 

جا با فضای مالل آور زندگی در رینکبی کامالً فرق داشت. در رینکبی بعد از ساعت  بود. فضای آن

روشنائی و خنده بود که  ینجا  توان پیدا کرد که با او چند کالمی حرف زد. انمی پنج بعدازظهر کسی را  

ه و به انسان دیگری  درش نیز خلق و خویش عوض شددید که حتی پپر کرده بود. آلینا می فضا را  

اش کمی گل  های رنگ پریدهزند و گونه ز همیشه حرف می با صدائی بلندتر ا تبدیل شده است. او  

کرد،  زد و شوخی می نشست، با همه حرف می ای میانداخته است. بر خالف همیشه که تنها در گوشه 

آنچه که بیش از هر چیز نظر  .بود شناخت و با آنها دوست  می مردم را  ها بود که آن که سال ینمثل ا 

در اطراف استکهلم  را  او را جلب کرده بود دریا بود. هرگز دریائی به این زیبائی ندیده بود. دریا  

ز جزایر اطراف  ا ای تابستانی در یکی ها معموالً ساموئل کلبه دیده بود؛ ولی نه اینگونه. تابستان

بردند، خلیج فنالند و بخشی از دریای شمال را  ر می جا بسو چند روزی را در آن کرد می یه  کرا

دید و  را عاجز می همه زیبائی کالم   دید، ولی دریای مدیترانه چیز دیگری بود. در توصیف آن می 

که  . تنها هنر و هنرمند قادر بود آن همه زیبائی را به تصویر بکشد. به آتن  سکوت را ویرانگر 

که  جا بسربردند. موزه تنها مکانی بود  رفتند و چند ساعتی را در آن دیدن موزٔه یهودیان د به  رسیدن

و  منیتی  ادالئل  ساموئل بودند. موزه به  اجداد و  فامیل   کسانی یافت که روزگاری ز  اردپائی  شد  می 

 چک ها تقریباً کوه بود. اتاق در یک آپارتمان بزرگ در طبقه سوم در خیابان آمالیاس بنا شد بدرستی 

ها را کوچکتر جلوه  قدیمی آن ، ظروف و سنگ قبرهای  ز قبیل لباس اهمه وسائل  وجود آن  بودند و  

تواند همٔه  در حال شرف است که می ای بود. آلینا احساس کرد واقعه  و خنکساکت موزه  داد.  می 

رفت و با  اقی دیگر می تاقی به اتز اداشت و ای در کنار پدرش قدم بر مزندگی او را تغییر دهد.  
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کرد. بناگاه حس کرد همه چیز در مقابل  میچشمانی سرشار از زندگی به همه چیز با دقت نگاه  

ز  یستاده بودند که پوشیده ا اریحساس کرده بود. در مقابل دیوا ست. درست ا اش سیاه ا چشمان

 ها که بنظر ز عکسار یکی  وناگون گرفته شده بودند. د مناسبت عیدهای گ به هائی بود که  عکس

سن خود که لباس عید بتن داشت، دید. در  هم  بود پسریمناسبت عید شفاعت گرفته شده  به رسید  می 

ساموئل  بود.  خو گرفته  آن  و به   شناخترا می آن  بود  ها  را دید که سال حالتی  ها و نگاه آن پسر  چشم

بغض به  . آلینا که در تمام مدت  ست پدرش او  و  ا  در بزرگ پسر پآن  کرد که نجوا   اشدر گوش 

با هق هقی بلند و کودکانه در   وترکید   اشآورد، دیگر نتوانست تحمل کند. بغضاش فشارمی سینه 

د  هایش روان بود، گریست. پدرش او را آرام در آغوش گرفت. چند ساعت بعشک برگونه که احالی

برای  را  خوردند، ساموئل همه چیز  کروپولیس نشسته بودند و قهوه می ای در اکه در کافه وقتی 

او   برایرا نیز  مایا اش و حتی داستان مادرش،  دخترش تعریف کرد. سرگذشت خودش و خانواده 

 ین حقیقت آلینا را خیلی ناراحت کرد و به او برخورد. باتلخی گفت: گفت. شنیدن ا

 ترک کرد''.   ا راپس م" 

 تلخی پاسخ داد:   ساموئل با

 اش رفت''. همراه قلب " 

 دانست که به هوای دل رفتن چه مفهومی دارد.  تنها او می 
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 فصل دهم 

ای در میدان رینکبی ایستاده  ورودی ساختمان اجارهکی شوکویست در مقابل در  ساعت بعد کی نیم  

محصوالت کشورهای شرقی  ئی بود که عمدتاً  ذابود. در طبقه همکف ساختمان یک فروشگاه مواد غ

های  در آنجا اغلب جدل علت حضورش ین منطقه رفت و آمد کرده بود.  به ا فروخت. بارها  را می 

آمد. تجربه زندگی به او آموخته  می  عشقی پیش هایهائی بود که بدلیل حسادت یا درگیریخانوادگی و  

در   دلیل . به این  ستها با یکدیگر اانر زندگی علت جدال انسدز هر معضل دیگر  ابود که عشق بیش  

ز آن گریزان بود.  رتش، ااز ا ریعشق پاسخ منفی داده بود و چون سرباز فرا به  زندگی خصوصی 

عاطفی آن باکره بود، و هیچگاه عاشق  معنای  تجربه نبود، ولی در عشق به گرچه به لحاظ جنسی بی 

خود سال  و  کرد با دوستان همسن  زندگی می (  ۵۸یوله )شهر  که در  نی زمانی در نوجوانشده بود.  

عشق و مسائل عاطفی چنان مبتذل و سطحی بود که در او  ها نسبت به برخورد آن.  شتدامعاشرت  

اشان با نوعی دلزدگی بوجود آورده بود. بارها خود شاهد بود که پسرهای جوان راجع به روابطه 

کنند. بطور  کنند که گوئی درباره بازی هاکی روی یخ بحث می می ن خود چنان صحبت  دختران همس

که بعدها وارد مدرسٔه  نامیدند. وقتی توش چپاندن " می مثال همبستر شدن با یک دختر را اصطالحاً " 

هوده بود.  ولی انتظارش بی خود را بیابد.  جا بتواند مرد دلخواه  فکر کرد شاید در آن شد   پلیسعالی 

متاهل بودند. تعداد  که  یا نامزد داشتند و یا دوست دختر و یا این اش هم دورهجوان   اغلب مردان

ره نسبت به نرمال  که او هموا ین. مضافاً ا ویژه داشتمعدودی هم که مجرد بودند، تجردشان علل  

شق شود.  وعاشته باشد  دا شش مرد ککه نسبت به  خواستمی  زن. بعنوان یک  خود تردید داشت بودن  

کرد.  گفت که تمایلی احساس نمی توان  می قل  قعی چنبن نبود. و یا حدادر زندگی وادر عمل و  ولی  

پسندید.  نمی ها را  صطالح ورزیده آنبه ا کرد، مردها زیبا نیستند. صدای زمخت و بدن  اغلب فکر می 

نتوانسته بود خود را  ن اند. هرگز  ز مردازیباتر ا نان  کرد که زاحساس می  ز دوران کودکی ابرعکس  

خود  های های جنسی خشک و ستبر معشوقه در آلترا  خود  چگونه مادرش لذت  و  قانع کند که چرا  

لحاظ به  بار  یک پنی ظریف و طناز بود. تنها  مانند یک نقاشی ژا که خود  کند، در حالي جستجو می 

خود در تنها   دوستنی بود که در نوجوانی با بهترین  هم زماشده بود و آن  جنسی واقعاً تحریک 

اش بلند دوست رقصید. حرکات آرام و موزون باسن کوچک و موهای دیسکوی شهرشان در یوله می 

و را غرق لذت کرد. با لحنی نیمه شوخی سرش را میان  اش ریخته بودند ابرهنه های شانه که روی  

را بوئید و  کند، آنها  زش می اش را نواانند سگی که صاحبه شده او فرو برد و مموهای تازه شست

که در دیسکو موفقیتی  ین ز اکردند. پس ا با هم خندیدند و شوخی  کلی شب  بصورت خود مالید. آن  

خانه  به  اتفاقبه   جا قهوه نوشیدند و سپس اشان نشد، به کافه تاتر شهر رفتند و در آن نصیب 

ز شب گذشته بود، سایراعضای خانواده خواب بودند، و  اپاسی  و  بود    اش رفتند. دیر وقت ست دو

 هایز هر دری صحبت کردند. همان گپ اش نشستند و چای نوشیدند و اها تنها در اتاق دوست آن

  های صبح به رختخواب زنند. خسته و فرسوده در دم دم معمولی که جوانان و نوجوانان با هم می 

آرام  کوتاهی  کی با نهایت احتیاط مدت  بخواب رفت. کی  دراز کشیدند. دوستش رفتند و در کنار هم 

بخواب رفت. تنها همین بود و هیچ اتفاق    زش کرد و بوئید و سپس نوارا  گردن او   موها و پس 

ز آن  ااد داشت. پس  خود بی ُرمانتیک ز زندگی  بود که او ا ای ترین خاطره ین شیرین دیگری نیفتاد. ا 

ای ایستاده بود، دیگرهیچ اتفاق مشابهی  ورودی ساختمان اجاره شب، تا آن لحظه که در مقابل در  

سامی ساکنین ساختمان را که در روی تابلوی کوچکی در سمت چپ در  ی او نیفتاده بود. ا برا 

د.  شیان اسامی دیده نمی ورودی نوشته شده بود از نظر گذراند. حتی یک نام خانوادگی سوئدی در م
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اش به نام خانوادگی روسانیس افتاد که در طبقٔه  نیست." و چشماینجا سوئد  : " با خود زیرلب گفت

ها و  ای حکم "خودکشی" داشت. اکثر سرقت کردند. زندگی کردن در چنین طبقه دوم زندگی می 

فشار  د. دگمٔه آسانسور را  گرفت. مشکل او نبوها در طبقات اول و دوم صورت می خانه دستبرد به  

یا  داد و منتظر پائین آمدن آن شد. در واقع با هدف این که برای مدتی هرچند کوتاه هم که شده رو 

ناراحت  ر و  مصیبتی را که در انتظارش بود، به تاخیر بیاندازد. یقین داشت که لحظات دشوا روئی با  

ا دختر جوانی روبرو شد که  مقابل در آپارتمان ب  کهوقتی اوست.   نتظاری در طبقه دوم در ا اکننده 

دوست داشتنی آمد، آرام و درعین حال   اش بنظرش بسیار شیرین و علیرغم چشمان سرخ و پف کرده 

که  کرده بود و موهای کوتاه خود را شبیه پسری  بتن  ای ر سیاه و سادهمتعجب شد. آلینا بلوز و شلوا

. چشمان آبی، وحشی و درشت آلینا که  به عقب شانه کرده بوداش را دیده بود کی قبالً عکس کی

اش تداعی کرد، توجه او را بخود جلب کرد.  امواج پُر خروش و نیلگون خلیج فنالند را در ذهن 

های پلیسی  اش نشست. آلینا نیز یکه خورد. همراه پتروس فیلمِمهَرش در همان نگاه اول به دل 

کاله شاپوئی بسر دارد روبرو شود. ولی  که  گاهی  کارآشت با  دار  تظانا  زیادی را دیده بود، و درواقع

تنگ و چسبان  ر  حاال با زن جوان و زیبائی روبرو شده بود که کاپشن پوست کوتاهی بتن و شلوا 

، در  بلند و الغر اند رهای چسبان معموالً برازندٔه پاهای ین نوع شلوا پشمی طوسی روشن بپا داشت. ا 

کی چنین نبودند. به اتاق نشیمن رفتند. آلینا  . بنظر آلینا پاهای کی آیندرت مضحک بنظر می ینصو غیرا

دوباره خود را معرفی کرد. ساموئل با او دست داد، گرچه  کی  کیکرده بود.   فراموش را  نام او  

ز  ادت به پیروی  که عا، نسلی  دیگر تعلق داشت  نسلی ؟ آلینا به کار درستی است یا نه مطمئن نبود که  

کی نگاهی سریع به  و تنها به یک سالم ساده اکتفا کرد. کی رند. اب و تشریفات و دست دادن ندا آدا

شتند، جا  ر قرار دا دیوادر کنار  که  هائی  اتاق انداخت. اتاق بزرگی بود با انبوهی از کتاب که در قفسه 

کنند. در آن اتاق  مطالعه می   ت و آرام رفت و آمد و ها آهسته صحبکه در آن آدم داده شده بودند. اتاقی  

او را به چای  شد. آلینا  از کریسمس و جشن سال نو نیز دیده نمی ثری  ز تلویزیون نبود. اانشانی  

 مالقات ها با یکدیگر کامالً عادی بود، مانند  کی با تشکر پاسخ مثبت داد. برخورد آندعوت کرد. کی 

نسان شدیداً مذهبی اند، چراکه تنها اعتقادات مذهبی  دو ا  تدا فکر کرد شاید اینهای عادی. ابهمٔه آدم 

ها را اسیر در دنیای خود و  کند و آن دور می تا حدی  و مادی   دنیوی از مسائل  ها را  تواند انسان می 

  سریدرد    پُر هایتوانستند انسانرد. این دو نفر نمی های جاری در دنیا نگاه داخبر از واقعیت بی 

کی روی مبل سه نفرٔه چرمی  ها محنت و دربدری بود. کی ها پیام آور قرن رامش و سکوت آنباشند. آ

نفره در مقابل او. آلینا برای آوردن چای به آشپزخانه   ای نشست و ساموئل روی یک مبل یک تیره 

  ن بلند با نقش و نگارای که در آن دو لیواز مدت کوتاهی با قوری و یک سینی نقره ا رفت و پس 

 کی توضیح داد:و یک فنجان آبی همراه با شکر و شیر برگشت و برای کی ای نقره 

 ام''. نوشیم، برای شما فنجان آورده"ما چای را در لیوان می 

 کی شدیداً هوس سیگار کرد. حیران بود که چگونه شروع کند. کی

های مترو  .. روی ریل د پتروس کریستوس را . ما جسهمانگونه که در تلفن نیز توضیح دادم ...  " 

رسد که او خودکشی کرده ... بنابراین سئوالت من جنبٔه بازجوئی  می ایم ... بنظر  زیر زمینی پیدا کرده 

رسد که بتواند توضیح دهنده  که آیا مورد خاصی بنظر شما می خواستم سئوال کنم  ندارد ... فقط می 

رسد که شما آخرین کسانی هستید، و  .. بنظر می ام . ٔه او صحبت کرده این عمل او باشد. من با خانواد
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اطالع دادند که  من  اید... پدر و مادرش به یا حداقل از جمله آخرین کسانی هستید که او را زنده دیده 

 ز خانه بیرون آمده. درسته؟" قصد دیدن شما ادیشب به 

توافق قبلی آمادٔه دفاع  ها طبق یک کرد که آن کی احساس  ساموئل وآلینا به یکدیگر نگاه کردند. کی 

 از خود در مقابل اتهامات احتمالی اند. ساموئل به آرامی پاسخ داد: 

 بله، اینجا بود''. " 

 و بعد تصمیم گرفت که چیز دیگری نگوید و ساکت باشد. 

 رفتارش چطور بود؟ مضطرب ... عصبانی؛ ناراحت، کالً رفتارش غیرعادی نبود؟" " 

گرفته بود، مثل  پائین  را   لینا بود که آرام نشسته بود و سرش ی متوجه آکسئوال کی  حالت نگاه و

نکرد، تو گوئی سئوال را نشنیده بود،  اش تغییری او خواسته بود حرف نزند. حالت ز  ا  کسیکه  این

  داد. او متوجه هیچگونه تغییری در رفتار پتروس نشده بود. خوشحال بود ورا  ولی پاسخ او  

 سبت سال نو برای او آورده بود. مناای نیز به  هدیه 

 "تو هم به او هدیه دادی؟'' 

 گیریم''. شما جشن نمی مانند  را  دونی ... ما سال نو  نه ... می " 

 ساموئل ادامه داد: 

 است. سال شمار ما با مال شما فرق دارد''.  "ما یهودی هستیم. سال نوی ما در اوائل پائیز 

 ا گفت: و در ادامه آلین

 ای هستیم''. ر و خُرده ال چهار هزا"ما حاال در س

ر سال  برهم زد. و طوری به آنها نگاه کرد که گوئی آن دو هزا ً کی را کامال  این توضیح تعادل کی 

قعیت پیوسته بود و بهمان میزان  ها در شمارش زمان با یکدیگر داشتند، به ناگاه به وا اختالفی که آن

 ساموئل با حالت شوخی اضافه کرد: ه ایجاد شده است. اشان فاصلنیز بین 

 ما جهود هستیم، جن و پری نیستیم''. " 

 کرد، با شرمندگی گفت: سرزنش می در واقع خود را  کی درحالیکه  کی

 "اوه''. 

رفتار   توانست کرد که کامالً مثل خودش نبودند نمی برخورد می کرده بود، هروقت با افرادی   عادت

پوستان نیز متفاوت بود. در برخورد با آنان ُمعذب  وردش با سیاهداشته باشد. برخ   طبیعی خود را

فهمانند که تو نیمچه  او می به  زبان بی زبانی  خوانند و با  افکارش را می کرد که آنها  بود. فکر می 

ات ظاهر و تالش ری. با تمام تدوست ندا را  . ما  ز ما متنفری توانی ما را فریب بدی. تو ا سیست نمی را

دانیم که تو دارای افکار نژادپرستانه ای. اگرچه در زندگی روزمره هیچگاه با یک جهود  می  ما

ها دچار پیشداوری بود و برخورد برایش  نسبت به آن ز پیش  امالقات و برخورد نکرده بود، معهذا  
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در افکار  ها ینشٔه همٔه ا راحت نبود و مجبور بود که بنوعی رفتارغیرطبیعی خود را توجیه کند. ری

پست و  ها را  پیش در ذهن خود دسته بندی کرده بود و بعضی ز  اها را  سیستی او بود که انسانراشبه 

ای هر سه نفر ساکت شدند. باالخره ساموئل دو باره سکوت  دانست. برای لحظه ز بقیه می حقیرتر ا 

 را شکست و گفت: 

 مطمئن اید که خودکشی کرده؟" " 

خودکشی کرده. و هیچ دلیل و مدرکی که دال بر چیز دیگری باشد در دست   دهد که شان می هد ن"شوا

توان چنین حکمی را صادر کرد... بهمین دلیل اگر شما چیز خاصی  نیست ... معهذا صد در صد نمی 

"  جا بود؟ینید... چه مدت ا اکند، کمک زیادی به ما کرده روشن  رسد که بتواند مسئله را  بنظرتان می 

کی متوجه نگاه پرسندٔه او شد. و تصمیم  اهی شتابزده و پرسان به پدرش کرد، چه بگوید؟ کی آلینا نگ

 ز ساموئل پرسید: گرفت که به این بازی موش و گربه خاتمه دهد. بنابراین ا 

 تنها صحبت کنم؟" با آلینا   ممکنه من چند لحظه " 

  داد: ساموئل پاسخ 

 دانم." نمی مورد ن  در ایمن هم چیز زیادی  " 

ای بلند شد و به آشپزخانه رفت و به ورق زدن یک روزنامٔه قدیمی خود را مشغول کرد. آلینا جرعه 

 ز چای خود نوشید و شروع به صحبت کرد: ا

 ." ما حدود نیم ساعت در اتاقم در کنارهم نشسته بودیم و صحبت کردیم " 

 با هم همبسترهم شدید؟'' " 

 ره؟'' اهمیتی دا " 

 با اهمیت باشه''. تونه  که در این رابطه باشه، می یزی  هر چ ستندان" 

زدیم، بعدش روی تخت در کنارهم دراز کشیدیم و یکدیگر را بغل  نه ... با هم نخوابیدیم. کمی ساز  " 

 را ترک کند. همین''. که سیگار  کردیم و بوسیدیم ... و بعدش قول داد  

 خوابیدید یا نه؟'' اصالً با هم می " 

بود ... بعالوه او  شدیم ... البته نه زیاد... پتروس همیشه مشغول  ی با هم همبسترمی . گاه..  بله" 

 مثل بقیٔه پسرها نبود''. 

 چطوری بود؟ با بقیه چه فرقی داشت؟" " 

بزند  خواست در کنار من روی تخت دراز بکشد حرف  اش می کرد. بیشتر دل به سکس فکر می "کمتر  

هم دوست  ... من   یکاش تو خواهر کوچک من بودی ه من گفت ... ا یکبار ب  ... و آرام بغلم کند ... 

.  رمهم نداشت .... من  و باشم ... او تنها پسر خانواده بود و خواهر و برادری ندا شتم که خواهر ا دا
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کردیم. ...  خوابیدیم بعدش احساس گناه می پتروس مثل برادر بزرگتر من بود ... هر وقت با هم می 

 فهمی؟" اهمیت زیادی نداشت ... می بطٔه ما  راسکس در  ین خاطر بهم 

کرد. گفتن این موضوع برایش  هایش گل انداخته بود با صدائی آرام صحبت می که گونه آلینا در حالي 

ین زن جوان  اکرد که از  را بداند. حس می که خودش علت آن سخت بود؛ معهذا گفت، بدون این 

های او  کرد. درعین حال ترس داشت که از گفته می زدیک احساس  به او ن را  اش آمده و خود  خوش

.  دوست نداشته  سرزنش کند که چرا به اندازٔه کافی پتروس رااستنباط غلطی بکند و در دل او را  

 دوباره پرسید: 

 فهمی؟'' می " 

شده بود  و نزدیک هر مردی که به ا . در زندگی شخصی ر بود دشواکی  کیبرای  ای چنین رابطه  درک 

بود  ای حس حسادت نسبت به این دختر که توانسته  اش سواستفادٔه جنسی بود. برای لحظه هدف 

که نسبت به تن و بدن خود  ای رش داد و نفرت کهنه آزاچنین رام کند،  را ای  ساله جوان بیست و یک 

عالمت منفی تکان داد و  را به    سروجودش شعله کشید. با تردید  در  ای  لحظهداشت مجدداً برای  

 پرسید: 

 ترک کرد؟'' چه وقت خانه شما را  " 

 بود''. ربع به دو  فکرکنم حدود یک " 

 خواد بره؟'' نگفت کجا می " 

کردند ...  ها شب سال نو ورق بازی می ... آن   ره خونه من سئوال نکردم. فکر کردم که حتماً می " 

 د''. کردنمی را  کار  پتروس و باباش ... معموالً این

 ، رفیقی نداشت؟'' دوستی " 

رفت شهر ... چندتا دوست داشت که با هم  کرد ... می ای یکبار هاکی بازی می نه زیاد ... هفته " 

 کردند''. بعد بازی می کردند و  تمرین می 

 کردن؟'' چی تمرین می 

 کنه''.  جا که هاکی بازیرفت آن کرد ... معموالً می تمرین ... ورزش خاصی تمرین نمی " 

پائین  بگیرد. آلینا در حالیکه سرش را  اش را  تواند جلوی اشک کی حس کرد که آلینا دیگر نمی کی

کرد که چند سال  کی همان کاری را  گرفته بود صورتش را با دست پوشاند و گریه را سر داد. کی 

می  آرابه را  او ای  هخود برخاست و در کنار او نشست و با نهایت احتیاط موز جای  پیش کرده بود. ا 

 زش کرد.  نوا
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 فصل یازدهم 

ز اوائل صبح هوا بشدت سرد  ز شب قبل بر زمین نشسته بود. ا ارسید. برف سنگینی  فرا  روز تدفین  

بی رمق  پرتو  و  داد نشان می را  آسمان تقریباً صاف شده بود. خورشید با شرمندگی چهرٔه خود   . شد

 ز برگ درختان را پوشانده بود. اهای خشک و عاری  کند. برف شاخه فابر شهر می خود را  

پدران و مادران  های اطراف قبرستان  . در تپه کردند های خشک خود را برهنه احساس نمی شاخه

ها فضای اطراف را پُر  های خود بودند. صدای خنده و فریاد شادی آن جوان سرگرم برف بازی با بچه 

اش ترین لحظه ر بود جزئی که قراآخرین وداع با پتروس جوان بود. روزی    کرده بود. روز تدفین و

که تازه کنده شده بود   گوری برای همیشه در ذهن مادرش حک شود. اودسیس و آدریانا در مقابل  

اشان چون  شد. همه چیز در نظر جا اِیستاده بود. باورشان نمی اشان درآنیستاده بودند. جسم بی روح ا

ر داشت متعلق  قراجا  که در آن خود بقبوالنند که تابوتی  که به ینری بود. جرأت ا فیلمبردا یک صحنٔه 

نستند کسی در آن آرمیده است، ولی باور نداشتند که پسرشان  دابه پسرشان بود را، نداشتند. می 

هنده  د های تسلی کشیش جوان یونانی سرگرم خواندن وعظ  جا آمده بودند؟است. پس برای چه آن 

کرد.  دهد. برای او فرق نمی های او گوش نمی کس به گفته دانست که در چنین لحظاتی هیچبود. می 

ها  آن در قلب های او از طریق زخمی که این حادثه  داد و معتقد بود که وعظ انجام می را  اش  وظیفه 

این دو  و احساسدرد   یابد و تاثیر خود را خواهد گذاشت. غم وبوجود آورده به اعماق آن راه می 

فهمید. سرنوشت او نیز  می   کسی را خوب کرد و معنای غربت و تنهائی و بی انسان را کامالً درک می 

ر دهنده بود. در اتحادشوروی سابق متولد شده  آزادو انسان غم انگیز و  ین  بنوعی مانند سرگذشت ا

ان به شوروی گریخته بود. به مسکو  نز جنگ داخلی یو ا بود. پدرش یونانی کمونیستی بود که پس 

ز مدت کوتاهی او را به روستای دور  ا رفته بود و به حزب برادر پناه آورده بود. در آنجا پس

  یک با یونانی بود، پرت کردند. در آنجا  مهاجر  های  ای در قزاقستان که اقامتگاه اغلب کمونیست فتادها

تهدید  را  که او  خطراتی  شد. مادر علیرغم تمام  فرزند پسری    ز او صاحبزدواج کرد و اا دختر قزاق 

پدر تمام شب و  . آئین مسیحیت تربیت کردقیمت جانش تمام شود، پسر را با  کرد و ممکن بود به  می 

ز  ا  باالخره پس کرد، که  می یونان  های صرف فعالیت جهت حفظ یکپارچگی کمونیست روز خود را  

حزب تبدیل شدند. اصالً توجهی به وضعیت پسرک نداشت. زمان گذشت و اوضاع   وبه د کوتاهی  مدت  

که بر اثر جنگ داخلی به  هائی  تحادشوروی دگرگون شد. کمونیست از جمله در یونان و  جهان ا

که به یونان  کسانی  ز جمله اولین  برگردند. ا  مکان یافتند که به کشورشانشوروی گریخته بودند، ا 

کشیش جوان بود. همسرش مرده بود. دست پسرش را گرفت و به یونان  در همین  پ، برگشت 

ز او استقبال کردند. ولی دیری نپائید که هیوالی بیکاری و فقر  برگشت. در ابتدا همه بگرمی ا 

را  را ویران و آرمانش   شابار هست و نیست اش را فشرد. سیلی واقعیت در طول زندگی سه  حلقوم

قعیت و آخرین  ر به شوروی و دیدن وا فرا  شکست در جنگ داخلی، سپسبار  بود. اولین   هبر باد داد

  اش نمانده بود. یک در چنته . نیروئی  نداشتبار دیگر توانائی مقابله را  ینبار بازگشت به وطن بود. ا 

شهر دور شد  ز  اکه مسافت قابل توجهی  . وقتی شت و به جنگل رفت دابررا  خود  روز تفنگ شکاری  

اش درست روی دهانه  کرد که قلب خم  ای را بگونه  شاشت و تن داخود نگاه  تفنگ را در بین پاهای  

بود،   مذهبی زنی عمیقاً  که   بزرگ مادر  ز مرگ پدر  ارا کشید. پس  ر گرفت و سپس ماشه  تفنگ قرا 

 که ای ز سهمیه ااستفاده  با   خود گذشتگی و  زر فداکاری و ا . با هزاگرفت بعهده  را  سرپرستی پسر  

رد دانشکدٔه  اش کمک کند که وا داده شده بود، موفق شد به نوه  برای دانشجویان خارجی اختصاص

ز جمله آمریکا و آفریقا  از کشورهای مختلف دنیا اتئولوژی بشود. در دانشکده او با جوانان زیادی  
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رد شده بودند. در دوران تحصیل متوجه شد که  دانشکده وا  آشنا شد که همه برای تحصیل به آن

اند.  هائی نیست که در یونان مانده ز آن کنند، کمتر ا ز یونان زندگی می در خارج اکه  هائی  تعداد یونانی 

ز کشور را کرد که  اش بپایان رسید و کشیش شد، تقاضای انجام وظیفه در خارج ا که تحصیالت وقتی 

که قرار بود برای  دو انسانی  ین  زٔه ا نداابهخدمت او بود. او نیز   تکهلم اولین محل سپذیرفته شد. ا 

دو  ین  اندازٔه  به ا نیز  غریب بود. او  دیار شهر و  ین  شان مرثیه بخواند، در ا ادست رفته  روح عزیز از 

فهمید که برای  خوب می  ز دست دادن عزیزان خود را چشیده بود. کشیشا  انسان در زندگی طعم تلخ

کالم وجود دارد. و آن کالمی بود که با تمام  یک  نسان در ماتم نشسته تنها  ادو  ین  خاطر اتسلی  

ز ته دل بر زبان آورد. آدریانا ساکت و آرام  مفهوم ا وجودش با صدای بلند و با لکنت زبان، نا 

زد. آلینا  می بهم    هایش را رش بود و پلک ادر کن خیره شده بود. اودسیس ایستاده بود و به روبرو  

رسید  و ایستاده بود و سرش را تا حدی پائین آورده بود، که بنظر می ، ساموئل در کنار ا گریست می 

د برای  تنها همین تعدا کشید.  یستاده بود و بسختی نفس می ست ا راخواهد شیرجه برود. لوفگرن  می 

رسید  دعوت پست کرده بودند ولی بنظر می  کارت حدود چهل  آلیناو    اسم تدفین آمده بودند. آدریانمرا 

ها حتماً به کشورشان رفته بودند که مراسم سال نو  بودند. یونانی تری  مهمکه مردم سرگرم کارهای  

شناختند،  بجز لوفگرن نیز نمی دیگری  هایشان جشن بگیرند. سوئدی  جا و در کنار خانوادهرا در آن 

  ز تماسشدند و ا به آرامی نزدیک می ز پشت شنیده شد. دو نفر  اپائی    آمده بود. صدای م که او ه

کی  ها را نگاه کرد. کی رسید. کشیش زیر چشمی آن می خشکی بگوش   آنها با برف صدایهای  کفش

کنار   که در پوست دیگری را  شت شناخت. ولی زن سیاه  دست دا در  که چند شاخه گل ُرز  حاليدررا  

اند. آلینا غرق  کیز هم پرسیدند که این دو نفر  رفت، نشناخت. او کی بود؟ بقیه با نگاه ا راه می او  

ها نزدیک  که به آن زن جوان همین  تخیالت خود بود گوئی سرگرم دیدن فیلمی جالب و دیدنی بود. دو 

دهندٔه این  که نشان  ز بقیه  صله ا اکمی پائین آوردند و با چند قدم فحترام سرشان را  اشدند به رسم  

کی  خوانی خود ادامه داد. کی مرثیه به   یستادند. کشیشبود که جز بستگان نزدیک متوفی نیستند، ا 

زد،  او حرف می با  آن زبان  با    پدرشکه روزگاری   کلماتشنیدن آن  ز  افهمید. ولی  هیچ چیز نمی 

های ز گفته اتوانست چیزی  ترک کرد. منطقاً نمی را درش آنها  پکه اش کم بود . سنآمداش می خوش

دخترک کوچکی زندگی  قعیت خالف آن بود. در درون آن زن  خاطر داشته باشد. ولی وا به پدرش را  

  درونش ز  اروز  کرده بود، همان دختر بچه بود، که آن   روز فراموش  آنکی تا که کی کرد. و آنچه  می 

که  او را. دخترکی  شت، حتی زبان  دایاد  به  را  ده بود. دخترک کوچک همه چیز پدرش  رآوبر سر  

همیشه وجود داشت و چون خالئی  کرد. ولی او  انکار می در درون خود  را  کی مصرانه وجود آن  کی

نکرده   ماند که او هیچگاه جرأتاش النه کرده بود. اتاقک تهی و تاریکی را می خانٔه قلب در نهان  

و سرگذشت او هیچگونه شباهتی  رد. گرچه زندگی  بگشاید و قدم به درون آن بگذا آن را   در بود  

هم ممکن بود دچار  او  داده بود که خود  او دست  به  احساس این سرنوشت این پسر نداشت، ولی  به 

ای بود که  پسر خوش قیافه  واکرد. بعالوه  نمی  رهایش شود. فکر آن پسر یک لحظه  سرانجامی  چنین  

رش  ری به او نرسانده بود. بلحاظ وظیفه دیگر چیزی برای تحقیق نمانده بود. گزا در زندگی هیچ آزا

هیچ  جسد روی  رش روشن و صریح بود. بر  مرکز آسیب شناسی را چندین بارخوانده بود. گزا

جزئیاتی وجود  رش  د. ولی در گزا شباشد، دیده نمی با شخص دیگری   ز درگیریاجراحتی که حاکی  

زیر شیشٔه  خون تا  برانگیخته بود. در بازرسی که صورت گرفته بود، آثار  را او   کنجکاویکه  داشت  

شدن آن تا   ثر فشار پخش شده باشد، ولی پخش بر ا که خون   شتداشد. احتمال  دیده می راننده  جلوی 

در آخرین  احتماالً  ین بود که او  بیانگر اامر  رسید. این  نمی بنظر  ، منطقی  رانندهشیشٔه  تا  و  حد باال  آن  
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  ز جایاآید، پشیمان شده و تالش کرده که  بسمت او می سرعت دیده که به  را  که قطار  لحظه وقتی 

که ثابت کنند  ینانوجوانان برای دیده بود که  فیلم سینمائی   که دیر شده بود. در یک خود بلند شود،  

قطار به  خوابیدند که  قطار می های کنند و روی ریل می   بندیتر اند با یکدیگر شرط  شجاعیک   مکداکه  

بماند برنده بود و  آهن   هایخطروی  بیشتری   کرد مدت جرأت می که    نزدیک شود. هرکس ها  آن

رسید.  کی شرکت کرده بود؟ بعید بنظر می اخطرنبازی  شد. شاید او هم در چنین  تر محسوب می شجاع

 بری آپل . هائی شرکت کند. ولی غیر ممکن هم نبود بود که در چنین بازی ها ین ز ااو بیشتر ا چون سن  

خودکشی قید کرده بود.   علت مرگ را  در آن و  بسته بود  فسر مأمور تحقیق بود پرونده را  که ا ( ۵۹(

  اشان خودکشیموضوعکه  هائی  پرونده به  صرف رسیدگی گاه وقتش را  چکار او آنقدر زیاد بود که هی

توانی  خواهد می او سپرده و گفته بود، چنانچه وقت داری و دلت می کرد. پرونده را به  بود، نمی 

کالم او  در بیاوری. بکار بردن کلمٔه "ُگه" تکیه  را آن تحقیق کنی و ریشٔه "ُگه" پیرامون جزئیات  

 بود. 

ز ایستگاه مترو در  کرد. تقریباً هر روز ا استفاده می ز مترو  ی برای رفت و آمد به محل کار ا ککی

نکرده بود. شاید علت این بود که در آن  آن توجهی   هرگز به جزئیات شد، ولی  می منطقٔه رینکبی رد  

  یستگاه شد. همٔه زمین ازیر    دروادیگر  هدفی  با بار  ینگرفت. ا زیادی صورت نمی  ایستگاه خرابکاری 

عکس پرندگانی را  ، رنگشانو   یستگاهاهای  ستون بخاطر سپرد. و  ز نظر گذراند  ایستگاه را  اجزئیات  

یستگاه نقاشی شده بودند، همه را بخاطر سپرد. وقتی خوب دقت کرد،  اسکوی رهای  دیوا  که روی 

که نقاشی شده بسمت جنوب است. آیا پتروس نیز قبل از   ی متوجه شد که سمت پرواز همه پرندگان

که پس  رانندٔه مترو  بد به این پرندگان نگاه کرده بود؟ به  ز سکو پائین برود و روی ریل بخواکه ا ینا

ز  ز ُشوک حاصله ا را باز یابد و اهفته مرخصی داده بودند که بتواند روحیٔه خود  شب یک ز حادثه آن ا

هفت بار زنگ زد گوشی را  که تلفن  ز این ای پس ا چومه ون بیاید، تلفن کرد. مومینار تصادف بی

رد.  در وان حمام تنها بگذا را که او   ستخوا. سرگرم استحمام پسرش در حمام بود و نمی برداشت 

ی  رشانزده نفاعضای ٔ ای نبود. همه  ندا امر تازه شکنندگی زندگی برای این دختر جوان اهل لوا

فتاده بود، قصابی کرده  در کشورش براه ا ز چند سال پیشکه ا در طی جنگ داخلی  را  اش خانواده

نجات داده بود. مسیحی بود و به  را  باز ماندٔه خانواده بود. یک میسیونر مسیحی او  بودند. او تنها  

هنگام را که در آن    ورفت که چنین اتفاقی افتاد. میسیونر مزبور موفق شد ا مدرسٔه مسیحیان می 

کلیسا وابسته به  ها که  شت، به سوئد بیاورد. در سوئد انجمن خیریه بریتانیائی یازده سال بیش ندا 

بخوبی یاد  را  سوئدی کوتاهی موفق شد که زبان  او را بعهده گرفته بود. در مدت  بود، سرپرستی  

ز دوستان همسن خود  چند تن ااتفاق  ه به کاول دبیرستان را تمام کرده بود  سیکل  بگیرد. و تازه  

ین سفر بزرگترین تجربٔه زندگی او  شهر گوتنبرگ برای دیدن کنسرت مایکل جکسون سفر کرد. ا به 

ز بام تا شام جوانان با  اش که ا های عریض شدید و خیابان بادهای  با  شد. در این شهر غریب 

را بود که معنای واقعی موفقیت در کار و هنر    زنند،ها پرسه می عجیب وغریب در آن های لباس

گوتنبرگ،   آمده بود خندید. مردم که به سوئد  هنگامی  ز  ااولین بار   که برای بود  این شهر  فهمید. در  

ر  رک حرف می و  بلند  مردمی خوش برخورد اند که با صدای   ًُ زنند. نه مثل مردم استکهلم که ُغ

بطرف   ازظهر بود که به اتفاق دوستانشزنند. حدود پیش  حرف می   ز ته دماغُغرو هستند و ا 

ورزش داشت،   درخشان در ای که تاریخچه تاسیسات ورزشی اریک بری براه افتادند. این تاسیسات  

های ننده ز دست داده و به مکانی برای برگزاری کنسرت خوارا اخود  ها بود که ارزش واقعی  مدت 

مید که در جلوی سن جای مناسبی گیر بیاورند چند ساعت  بود. آنها با این ا  موزیک راک تبدیل شده 
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زدحام کرده اند. راه را بسته  جا ازودتر آمده بودند. معهذا مشاهده کردند که هزاران جوان در آن 

  ر داده بودند. ماموران انتظامی در همه جا دیدهورودی قرااطراف درهای    در  فلزیهای  بودند و نرده 

بازسازی  تمام منطقه اطراف را  در حال پرواز بودند.  شدند و هلیکوپترها در باالی سر جمعیت  می 

که ِخرت و  بودند کرده  ر مکاره  تبدیل به بازا را آن   چوبی و فلزی های  کرده بودند و با کمک اتاقک

ینا یک بلوز خرید صد و  مفروختند. مو می  ایشرت گرفته تا میمون پارچه ز تی متنوعی ا های پِرت 

به انتظار مایکل جکسون نشستند. باالخره  گرمای آفتاب   در زیرو  پنجاه کرون. داخل استادیوم شدند  

رکستر همراهش روی سن با شکوهی که برای آنها برپا شده بود ظاهر شدند. با  مایکل جکسون و ا

شاره  تو گوئی که همه در انتظار یک ا .ازدحام شدت یافت و صدای جیغ و فریاد باال گرفت ورود آنها  

جلو هجوم آورد. مومینا نیز با فشار جمعیت مانند برگ  به پنهانی بودند تا بحرکت درآیند. جمعیت  

اش بند آمد و وحشت  خشکی بجلو رانده شد و دوستانش را گم کرد. فشار جمعیت زیاد بود، نفس 

ز نگهبانان متوجه او شد و به  بود که یکی ا  ع موق . در همین  خواستکشید و کمک می کرد. جیغ می 

 بجاینرده   روی ز  زدحام بیرون کشیده و اا ز آن ارا  نست او  شتافت و با تالش بسیار توااش کمک 

که حدوداً بیست  جا در انتظارش بود. بناگاه جوانی  . سرنوشت در آندر پشت سن منتقل کند امنی 

ر شد. سیاه پوست نبود، ولی سفید هم نبود. شوکه شد احساس کرد که او  هو ظااساله بود در مقابل  

ای درعین حال ُمضطرب هم بود. فایده  ببیند. ولی را  که آن جوان او   اش خواستمی شناسد. دل را  

رکستر  ز او خواست که همانجا بماند. گروه ا نداشت. متوجه حضور او شده بود. روی او خم شد و ا 

در آن شرکت کند. همآنجا ماند و در  توانست  ن کنسرت پارتی خصوصی داشت. اوهم می ابعد از پای

پارتی ارکستر مایکل جکسون شرکت کرد. واقعاً جشن باشکوهی بود. افراد زیادی در آن جشن  

مشروب زیادی  .  حضورداشتند. غیر از مایکل جکسون همٔه اعضا ارکستر هم حضور داشتند 

بودند. او هم مانند بقیه هر  دود کردن  ها نیز مشغول  خیلیو  بود  موجود  ز  یننوشیدند. هر نوع دودی  

احساس که به او تعارف کردند، نوشید و هر چه که بهش دادند، کشید. حسابی  نوشیدنی را  

ر شد  ز خواب بیدا که اکرد. چیز بیشتری یادش نبود. صبح روز بعد وقتی و خوشبختی می خوشحالی 

آورد  دانست و نه بیاد می اش را می تاق هتل بزرگی یافت در کنار آن مرد جوان که نه اسم ادر خود را  

رتفاع بسیار  در مورد خودش به او گفته باشد. جلوی پنجرٔه بزرگ اتاق رفت. اتاق در ا که چیزی  

د.  ور داشت. معلوم بود که در باالترین طبقٔه یک هتل است. شهر در زیر پایش گسترده ب بلندی قرا

آن بر چهره و پیکرعریان او متمرکز  نعکاس روشنائی  تابید و اهای پنجرٔه مقابل می آفتاب به شیشه 

که روی  داد. وحشت کرد. آرام و بی صدا در حالي نشان می شده بود، تو گوئی او را به همه  

اش را  هان دحمام رفت. سرش سنگین بود و دهانش خشک و بد مزه بود. رفت به راه می های پا  پنجه 

با دهان نیمه باز در خوابی  شوالیٔه او  اتاق برگشت، در آنجا اش را بتن کرد و به  شست و لباس

بیرون  ز هتل  ا  زیبائی شب گذشته در آن نیافت. مومیناز  رفته بود. نگاهش کرد، اثری اسنگین فرو  

که  التی طعنه آمیز، در حالي حکه با . هنگام خروج از در هتل سنگینی نگاه دربان هتل را  رفت 

را احساس کرد. قدم به  زهرخندی بر لب داشت، احساس کرد. آب دهانش را قورت داد. طعم تلخ آن  

دانست در کجاست. نگاهی  . نمی شت ز درخشش آفتاب صبحگاهی کامالً روشن بود، گذا؛ که ا خیابان

آهن را پرسید.  از عابرین آدرس ایستگاه راه خاطر سپرد، و سپس به اسم هتل را  تنها   و کرد  به باال  

زد.  شد، قدم می دیده می قبل   آثار جشن شب  آنجای تقریبا تنها در خیابان پهن اونی که در همه  

های یکبار مصرف  لیوانو نیز  کوکاکوال و آبجو  خالی های  ز بطری و قوطی اخیابان انباشته  سرتاسر  

شهر در جشن شرکت کرده بودند. آیا او هم واقعاً در جشن شرکت کرده    که همه اهالیاینبود. مثل  
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زهدانش  و  رحم  زد. در  می را   پایش ها شد. کفش بیشتر می شت تردید او  دابر می که  بود؟ هر قدمی  

آهن رسید. روی نیمکت  یستگاه راه اش گرفته بود. باالخره به ا کرد، گریه میشدیدی  احساس سوزش  

گوتنبرگ  ز اکه  ز یاد نبرد. آنچه  منتظر دوستانش شد. خاطرٔه آن ساعات کشنده را هیچگاه ا   نشست و

ها بعد او  در خاطرش نقش بست صبحی روشن و آفتابی تنها و سرگردان درخیابانی بزرگ بود. سال 

سه ماه   رفت و مدفون شد.آرزوهایش بر باد  ز گوتنبرگ بعنوان شهری یاد خواهد کرد که در آنجا  ا

ر است. فقط شانزده سال داشت. پزشک به او پیشنهاد کورتاژ  بعد پزشک به او اطالع داد که باردا 

ین قادر نبود.  ز ا ادیده بود، بیش  خود را  داد. نپذیرفت. در زندگی باندازٔه کافی مرگ عزیزان  

لین مددکاری اجتماعی  وصاحب پسری شد که مسئ. را کردکار ین  انگه دارد. و  خواست بچه را  می 

بعنوان نگهبان  ، در ابتدا  که توانست کاری بعهده گرفتند. تنها سه سال بعد وقتی را  سرپرستی نوزاد  

پا کند،  خود دست و   برای خطوط راه آهن و سپس بعنوان رانندٔه مترو و نیز آپارتمانی مستقل  

حاال پنج ساله بود و هر وقت به او   توانست سرپرستی پسرش را بعهدٔه گیرد. ناراضی نبود. پسرک

 نشد. دیگری آشنا  قعه با هیچ مرد  ز آن وا ا  بست. پساش نقش می کرد لبخندی بر لب نگاه می 

ز  شب سال نو مومینا رانندٔه آخرین سرویس مترو بود. خسته بود، ولی خوشحال از این که پس ا

پیش دختری  کرد، پسرش را  می کار  دیر   ا که تهائی  گشت. شب پسرش برمی  خانه پیش پایان کار به 

برد. مسیر بین ایستگاه  به مهد کودک می روزها هم پسرک را  ظبت کند، و  موا   گذاشت که از او می 

تنستا گروهی جوان درهای مترو  یستگاه  از معمول راند. در  کمی با سرعت بیش ا تنستا و رینکبی را 

کمی تاخیر داشت و بخاطر   ها جلوگیری کرده بودند، بهمین دلیل ز بسته شدن آن را نگه داشتند و ا 

ز روی ریل بلند  ای شد که تالش کرد ا جبران آن با سرعت بیشتری راند. در حین حرکت متوجه سایه 

زیر گرفت. در یک لحظه با خود گفت: "فراموش کن، چیز  شود، و حتی احساس کرد که شیئی را  

که چیزی اتفاق نیافتاده است. چرا؟ دقیقاً  نکند، مثل این رش را هم  کمهمی نبود''. تصمیم گرفت که ف

ز پایان کار گزارشی  شب پس ا کرد. چرا آن  مطرح  کی بمحض مالقات با او  همین سئوال بود که کی 

ترسید؟  این دختر جوان سوئدی توضیح دهد که می  برایتوانست  چطور می  مورد نداده بود؟ در این  

بود، و  ر  ی او دشوا شود؟ برا درگیر   خواست با پلیس نمی  اشاو بفهماند که دل  به  ت توانسچطور می 

.  توانست ترس خود را توضیح دهد. بنابراین خیلی ساده پاسخ داد که متوجه هیچ چیز نشده نمی 

  ه ز مالقات با مومینا نه بازپرسی، بلکنگرفت. هدف او ا کی با نارضایتی دنبال سئوال خود را  کی

 بیشتر روشن شدن قضیه و آگاهی از آنچه که اتفاق افتاده بود، بود. 

های نوسازی که  تقریباً همسایه بودند. مومینا توانسته بود آپارتمانی دو اتاقه در یکی از ساختمان

اش برای او سنگین بود، ولی کمک هزینٔه مسکنی  کرد، کرایه کند. کرایه کی هم در آنجا زندگی میکی

کاست. در اتاق نشیمن نشستند. مومینا او را به  ز سنگینی کرایه می ا گرفت تا حدیعلق می تکه به او  

اش یک هندی بود و در همان  چای آفریقائی خوش طعمی که از فروشگاه "مرکزچای" که صاحب 

شت، دعوت کرد. علت خریدش از آن فروشگاه تنها تنوع نوع چای نبود، بلکه به  نزدیکی قرار دا

ها چطور با چای  دید که آن آمد. او همیشه می اش می بود که از رفتار کارکنان آن خوش  راین خاط

ی  آمد. خاطره می اشها خوشآن ز این عمل  اکنند.  مانند یک موجود زنده و با احتیاط برخورد می 

همان دقت   با مالحظه و مهربان بود، باکرد. او نیز همانگونه  اش را در ذهن او زنده می بزرگ مادر  

که  کرد. وقتی نمی  پاشو  فت طبیعی. مادر بزرگ او هیچ وقت در مصرف چای ریخت  ظرا  و

در  و   گرفت اش با دقت می با نوک انگشتان دست را   های چایدرست کند، برگ ست چای  خوامی 
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های مادر بزرگ بود. پسرش سرگرم  ریخت. عاشق دست ریخت. هرگز با قاشق چای نمی قوری می 

حساس کرد که  اکی  کیشت.  لویزیون و دیدن برنامٔه کودک بود و اصالً توجهی به حضورمهمان ندا ت

آنجا بنشیند. چرا؟ خودش    خواست کمی بیشتراش می کارش در آنجا تمام شده است. علیرغم این دل 

  ، کش دهدکه صحبت را شده بود. برای این نست. مجذوب رابطه پسر و مادر جوان  داهم نمی 

تصمیم گرفت که به مراسم کفن و دفن برود.  خاکسپاری پتروس را مطرح کرد. مومینا در یک لحظه  

بود ولی تصمیم گرفت که  مردد  بتدا  در اکی گرچه  آمد. کی ز دستش بر می ین کمترین کاری بود که اا

ستاده بودند و به  یزن جوان در کنار سایر مهمانان ا همراه او برود. بدین ترتیب بود که آن دو  

شدند گوش  متوجه نمی را  ز آن  گفت که حتی یک کلمه ا به زبانی بیگانه سخن می سخنان کشیشی که  

بتی با آنها نداشت.  دادند. آن دو زن در مراسم خاکسپاری جوانی شرکت کرده بودند که کمترین قرامی 

اش به مرد  بود، نگاهیستاده  طور که انکی همادرست بود. کیها در مراسم معقول و  شرکت آن معهذا  

دیده بود. تصمیم  را  ها، تنها ایستاده بود. آن مرد کی بود؟ جائی او  ز آنتر اعقبجوانی افتاد که کمی 

زیر  و زمان سرا گذشتای بداند که کیست. زود بود. وقت الزم داشت. چند لحظه گرفت پیگیری کند و  

هایش  اش جاری شده و پلک ز چشمان شک ا احساس کرد که ا کی  ید. کی سر گور فرا  در   تابوت کردن  

خاک بسپارند. وصیت کرده بود که او را بسوزانند  به را  دوست نداشت که روزی او  است. اصالً  خیس

اش را بست، تصمیم داشت تا پایان  به چهار گوشه جهان بفرستند. چشمانباد  با را    و خاکسترش 

تکان داد. گوئی ماده گرگی زوزه   رااو ای  ضجه را باز نکند، ولی صدای  ها ن گرفتن آن عمل آ

خواست که خود نیز همراه تابوت به گور  کشید و می کشید. آدریانا با چشمان خونبارش جیغ می می 

او را بگیرد. سایر شرکت کنندگان در مراسم نیز  برود. اودسیس با تمام نیرو در تالش بود که جلوی  

و کلماتی را به زبانی  کشید  جیغ می کرد و  او شتافتند. آدریانا چون پلنگی زخم خورده تقال می  ک بکم

صحبت کرده بود.  کی وقتی که او خیلی کوچک بود، با آن زبان با او  کرد که روزی پدر کی تکرار می 

ک  ت اش نشست و تک ز فریادهای آن مادر زخم خورده، چون نیشتری داغ بر قلب یک کلمه ا

 فهمید: را اش آشنا بود. یادش آمد و معنی آن به گوش ز  دلنواژٔه  وا  آن .را سوزاند های آن  سلول

 عزیزم فرزندم، عزیزم فرزندم." " 
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 فصل دوازدهم 

، سرد  کرد که با گذشت زمان حال روحی آدریانا بهبود خواهد یافت و بقولی خاک اودسیس فکر می 

ز خاکسپاری آدریانا سکوت کرده بود، بندرت  چنین نشد. پس ا  اد. ولی خواهد دماتم گرم را تسکین 

تصویر و یک  و تنها یک  شد. در تمام طول روز حیران نشسته بود  ای برزبانش جاری می کلمه 

شد که با طناب  ظاهر می  اششد. تابوت عزیزش در جلو چشم اش مجسم می صحنه در جلوی چشمان 

دیگر  روز  ز آن ا سپردند. پسروحش را بخاک می ابوت زندگی و  اه آن تشد. همرمی زیر  در گور سرا 

ین دنیا وجود داشت. سعی کرد برگردد سرکار.  اش بود که در ا ای متحرک بود. و تنها جسممرده 

کرد، تابوت پسرش در حال فرو رفتن در  که شروع می نتوانست. تمرکز حواس نداشت. بمحض این 

.  آمداش بند می شد. نفس در نظرش مجسم می را بپوشاند  ر بود او  قرا  کهنگی  رای ه گور، و خاک قهو

النیس از  و آن وقتی بود که آندریاس وا اش کمی بهتر شد کوتاهی حال  مدت تنها یکبار آن هم برای

ی  د و برااش تغییرکرز شنیدن صدای آندریاس روحیه اها تسلیت بگوید. آدریانا  آتن زنگ زد که به آن 

ای بود و دیری نپائید که تابوت پسر مجدداً در مقابل  ای خوشحال شد. ولی آن تغییر لحظه لحظه

ز تنش خارج شده بود. اودسیس به او توصیه کرد که نزد پزشک برود.  اش ظاهر شد. جان ا چشم

ی  توانست بکند؟ زندگی به او ظلم کرده بود، و هیچ پزشک کرد. پزشک چکار می نمی قبول  

خواست که پزشک سوئدی او را ببیند. نه بدلیل  اش نمی را عالج کند. بعالوه اصالً دل آن نست وا تنمی 

ین خاطر که معتقد بود  زد. بلکه بیشتر به احرف میمشکل زبان، چرا که زبان سوئدی را بخوبی  

سال   از بیست بیش   تواند دردش را درمان کند؟کند چگونه می فهمد و درک نمی کسی که او را نمی 

ها در طی این مدت کامالً سطحی و اتفاقی  کرد، ولی ارتباط او با سوئدیمی  ود که در سوئد زندگی ب

ها بود، بندرت چند کلمه بین آنها رد  بود. دوست سوئدی نداشت. و هروقت هم که لوفگرن مهمان آن 

.  صحبت کند  ی با اوند کالم کرد که چشاهد است که لوفگرن هم هیچ تالشی نمی شد. و خدا  و بدل می 

شد  شکل زندگی کند؟ چطور؟ مقصر کی بود؟ و آیا اساساً می به این  همه سال  ین اچطور توانسته  

نسان مهاجر تنها  ا  کسی نتیجه بالواسطٔه شکل زندگی او بود؟کسی را مقصر دانست؟ آیا تنهائی و بي 

جود خود بیگانه است.  و با و  رون خوددر کشور میزبان بیگانه نیست، بلکه در درجٔه اول در د 

ز وجود و هستی  اایست که جدا  نسان مهاجر انسان دیگریست. انسان قبلی نیست. انسان بیگانه ا

اش درکنُجی در نهانخانٔه  کند. "خود" او، هستی حقیقی آغاز می اش زندگی در غربت را  واقعی 

دانست،  کس را مقصر نمی انا هیچت. آدریگذرد، به تماشا نشسته اساش آنچه را که بر او میجان

کار نداشت. پسر او با دست خود جان خود را گرفته بود. او خود را مقصر  دلیلی هم برای این  

کرد. او نیز مشکالت خود را داشت. بنابراین همٔه  نمی  . او حتی اودسیس را نیز سر زنش نستدامی 

دانست. و خود  وظیفٔه خود می  پسرش راافکار  گناهان را خود بگردن گرفته بود. درک احساسات و 

زندگی پسرش  برای بایست راه را  بود که می  کرد. این او را بخاطر قصور در آن کار نکوهش می 

کرد. احساس تلخ شکست در انجام این وظیفه گریبانش را گرفته بود. احساس قصور و  ر می هموا 

کرد و تنها تصویر  ش سنگینی می اکشیده غز رنج داد و چون ُدملی چرکین بر ممی   کوتاهی عذابش

اش باقی مانده بود، نه چیز دیگری. هر روز که  تابوت پسر و سنگینی احساس گناه بود که در ذهن 

شدند و پس از مدتی  پیدا  اش شد. تارهای خاکستری در موهای سیاه تر و الغرتر می گذشت نحیف می 

رفت و  چابک و تند از جائی بجائی می ی  روزگار  یانا که سفید شدند. آدر ز موهایش  ابخش زیادی  

فتاده و  شد، آرام و خسته با گردنی فرو اتر  هایش سنگین و سنگین شتند"، قدمدا"پاهایش بال  

دانست چکار کند. غم و غصٔه  مستأصل شده بود و نمی  داشت. اودسیس چشمانی بی روح قدم برمی 
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کرده بود که خودش برای غصه خوردن وقتی   مشغول  رااو   ذهنآن زن چنان سنگین بود و چنان 

مدتی به یونان سفر کند. قبول کرد و بلیط هم تهیه شد، ولی در  یافت. پیشنهاد کرد که برای  نمی 

خواست به روستای محل زندگیشان برگردد. در آنجا کاری  عوض شد. نمی آخرین لحظه نظرش 

اری به خدا و کلیسا اعتقاد داشت؛ دیگر  روزگ  او که ؟ نداشت. برگردد آنجا که چی، که چه بگوید

هرگز  دیگر   ز روز خاکسپاریداد. پس ا ز خود نشان نمی رفتن کلیسا برای تسلی خاطر نیز، ا تمایلی به 

پرهیزکاری او آگاه بود، تلفن کرد و حال او   وز تقوا  او   شناخت می را او  به کلیسا نرفت. کشیش که  

کراه پاسخ داد. کشیش در مقابل تقاضا کرد که خودش به  رسید. با ااو را پنرفتن  را پرسید. دلیل

 یستگاه مرکزی ا ز را بیاورد، قبول نکرد و ا دیدن او برود. اودسیس تعارف کرد که با ماشین او  

اش فتاد. دل ها راه ا ر شد و بطرف خانٔه آن سوارا  مترو در مرکز شهر قطار صحرای آفریقا  

ها را بعهده داشت، زندگی کند. و  یت آن پدر روحانی که وظیفٔه آموزش و هدا ل همان واست مثخمی 

ر شد. او هنوز کشیش جوانی بود. یکبار در سمینار  سوادلیل متروی صحرای آفریقا را  بهمین  

کلیساهای سوئد شرکت کرده بود. در آن سمینار اُسقف اعظم در طی سخنرانی خود از وضعیت  

ر  سوئد چون دیگر مترو سوا  ئد انتقاد کرده بود. بنظر او نویسندگان جوان جدید سو ای نسل هُرمان 

های خوبی بنویسند. کشیش با  نند ُرمان توا ند و نمیازندگی فاصله گرفته های  واقعیت ز  شوند، ا نمی 

ود.  سوئد نب که به آنجا رسید فهمید که منظور اُسقف چه بوده. آنجا مترو به رینکبی رفت. وقتی

رش رسید که به کشور دیگری سفر کرده است. مردمی که در اطراف او در حرکت بودند بندرت  بنظ

ای دیگر بود.  زدند. زندگی در رینکبی که در حومٔه شهر استکهلم واقع بود، بگونه سوئدی حرف می 

ودند  انرژی ب ها پر شد. میدان زنده بود، انساندر میدان رینکبی هر جنسی از هر گوشٔه دنیا یافت می

ای که مردم در سایر  شد حس کرد. آن بیگانگی و فاصله و این انرژی را حتی در هوای آنجا نیز می 

ای در  شد. مردم بیشتر با هم قاطی بودند. چند دقیقه نقاط شهر با یکدیگر داشتند، در آنجا دیده نمی 

تومبیل بزرگ  ع امین موقد. در همیدان توقف کرد و به مردمی که در رفت و آمد بودند، نگاه کر

رسید که  های بلند بطرف میدان در حرکت بود. بنظر می ز باریکه راه بین ساختمان دید که ا را  سیاهی  

داد. تا مرکز  رانندٔه اتومبیل اهمیتی به ممنوع بودن عبور و مرور وسائل نقلیه در آن مسیر، نمی 

دور   پیاده شد. بالفاصله تعدادی جوانماشین   رد و از میدان راند و در آنجا اتومبیل خود را پارک ک

ها آب و علوفه بدهد، او را دوره  خواهد به آن او جمع شدند، مانند گوسفندانی که دور چوپانی که می

اش این بود که  کردند. کشیش که آدم زیاد خوشبینی نبود، با دیدن راننده اتومبیل اولین برداشت 

ر شیک و اطو  ست. کت و شلوافروشندٔه مواد مخدرا که این ت و یا شخص فوق حتما آدم خالفکاریس

نان برای او قائل بودند، بر قضاوت او  روغن زده و احترام غیرمتعارفی که جوا   موهای، اشکشیده

 گذاشت. با خود فکر کرد: صحه می 

 گفت." "اینه اون واقعیت زندگی که اسقف می 

عصبانیت برای اودسیس وآدریانا تعریف کرد.  بود با  ه دیده ولی قضاوت او نادرست بود. آنچه را ک

شان گرفت. اودسیس برای او توضیح داد که آن راننده جوان آدم خالفکاری نیست، بلکه  اها خنده آن

برد و با کسانی که او را  یک سیاستمدارمحلی ُکرد است که سیاست را همانگونه که هست پیش می 

 . اودسیس از او پرسید : گیرد می ق تماس  ین طری اند به ا انتخاب کرده 

 با قفل مرکزی الکترونیکی داشت، مگر نه؟"   ۳۰۰"یک مرسدس بنز سیاه، اس. ای. 
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  هائی که اودسیس به کشیش داد، قانع شد و قبول کرد که تنها سوار مترو شدن با توضیحات و نشانی 

بخاطر   ت که به ی پرداخبرای سفر به دنیای واقعیت کافی نیست. بحث را عوض کرد و به موضوع 

آن به آنجا آمده بود. اودسیس دنبال کار خود به آشپزخانه رفت. آدریانا ساکت در مقابل کشیش  

توانست به آن زن بگوید؟ آن زن رنجور هیچ  نشسته بود. کشیش مدتی به او نگاه کرد. چه می 

ماتم زده را    فسرده و ا زنی اشناخت نداشت. آمادگی روبرو شدن بکه قبالً دیده بود و می شباهتی به آن 

دید  بارآنچه که در مقابل خود می ردی برخورد کرده بود. ولی این  داشت. قبالً نیز به چنین موا

ای دیگر بود. ماتم و رنج چنان تاثیر شوم خود را بر چهرٔه آن مادر داغدیده حک کرده بود که  بگونه 

بیاورد. تسلی خاطر، دلداری؟    بر زبانتوانست اش شرمنده و خجل شده بود و کالمی نمیاو در مقابل 

اش بند آمده  دهد؟ کشیش در مقابل آن همه غم و مصبیت ناتوان شده بود و زبان دلداری چه معنی می 

اش بکاهد، یا یاد عزیز  ز بار غم دانست چه بگوید و چکار کند؟ آن زن را دلداری بدهد که ا بود. نمی 

های آن  دستهایش را صلیب کرد و روی  یک؟ دست   کدام؟  نده کند اش را در خاطر او ز ز دست رفته ا

زن گذاشت. این حداکثر کاری بود که در آن لحظه قادر به انجام آن بود. در این لحظه اودسیس به  

های یکدیگر را در دست داشتند،  هم نشسته و دست که در مقابل  ها را در حالياتاق بازگشت و آن 

کشیش بود. آرزو   خواست در آن لحظه جای اش می د. دل حساس کردرون ا زنش را در دید. کمبود  

روز  ز  ابگیرد. آدریانا بعد   دستدر  را او  های توانست مانند این مرد دست کرد که ایکاش او هم می 

کشید و  می دراز  ها در کنار او  داد. شب ز خود نشان نمی او  خاکسپاری دیگر هیچ تمایلی نسبت به ا 

کرد که به او بفهماند که خواهان اوست و او را  با اشاره و عالمت دادن سعی می  ممکن و  بهر شکل 

خوابید، با حالتی قوز  در گوشٔه تخت همآنجا که هر شب می داد.  خواهد. ولی او تمایلی نشان نمی می 

ها آن  ین فاصله بخورد. دریائی از ماند و تا صبح تکان نمی کرده مانند جنینی در رحم مادر باقی می 

کشید، ولی گوئی هفت آسمان با  نداشت. در کنارش دراز می را  ز آن  توانائی گذر ایجاد شده بود و او  ا

ها  کشیدند. ماتم آن میز  غریب. چون دو غریبه در کنار هم درادر شهری ای او فاصله داشت. غریبه 

کوچک   دریاچٔه او آن  رای  دیگر ب آدریانااشان ایجاد کرد.  را بهم نزدیک نکرد، بلکه فاصله بین

سرکشی غریزٔه  ز  ماند که شنا کردن در آن ممنوع بود. عشق ممنوع او شده بود. ازیبائی را می 

ز خود  و ا عصبانی  بود،  تبدیل شده  به ویرانه   اشخانوادگیکه کانون  ماتم  آن هنگامٔه  در  اش جنسی 

کرد.  را طلب می ز تن فرمانبرداری بیشتری  ده بود ا یجاد شاش اان کشید. خالئی که در جخجالت می 

اش که لجوجانه در جستجو و انتظار  طلبید که غریزه جنسی تن باید پیرو جان باشد. ویرانی جان می 

اش سفیر خیال فتاده باشد. ولی چنین نبود. گاهی  ز کار ارضا شدن بود، فلج و ا های زنانه و ا زش نوا

آورد. این سرکشی خیال، او را بیشتر شرمنده  رد و او را به یادش می کز می ین پروا بسوی کار 

روح کارین  که در آن کلبٔه تابستانی با تن و  ین بود که از همان صبح روز آخری  حقیقت ا  کرد. می 

که  ای اش پیش او بود. همان کلبه لذت شد و سپس او را ترک کرد، دل و غرق  عشق باخت  نرد  

خسته بیرون  های آن دو عاشق دل ز دل اطرافش در گرمای جگرسوز آهی که ا سخت  ضخیم و های خی

آمد، ذوب شد. بیست و سه سال گذشته بود. آیا کارین در طی این همه سال یکبار به او فکر کرده  

بر  مردم یونان  بود؟ حاال باید سی و نُه ساله باشد. روز تولد کارین را؛ چون مصادف با شورش  

ها بود، بخاطر داشت. او را ترک کرد چون راه دیگری نبود. چند هفته بعد پسرش  ترک سلطٔه   علیه

 متولد شد. کارت پستالی از او در محل کارش دریافت کرده بود که نوشته بود: 

 "دلم برایت تنگ شده." 
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ود.  زمان ش اشان شامل مرور چیز دیگری ننوشته بود. جواب کارتش را نداد. با این فکر که عشق 

او.  بجلو نبرد؛ بلکه بعقب کشاند، اگرچه نه پیش او، حداقل به یاد  زمان و گذشت آن، او را   ولی

های پوشید و در باریکه راه توانست بخوابد، لباس می زد و نمی سرش می هائی که بیخوابی به شب

ذهنش هجوم  گون به ات گوناخاطرفکار و  ز ا ازد. انبوهی  های بلند قدم می َمتروکه بین ساختمان

ز اندیشیدن به آن گریز و وحشت  ابود،  تر از همه  خاطره که مهم آوردند، بجز یک فکر، یک  می 

 یت است که: ند. رواتوانست او را برگرداچیز نمی داشت. پسر ُمرده بود. هیچ 

 روید." "بر زمینی که خون جوان بر آن ریخته شود، شقایق می 

اند، آنجا شقایق  های بلند را آسفالت کرده متروکٔه بین ساختمانهای اهرریکه  ولی در رینکبی، با 

روئید برای او بیگانه بود.  می شتند. و اگرهم گلی  بوئی نداهایش  روید! گل چیز نمیروید. آنجا هیچ نمی 

اش  لبها در قزیبائی توانست موجب تسلی خاطرش باشد، اشیا، حوادث و  هیچ چیز در این کشور نمی

کرد. در چنین  داشتند، و اگرهم داشتند چنان ضعیف و بی رمق بودند که احساس نمی ژواکی نپ

کرد. با پناه بردن  لحظاتی خود را با جامعه و هر آنچه که در پیرامونش بود، بیگانه احساس می 

و    در خاطر تسکین دهد. خاطراتی که حاال دیگر خود را  درد  کرد که  ، تالش میگذشته  خاطراتبه 

بالید، تغییر شکل داده بودند. نه در حال تسلی  ها می آنبه  که   فتخار آفرینی اهای سطوره اش به ا نذه

ها در همین جا بود. دو فرهنگ و دو  و نه به آینده امیدی داشت. وجه تمایز او با سوئدی  یافت می 

اف زمان حال و گذشته را  د بند نغصٔه خوها برای غلبه بر غم و ُکنش در رو یاروئی با غم. سوئدی 

وفائی همسرش  ز درد و حرمان بی اخالصی خود  کنند. و بهمین دلیل بود که لوفگرن برای  قطع می 

خانه اش را به آتش کشید. ولی او برعکس برای تسلی خاطر خود و دست یافتن به آرامش خیال به  

 کرد.  ی ار را مبرد. شاید بهتر بود او نیز همین کگذشته پناه می 
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 فصل سیزدهم 

اش به زندگی هر روز  ز مالقات با کشیش دلبستگی شد. پس ا روز به روز بدتر می روحیٔه آدریانا  

کالمی   رد بسیار ضروری خورد، و نه بجز در مواشتها بود و عمالً نه غذائی می کمتر شد. بسیار کم ا 

ز او  آن عاجز بود. بارها ا  از درک علتکه اودسیس هایش بود تلخی بر لب آورد. لبخند  بر زبان می 

را پرسیده بود، ولی هربار پاسخی نا مفهوم داده بود و او را بنوعی دست بسر کرده بود.  علت آن  

هایش را در  اش را هنگام مالقات با کشیش و آن لحظاتی که او دستتوانست احساسچگونه می 

حرکت  ساس خود را نسبت به توانست احا چگونه می دست گرفته بود، برایش توضیح دهد؟ آدریان

حرکتی که در  با کشیش برایش توضیح دهد.   اودسیس در مقابل غم و ماتم در لحظٔه مالقات  ٔ مأیوسانه 

ز او سر زد و ناخواسته به او فهماند که از دست او کاری ساخته نیست. حرکتی  نهایت درماندگی ا 

های او را  شب دستجوانی که آن کرد. کشیش ها ایجاد که در وجودش خالئی به وسعت آسمان

های خود گرفت، انسان مهربانی بود. تنها همین محبت و صمیمیت او بود که برای  بگرمی در دست 

شب پی برد که کشیش هیچ چیز نیست،  تسلی بخش روح دردمند او شده بود. آدریانا در آن  ایلحظه

آید. و  و نیز هیچ کار خاصی برنمی ز دست اا گی آسمانی. بجز یک مرد مهربان و فاقد هرگونه ویژ

ندیشه بود که  متأسف بود که چرا باید مرگ پسرش باعث شود که این نکته ساده را دریابد. همین ا

ز درک آن نکته عاجز بود، علیرغم  بست. اودسیس ا هایش نقش می همواره چون لبخند تلخی برلب

کرد، ساموئل بود. او نیز  می درک  را  انا  سی که آدریاشت تنها ککه در حرف اعتقادی به کشیش نداین

را رها کرد خود گرفتار چنین  او  ترک کاترینا دچار چنین درماندگی شده بود. و زمانیکه مایا   هنگام

قع مرگ خدا در درونش بود.  وابخدا و در  حاصل مرگ اعتقادش  یأس و حرمانی شده بود. لبخند او  

تهی  ز روی یأس. لبخند  خندد. لبخندی ا دهد، چنین به تلخی می از دست می عتقادش را انسانی که ا

که خدای خود و یا هر معبود دیگری که   زمانی تا  فهمید که آدریانا  میز درون. او بخوبی  شدن ا

 پُر کند را، باز نیابد، بهبود نخواهد یافت. را  او  خدایبتواند جای  

ز  تقریباً هر روز ا و  کردند  ها زندگی می ند. در همسایگی آن کردکمک می او  لی به  و آلینا خیساموئل  

اشان مثل دختر  دیگرکرد. حاال  ها رفت و آمد می خانٔه آنبه زیاد  شدند. آلینا در گذشته نیز  رد می آنجا  

از  نشست. می  ها در کنار آدریاناشده بود. گرچه حرف چندانی برای گفتن نداشتند، معهذا ساعت

اش اتاق معشوق از دست رفته یافت که به  مکان می ها ا برد. بعضی وقت او لذت می  ر کنار نشستن د 

، که در منطقه اول شده بود. راکت هاکی  وسائل او نگاه کند. کاپ قهرمانی او در دومیدانی برود و به  

اش  نه بغض به سی  نین لحظاتیاو، اُدکلنی که خودش در عید کریسمس به او هدیه داده بود. در چ

  خود میخکوب گرفت و در جای می  اش شدت شد، ضربان قلب ز خود بی خود می اآورد و  فشار می 

روز آدریانا یک پاکت   گریست. یک کشید و می ز ته دل ضجه می انشست و  شد. روی زمین می می 

هائی را  ها عکس در بین آن ظر گذراند.ناز  درون پاکت را  نسبتاً بزرگ به او داد. با عجله محتویات  

مش  که خودش برای پتروس نوشته بود یافت. لرزه بر اندا هائی را  که با هم گرفته بودند و نیز نامه 

که پدرش روی مبل راحتی  شام، وقتی ز  افتاد، تنش یخ زد. پاکت را با عجله بست. همان شب بعد ا 

پشت سر خود  اق خود رفت و در را  آرام به اتود، آلینا  بخود لم داده بود و مشغول خواندن روزنامه  

را  بست. حرکت او کمی غیرعادی بود، و از نظر تیزبین ساموئل دور نماند. متوجه رفتارش شد و آن 

را داشته باشد. گرچه دخترش را با دقت زیاد تربیت  گیری علت آن که قصد پی بخاطر سپرد، بدون این 

به هر حرکت او کنجکاو و حساس بود. آلینا روی   معهذا نسبت ماد داشت،  کرده بود و کامالً به او اعت 
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تخت نشست و ضبط خود را روشن کرد. صدای دلنشین ماریا کاالس در فضای اتاق پیچید. سی دی  

دانست که آلینا صدای ماریا  هدیه داده بود. پتروس می  را پتروس بمناسبت عید کریسمس به او 

وست دارد. تصنیفی که در آن ماریا کاالس با صدای  ه" او را دای استرلیزکاالس، و بویژه ترانه "دنی 

میرند. آلینا نیز صدای  بر اثر اضطراب و شتاب می امروز  در دنیای  ها خواند، انسانزیبای خود می 

خواست بالرین شود. سه ساله بود که  اش می خواندن نداشت. دل خوبی داشت، ولی عالقه چندانی به 

رد مدرسٔه باله  الن راسچ شروع کرد، و چهار سال بعد توانست وا  لرین معروف را پیش با  تمرین باله

رساند. سیزده  به مدرسه می ز رفتن سرکار او را  رقصنده شود. ساموئل هر روز قبل ا  هایپروانه 

خواند، ها درس می ز خودش بزرگتر بود و در مدرسه آن ساله بود که عاشق الکساندر که دو سال ا

اش بخود نشد. فرزند یک خانوادٔه مهاجر یوگسالو بود که  ود آلینا و عالقه ز متوجه وج شد. او هرگ

کشی التاری چهار ملیون کرون برنده شدند و بکشور خود بازگشتند.  در یک روز زیبا در قرعه 

اش بازگشت الکساندر نیز برای او دردناک بود و یادش کماکان چون زخمی کهنه در پستوی قلب 

ز  . بجز یکبار هیچوقت ا راست تا تن و وجود او  خوارا می ر عشق الکساندر  آلینا بیشت نهان بود. 

کرد  نزدیک همدیگر را مالقات نکردند، و آن زمانی بود که کالس الکساندر خود را آمادٔه نمایش می 

غائب  بود. فرد  نجام دهند. یک نفر از گروه غائبو مجبور بودند آخرین تمرین قبل از نمایش را ا 

پائین دختری را  های ردی معموالً از کالس بود که رقصندٔه مقابل الکساندر بود. در چنین موا  دختری

روز قرعه بنام آلینا افتاد. حضور آلینای زیبا در آن جمع  زدند که جای خالی را پُر کند. آن صدا می 

نفرت و در عین   اش هم موردی و ظرافت خاطر زیبائز طرف جمع به ای آسمانی بود. ا هدیه او  برای  

با   حال تمجید قرار گرفت. هدیٔه آسمانی تنها پنجاه دقیقه بود. الکساندر در تمام آن پنجاه دقیقه تمرین 

کرد، و  می بسمت او خم  را  کرد، خود  ها بلند می دستروی  را  او   عین رقص  او و در کنار او بود. در 

که تمرین تمام شد با متانت  شد. وقتی ه به او خیره می مانی گداختاد و با چشافتدر مقابل او بزانو می 

ز او تشکر کرد و پی کار خود رفت. گوئی که آلینا هرگز برایش وجود خارجی  در مقابل او تعظیم و ا 

شب آلینا در دفتر خاطرات خود نوشت، که هرگز عاشق کس دیگری بجز او نخواهد  نداشت. همان  

کرد که اولین کسی خواهد بود  می اشان پسری زندگی  نزدیکی خانه ه در همان کیناز ا  شد. ولی غافل 

به موزیک  ای  که دستان او را لمس خواهد کرد و مشتاقانه از او طلب عشق خواهد کرد. چند لحظه

و نشاط و  از شادی  که سرشار  هائی ها خیره شد. عکس گوش داد و سپس پاکت را باز کرد. به عکس 

ها نگاه کرد و خود را  در عکس  فتاد. بچهرٔه خویش ها به گریه ا آن  ز دیدن. ا ندگی بودند سرز

خوشبخت و زیبا یافت. افسوس خورد و احساس کرد که هیچگاه این خوشبختی و زیبائی را دوباره  

ز  هائی مشغول شد که خودش برای او نوشته بود. اباز نخواهد یافت. پس از آن بخواندن نامه 

ها آن آرزو کرد که آدریانا  ز خدا  اش در نوشتن تعجب کرد. ا . از بی پروائی ا منقلب شد هندن نامه خوا

نده باشد. گرچه تقریباً مطمئن بود. صدای ماریا کاالس چون زمزمٔه نسیم تابستان فضای  را نخوا 

رسید که  نیف بجائی  خواند. تصبا صدای دلنشین خود می پوشانده بود. تصنیفی از نُورما را  اتاق را  

 گرفت. خواند و صدایش اوج  اش مرثیه می ورما در فراق عشق از دست رفته نُ 

 " ، تهی از عشق تو "بی

 طرف پدرش دوید: و تحمل تمام شد. گریان اتاق را ترک کرد و به  گلویش را فشرد  بغض

 ین درد تموم میشه؟" بابا، کی ا " 
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ر کنار خود باز کرد. آلینا ناالن در  برای او د  کرد و جائیاش خود را جابجا ساموئل روی مبل راحتی 

های دخترش را گرفت و او را در آغوش گرفت تا تشنج بدنش فروکش کرد و  کنار پدر خزید. شانه 

  جوشاند و سپس آرام شد و سپس از جای خود برخاست و به آشپزخانه رفت. آب برای چای  

و روی آن آب جوش   قوری ریخت  ط کرد و در های خوش عطر چای را با چای کوهی مخلوبرگ 

خود  ای او را از خود بی  ریخت. عطر خوش چای که فضای آشپزخانه را پر کرده بود، برای لحظه 

 کرد، و به دنیای خاطرات گذشته کشاند. 

ها بود که  اش زنده شد. مدت ها بار دیگر خاطرٔه مایا عاری از هرگونه دل تنگی در خیال پس از سال 

.  اش در گذشته رها شده بودرسید که همٔه زندگی می ده بود. بنظر  ز خطور نکراش نی ذهن  یادش به

ز چای پر کرد. آلینا کماکان ارا دم بکشد و سپس دو لیوان زیبا  گذاشت که چای  کتری   رویرا  قوری  

نه تنها    بود.ای خورده زخم ی قعاً پرنده ای تیر خورده کز کرده بود. وا در مبل راحتی پدر چون پرنده

های زانوهایش  ش را از دست داده بود، بلکه رویای بالرین شدنش نیز برباد رفته بود. مفصلاعشق

اش او را مجبور به یک ماه  دچار نوعی تورم ُمزمن شده بودند. در آغاز بیماری پزشک معالج

زانوها   لن رقص بازگشت. استراحت کرد. پس از یک ماه، برای از سرگیری تمرینات مجدداً به سا

را   هفته درد مجدداً با شدت بیشتری بازگشت. یک سال  دوام آوردند، ولی پس از یک  ته هف یک 

هفته تمرین، دو هفته استراحت و درد شدید پا، که  همین ترتیب، کژدار ومریض سر کرد. یک به 

وضعیت  ه کند. با توجه باو ابالغ  و بهباالخره پزشک مدرسه مجبور شد تصمیم نهائی را گرفته  

تمرین باله ادامه دهد. پاهایش توانائی تمرینات شدید را نداشتند.  توانست به و دیگر نمی جسمی ا 

مدرسه باله را ترک کرد و جهت ادامٔه تحصیل در مدرسٔه رینکبی ثبت نام کرد. و در راه همین  

ه بود. اندام  ش شد. هفده سالمدرسه بود که یک روز که با دوچرخه عازم خانه بود، پسرکی سد راه

اش بقدر کافی رشد یافته بودند که بتوانند سنگینی پسری نونزده ساله را که دارای  حکم و ظریف م

زد را، تحمل کند. آلینا  می حرف   کرد که پدرش بود و بهمان زبانی تکلم میای چشمانی درشت و قهوه 

ان سوئدی نیاز  ز هر چیز به زبکه دخترش قبل ازبان یونانی را یاد نگرفته بود. ساموئل معتقد بود 

دارد. تنها زمانی به یونان و زبان یونانی عالقمند شد که با پتروس آشنا شد و برای اولین بار به  

تواند  کسی شود، می  اگر عاشق خواهد شد؟ و  عاشق  سفر کرد. آیا او دو باره  یونان سرزمین پدری  

 ته باشد؟ را به اندازٔه پتروس دوست داشاو  

از آشپزخانه برگشت. یک لیوان چای به آلینا داد و یکی خودش   چایهای نی و لیوان با سی پدرش  

ز دست دادن  ز او پرسیده بود که آیا غم ااز چای ابرداشت. منتظر ماند تا چای نوشیدند. آلینا قبل  

:  صحبت کرد آرام شروع به  ینبدهد. بنابرا شت که پاسخ او را پتروس تمامی دارد، حال تصمیم دا 

شود. گرچه درد آور است و  کند و آرام آرام فراموش می غصه ماندگار نیست. زمان غم را کهنه می " 

 ست''. طلبد ولی شدنی  زمان می 

آلینا ساکت بود و هیچ چیز نگفت. رو به روی هم نشسته بودند. شب در بیرون پنجره سایٔه سیاه  

افتد که دو نفر همدیگر را به  تفاق می ده بود. کمتر اای سردتر شرجه خود را گسترده بود، هوا چند د

تر است، گرچه هیچکس از  یک اندازه دوست داشته باشند. همیشه کفٔه ترازو در یک طرف سنگین 

عمق عشق معشوق خود خبر ندارد. ساموئل به دخترش که در مبل خواب رفته بود خیره شد. از  

رد وغم او اندکی بکاهد؟ عمالً هیچ  ت بکند که از دتوانسکاری می  دست او چه کاری ساخته بود؟ چه

آمد. همدلی با او و تنها رهایش  او برنمی  کاری جز در کنارش بودن و تنها رهایش نکردن از دست
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کرد. ولی کافی نبود. او به کمک بیشتری نیاز داشت.  نکردن، به او در تسکین دردهایش کمک می 

ها بود که از او خبری نداشت. آیا  سال  ط مؤثرتر باشد.ست در این شرایتوانشاید وجود مایا می 

، و هیچ  دانستهیچ چیز نمی  هیچوقت به دخترش فکر کرده بود؟ آیا به خود او فکر کرده بود؟ 

ای از آن  کرد؟ یکبار اتفاقی برنامه می از او نداشت. آیا هنوز با آن بالرین روس زندگی  اطالعی هم  

امه بود که ناگهان تصویری از مایا را دید. سرش گیج  دید. در آن برنا در تلویزیون بالرین روسی ر

رفت. عجیب بود. تغییر نکرده بود، به همان شادابی و سرزندگی زمانی بود که او را ترک کرده بود.  

آیا دوری از فرزندش هیچ تاثیر و تغییری در او ایجاد نکرده بود؟ آیا هیچگاه به دخترش و  

اش هیچگونه  هیچوقت بفکر دخترش نبوده، چرا که در چهره نه. مسلماً او او فکر کرده؟  سرنوشت 

ای دارد. چهرٔه مایا عاری از چین  شد. هر چین چهره نشان از غم و خاطره چین و چروکی دیده نمی 

ای که در تمام ذرات  و چروک بود. دیدن چهرٔه مایا در آن شب دردش را تازه کرد. درد کهنه 

فراموش کند. در زندگی پُر دردش هیچکس مانند مایا او را   توانست مگر می   النه کرده بود. وجودش  

دانست چه  دیگربود. خودش هم بدرستی نمی ای تحقیر نکرده بود. اما در مورد دخترش مسئله بگونه 

و را  ای از مادر داشته باشد، یا بکلی ایاد و خاطرهخواست که آلینا  اش میآرزوئی داشت. آیا دل 

ز جا برخاست. با احتیاط دخترش را از روی مبل بلند کرد و به اتاقش  ا  د؟ مستأصل بود.فراموش کن

روی تخت خواباند صدای  برد. سمفونی ماریا کاالس دو باره شروع بخواندن کرده بود. وقتی آلینا را  

 ماریاکاالس یکبار دیگر در فضای اتاق طنین انداخته بود: 

 شق" " بی تو، تهی از ع

د و از اتاق بیرون رفت. بی خوابی بسرش زده بود. علت نخوابیدن او  ا خاموش کر صوت ر ضبط

تنها فکر دخترش و یاد مایا نبود، بلکه احساس دیگری نیز مزید برعلت شده بود. احساس غریبی  

کرد نامی بر آن بگذارد. این احساس که سرنوشت و زندگیش بر اساس یک سوءتفاهم  که جرأت نمی 

ای قبل پیش آمده بود، رقم خورده بود. حسابی پکر بود. بغض خفته  ر سالدو هزا اریخی که حدود  ت

اش  اش گریه کرد. علیرغم میل اش می اش سر برافراشته و خفه قدمت هزاران سال بود، در سینه به که  

در   باز نگه دارد.  ها را چشم  کردمی  تالشاش  شکا شدن  ز جاری ا جلوگیریگرفته بود، و برای  

آالیش  رسید. رفتارش متین و بی می پاری آن زن آفریقائی را دیده بود. زن با وقاری بنظر مراسم خاکس

او باشد. شاید دلیل  ل  مناسب حا تواند  میکرد که آن زن  می  بود. در پستوی ضمیرش احساس

ر  اند او را تحقیتوزن دیگر نمیکرد که آن  بود. و یا شاید احساس می او اش وضعیت اجتماعی  اصلی

ًِ ا  رود''. از نحؤه  خورد''. ''در سنبٔه پُر زور، میخ فرو نمی می فراشته باران کمتری  کند. بقولی ''سِر

قضاوت و برخوردش به آن زن دچار عذاب وجدان شد. این رفتار درست همان رفتاری بود که  

د و مذهب او را  توجه کنند، نژاخصیت و خود او که به شدیگران با او کرده بودند. یعنی قبل از این 

دیدٔه تحقیر به او نگاه کند و او را  خواست به اش نمیدادند. دل ر می معیار برخورد و قضاوت خود قرا 

پوستان  سیاهو  آفریقا که نسبت به مردم   ناشایستی های زنی سیاه از قارٔه آفریقا با تمام پیشداوری 

کرد او را همانگونه که بود، ببیند. یک زن  تالش  د، ولی بهرحال رچه غیرممکن بویج بود، ببیند. گرا

ز ا، آنگونه که به ناروا  قل موجودیت و سیمایش آلوده به ننگ جهود بودن جوان. زن جوانی که حدا 

دو هزار سال پیش رایج شده بود، نبود. شاید او نیز همانگونه به او بنگرد که بود. در مراسم  

اه آن زن گره خورد و آرام با لبخند به او سالم داد. او نیز با  ای نگاهش با نگاری برای لحظه خاکسپ

داد. در خانٔه اودسیس و آدریانا نیز آن دو زن حضورداشتند. در آنجا فرصت یافت  را  لبخند پاسخ او  
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ند و دیگر  کنست که کجا زندگی می داکه با او بیشتر آشنا شود و مختصری صحبت کند. دیگر می 

در   داشت؟قدم شدن را  ی یافتن او نیاز داشت تقریباً بدست آورد. آیا شهامت پیش عاتی را که برااطال

 انباشته بود، روی تخت خود دراز کشید.  اش را  حالیکه تصویر و رویای لطیف آن زن ذهن 
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 فصل چهاردهم 

هوا  ز یکی دو روز، ژانویه بج اسر  سرتو  نو  ، در تمام طول تعطیالت کریسمس و سالگذشتمی زمان  

آور و بارانی بود. در اوائل فوریه بود که حقیقتاً سرد شد و برف سنگینی به زمین  همانطور مالل 

ها هنگام روشن کردن ماشین  همیشه صبح مثل  ها حقیقتاً سرد و یخبندان بود و اودسیس  نشست. شب 

روز صبح در    وبرو بودند. هر منطقه با آن رآن  دچار مشکل بود. مشکلی که تقریباً اکثر اهالی  

خواستند سرکار بروند مجبور بودند تمام  کسانی که میهای بلند،  های اطراف ساختمانپارکینگ 

را روشن کنند که به  خود های  تجربیات و نیروی خود را بکار گیرند که با کمک یکدیگر اتومبیل 

های درختان را  شاخه  یخیهای  یستال م یخ بستند. کرهای اطراف استکهلموقع سرکار برسند. دریاچه 

ای یت آن به زندگی نشاط تازه چندانی نداشت، ولی معهذا رؤ گرمای  پوشاند. آفتاب ُرخ نمود، گرچه  

سورتمٔه یخی و یا درست کردن آدم برفی  کودکان خود را برای  که  مادران جوانی  بخشید، بویژه برای  

هالی استکهلم که از دیر کرد بارش برف نگران  شدند. ادتر می آرام آرام بلن بردند. روزهابیرون می 

اشان داده، نفسی براحتی کشیدند، و اغلب وسائل اسکی  کردند که زمستان فریب شده بودند و فکر می 

های اطراف شدند که شاید بتوانند اسکی بازی کنند. اودسیس  خود را بیرون آوردند و راهی تپه 

مشغول تعمیر موتورهای  کرد. زمانی که  می گرم  سرحدی او را   ز گشت و این تاسرکار خود با 

شد که موقتاً آن فاجعٔه  کرد. این امر موجب می کار متمرکز میاش را روی  اتومبیل بود، باید حواس 

داد.  محسوسی به او دست می عیب شادی  و ردیابی  دهشتناک را فراموش کند. بعد از هر تعمیر  

کرد. مهربان و مالحظه کار بود.  خیلی به او توجه می زد ولی  زیاد حرف نمی   کهینعلیرغم ا لوفگرن 

شد که اودسیس تنها نشسته و در فکر فرو رفته، با فنجانی قهوه در دست  که متوجه می این بمحض 

با لبخندی  و  زد  اش می رفت و با حالتی که گویا کامالً اتفاقی بوده، دستی پشت شانه به سراغ او می 

با هم  همیشه  را  نشست. ناهار  داد و ساکت در کنارش می جان قهوه را به او می آمیز بر لب فن محبت 

خوردند. لوفگرن تا آنجا که اودسیس به یاد داشت همیشه یک نوع غذا همراهش بود، که شامل  می 

ریباً  ت دارچینی و تق نیم لیترشیر ترش که نان خشک درآن تَلیت کرده بود، یک موز، سه عدد بیسکوی 

گذشته که آدریانا هر روز مرتب برای اودسیس غذای  خوب  های سالکشمش. در آن  یک ُمشت 

رفت. موقع نهار رفقای همکارش که  خود سر کار می کرد، او با ِسفرتاس پُِر غذای  یونانی درست می 

سر  حسادت   شوخی همراه به خوشمزٔه او بودند با غذای  گر نظاره  نشستند درحالیکه در کنار او می 

 زدند: گذاشتند و مثالً فریاد می سر او می به  

 "  را بخوری؟غذا اینهمه  خوای اودسیس، خودت تنها می " 

 : و یا اینکه

 اودسیس، فکر مردم بنگالدش هم باش''. " 

ری  خوب دیگر سپداد. آن روزهای  ها خنده سر می خندیدند، و خود او نیز همراه آن گقتند و می می 

خورد. تنها  غذا نمی  اصالً .  نداشتدرست کردن   کرد. توان درست نمی  غذا  دیگرآدریانا   شده بودند. 

برد. ِسفرتاس غذای او  دهان می اودسیس درست کرده بود، به یا و  که آلینا  ز غذائی  اای لقمه گاهی  

ماست  بجای شیر ترش   ین تفاوت که ا  کرده بود. فقط بادیگر تهی بود. او هم عادت لوفگرن را پیدا  

شود. روزهائی که هوا  برد. اودسیس معتقد بود که شیر ترش باعث ایجاد گاز معده می همراه خود می 

لوفگرن چون دیگر  نش  رفت. دااطراف می های در جنگل بود، همراه لوفگرن برای قدم زدن  خوب  
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زدند مرتب  قدم می  که با هم  وقت   ن زیاد بود. هرها و درختادر مورد طبیعت، پرندگان، گل ها سوئدی 

ز  بود که ا ین  ااش داد. شاید بیشتر هدف می اودسیس توضیح برای  کرد و  ها صحبت می آنراجع به  

صحبت در باره دریا و قایق بگریزد. در مقابل دانش اودسیس در باره طبیعت خیلی کم بود. و تنها  

ها را در دهشان قبالً  ود که مشابه آن به این دلیل ب  و آن هم بیشتر شناختتک و توک درختانی را می 

دیده بود. بدین ترتیب لوفگرن آرام آرام به معرفی درختان و فرق بین آنها، مثل چگونگی تشخیص  

زیرفون و بلوط را از شاه بلوط پرداخت. پس از مدتی اودسیس با کمال تعجب متوجه شد  ز  نارون ا 

واقع آشنائی با طبیعت  یا در  ها و  رختان و گل ناسد. شناختن د شمنطقه را می  که اغلب درختان آن 

 نوعی آرامش و احساس امنیت در او بوجود آورد. 

ز  ای استفاده کند. صحبت کردن ا آمد که از چنین کلمه البته اودسیس خودش اصال خوشش نمی 

ار  چنین لفظی بیز د از بکار بردن اٌول اقامت درسوئهای  مش برایش دشوار بود. از همان سال آرا

ترین واژٔه ممکن بود. بنظر او  بود. دست یافتن به آرامش در یک کشور بیگانه برای او بی معنی 

.  ز کمال و معرفت است اش درجه باالئی ا آرامش واقعی دست نایافتنی است. رسیدن به آرامش الزمه 

اریکی شب به  ا استفاده از تچون دزدی که ب علیرغم این انکار لجوجانه، با گذشت زمان واژٔه آرامش

. پروسٔه خوگرفتن به محیط جدید و سرزمین بیگانه  خزد، دزدانه به پستوی جانش خزید ها می خانه

سیاسی را   هایدوران پر شور جوانی، دوران فعالیتآن که  دلیل  در او ریشه دواند. بخشاً به این  

ز سرزمین مادریش،  ارب او اکه خاطرات و تجیناو دیگر    ها فاصله گرفتپشت سر گذاشت و از آن 

شدند. اگر این  محو  خاطرش تر شدند، و از  کمرنگ باختند و  یونان، هر روز در ضمیرش رنگ  

اش  رادهز ا رفت که کشورش را آرام آرام و خارج اشد، می مصیبت وحشتناک بر او وارد نمی 

که او در عمل  د گفت  در یک کالم بایگر رقم بخورد. ای دیاش بگونه فراموش کند و سرنوشت 

شد تا  داد و بقولی بیشتر سوئدی می می از دست   گذشته خود را هر روز بیش از پیش های عادت

نسان  شود اگفت مگر می کرد و همیشه می یونانی، علیرغم اینکه در حرف خود خالف این فکر می 

پس از مرگ پسرش    ییر و تحولی رال شود؟ چنین تغتغییرماهیت بدهد و به انسان دیگری تبدی 

اش گرچه در ابتدا بیشتر در مورد خودش و تاثیر  احساس کرده بود. طرح چنین سئوالی در ذهن 

روزها بیشتر در مورد آدریانا برای او مطرح بود. آدریانا  اش از جامعٔه سوئد بود، ولی این  پذیری 

کرده بود. مرگ پسر قبول   مر او را متعجبه بود و این اپس از مرگ پسر به انسان دیگری تبدیل شد

اصطکاک با مسائل و مشکالت زندگی و در ارتباط با محیط خود  ها در  و درک این نکته که انسان 

تواند زنی را،  ز دست دادن فرزند میشوند را، برای او آسان کرد. اگر غم و ماتم و ا دگرگون می 

کرد که آندریاس واالنیس را  حس می  شور چطور؟ ل کند، پس یک کانسانی را به انسان دیگری تبدی

کم دارد که با او در این باره صحبت کند. خیلی مشتاق بود پاسخ پرسش خود را بداند. باالخره یک  

شب که آدریانا با چشمان بیروح خود نشسته و به روبروی خود زل زده بود، گوشی تلفن را  

ین دست تقدیر بود و به او  دانست که انمی ی را برنداشت.  برداشت و به آتن زنگ زد. کسی گوش

ینبار خود آندریاس گوشی را برداشت و از شنیدن  او  زنگ زد  مجدداً فرصت داد. یک ساعت بعد  

مختلف بر پیکر نحیف او  های  سارت در زندانها ا سالصدای اودسیس خیلی خوشحال شد. تأثیر  

مشکل   یشبرا رفتن  ر اختالل، و راه  دچا اشتعادل دیدتر شده بود. ظاهر شده بود. سر درد مزمن او ش

و نقش بر زمین شده بود. واقعاً معجزه بود که   از دست داده را   تعادلشخیابان شده بود. چند بار در  

اش تصادف نکرده و زنده مانده بود. اودسیس  آن رانندگی ناشیانه و   قُراضه ماشین  آن تاکنون با  

را  ریاس از نشستن پشت فرمان آن ماشین قراضه چقدر خود  طر آورد که آند ای یک لحظه بخابر
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ًِ بسیارِی  خوشبخت احساس می  ًِ ها اعتماد چندانی به پزشکان یونانی  ز یونانی اکرد. او نیز ماننِد

سوئد   که او در  هائیخواست که برای معاینٔه پزشکی به سوئد بیاید. در طی سال اش می نداشت و دل 

کرد آشنا شده بود.  کار می ( ۵۹وری که در دانشکدٔه پزشکی کارولینسکا )ده بود با پرفسزندگی کر

ز  شت و بسیار فعال بود. حال ا ز دمکراسی در یونان عضویت دا دفاع ا  او در کمیتٔه سوئدی ـ یونانی

به سوئد  ه  کدر صورتی  د  در صورت امکان با او تماس بگیرد. از او پرسیکه  شت  اودسیس تقاضا دا

کرد،  که مشورتی با آدریانا بکند، که باید می یناودسیس بدون ا ز خانٔه او استفاده کند؟ تواند ا ید می بیا

و این  گرفت  می  را خودش همینطور بود. تصمیمات  به تقاضای آندریاس پاسخ مثبت داد. همیشه  

ینکه کالمی  شت و بدون ا ذاگرا  د. گوشی  کشیدوش می  بهرا  بار  سنگینی  بایست  می آدریانا بود که  

کرد که دستان او  و سعی  راجع به محاورٔه خود با آندریاس بر زبان بیاورد در مقابل آدریانا نشست  

خود بگیرد. آدریانا خود را کنار کشید، نه از روی تظاهر بلکه ناخواسته وغریزی.  های  در دست را  

د نیاورد. از عالقٔه شدید آدریانا به آندریاس مطلع  به روی خوولی  ناراحت شد   نا العمل آدریااز عکس 

ین خبر خوش را به او بدهد.  . بنابراین مصمم بود که ا دانسترا نمی آن  بود، گرچه شکل و عمق 

زنگ زده بود، هنوز در    ز آتن برای تسلیت گوئی،زمانی که آندریاس ا خوشحالی غیرارادی آدریانا 

دریاس دعوت کردم بیاید اینجا. آدریانا طوری نگاهش کرد که گویا حرف او را  نآ. از  خاطرش بود 

 : اودسیس ادامه داد. نشنیده است

 "احتیاج به معاینٔه پزشکی داره''. 

عادت شده بود. بنظر  ی او  ز مرگ پسر برا ا کار پسین  کرد. ا پاک  هایش را  پشت دست لب با   آدریانا 

در طی روز بکرات این کار را  کند.   پاک  ز دهانشارا  ی  ش دارد طعم تلخه با این کار تالرسید ک می 

تر شده بود.  حالت داده و سرخ و متورم شده بود. تکیده تغییر ش الب باالئی که   داد، تا حدیانجام می 

،  شتدوست دا ها را خیلی شد و اودسیس آن ظاهر می اش در چهره   که موقع خندیدن  هائی چین

اش چنان تکیده شده بود که بیشتر به  و چهره اش کش آمده بود  پوست پیشانی  ترشده بودند. یق عم

نشانٔه  را  او  لبخندی زد و چیزی نگفت. اودسیس لبخند   ماسک شبیه بود تا چهرٔه یک زن. آدریانا

 . رضایت او معنا کرد

خانه رسیدند  به که  قتی آرالندا رفت. و  ریاس به فرودگاهندآ ل از  ستقبا ابرای هفته بعد   یک اودسیس 

شانه  بدقت  را  بلند و جوگندمی خود  رژ کشیده، موهای  را   هایش متوجه شد که آدریانا لب  اودسیس

خوشحال شد و فکر کرد که باالخره موفق شده که  ست. خیلی  کرده اکرده و پیراهنی بلند و سیاه بتن  

، درست  ، موساکا ریانا غذای مورد عالقٔه آندریاسعادی بکشاند. آد سمت زندگی به   راآدریانا  مجدداً  

شب خیلی خوش گذشت.  نیز دعوت کرده بود. آن ساموئل وآلینا را  او کرده بود و بمناسبت ورود  

با بازگو کردن آخرین اخبار یونان سرگرم کرد. نزدیک بود  ها را  آنخوردند و نوشیدند و آندریاس  

را  ز اتاق محبوبش او  چشمان قرمز ا با  آلینا  که ورود   د را بدست بگیرده اودسیس ساز خوک

 منصرف کرد. 

 آندریاس با قاطعیت گفت: 

 زندگی باید ادامه داشته باشد''. " 



 آخرین روشنائی                                                                      تئودور کالیفیدس

 

104 
 

که مهمانان رفتند و آندریاس روی تخت پسر "بخواب"  همه حرف او را تائید کردند. همانشب وقتی 

 زاو پرسید: هرش برگرداند وارویش را بطرف شورفته بود، آدریانا 

 خیلی زشت شدم؟" " 

حادثٔه  شب برای اولین بار بعد از آن  در آغوش گرفت. آن را  او  اودسیس سئوالش را پاسخ نداد و  

ها در رختخواب بیدار دراز کشید  ز همآغوشی ساعت وحشتناک باهم همآغوش شدند. اودسیس بعد ا 

ای از آن شب یادش  کتٔه بامزه ندریاس تبریک گفت. درضمن نز آابخاطر دعوت  خود  به فکر کرد. و  

آمد که برای او جالب و قابل توجه بود. آندریاس عالوه بر هدایای معمول یک برگ التاری متعلق به  

گی  را همراه خود آورده بود که به آدریانا هدیه کرد. زندهای التاری دولتی یونان  ز شرکت ایکی  

زندان سپری کرده بود، حاال  در  ازعمرش را  نیمی  ، مردی که مبارز کهنه کار واقعاً ادامه داشت. آن 

کرده بود. درست مانند مردم عادی. زندگی نه تنها ادامه  و التاری سرمایه گذاری  شانس  روی  دیگر  

ل همیشه وجود داشته، و  ای چرخیده بود. شانس و اقبایرهداری  مداروی  یافته بود بلکه گویا  

ز  ر بود. این فکر تا حدی موجب تسلی خاطرش شد. ا رمشکالت امیدوا توان به یاری آن در غلبه ب می 

  سرش خوابی به فتاده بود که بی  اتفاق  برد. قبالً نیز انمی تخت برخاست و به آشپزخانه رفت. خوابش  

فتاده بود  ام اتفاق  انست بخوابد. البته گاهی هتوها نمی ز همآغوشی ساعت ا ها پس وقت بزند. بعضی  

درآغوش آدریانا خواب رفته بود. تصمیم گرفت که یک فنجان قهوه برای خود درست کند.   ،که 

آشپزخانه پیچید، این احساس در  که قهوه را در قهوه جوش ریخت و بوی خوش آن در فضای  وقتی 

به کنند. زندگی به آخر  و ماتم ناشی از مرگ پسر غلتوانند بر غصه درونش سر برآورد که باید و می 

رسیدند. دو  طراف کمی غیرعادی بنظر می ا  های بلندساختمانکرد.  نگاه ز پنجره بیرون را  یده. ا نرس

ستی  پسرک آفریقائی که آن شب در سالن انجمن دیده بود را بیاد آورد و با خود فکرکرد، را 

یگار  ز مدت کوتاهی س کرد، بعد ا شپزخانه نشست سیگاری روشن در آ ها به کجا کشید؟سرنوشت آن 

دیگری روشن کرد. حسی مبهم در درونش ریشه دوانده بود و به او چنین القا می کرد که، همه چیز  

ری  برد. فرصت سوگوادرست خواهد شد و زندگی به مسیرعادی خود باز خواهد گشت، خوابش نمی 

به او کمک   آدریانا را دلداری داده و  م این مدت سعی کرده بود که برای پسرش را نیافته بود. در تما

کند که مجددا ًسر پای خود بایستد. بهمین دلیل غصه و ماتم خود را بحال خود رها کرده بود، غم به  

کرد. درد و غمی  ها بیخوابش میداد و شب می   عذابشدرون هیکل تنومندش خزیده بود و از درون  

ز  ز گاهی بشکلی و ا شود و هر ا می چنبره بزند، ماندگار   ند و بر جان انسان بدواه  در درون ریش که  

کشد. انسان باید تا آخرعمر با چنین غمی بسوزد و بسازد. غم درون او خزیده بود،  جائی سر برمی 

را مسموم کند. یک یونانی  و آن  اش بریزد  و قصد داشت که زهر خود را تا آخر عمر بر زندگی 

را  نکته   ایناو  . و  نکاتبودن یعنی درک این  فهمید. یونانی می خوبی    بهرا  عی ظرافت این نکات  واق

هم  دانست. یونانی  نمی سوئدی  را  زندگی در سوئد هنوز خود  برده بود. بعد از آن همه سال  یاد ز  ا

برده بود. سوئدی  ز یاد  ارا  ود  ز فرهنگ و عادات کشور خ زیادی ا که بخشنبود. یونانی نبود زیرا  

یاد نگرفته بود. باید با لوفگرن در این مورد صحبت  دانستند،  ها می سوئدیکه  ه را  آنچهم نبود زیرا  

ها همانگونه مانده بودند، که بودند. یکی  نیز صحبت کند. هر دوی آن  شت با آندریاسکرد. قصد دامی 

این تنها اودسیس بود که دیگر چون گذشته نبود. از این فکر  . یونانی دیگری   بود و آنسوئدی  

چند ساعت   تواند زندگی کند؟از دست دهد، چگونه می اش را  وحشت کرده بود. انسانی که هویت 

بهمان حالت غرق در افکار پراکنده و مغشوش خود در آشپزخانه نشست. هجوم افکار پراکنده در  
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ه در تن و جان او چمبره زده بود. روزهائی را بیاد آورد که  واقع جاده صاف کن غم جانکاهی بود ک 

را که  هائی  نشستند. اودسیس معنی لغت او و پسرش بعد از صرف صبحانه به خواندن روزنامه می 

داد که مثالً لغت  پرسید. او با حوصله و با زبانی ساده برایش توضیح می ز پسر می ا دانست نمی 

ست. پسرش در  ا  اینکه کدام درخت به "نخل زینتی" معروف یا  و    دهد.می   "استیضاح" چه معنی

واقع بندرگاه ورود او به جامعٔه سوئد بود، گرچه این کشور در خیلی از وجوهش برای خود او نیز  

 سوئد به یک چه زمانی  که   دانستمی . بسختی  دانست ناشناخته باقی ماند. نام پادشاهان سوئد را نمی 

کرد که  ها بسیار محدود بود. تصور می یکینگاو راجع به وا عاتتبدیل شد. اطالکشور مستقل  

ها در  که پسرش برای او توضیح داد که آن ند. وقتی ابسیار دور بوده های زمان ها متعلق به یکینگ وا

یار  اند، بسکردهاند و زمانی تا دروازهای متروپلیس نیز پیشروی  زیسته همین دویست سال پیش می

ین  . نه به ا دانستهمه چیز را می  دانست. در مقابل پسرش چیزها بود که نمی زده شد. خیلی  شگفت

و   ز هر چیز به این دلیل که او یک سوئدی بود. اودسیس اکه پسر باهوشی بود، بلکه قبل  دلیل  

سوئد، کشور سوئد،  معهذا  کنند، تربیت  واقعی    کوچک یونانی  یک  کرده بودند که او را   آدریانا سعی 

ها بیرون آورد.  ز چنگ آن ارا  شکست کشاند و پسر   به ها را  آنفرهنگ جامعٔه سوئد تمام تالش  

های ملی سوئد  اودسیس روزی را بخاطر آورد که همراه پسرش برای دیدن مسابقٔه بسکتبال بین تیم 

هلم همه در بخش غربی سالن مسابقه نشسته  های مقیم استکاستادیوم رفته بودند. یونانی به و یونان  

خواست که در کنار  و می مخالفت کرد  ها بنشیند ولی پتروس  خواست در کنار آن بودند. اودسیس می 

کردند، فریاد  شلوغ می ها  داد. یونانی جر و بحث رضایت  از مدتی  ها بنشیند. خالصه پس  سوئدی 

ه ستارگان سرشناس تیم ملی یونان در فرم مناسب  بردند، چرا ک زدند و کلمات زشت بکار می می 

سوئد باخت. تماشاچیان یونانی شروع کردند به داور بد و بیراه گفتن و  به  را نبودند. یونان بازی  

.  ها نیزکه گویا به چنین وضعی عادت داشتند، اهمیتی ندادندکردن. آن رکیک نثار بازیکنان  هایفحش

برد.  آمده رنج می ز وضع پیش  اآشکاراً کرد. پتروس  به پسرش می  گاهی زیرچشمی نگاهیاودسیس  

ل  کردند خوشحا کسب میمتیازی  ها اکشید و هربار که سوئدی ها خجالت می از رفتار زشت یونانی 

در  ها ز یونانی از پایان بازی جمعی  ا دهد. پس بروز  را  کرد که خوشحالی خود  شد، ولی جرأت نمی می 

ها درگرفته بود.  ای جمع شده بودند و بحث داغ و پر سر و صدائی در مورد مسابقه بین آن کافه 

ست وارد بحث شود، ولی جرأت نکرد. پسرش از آن محیط و آن بحث اصالً خوشش  خوامی اودسیس  

نیامده بود و ناراحت بود. رنگش پریده بود و یک کالم حرف نمی زد. برای اودسیس عجیب بود و  

در راه بازگشت به خانه دیگر تحمل   تشویق کرد؟پسرش تیم سوئد را  انست درک کند که چرا  تونمی 

 از پسرعلت را پرسید. پتروس بدون هیچگونه احساس ناراحتی و با خونسردی گفت: و  نکرد  

تونم  بابت خوشحالم. من همونم که هستم، نمی این  پدر من یونانی نیستم. تو یونانی هستی، و از  " 

 نی باشم''. یونا

ز  پسرش هم همان بود که بود. و این تنها اودسیس بود که دیگرهمان که بود، نبود و هویتش را ا 

 دست داده بود. با صدائی نسبتاً بلند با خود زمزمه کرد:

 میرم بدون اینکه خودم هم خودمو بشناسم" "یه روز می 

کرد؟ خوب  مینقش بست. چه فرق   هایشای کوتاه و تلخ برلب اش گرفت. خنده ز این فکر خنده ا

کرد، با  اش نشسته جان سالم بدر نخواهد برد. پس چه فرق می زخم عمیقی که بر قلب ز  ادانست  می 
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آن  ز ابعد  که  شکی  غلطتید. ا هایش شد و بر گونه زیر  سرااش ز چشمان ا  شکا هویت و یا بی هویت؟ 

یده بود. از پنجرٔه آشپزخانه بیرون را نگاه کرد. روز  اش ماسشب دهشتناک در چشمان ماتم گرفته 

ف  اطرابه   می پرتوهایش را بلند به آرا های نوئی آغاز شده بود. خورشید از غرب ساختمان 

چیزی  ی آن  همه  ینگستراند. خورشیدی بیگانه در سرزمینی بیگانه و در میان مردمی بیگانه. ا می 

تاقه در رینکبی فروخته  ابه قیمت یک آپارتمان چهار ه بود. روحش را  باقی ماند اشز زندگی بود که ا 

اش خداحافظی کرد با  بود. هرگز درک نکرده بود روزی که با خانوادٔه خود هنگام ترک ده و وطن

برهم نهاد.  را   هایشخطای مهاجرت تا این حد عمیق بود. پلک وداع کرد. عمق  اش نیز  هویت خود و  

درخت تنومند میدان ده که رو به آفتاب  های در میان انبوه برگ را  پیچش باد  دای  در درون خود ص

آفتابی که پسرش مجالی نیافت که به آنها تعلق خاطری  و  گرم قد کشیده بود، شنید. درخت، صدا  

 .  بیابد
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 فصل پانزدهم 

قبرستان سولنا   شد، پرندگانرسید که آسمان هم بزرگتر می شد. چنین بنظر می بهار نزدیک می 

کنار  در جوهای  ها  شدن برف  ز ذوب شدن آب ناشی اجاری شروع بخواندن کردند. در شهر صدای  

مردان با  ها ظاهر شدند و  شاد در خیابان های هایی با رنگ رسید. زنها با دامن می  خیابان بگوش 

سال بود که روزی  فصلی از    رفتند. در چنین ز پیش راه می تر امحکمهائی  با گام  کمرهای راست 

ز  اپریشان  و  ز خانه جیم شد، یا بهتر است بگوئیم افسرده  ایک روز  (  ۶۰پرفسور اسحاق استینر ) 

وضع موجود و زندگی خود گریخت. در این فصل سال بود که دست سرنوشت با او دست و پنجه نرم  

نهاد. او با دقت و حسرت به  مسیر گام نمی  آنبراهی کشاند که در حالت عادی هرگز به  را او  و  کرد  

چوبی خود تلق تلق کنان در رفت و آمد بودند   هایزیبای بیمارستان که با کفش انبوه پرسنل جوان و  

اش سرد  ها شاد و شاداب نبود. زمانی که بیست ساله بود زندگی کرد. زندگی او هرگز مثل آن نگاه می 

و  انقالب مجارستان به سوئد گریخته بودند. پدرش پرفسور حقوق    بعد ازاو   و بیروح بود. والدین 

رکستر بود ولی اجباراً از کار دست کشیده بود  در حقوق مدنی بود. مادرش پیانیست گروه ا متخصص 

ها یهودی بودند. در آن زمان اسحاق سیزده سال بیشتر  تا همسر مرد قانون شود. هر دوی آن 

چند سال بیکاری توانست کاری در بخش  ر حقوق نداشت. بعد از  سوسوئد نیازی به پرف . نداشت

نست در کار خود ترقی کند. در مقابل همسر او کاتشای  بایگانی دانشگاه بدست آورد و هرگز نتوا 

رکستر  رهبر ا با شد و  ز همسرش جدا  شد. ا عاشق او  پرا  رکستر ا زیبا بسرعت ترقی کرد. رهبر ا 

المللی ترک کند. پس  انداز پیشرفت در عرصه بینز مدتی او را نیز در قبال چشم ازدواج کرد که پس  ا

ز نفرتی عمیق و  سحاق در کنار پدر که وجودش آکنده ااز چند سال کار سخت شهرت جهانی یافت. ا 

ها بود بزرگ شد. پدر عزلت گزیده بود و با هیچکس رفت و  سوئد و سوئدی نامعقول نسبت به مادر،  

ر بود  کرد که قرا می ای را تحریر  ماند و بقول خودش رساله ها تا دیروقت بیدار می شت. شب داآمد ن

و خشمی  اش کند. نفرت  چیزی را که در زندگی شغلی خود نتوانسته بود بدست آورد، نصیب همه آن  

شته بود و  ذاگ اش با پسرشدر رابطه بود، تاثیر نامطلوبی  در او بوجود آمده   بعلت سرخوردگی که  

نه تنها نسبت به  را خود   کرد که نفرت کرد. لذا تالش می او جستجو می وجود  در  را  خواهی خود  داد

کرد تربیت کند.  آنگونه که خودش فکر می را مادر بلکه به سوئد و تمام دنیا به او نیز القا کند و او  

بور بود که هر روز صبح به پدر،  مجمقرراتی خشک و زجر آور برای پسر وضع کرده بود. اسحاق 

پس بدهد.  را  ها و تکالیف خود  قبل از اینکه به سلول خود در بایگانی دانشگاه برود، بازجوئی درس 

کسب  به موفق  خود  های در تمام درس ین شد که او  گیری پدر، گرچه عذاب آور بود، ا نتیجٔه سخت 

و باید پزشک بشود. دورٔه پزشکی  که اته شده بود  رفتصمیم گبتدا  نمره شد. از همان اباالترین  

های دیدگی  نیز که تحقیقات در مورد آسیب بسرعت بپایان رساند و دورٔه تخصصی را  عمومی را  

مغزی بود، در طی سه سال بپایان رساند. نتیجه تحقیقات او در دنیای پزشکی انعکاس وسیعی یافت.  

آنجلس به او زنگ زد که  ز لوس ا مان روز مادرش ه  ساله بود که پروفسور شد و سی و یک  

اش را تبریک بگوید. مادر در پشت گوشی تلفن گریه کرد. زندگیش متالشی شده بود.  موفقیت 

کرد و  شوهرش در یک سانحٔه هوائی کشته شده بود و موفقیت هنریش به انتها رسیده بود. گله می 

 گفت:می 

 جای او را بگیرند''. ه  اند کیک مشت جنده همه جا پالس شده " 
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اش را دوباره بهم گره زند. پدر در تمام  های گسستٔه زندگی خواهد رشته اش می و اضافه کرد که دل 

داد و دست آخر  می  های او گوش حرف طول مکالمٔه تلفنی پسر با مادرش در کنار او ایستاده بود و به 

 شنیدـ گفت:  کهکه او بشنود، ـ  ای مالحظه این با صدای بلند بدون ذره 

 کاموا ببافه''. تونه  بهش بگو می " 

زنگ نزد. ولی اسحاق چند سال بعد او را در آمریکا،  هیچوقت  دیگرگذاشت و  شنید، گوشی را   کاتشا

ز آن مالقات  بود، مالقات کرد. اآنجا دعوت شده  شرکت در چند سمینار پزشکی به  برای  که  زمانی  

داشت. او در ذهن و خاطر  فرق  در خاطرش بود، با آنچه که دید، خیلی  ر  ادپشیمان شد. آنچه که از م

در آغوش  را  کرد، او  می خود زنی جوان و زیبا و سرشار از زندگی را بیاد داشت که با او بازی  

کرد. نه آن زن پیری که موهایش را  " صدایش می سرور من کرد و " و موهایش را شانه می  گرفت می 

ز جواهرات ظاهر فریب به خود آویزان کرده  زد و انبوهی ا و با صدای بلند حرف می  ود بلوند کرد ب

مچاله کرده بود. شور  را  توانست مادر او باشد. تلخکامی، نفرت و تنهائی پدر  بود. نه. آن زن نمی 

د  توانند راه دیگری برای ترقی و پیشرفت خوها نمی انسانآیا زندگی، موفقیت وعشق مادرش را.  

توانست  می یکاش اکرد که  خسته شده بود. آرزو می چیز  ز همه  ا به سوئد بازگشت که  بیابند؟ وقتی 

سفرکند که شاید در تنهائی و   نبیند را   او  هیچکسکه  جائی  به  دور،  جائیرا رها کند و به  کارش

  دگی کند. شاید زندگی برایش زنکرد  می اش به او حکم  خلوت خود خویشتن را بیابد و آنگونه که عقل 

که  ( ۶۱گردد. او تمام عمر خود را با پدرش در آپارتمانی واقع در خیابان سربُِرون ) تر  تحمل قابل  

نبود که  دلیل  ستکهلم بود، سپری کرده بود. بی  اسردترین خیابان  گیرترین و  توان گفت دل واقعأ می 

سرد و کسل کننده همراه با  هایش  ده بودند. زمستان داآن منطقه لقب سیبری به  اهالی استکهلم  

آن بلند  های رسید. ساختمانسختی به سطح خیابان می ها اشعٔه آفتاب به بادهای شدید بود و تابستان

حاضر نبود  خاصی دلیل  . پدر بدون  دهٔه پنجاه در بلوک شرق ز معماری  اای و عریض بودند. نمونه 

را   او  گاهیکه   همکار داشتسحاق دوستی نداشت. تعدادی  کند. ا مکان  قه نقل  نطز آن م ابهیچ عنوان  

ها ز آن ا  هیچیک هرگز موفق نشده بود که با  کردند. ولی  می  شان دعوت اخصوصی های مهمانی به 

را  ش که وقتز اینو موقعیت شغلی او مانع این نزدیکی بود. ا ر کند. دانشنزدیکی برقرا رابطٔه  

قبل   شبگساری  ثر بادهبراها  که صبح ین قبیل مسائل پیش پا افتاده بکند بیزار بود. از این ا صرف 

 نسل به کرد متعلق  می  مالقات را که  نی  جوار شود، متنفر بود. بیشتر دختران  بیدا ز خواب خمار ا 

بار  اش یک  در تمام دوران تحصیلی د.زاو را بهم می ل  ها حابودند. روابط جنسی آزاد آن  دیگری

را در ماتم خیانت  عمری  ، یا بقول پدرش دچار "بیماری ُگرازها" شده بود. نظر آن مرد که  عاشق

 کرده بود، این بود که: زنش سپری  

ز تن و بدن خود را بهم بمالند و  اند که مانند ُگراز عشق تنها این را یاد گرفته اهای امروزی  "جوان

 ُر کنند." خخرُ 

در ذهن  انسانی را   طرز فکر مسموم خود موفق شده بود که این زیباترین احساسین اآن مرد با  

زظهر کاسٔه صبرش لبریز شد و  پسرش یک حادثٔه ُمضحک جلوه دهد. باالخره یک روز شنبه بعدا 

را در آن ممنوع  و  دیرابه  دادنگوش در آن اتاق نشیمن کسل کننده که پدر حتی  که   دیگر نتوانست 

که تازه در خیابان  یک رستوران یونانی   راست به کرده بود، بنشیند. خانه را ترک کرد و یک 

ز بیگانگی  اها نشسته بودند. حیران  یونانی تقریباً تنها روزالگز باز شده بود رفت. در آن رستوران  
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ای دور یک میز  عدهبا  که  سالی  ن نشسته بود که مرد میا در کنار میزیای خود تنها در گوشه 

که  کرد و با صدائی بلند تا حدی   دعوتبه میز خود  را  او  و  داد تکان  دستاو  نشسته بود برای  

 کشید گفت: فریاد می تقریباً  

 "تنها نشستن خوب نیست''. 

 ودند. ب  ز یک ریشه و یک نوعادر تعارف آن مرد صمیمیت خاصی نهفته بود. توگوئی آنها  

، به جرگٔه  نسانی ا ز مائی. تو یک گوزن تنها، یک اسب تنها نیستی. تو یک ''بیا پیش ما، تو ا

 ها بپیوند''. انسان

ها رفت و تا  سرمیز آن سال فهمید.  آن مرد میان ریای  بی  ز تعارف  ین آن پیام و مفهومی بود که ا ا

خود را بدست   یونانی ن بسته شد صاحب آن ساز  راکه رستوز شب گذشته در آنجا ماند. وقتی ا  پاسی

در رستوران، که  حاضرین هائی کرد که بجز اسحاق بقیه  گرفت و شروع به نواختن و خواندن ترانه 

صاحب رستوران  خوانند. تنها دختر  شناختند و همراه او یک صدا می همگی حسابی پاتیل بودند، می 

جمع  که او را به  ، مست نبود. مردیکردکمک می  رش به پد که روزهای تعطیل برای سرو غذا  

کرد. گرچه هیچ  صحبت می زبان یونانی  به او خودشان دعوت کرده بود در تمام طول شب با  

ستی رسیده  رافهمید معهذا اهمیت نداشت، زیرا آنقدر نوشیده بودند که هر دو به مرز مستی و  نمی 

و زندگی، البته   و سیاستز عشق  کرد. ا دیگری بحث می ا  ب ز هر دریازبان خود  بودند، هریک به 

برای  را والنیس  آندریاس زبان مجاری. بدین ترتیب بود که او،  به  زبان یونانی و دیگریبه  یکی  

که  کرد   را ترغیب  اواز دست نداد و  هم فرصت را  کرد. و طبیعی بود که آندریاس  اولین بار مالقات  

در یونان دربیاید. همین جا بود که او با اولین و تنها عشق   سیز دمکرا یتٔه دفاع اکمبه عضویت  

حاضر در آن جمع  تنها فرد هوشیار  که  اش آشناشد. و او کسی بجز دختر صاحب رستوران  زندگی 

 کرد. نگاه می را  بود، نبود. او در تمام طول شب با کنجکاوی او  

بار در  داشت هنرپیشه بشود. دو  گذراند. آرزو  در دانشگاه میی را  اس ماریا سال دوم رشتٔه جامعه شن

های دیگر،  آزمون ورودی دانشکدٔه هنر شرکت کرده بود، ولی موفق نشده بود. آنقدر نور چشمی 

صالً  ها و دیگر افراد سرشناس وجود داشتند که اها و هنرمندان و کارگردانهای هنرپیشه مثل بچه 

رزیابی او بود. در پس این  ماند. این ا نمی چون ماریا باقی   رک افرادی دن به مدا کرفرصتی برای نگاه 

که هیچ نوع تبعیضی  وجود داشت  او   در عمر تبعیض نهفته بود. ولی یک چیز   ارزیابی تجربٔه یک 

آدمی  ه ک که پدرش توانست منکر آن شود، زیبائی او. ماریا فوق العاده زیبا بود تا جائی در دنیا نمی 

رث برده. دو فرزند دیگر نیز  ابه  ز کی  را ا همه زیبائی  ین  کوتاه و خپله بود، متعجب بود که او ا 

رث  اخود به همه زیبائی را از اقوام دور  که او این  رسید  چیز دیگری بود. بنظر می ماریا  داشت، ولی  

ینٔه گنجشک برجسته و گرد بودند.  س  برده. قدش بلند و الغر بود با گردنی کشیده. مچ پاهایش چون

بخشید. موهایش بلند و صاف و  العاده میفوق چشمهایش نزدیک بهم بودند که به نگاه او جذابیتی  

نان در زندگی  ز جوا ز نژاد اصیل بود. این دسته اسبی ا سیاه مایل به شرابی بودند. در یک کالم او ا 

مقیم استکهلم خیلی دلخور بود. او  های عیت زندگی یونانی وضز ا  ز و عاشق رفتن اند. ماریابلند پروا 

ها که اغلب در توصیف  احساساتی آن  آمد. سرودهای می مردان و زنان توسری خورشان بدش  ز این  ا

دانست. بنظر او این مردان در تمام طول هفته سرگرم نق  قهرمانان جنگ داخلی بودند را، حقیر می 

بودند، و شنبه  آن   ز پرداخت اکردن  خالی لیات، و در تالش شانه  مازدن در مورد سنگین بودن 
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شدند که با خواندن سرودهای احساساتی  به قهرمانان وطن پرستی می تبدیل  شد همه  ها که می شب

این جمع  پرداختند. تعلق خاطر چندانی به میو فصاحت  دانش  خود به دروغ با یکدیگر به مسابقٔه  

" " نسل دوم مهاجرین را   او  که  جماعت دورشود. دوست نداشت ز این  خواست ا می ش انداشت. دل 

های ویژٔه دولت برای کمک به مهاجرین در زمینه های  ز پروژه که جزئی ا  خواست اش نمی بنامند. دل 

مهم  و  ا یمتناع کرد. براز رفتن به کالس زبان مادری اا ز همان کودکی تحصیلی و کاریابی باشد. ا

 گفت: ز کجا آمده است. همیشه می نبود که ا

خواهند  خواهند بروند و چکار می ها بکجا می که آن  ینست . مهم ایک جائی آمده ز  ا"باالخره هرکس  

 بکنند." 

یونانی  خود جلب کرد. صرف  اش را به شب توجه در آن رد  تازه وا بود که مهمان   فکر و بینش ین  با ا

رد، آن پروفسور همینکه رفت  حضورش در آنجا برای ماریا جالب بود. آن مبارز تازه وا و  نبودنش 

فهمید که چه اتفاقی  و عصبی شد. نمی باخت و دستپاچه  را  ، خود  و در کنار میز آن مرد نشست

هایش را پوشانده بود. و برای پنهان کردن دستپاچگی خود بیشتر و بیشتر  کف دست افتاده. عرق  

ز  اآزاد و عاری  را  خود  ره گریبانگیرش بودند فرو ریخت و  که هموا اخالقی  های د. محدودیت شینو

فهمید،  مردانی با زبانی که نمی کرد. خود را در جمعی دوستانه، در میان   هرگونه قید و بندی احساس

ها بود  ین که سال ثل ا م   بخش بود.وجود آن مردان برایش لذت دختر و  گرم آن  حساس کرد. نگاه  آزاد ا 

که در خیابان سربرون بود برد  اش خانه به را می شناخت. چند هفته بعد روزی که ماریا  ها را  که آن 

پدرش معرفی کرد، پدرش قیامتی بر پا کرد. ولی ماریا دختر کم روئی نبود، او تصمیم خود را  و به 

خواست تا با  به او رو آورده بود و می کهگرفته بود. خواهان اسحاق بود. این تنها شانسی بود  

رد. تغییر دادن نظر آن حقوقدان پیر برایش  ز آن متنفر بود پشت سر بگذاکه ااستفاده از آن هرچه را  

های  های مناسب هدیه کرد و در موقعیت چندان دشوار نبود. لذا با او با مالطفت و احترام برخورد  

پذیرائی  ز او  دید، امناسب می گاهی نیز چنانچه شرایط را  د و  کرمی  داد. نوازششکوچکی به او می 

ماریا در طی  و   سحاقگذشته بود. ا سال از آن زمان  نوزده   . کرد. باالخره کوتاه آمد، و رضایت داد می 

ر  داشتند. بچه گویند، با هم زندگی کرده و تنها یک چیز کم دامعموالً می ، آنطور که  خوشبخت  مدتآن  

عامل وجود داشت که  ، چرا که دو  ها نداشت کمبود اهمیت چندانی در زندگی آنین  نشده بودند، ولی ا 

شت. او معلم مدرسه شده بود.  داسر و کار  ها  ماریا تمام روز با بچه شد، موجب تسلی خاطر او می 

رسیده بود که  ه  این نتیجبعالوه خواهرش شش فرزند داشت. شوهر خواهرش پس از حساب کردن به 

ین  ر معاش او کافی است و بنابراشود برای امرا شش فرزند می حال کمک هزینٔه اوالدی که شامل  

تواند با آن پول زندگی کند. خودش را بازنشسته کرد و با  می و  رد  کار کردن ندابه  دیگر نیازی  

تشکیل دادند که این طریق خود   یز دوستانش که موقعیتی مشابه او داشتند یک شرکت التارتعدادی ا

کردند. زندگی خوبی داشتند. پرفسوراسحاق غرق افکار خود بود و خاطرات گذشته را  را سرگرم می 

ها پیش در یک رستوران  سالبود که  کرد. او در انتظار مالقات با مردی در ذهن خود مرور می 

 مروز به کمک او نیاز داشت.  ا سر میز خود دعوت کرد. آن مردرا   یونانی با خوشروئی او 
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 فصل شانزدهم 

ها آمده  خانه آن که آندریاس به  زمانی ز  روحیٔه خود را بفهمد. ا تالش داشت که دلیل تغییر  آدریانا  

ز مرگ پسرش، که  اکرد که غم و دردش کاهش یافته و کمی تسکین یافته است. پس  بود، حس می 

برای زنده ماندن در خود  ای امید شد که دیگر انگیزه نان  تنها دل خوشی او به زندگی بود، چنا

روزی که یاد پسرش را از او بگیرند، آن روز  کرد  یافت. با غم خو گرفته بود و احساس می نمی 

ها در گیسالود که یکدیگر را  از شبی که آناش کرد. پس  مرگ اوست. حضورآندریاس آشفته 

ری شده بود، یاد آندریاس در خیال و رویاهایش چون  سپهائی که سالتمام  بوسیدند، در طول  

  احساسی تلقینی بیش دریافته بود که چنین   ینکتا یک مرد. ولی ا ، حضور داشتانگیز  ای دل رایحه 

اش نکرده بود. روز ورود آندریاس، به اتاق پسرش  فراموش داده.  می  فریب، و بیشتر خود را  نبوده 

ان مرتب کند. آن روز برای اولین بار احساس کرد که به فقدان پسر خو  هممبرای  را  رفت که آن 

گرفته است. گریه نکرد و مثل دفعات پیش سر درگم بر جای خود میخکوب نشد. با خونسردی پنجره  

بجا  دقت جابا را  کرد و وسائل پسر   را عوضتخت  های کرد. مالفه را باز کرد. هوای اتاق را عوض  

آرامش خیال انجام  با  را  کارها ین  امرتب کرد تا جائی برای وسائل مهمان باز کند. همٔه  را    اوکمد  و  

ها بود و  داد. آرامشی که در طول چند ماه با آن بیگانه بود. همان شب اولی که آندریاس خانه آن 

بگوئیم از  ت اش احساس کرد، و یا شاید بهتر اسدراتاق کناری خوابیده بود، حرکتی آرام در تن 

حرکت  به با شتاب بیشتری  هایش  ست بیاید، خون در رگ راای که شنید آندریاس قرا همان لحظه 

ای شد که موهایش را با دقت شانه و صورتش را آرایش کند. آیا  درآمد. همین احساس انگیزه 

بت به او  نس خاطر عشق بی پایانش او نمی فهمید؟ شاید به فهمید؟ چرا  می اودسیس این نکات را  

داشت، نه  را  او  تمنای آدریانا  شب  آن شت؟ ز یاد برده بود و دیگر دوستش نداارا  و یا شاید او  بود؟  

یبد، بلکه بیشتر با این امید که خود را بفریبد. عاجزانه در تالش بود که  این خاطر که او را بفر به  

ور شده، نه آندریاس که مردش است.  لهشعخود تلقین کند که علت آتشی که مجدداً در درونش  به 

تواند غریزٔه جنسی  بفریبد، ولی هرگز نمی را  تواند حتی روح و احساس خود  نسان در مواردی می ا

های او تنش  و نوازش خود را گمراه کند. در تمام لحظات عشقبازی با اودسیس و در اوج شهوت  

او در اتاق پسرش خوابیده بود.  رام در چند متری  آ  کهبیرحمانه تمنای آن مرد دیگر را داشت. مردی  

با غرق شدن در شهوت و سپردن تن خود به لذت جسمانی مأیوسانه در تالش بود که تا شاید آنچه  

ز نگاه  نست. صبح روز بعد ا توااش باقی مانده بود، نجات دهد. ولی نمی ز زندگی زناشوئی را که ا 

ماتم وعزای خود خیانت کرده است.  کرد به او و به . حس می ت شکردن در چشمان آندریاس پرهیز دا

به مردش، به پسرش و به مردی که حریصانه خواهانش بود خیانت کرده. کس دیگری وجود نداشت  

 با خود فکر کرد:  که به او خیانت نکرده باشد؟

امان  سایه ده همبخت، دختر گفت. باالخره آخر عاقبت من مثل صوفیای نگون شاید مادرم درست می " 

 خواهد شد''. 

ز  گرفت و ا ، تنش آرام نمیداشتهائی که او نسبت به خود روا می ولی علیرغم تمام سرزنش 

جریان هایش به رگ در  ای کرد. شکفته شده بود. خون تازه می او سرپیچی و سرکشی   هایفرمان

خود  بودند. سرنوشت حکم  ده شون  دوباره گلگ هایش درآمده و با شتابی کم سابقه در حرکت بود. لب 

چرا که  قعیت و تن دادن به آن بود.  آمد، قبول وا او بر می را صادر کرده بود. تنها آنچه که از دست  

از دست بدهد. شاید بیماری او خطرناک و کشنده باشد. بنابراین  بار نیز او را  رفت که این  می بیم آن  
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فهمیدند. آدریانا همراه آندریاس   می زودی همه چیز را  هد. ببدز دست  شاید او را برای همیشه ا 

به ایستگاه مترو رینکبی رسیدند، سرش گیج رفت. پسرش آخرین لحظٔه  بیمارستان رفت. وقتی  

مکان نده بود. با دقت به اطراف نگاه کرد، شاید با این هدف که دریابد آیا این  اش را آنجا گذرا زندگی 

جوانی آنجا را برای مرگ خود انتخاب کند. آندریاس که در کنار او  که  ت  ا داشرآن  رزش  قعاً اوا

اش را گرفته و بخود چسبانده  که به آرامی با یک دست شانه . در حالي دریافت را  حال او  ایستاده بود  

 بود، گفت: 

 ها آرام باشند''. "بذار مرده 

. آدریانا سکوت کرد. چه  شتدوست دا یلی  آدریانا خ با چنان تُن صدائی ادا کرد که  را  ین جمله  ا

توانست بگوید؟ حق با او بود. رفتگان را باید آرام گذاشت. کشیش نیز همین توصیه را به او  می 

که از زبان  که انسان اعتقادی به خدا داشته باشد یا نه، و یا اینکرده بود. این جمله جدا از این

خدا هم  ست. آدریانا به د، به یک اندازه تسلی بخش ا بیرون بیا کشیش و یا هر فرد عادی دیگری

کرد.  نمی فراموش کرده بود. فرقی  را  رها کرده بود، و یا شاید او خدا  را نداشت. خدا او  اعتقاد  دیگر  

،  مرد که در کنارش ایستاده بود وجودش پدید آمده بود که تنها آن در  بود. خالئی  شده تهی  ز درون  ا

زد.  به او  شت. لبخندی دا یاکشندهکه به احتمال زیاد، بیماری  پُر کردن آن بود. مردی  قادر به 

نشیند و خاطره  می کنند. لبخندی که بر ذهن  می ل  ها هنگام وداع با یکدیگر رد و بد که آدم لبخندی  

 شود. می 

سحاق اشتینر  اولی   کرده است. ُغدٔه بزرگ رشد رادیوترابی نشان داد که در مغز آندریاس یک  

بنظر  عجیب  این ُغده کمی که   مطمئن نبود که سرطانی است و به آدریانا که مترجم آندریاس بود گفت

خود مستلزم یک عمل  توانیم بگوئیم چیست. شکافتن جمجمه  ایم نمی نشکافته را   رسد. تا سرش می 

غدٔه دردناک که   شتن آن مورد بردا   شد در ه میو طوالنی بود. تازه آن موقع بود کر  دشواجراحی  

رسید، تصمیم گرفت. بعالوه عمل جراحی مستلزم هزینٔه سنگینی بود. چرا  خیلی هم بدخیم بنظر می 

ز دستمزد خود صرفنظر  سحاق اشد. ا که آندریاس شهروند سوئد نبود و بیمار خصوصی محسوب می 

پرداختند. هزینه  بایست می آن را می   فنظر کرد و شد صر ز هزینه بیمارستان نمی کرد. ولی امی 

در بیمارستان  روز  قل ده  بایستی حدابیمارستان روزی دو هزار و پانصد کرون بود و آندریاس می 

کنجکاو و  آندریاس با چشمانی   ز پس چنین هزینه ای برآید؟ توانست ا می  آندریاس شد. آیا  میبستری  

کرد  داد. گوئی شعبده بازانی را نظاره می می ریانا گوش  سحاق و آد های پروفسور ا پرسان به صحبت 

رو  آستین بیرون بیاورند. دیدن دو باره آن پروفسور محجوب و کم ز  که هر آن ممکن بود خرگوشی ا 

ز دیدن مجدد  کرد و گفت ماریا ا  دعوتشام  بهرا  او   سحاقجالب بود. او دیگر مرد کاملی شده بود. ا

تر بود، حرف  که با آندریاس، که خیلی از او کوتاهاهد شد. پروفسور وقتی خوشحال خو او خیلی

ز  و ا خوب بفهمد. صادقانه  را  های او  صحبت آندریاس کرد که  بجلو خم می زد سرش را کامالً  می 

 شخصیت در  درک بود.  قابل  نسبت به آندریاس  اسحاق   زد. احساس صمیم قلب با او حرف می 

آن    مقابل در  توانست  کسی می که  گفت  توان  میعجیبی وجود داشت. بجرأت  و و کشش  نیر دریاس آن

و  کوتاه بود  ، بلکه برعکس  تیپ و بلند هم نبود نبود. خوش کند. این نیرو چه بود؟ زیبا  نیرو مقاومت  

با  یشانی خود را  کشید و پ ی . حرکاتش آرام بود و مرتب سیگار م شتدا  کم پشتالجثه و موئی  ضعیف 

ز پیشانی خود دور  ارا  حرکت درد  با این   شتداد. گوئی قصد دامی و سبابه ماساژ  شست انگشت  دو  

در او بوجود آورده بود  عادت  سری یک   مختلف نظامی های ها و پایگاهدر زندان سارتها ا کند. سال 
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ریز  ز حروفی بسیار  در کاغذ ا  جوئی ن بمنظور صرفه  موقع نوشتکه عجیب و خود ویژه بودند. مثالً  

دفتر یادداشت و تلفن او کوچکترین دفتر یادداشت جهان بودند.  که   گفتتوان  می کرد.  می استفاده 

شد. قادر بود چندین شبانه  ر می بیدا  خواستخوابید و هروقت که دلش می کرد می راده می هروقت ا 

قسم  نوشید. هرگز  میروزانه چندین فنجان قهوه  و  خورد  ماند. بسیار کم غذا می ر ب بیدا  در پی روز پی  

نست توضیح دهندٔه علل نیروی جاذبٔه آن مرد باشد.  توا خصوصیات نمی ز این  ا  یکخورد. هیچ نمی 

 : ود فکر کرد خبا ستینر  اسحاقا  بردند؟ز مصاحبت با او لذت می چرا همه شیفتٔه او بودند و ا

 "شاید علتش شور زندگی باشد''. 

او در تمام طول زندگی انسانی را سراغ نداشت که مثل آن مرد، علیرغم تمام مصائب و مشکالت  

  آورده بودند، تا آن حد صادقانه وجودش رد  واکه بر او  ری  آزازندگی و علیرغم تمام شکنجه و  

خلل در  ای  ز نامالیمات نتوانسته بود ذره اهیچیک   ز شور زندگی و عشق به انسان باشد. سرشار ا 

دانست که عشق ورزیدن به زیستن و زندگی  به تجربه می وجود آورد. اسحاق  به  شفافیت باور او  

مفهوم و پوچ  اگر انسان عاشق زیستن نباشد، زندگی بی  کرد که می  ر است. او خوب درک چقدر دشوا

کرد و  ور  شعلهروزی در او  ود که شور زیستن را  خالقی او بآندریاس و معیارهای ا . خواهد شد

نجات  ستینر مصمم بود زندگی چنین مردی را  اسحاق ای بیابد. اباعث شد که زندگی او معنای تازه 

 دهد. بخاطر زندگی. 

پذیرفت. از  را داد و آن گوش  آندریاس به توضیحات و نظر پرفسور در مورد بیماریش با خونسردی  

او مفهومش را از دست داده بود و دیگر در  درد برای  ها بود که  ترسید. سال مغز نمی حی ل جرا عم

که درد   گفتتوان  کرد و می می ها بود که با درد زندگی  . سال شتاش نقش و تاثیر چندانی ندا زندگی 

بشود،  ی  دیکتاتور هایرژیم ای گران حرفه شکنجه سیر  یکباراشده بود. هرکس  بخشی از وجود او  

ُکشد. این ترس است که برادر  . درد انسان را نمی در خواهد یافت را  خود  جایگاه و میزان توانمندی  

و  دست   کند. بارها با مرگ ز ترس زندگی  کرده بود که فارغ امرگ است. در زندگی همواره سعی  

و چه   ها و زندان گاه. چه در شکنجه  د دیده بوددر چند قدمی خورا  آن شوم  و سایٔه  کرده   نرم پنجه  

بار در طی   ایننداده بود. ولی  ز آن بدل راه  اسی  هرا هیچگاه  ها. ولی  رتش پارتیزاندر کوه همراه با ا 

فکنده بود و با سرسختی و  از مرگ بر وجودش سایه  همین چند روزی که در استکهلم بود، ترس ا 

ترسید. در  ز مرگ می بار ا فیان پنهان کند. این ز چشم اطراارا خود  ترس  تالش موفق شده بود که  

نگیزه و اعتقاد او بود که به  کرد، بلکه انرم می گذشته این خود او نبود که با مرگ دست و پنجه  

آمد.  شد و در نهایت سربلند بیرون می زنده می ُمرد و  کرد، می خاست، مقاومت می ستیز با مرگ برمی 

گاه بردند.  شکنجه بهرا  قع بود، او  که در جزیرٔه ماکرونیسوس وا نظامی  های پایگاهز  کی ا بار در یک ی

شکنجه به این ترتیب بود که زندانی را  کردند. این  اجرا  او " را در مورد  غسل" شکنجٔه معروف  و  

ز وحشت  ها ا کردند. گربه آب فرو می  دردادند و گونی را  ر می گونی قرا با یک یا دو گربه در  همراه  

و  نی  انداختند. در چنین مواردی زندا چنگ می و  کردند  جان خود تقال می نجات  برای  شدند و  می دیوانه  

گویند نُه جان دارند  ها که می روز گربه باختند. در آن  شدند و جان می می غرق  ثر ترس  بر ا ها  گربه 

ز مرگ بر او مستولی شده بود. ده بار  بدر برد. اینک ترس اجان سالم  غرق شدند ولی آندریاس

ز سرگذرانده بود. ده بار عمر دو باره یافته بود. دیگر نیرویش تحلیل رفته بود. جان  امرگ را  

شب گرچه در  یازدهمی نداشت. اولین شب اقامتش در استکهلم درست برخالف انتظارش بود. آن 

کرده   سبک  و را چنان خواب ا ها زندان سارت در  ها اشنید. سال می را  ی همه چیز  بود ولها بسته  اتاق
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شد. روی تخت با هوشیاری  نمی عمیق   بششنید. هرگز خوارا می بود که کوچکترین حرکت و صدا  

داد.  خود ادامه می   و حیات  حرکت بش نیز به  کشید. جهان پیرامونی او در خوایک حیوان دراز می 

اول به غلط  های ز نظرش پنهان نماند. در لحظه در اتاق مجاور در جریان بود ا که  ای قه معاشجوای  ن

اوست. فکر  خالقی  های اراده و پرنسیپ و غریزه او تابع ا  احساساتگذشته  چنین پنداشت که چون  

ای عاشقانهجوای با شنیدن نخطا رفته بود. بار به  کرده. ولی چنین نبود و این  فراموش را کرد او  می 

در  شب طوفانی  گرم آدریانا در آن  هایها بار دیگر لب از سال رسید، پس  بگوش می مجاور  ز اتاق  که ا 

هائی ُگر گرفته  و گونه لرزان تنی  با  بیاد آورد که  را  خاطرآورد. آدریانا  بهگیسالود را   کوچک  شهرک 

ز  آورد که چون هیوالئی غیر قابل مهار ا بیاد  را  تمنائی  و ش شهوت  ایستاده بود. عطاو  در جلوی  

شب و  ی آن خاطره. کشاندطرف او می به  اشراده ز ااجدا را  سر بر آورده بود و او   درون آن زن

آدریانا  که  ز پذیرش آنچه  شب چگونه ا آنبار دیگر در نظرش مجسم شد. بیاد آورد که  یک آن   سیاهی 

را  تفاق  آن اکرد که   تالشز آن چگونه مأیوسانه  ا  پسهای سالده بود، سرباز زد. و  کرکش پیش 

بار  یک آدریانا   در استکهلمشب  ز آن در ذهن خود داشته باشد. آناای کند و تنها خاطره  فراموش 

روئی صد چندان  یادش با نیکمرنگ نبود. ای خاطرهبار دیگر تنها  مجسم شد. این نظرش در  دیگر  

را  ها ضربه در برابر  تاب مقاومت  کوبید. آندریاس  چون پتک می مغزش  های ره دیوابر  بازگشته بود و  

در طی این چند سالی  زندگی  سرچشمٔه شور و عشق او به که  دریافت  شب با درماندگی  نداشت. در آن 

تر  تنها کمرنگ نشده بلکه عمیق نه  هر سال  و با گذشت  در آن زن خالصه شده شده بود   سپری که  

آن زن که در چند متری او  به با نیروئی چند برابر سر برآورده بود. زندگی او در عشق   اینکشده و  

ز گذشته  زیباتر ا بار بسیار  کرد، خالصه شده بود. آدریانا این با مردش همبستر شده بود و معاشقه می 

ماند  می را  ای سانده بود، شعلههرا رااو  که زمانی  زن جوان  آن وحشی  د. زیبائی آمده بو نظرش به  

  تر به او احساسز پیش فریفته و نزدیکا بیشرا  گداخته تبدیل شده بود. خود   به آتشی  ینک که ا 

رود. ولی  به آشپزخانه بای تصمیم گرفت  برد. لحظه نمی زد و خوابش  می غلتتخت  کرد. روی  می 

زکش روی تخت باقی ماند. بلند  بهمان حالت درا وآورد  فشار  خود  در آنجا نشسته بود. به دوستش  

صورتش را نوازش  جنوب  آتش زد. نسیم خنک باد مرطوب  شد و پنجره را باز کرد و سیگاری

ز  اند. و  افته فرو رمیق  ع در خوابی که  مردمی است   نفس داد. نسیم مالیم بهار بود. فکر کرد شاید  می 

اگر جان سالم   شتزنده بماند، و تصمیم دا  خواست. می ستمجاور خوابیده ا در اتاق  که  جمله زنی  

" نه" نگوید. مصمم بود تا آخرین نفس و با تمام وجود آن زن را در آغوش   بدر برد، دیگر به او 

 بگیرد غرق بوسه کند.  
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 فصل هفدهم 

ها ز سال ابار پس  العاده ُمضطرب و نگران بود. برای اولینولی فوق رکار بود، ساودسیس اگرچه  

های  در کنار آندریاس باشد. حرف برگردد که  خانه  و به  تعطیل  را چه زودتر کار  هر ست خوامی اش  دل

ریاس  نبود. آند دلچسبهایشان  ، صحبتشتداآنگونه که انتظار  شب پیش  داشتند.  گفتن  برای  زیادی  

رفیق سابق نبود. خود او چطور؟ خودش عوض نشده بود؟ آیا او همان  بود. دیگر آن  شده   عوض

قدیمی، از کمیتٔه دفاع  ز دوستان  با هم حرف زدند. ا گذشته   ز خاطرات اودسیس چند سال پیش بود؟ ا 

، خوب  هایکردند. سالها یاد نی یوناسری  تحادیٔه سراز تظاهرات و از ا در یونان، ا ز دمکراسی  ا

ز همه چیز حرف زدند و یاد کردند.  . ا شبانه روزی، همبستگی و شور و شوق های فعالیت  هایسال

شت.  دا ها تماس شده بود، همه چیزعوض شده بود. اودسیس کمتر با یونانی  عوض زمانه دیگر  ولی  

از   گذشته در هیچیک در طی پنج سال  . شتی داتنها در دفتر تلفن وجود خارجسری  سرااتحادیٔه  

گزارش مالی و  ز  در اجالس ساالنه شرکت کرد، ا که  آن شرکت نکرده بود. آخرین باری  جلسات 

حقوق شخصی خود کرده بودند، حیران شد. بر سر  و  مسافرت  مبالغ هنگفتی که مسئولین صرف  

در سال چند شماره بیشتر منتشر  و  بود   ی چند برگیا، که نشریه سردبیر گاهنامٔه اتحادیه انتخاب  

بعنوان   مجدداً حفظ و  در تالش بود که موقعیت خود را   وقت با تمام قواشد. سردبیر  شد، درگیری  نمی 

ز شغل سردبیری  اکه  سردبیر انتخاب شود. ولی بقیه مخالف بودند. تالش او قابل فهم بود. درآمدی  

کرد. مشاجره  سردبیر یک روزنامٔه سوئدی دریافت می بود که  قوقی  با حبر  ا شد، درست برعایدش می 

ها چند گروه بودند، حزب دچار  را متشنج کرد. کمونیست جلسه ، انتقاد و ضد انتقاد فضای  باال گرفت 

راه  برای  ری گذاسرمایه  صرف حزب را  وجود داشت که آنها بودجه  قوی  انشعاب شده بود. شایعات  

و صنعتی  به حرفه  ز وطن را  ا ر دیدا و اشتیاق غربت  درد  کرده و  مسافرتی  نس  ک آژایزی  اندا

های مصلحتی  و ورشکستگی  تقلبافتادند و  اند. در آن جلسه همه به جان هم سودآور تبدیل کرده 

یکدیگر  ی از  بدگوئبه  را  خود افشا کردند. همبستگی و شور و شوق رفیقانٔه گذشته جای  را  یکدیگر  

ز دیگری تعریف کند. چنین وضعیتی برای  یافت که ا شد کسی را  ری می دشواداده بود. در آن جمع به  

به  ناگهان    واالهای آرمان همه  آن  ها با انسانطور شده؟ چرا این  اینآور بود. چرا  اودسیس چندش  

اند؟ چه کسی مقصر بود؟ آیا  تبدیل شده  ع خویش اند فکر منافطماع که تنها به  یک مشت سود جویان  

از   بیش ؟ و یا شاید عیب از اودسیس بود که  اگر بود چطور و چگونه مقصر کشور سوئد بود؟ و  

 ، دروغ نگفتن در مورد کمک مالیاتفظه کار شده بود؟ آیا تقلب نکردن در پرداخت  اندازه محا 

ز  در کنار جمعی ا  روز آن  افظه کاری بود؟ از موعد محو بازنشستگی پیش  رنگارنگ  هایهزینه 

ها متوجه  آن  هایسوئد آمده بودند، نشسته بود. از صحبتخود که تقریباً همزمان به  قدیمی دوستان  

ست. یکی از درد  ز موعد بازنشسته نکرده ارا پیش اخود  که   شد که او تنها فرد حاضر در جمع است

حال  علیهذا. در عین ران و قسی های  ز درد مقعد و کشالهو دیگری ا   ز درد شانهانالید، یکی  کمر می 

همسرانشان به ثبت  را بنام  کوچکی  های دیگری نیز بودند. یا نهارخوریهای همه دارای حرفه 

در  ها آنداشتند. بیشتر  مسافرتی   آژانسیا  و  یا موسسات نظافت  و  کردند  رسانده بودند و اداره می 

کردند. اودسیس به دوستان قدیمی خود  انه خریده بودند و سالی چندبار به آنجا مسافرت می یونان خ

هیچ  کرد که دیگر   حساسشده بودند. آنروز ا تبدیل  دیگری  های را نشناخت. به انسان نگاه کرد. آنها  

او هم که از بدو  ان گذاشت. در می با لوفگرن را  خود  ندارد. حس و مشاهدات  آنها  وجه اشترکی با  

بهتر نیست، بدتر  ز این ها ا سوئدیاش خون بود و معتقد بود که وضع  تولد سوسیال دمکرات بود دل

 هم هست. 



 آخرین روشنائی                                                                      تئودور کالیفیدس

 

119 
 

مشقت و مبارزه بدست آمده، در طی ده سال  با  صد سال  در طی  بخش زیادی از دستآوردهائی که  " 

 برباد رفته''. 

ند یک  اتنور دانشکده اقتصاد بیرون آمده از که تازه  ی  هائکرده  تحصیل . امروزه  روزگارعوض شده 

با درآمد و  دولتی  های  رتخانه و وزا کنند و به رؤسای ادارات شبه سلسله مراتب حزبی را طی می 

آه که  در حالي  شوند. او با تلخیمنصوب می دید، را نمی آن   خوابحتی  که لوفگرن  گزاف های حقوق 

 یش تعریف کرد:کشید، برا می 

  که سوئددو بار میاد  کند، سالی  رش در انگلیس زندگی می دخترم که ازدواج کرده و با شوهر پولدا" 

 اشان ریخته شده جمع کند و با خود ببرد''. حساببه  که  را  کمک هزینٔه اوالدی  

؟  ییر کرده همه چیز تغاودسیس حیران بود و این سئوال برایش بوجود آمده بود که چطور و چرا  

دیگر بود نیز دیده بود، بتواند  ای  بگونه  که اوضاعزمان  آن  سوئد را از  ، که  ر بود آندریاس میدوا ا

 اش چنین گفت: پاسخ سئوال او را بدهد. آندریاس در پاسخ سئوال 

را به  لس یکدیگر اند. تو مجتر شده ز همه بدتر و فاسد اران  . سیاستمدا ستطور ا یونان هم همین " 

تر و خانٔه بزرگتر و مدرسٔه بهتر  کنند. همه یا در فکر اتومبیل شیک متهم می و دروغگوئی  دزدی  

تری دارد. مردم عادی  خوشمزه کدام میکده شراب بهتر و غذای  که  برای فرزندان خود اند، و یا این

 فهمم." اش را هم نمیشده و علت دانی تبدل  خُوک بهتر نیستند. کشور به یک  ها آنز  انیز  

 اودسیس جواب داد: 

های دولتی سوئد  حد تغییر کند. کسری بودجه و قرضه ین کردم که اوضاع سوئد تا ا "هرگز فکر نمی 

 ست''. ز یونان در حال رشد اتر اسریع 

 آندریاس در پاسخ گفت: 

 دونم چه بگم''. ''نمی 

 رود، لذا دوباره پرسید: دادن طفره  خواست که آندریاس از پاسخاش نمی اودسیس دل 

 تو هنوز کمونیستی؟" " 

بتواند پاسخ  که  داشت تمام نیرویش را متمرکز کند   شد. آندریاس تالش سکوتی نسبتاً طوالنی حاکم  

اش را به پیشانی  کشید. دو انگشت شست و سبابه تیر می  اشسئوال او بیابد. پیشانی مناسبی برای  

 ش نقش بست. هایبر لب  کوتاهای بُرد، خنده 

من دیگر به هیچ  .خوام بدونم؟ می ستاای عادالنه  یجاد جامعه به ا که انسان قادر  کنی  ''هنوز فکر می 

باید باور داشته باشم؟ آیا  چیز  چه  دونم به  خوام. نمی دونم چه هستم و چه می رم. نمی نداچیز اعتقاد  

 حاال با صراحت اونو بگیم؟'' ، بهتر نیست که همین  ؟ اگه اینطوره کردیم می اشتباه ل  همه سا ما این  
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اش موج  در چشمان سیاهکه  اودسیس نه عصبانی و نه برآشفته بود، آزرده و زخمی بود. دردی  

اش  دل  ماند. آندریاسکه تیر صیٌاد بر پیکرش نشسته، می ای زد؛ درد چشمان گوزنی را در لحظه می 

 یقت را گفتن خطاست.سوخت. و فکر کرد نصف حق حال اوبه 

دلیل ساده که بدیل دیگری وجود  یم ... به این  شتباه نکرد نه، من دیگه کمونیست نیستم. ولی ما ا " 

ها چه باشم؟ همٔه اعضای خانوادٔه مرا فاالنژیست  ستی من خواتوانستیم باشیم؟ می می  نداشت ... چه 

گفت ...  ها ایستاد و  آنکه مادر بزرگم در مقابل  دلیل جان سالم بدر بردم مثله کردند ... و من به این 

...   ردبگذارید او برود ... و مرا بجای او بکشید ... بگذارید او زنده بماند ... او فقط سیزده سال دا 

ها پیوستم  نکردم و یک راست به پارتیزا ... من ده را ترک کشتند  من  جای به  را  مرا رها کردند و او  

سرپرست که ملکه بنا نهاده بود،  بی  کودکان توانستم بروم؟ آیا باید به بنگاه خیریٔه  ... کجا می 

ز یک کشور کوچک آسیائی ... او  ا رفتم؟ پدرم معلم ده بود ... او هم یک مهاجر بود ... مهاجری می 

  سفناک ا ها شاهد زندگی .. چون آن های ده کمونیست بودند . هم کمونیست بود ... تقریباً همٔه معلم 

رفت، بودند. او هم  ها می بر آن کشی بیرحمانه ... و ظلمی که  مردم روستا بودند ...، شاهد بهره 

اش  توانست در آن زمان به چیزی، بجز کمونیسم اعتقاد داشته باشد، ... اگر قلبی در سینه نمی 

ز آثار  ها هرگز یک خط ا آن شناختند ... یسم را نمی هائی که در کوه بودند، کمونز آنطپید. خیلی ا می 

کمونیست شدیم. من  های نظامی  رگاهو قرا  در زندانمارکس و انگلس را نخوانده بودند. همٔه ما  

مرگ  تا حد  ز کمونیسم رو برگردانند  اکه حاضر نبودند  شاهد بودم که چطور رفقایم را بخاطر این 

نجات دهند ... فقط کافی بود یک بار  را  ن خود  توانستند جاها می .. آن کتک زدند و شکنجه کردند . 

بار،  در مقابل رئیس زندان ظاهر شوند و فریاد بزنند، مرگ برکمونیسم ... لعنت بر مارکس. اگر یک 

ز شکنجه و آزار در امان باشند. ...  توانستند زنده بمانند و اگفتند، می ین جمالت را می بار ا فقط یک 

اشان کردند، ... و  اشان کردند ... خفه اشان کردند. غرق ند. ... تیرباراننکرد لی هرگز چنین کاری و

اشان رساندند. ... من خود شاهد بودم که چگونه در خاک و  های باتوم و چماق به قتل یا با ضربه 

ها  ادند که به آن دتوانستیم به آنها کمک کنیم. ... حتی اجازه نمی خوردند و نمی خون خود غوطه می 

ماند و چون انجیر خشک  ها در زیر آفتاب گرم می شویم. ... شاهد بودم که چگونه اجساد آن نزدیک 

 ." شدمی 

 ز گفتن باز ایستاد و سیگاری روشن کرد. دیگر نتوانست به صحبت ادامه دهد. ا آندریاس 

 کشی؟'' زیاد سیگار می " 

 این کمترین مشکل منه''. " 

 اد: مه دجمله را گفت و بحث را اداآندریاس این 

که به دنیائی بهتر  توانم بگویم که کمونیست نیستم؟ از من چه انتظار دارند؟ از این من چطور می " 

ام معذرت بخوام؟ هرگز چنین کاری نخواهم کرد. من دیگر مثل گذشته به آن  وعادالنه تر باور داشته 

غیرممکن است ... انسان  دارم. دستیابی به آن تقریباً  جامعٔه آرمانی، و به آن عدالت واقعی اعتقاد ن

شایستگی دست یافتن به آن جامعه را   کهتر از آنست و به آن درجه از رشد نرسیده  هنوز کوچک 

ام ... روزی که این  داشته باشد ... معهذا هنوز از اندیشٔه دستیابی به جامعٔه بهتر فاصله نگرفته 

صورت  یم باقی نخواهد ماند ... در آن ابرست ... دیگر چیزی  مرگ من ا در من بخشکد، آن روز  باور  
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احساس خواهم کرد که زندگیم هدر رفته ... رفقای شهیدم ... پدرم و برادرانم فدای هیچ و پوچ  

بخشم، به این خاطر که ساده  نمی را  نیز باید اعتراف کنم که من هرگز خود  ین را  اند. ... ولی اشده

ز  ز استالین دفاع کردیم، ا کنم که چگونه ما ا وقتی که فکر می جازه دادم که مرا بفریبند ... لوحانه ا

تونم همٔه آن  تونم بکنم؟ من نمی آید. ... چکار می شم ... روحم بلرزه درمی خجالت خیس عرق می 

من در مقابل  گی  یستادهای زندگیم منشا و الهام بخش مبارزه و ا هائی را که در پُر بارترین سال آرمان 

ی بوده نفی کنم، و بگم که همه غلط و هیچ و پوچ بوده و دشمن برحق! ... بعالوه  ظلم و بیدادگر

همه  همه جنگ، آن   خاطر آن ز مردم، به اآزاد  ر  گران بازا ن و مشاطه راداای که سرمایه هیچگاه شنیده 

ه  ختند، پوزش بخوان؟ همیش ه اندا رمان آزادیخواهی راکه با ُمستمسک آ کشتار و آدم سوزی  

ند  اطور بوده ... تهیدستان شعار برابری و عدالت اجتماعی را هدف و آرمان نهائی خود دانسته همین 

اند ... یکی در تالش  ... و قدرتمندان آزادی را بمثابه عزیمتگاه و نقطه آغازین اهداف خود قرار داده 

تر و ثروت  وسیع سودای تصاحب جای بیشتر، بازار برای یافتن سر پناهی ... و آن دیگری در 

ین دو ضدین هیچگاه قادر نخواهند بود که در کنار هم و با هم باشند.  تر. ... بهمین دلیل ا هنگفت 

ضدین  ُرو یاروئی این دو  ها در  دنیای آزاد عادالنه نیست ... و دنیای عادالنه آزاد نیست ... انسان 

که  ین کنن. اپشتیبانی می  دو آرمان ن  ز ایز یکی اشن و ارف پرت می ط خواسته و ناخواسته در یک

،  که انتخاب کرده  خود نیست، چرا که این  ظاهر انتخاب کرده، زیاد مهم نیست به  خود کدام را  نسان ا

 شرایط پیرامونیه که اونو انتخاب کرده''. ین بلکه ا 

 سخی قطعی و صریح بود گفت: ین موقع اودسیس که در انتظار شنیدن پادر ا 

 توهنوز کمونیستی''. "پس 

 ای هم نیستم''. "نه ... من کمونیست نیستم ... ولی چیز دیگه 

ر شد. درد  بار همان دردی که در چشمان سیاه اودسیس ظاهر شده بود، در چشمان آندریاس پدیدا ینا

فت و یادآور رنج و محنت  گرز جانی زخمی ریشه می گوزنی تیرخورده. دردی تلخ و جانکاه که ا 

بود. واقعیت در  ر  مهارش دشواکه  ها در بدری و ناکامی بود. دردی در وجودش پیچید  ز سال حاصل ا

  موجود آنهای  قعیتوادر  ریشه  ها ر در زندان ، شکنجه و آزاای دیگر بود. گرسنگی گذشته بگونه 

ی عدالتی وعشق به  ر در رویاروئی با ظلم و ب ستوااای ز انگیزه او سرشار ا که  زمان داشت. زمانی  

ولی  شد.  پذیر می و امکان آسان  یش  همه سختی براین اعتبار تحمل آن  انسان و کمونیسم بود، و به ا 

وجودش  در  کرد. او دیگر کمونیست نبود، آن آرمان  می عمل  دیگر ای بگونه قعیت تلخ زندگی  وا ینک ا

ز خود بر جا  ز مرگ چه یادگاری ا ادنی. پس  و احتماالً مرالوه بیمار بود  بعرنگ باخته بود.  

داد. ز هرچیز عذابش می ا آن دردی بود که بیش کمونیستی نادم؟ این  ز  اکدر  گذاشت؟ تصویری  می 

ادامه زندگی  به نیروئی برای  توانست این درماندگی را  می یک عمر. چگونه  حاصلی بی  درد  شاید  

اش را، زندگی که تباه  زندگی توانست یکبار دیگر  روی آن بود که می تبدیل کند؟ شاید تنها عشق و نی 

ز سقوط دیکتاتوری به  ا که پس  نجات داده و به آن معنائی دو باره بخشد. آندریاس شده بود را  

و سیاسی کشور   کرد و اوضاع اقتصادی شت که شرایط تغییر خواهدیونان برگشته بود عمیقاً باور دا 

اش در سوئد ذخیره کرده  که در مدت هفت سال اقامت   نرژی و ا لذا با تمام توان  بهتر خواهد شد. 

بود که کشورش توان و امکان پشت سر  باور  بود، به فعالیت سیاسی پرداخت. ساده لوحانه بر این  

تظار او بیهوده بود. طولی  یافته است. ولی انگذاشتن و بفراموشی سپردن گذشتٔه ناهنجار خود را  
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ن به  راو سیاستمدا فراد  ره بود. همان اهمانگونه شد که هموا وکه اوضاع مثل سابق شد  د  نکشی

مشغول شدند. دلسرد شد و  مردم و بودجٔه دولتی  چاپیدن گذشته به  ریکٔه قدرت تکیه زدند و چون  ا

خود شد و  رفٔه  نداشت. سرگرم کار و حرا  ها گریتاراج در مقابل  خود را کنار کشید. توان سکوت  

ماند و مطالعه  در خانه می سیاسی شرکت در جلسات، بجای یافت می ها که سر دردش تقلیل  شب

:  کردکرد. در طول زندگی به یک ضرب المثل یونانی اعتقاد پیدا کرده بود و همیشه به آن فکر می می 

شت و  دایسد''. او نه فرزندی  درختی نهال کند، و یک کتاب بنویک مرد باید فرزندی داشته باشد، ''

و به  ین فکر در او قوت یافت  توانست کتابی بنویسد؟ ابرزمین نشانده بود. می نه نهال درختی را  

های اولیه را  شتکرد، و یاد داجمع آوری  بکند. منابع الزم را  کار را  ینتواند اخود تلقین کرد که می 

ز نوشتن  کرد و اپاره  را  ها  کرد. آنرضاء نمی ایش او را  ها. شروع به نوشتن کرد. نوشته نوشت 

حال روی  که سست و بی آن بودند که او می پنداشت. زمانی  ز  امکارتر  ها ژه وا.  ست کشید د   کتاب

نیمکت پارک   رویکه  زد ... و یا موقعی چرت می هنگام که روی ُمبل  کشیده بود ... آن زتخت درا

آمدند و چنان تصاویر  کرد، جمالت در ذهنش به رقص درمی می ها را تماشا  بچه وتبال  نشسته بود و ف

روی  که قلم را  ... ولی بمحض این شدند کردند که موجب رضایت خاطر او می را ترسیم می زیبائی  

در   یبائی که موقع ُچرت زدن همگونی ز  ریتم و کرد ... آن  و شروع به نوشتن می برد  کاغذ می 

شدند که  رفت و کلمات چنان مسخ و بی روح می می اش رقصان نقش بسته بودند از بین  نذه

که آنچه   دادند تا حدی شد و به جمالتی نارسا و کسل کننده تغییر شکل می ر می ها دشوابازشناسی آن 

ی که  ساخت ... تصاویر زیبائضمون می تصویر کشیده بود، خفه و تهی از مخود به  را که او در ذهن  

دادند که  می اش بودند به اشکالی کج و معوج تغییرشکل  تاریک ذهن خسته های  شبروشنی بخش  

را نداشته باشد، چیزی  فاقد هرگونه تشابهی با واقعیت ذهن او بودند. نوشتن، اگر انسان استعداد آن 

 بنویسد. هم نتوانسته بود کتابی  ین  ا ر بی رحمانٔه جان و روح نیست. بنابرجز آزابه 

اولین بار که در قرارگاه جزیرٔه ماکرونیسوس زندانی بود، با یک شاعر واقعی آشنا شد. او مردی با  

زنده. مشکل بود که علت آنرا فهمید، ولی از همان  متین و برا هوش، با سواد و مقاوم بود با رفتاری  

ی زندانبانان نیز متوجه این  راست. حتیدن از او بسیار دشواکشحرف  همه فهمیده بودند که  ابتدا  

ها چندین روش جدید  ذیت و آزار او پرداختند. آن خصلت او شده بودند. بهمین دلیل از همان آغاز به ا

شکنجه برای درهم شکستن مقاومت او ابداع کردند. هیچیک کارگر نیفتاد و نتوانستند مقاومت او را  

.  مضاء کند که بر خالف نظرات و باورهایش بود ارا  ای یمتی حاضر نبود ورقه درهم شکنند. بهیچ ق

شستند،  می را   هایشکردند. زخمز او مواظبت می آمد ا ز دستشان برمی ادیگر تا آنجا که  زندانیان  

را  ها  کمک و بدهند. این  اداشتند که به  می نگه  خود را  کردند و بخشی ازغذای  می  تمیز هایش را  لباس

زدند تا او اشعار خود و بعضاً اشعار  می حلقه  دور او  ها  شد. شب پذیرا می  کر فراوانو تشبا قدردانی  

را  ز هر چیز او  ا بیشرگاه کتاب نبود، و آنچه  بخواند. در قرا  های آندیگران را که از حفظ بود برا 

آوردند برای  ه بدست می ک دیگر هر تکه کاغذیندانیان  زهمین دلیل  داد، کمبود کاغذ بود. به آزار می 

ها اجازه  خانوادهگاهی  که  هائی را  کادوی بسته های خالی سیگار، کاغذ  داشتند. پاکت او نگه می 

ها بنویسد. او  رساندند، که بتواند روی آن کردند و به او می ها بفرستند را مخفی می آنبرای  یافتند  می 

بار آندریاس بخود  کردند. یک یم موشک بازی نمی نوشت. کلمات با او قاخوانا می با خطی زیبا و 

بار شعر را خواند و با کمی تعمق  داد. شاعر یک جرأت داد و شعری را که سروده بود به او نشان  

 گفت: 
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 ''احساسی قوی و کلماتی ضعیف''. 

:  بار چنین اظهار نظر کرد و این مدتی گذشت و آندریاس شعر جدیدی را به او نشان داد. آن را خواند 

 کلماتی قوی، احساسی ضعیف''. " 

 آندریاس پرسید: 

 چطوری باید بنویسم که خوب باشد؟'' " 

دانم که چطور باید نوشت. آنچه  ین مورد وجود ندارد. منهم نمی ادر  ای دوست عزیز، هیچ نسخه " 

.  واقع است دو  ین  افاصله بین  رد، وجود تو، قلب و احساس توست. شعر هر کس در  واقعاً وجود دا 

ز چند و  که این احساسات روی کاغذ نوشته شوند ا اگر شعری وجود داشته باشد. چرا که، پیش از آن 

کند و  نسان احساسات خود را تحریر می که ا کس اطالع دقیقی ندارد. زمانی  ها هیچچون و کیفیت آن 

و   ره. بیان عاده دشوا ره، فوق الشعر گفته است. دشوایابد که بندند، درمی می  ژگان بر کاغذ نقش وا

ترین  زیباترین و مقدس حال . درعین استشکنجه  و درد آورترین  بدترین  احساسات تحریر دقیق  

 ست''. اعمل 

خود  سلول  . به  او شاعر نیستنشد معهذا فهمید که   دستگیرش او چیز زیادی  های ز گفته اآندریاس  

شاعر بود،  او که  آورد و به   کرده بود بیرون خود مخفی   شک در زیر ترا که  کاغذهائی   که و ترفت  

، نه نهال درختی را کاشته بود، و نه  شتداعمل، تنها کمک او به ادبیات بود. او نه فرزندی  داد. این  

ساساً او وجود خارجی  ماند؟ آیا ا چیز در این دنیا به یادگار می ز او چه  ا کتابی نوشته بود. پس 

 ودسیس پرسید: ا داشته؟ 

 کنی؟'' به چه فکر می " 

 . آندریاس خنده کوتاهی کرد:

 اینو هیچوقت بتو نخواهم گفت''. " 

ر بود او را عمل کنند. روز دوشنبه به  بود. روز دوشنبه قرا بلند شد و جلوی پنجره رفت. جمعه شب  

کوتاه آمد.  خیلی  آسمان بنظرش    زندگی ادامه بدهد یا نه؟توانست به  دادند که آیا میاو اطالع می 

رفتند، خطوط کوچکی را می ماندند. یک  می راه  ها  ساختمانبین  آسفالتی   که در باریکه راه هائی  آدم

ها و نظرات سیاسی او همخوانی  خواسته  سختی باها به دوست نداشت. آن وقتی، در گذشته مردم را  

نداشت. مردم تقریبا  ای  نتظار ویژه دیگر توقع و ا ز مردم اال اوضاع فرق کرده بود. او ا حشتند. ولی  دا

  شیوهتوان برای  اند. نمی خواهند. آنگونه که راحت توانند و بعضاً می کنند که میآنگونه زندگی می 

ز این فکر و  کرد. خود او نیز حاال همانگونه بود. ا دیکته  معینی را  ل  مردم فرمو زندگی کردن  

فکر کند.  تر  زمینی بشکنند و کمی   هایش کشید تا ُدگمقدر طول  آن. چرا  دگرگونی افکارش متعجب شد

  خواستدید که می می ای ها را چون پروژه در گذشته تصور و شناخت او از مردم نادرست بود، آن

و  کردند. خود را یافتن واقعاً زندگی می کار کند. نه آنگونه که بودند و خود  های ها، با تئوری آنروی  

ز  ا  برای او گران تمام شده بود، زمان زیادی طلب کرده بود که به شناختی واقعی شدن   بخود نزدیک 

چیز و  ز پیش پرداخته شدٔه خود زیسته بود. به همه  اهای دگمها در چمبره  خود و مردم برسد. سال 
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زادٔه فکر  اش  و شناختضاوت  کرده بود. قشده نگاه تعیین  از پیش   ها و معیارهایبا قالب کسهمه  

نظری به  چنین  به  و رسیدن   رک او نداشتند. د به  خودش نبود. احساساتش نیز قالبی بود و تعلقی  

هایش  نظررسیده بود، دگم ین  ابه  تمام شده بود. حال   اشزندگی های  سالز بهترین ابخش زیادی  بهای  

ز چه چیز نیرو  خواست ا ین  بود. به سرآغاز یک زندگی نو. ا فرو ریخته بود و به نقطٔه صفر رسیده 

شد.  رد اتاق  همان موقع آدریانا با قهؤه شب وا   فهمید که دیر شده، یا نه؟ روز دوشنبه می   گرفت؟ می 

که  گردی  یقه  و بلوز سیاه   دادمی اش را نشان  باسنهای برآمدگی که   شتدادامنی نسبتاً بلند بتن  

سر جمع و گره زده بود و برهنگی  پشت در  که   کرده بود. موهایش بیشتر نمایان  را  گردنش  کشیدگی

حساس را بوجود  ین ا ، ابخشیده بود  خاصو به او جذابیتی   ساختبیشتر نمایان میگردنش را  

سوی  ه ها بگرفتن نهفته و هدفی بجز جلب نگاه اش تمنای مورد توجه قرار آورد که در این عمل می 

 پرسید: . آدریانا که هیچ اتفاقی نیافتادهیناتقریباً مثل گذشته بود. مثل  خود ندارد. رفتارش  

 زدید؟'' راجع به چی حرف می " 

 پاسخ داد:آندریاس  

 اخالقی''.  هایشدن پرنسیپ رزش  ابی  و  راجع به برباد رفتن  " 

مطالعه  را  ( ۶۳)پروست  ثر  اب اصول اخالق  سعی کرده بود کتا( ۶۲ر زندان کرکیرا ) دخود او زمانی  

او به  و  نشده بود. این را در حالی گفت که تمام ذرات وجودش بلرزه درآمده بودند  کند که موفق  

قی نگاهش  ز تال کرد ا اند. سعی  اخالقی او نیز در سراشیب سقوط قرار گرفته  ل که اصو زدند  نهیب می 

اش بسمت آندریاس مایل  که تمام تن د. در کنار اودسیس نشست در حالي با نگاه آدریانا جلوگیری کن 

دم خود به  باز  هر دم و  ها در سکوت و با  زد. آنحرفی نمی شده بود. سکوت برقرار شد. هیچیک  

کشیدند و ترس و آرامش  با خبر بودند، سرک می  آنز چند و چون  که افکار یکدیگر،  نهانگاه ا

سکوت.  ای یکدیگر هم با خبر بودند، و هم نبودند. لحظه ز  را ز ازدند. هر سه  می  محک یکدیگر را  

نسانی بخواهد  که اای توقف در زمان بود. درست مانند لحظه زمان که  در  که نه سکون  ای لحظه

شک  باز و هم گنج جا هم که در آن تفاوت   ینز درآید. با ا پروا چون بازی برای شکار گنجشکی به 

و  کماکان لرزان   جا هیچیک از پایان کار مطمئن نبودند. پرنده کوچکدانند. ولی اینمی را  کار  فرجام  

 ست و باز شکاری کماکان به پرواز بلند خود مشغول.  حرکت بر آشیانٔه خود نشسته ابی 
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 فصل هیجدهم 

صب شده بود. درست در مقابل آن  ننامه به خدا  رسال  اخیریه و  رای  بوسط میدان ماریا صندوقی  

"ناقوس برفی" معروف بود و در چند قدمی آن مجسمه  به  مجسمٔه دخترک زیبائی قرار داشت که  

پسرک بالداری بود که به "الهٔه فریبندگی" شهرت داشت. قرار گرفتن این سه در کنار هم معنای  

یک شدن به خدا. محل کار ساموئل در  زیبائی و دلفریبی، یعنی نزدز  ذشتن اجالب و زیبائی داشت. گ

نشست و به صندوق  در آن میدان می  نیمکتی داد، روی  همان نزدیکی بود. هروقت که هوا اجازه می 

را  آن رفته و نذر و نیاز خود  سمت  ببیند که به  کسی را  امید که باالخره روزی  ین  شد. با ا خیره می 

رسید کسانی  نشده بود. بنظر می نیازمندی  دیدن  قت موفق به  روز هیچو  زد. تا آنه آن صندوق بیندا ب

که روی صندوق چسبانده بودند،   اینوشته ز  رفتند. ا جا می ها به آن که نذر و نیازی داشتند شب

ده بود که هر  شد فهمید که مسئولین آن جعبه جمعیت پیروان مریم مقدس اند. روی صندوق قید شمی 

کنند و به مراسم عشای ربانی  خالی می  که در آن ریخته شدهرا   هائی ستها و درخوانامه یکشنبه  

مرخصی داده  خود  به  زظهر ساموئل نیز خدای خود را رها کرده بود و  اروز شنبه بعد  برند. آن می 

و  داد. آسمان بلند  ان را نوازش می نسمشام اراه بود. نسیم بهاری  در  بود. هوای خوبی بود. بهار  

متوجه سبزتر شدن  کردی  می نگاه رسید. اگر با دقت به درختان زیرفون  ی و پهناور بنظر می آب

صندوق نذر و نیاز کسی با رنگ نوشته  شود. روی  می ر  تر بیدا یر . نارون د شدیها می آن هایبرگ 

  کش" دستدگی مجسمٔه "فریبنهای ز دست ا یکی به   دانست. بیز" که ساموئل معنی آنرا نمی بود " 

میدان رفت و آمد داشت. همه جزئیات و تغییرات   ینابه  ها بود که  را آویزان کرده بودند. سال کودکی  

ز این  اخود   تهیه کند و خاطرات ین فکر افتاده بود که دفتر خاطراتی اآن را بخاطر داشت. بارها به  

، انعکاسی  آیدییراتی که در آن میدان بوجود می ن بنویسد. او معتقد بود که زندگی و تغمیدان را در آ

جامعٔه سوئد است. در اواسط دهٔه شصت زمانی که او چاپخانه را خرید،  زندگی مردم و تحوالت  ز  ا

اش خاطراتدر آن میدان حتی یک رستوران وجود نداشت. چشمهایش را بست و به کنکاش در  

کتابفروشی، تعمیرگاه اتومبیل و یک سالن آرایش  ک  ؛ یجا یک فروشگاه لوازم فلزی . در آن پرداخت

وجود داشت. ولی حاال یک رستوران چینی؛ یک رستوران یوگسالو، یک بلغاری، دو ایتالیائی و یک  

قدیمی را خراب کرده بودند. چرا که  های  کیوسک فروش سوسیس در میدان باز شده بود. توالت

نس بازانی که جفتی برای خود نیافته بودند، تبدیل شده  مالقات همجبرای بود که به محلی  ها مدت 

کردند. بنظر  اداره میرا آرایش عوض شده بود و حاال چند دختر مهاجر آن  بودند. صاحب سالن

ه بود  رسید که عراقی باشند. فروشگاه لوازم فلزی به سالن ژیمناستیک و زیبائی اندام تبدیل شدمی 

زی نیز باز شده بود. چهرٔه میدان در مقایسه با گذشته کامالً  و در کنار آن یک موزٔه اسباب با

و کتابفروشی و  دگرگون شده بود و تنها چیزهائی که از گذشته باقی مانده بودند عکاسی ریوال  

ٔه حقوقی نیز  کاری و نیز یک موسسالعمل تغییر کرده بودند. یک شرکت حقکلیسا بودند، بقیه همه  

تبدیل به شرکت فروش کامپیوتر شده  (  ۶۴فتر شرکت کشتیرانی واالنیوس )در آنجا دائر شده بود. د 

؛ یک  اطراف میدانهای  را نیز تغییر داده بودند. در خیابان ( ۶۵بود. ورودی ساختمان هتل آستون ) 

یک، یک رستوران سوئدی  ، یک رستوران ژاپنی، دو باشگاه کاراته، یک سالن ژیمناست پیتزا فروشی 

های پا و یک باشگاه پورنوگرافی که  شی و چندین آرایشگاه زنانه و درمان ناراحتی و چند عتیقه فرو

خانم  ین میان او تنها به متخصص درمان پا  ز اشت. ا ر دااش نیامده بود، قرا هیچوقت از آن خوش 

ی  پاهاضخیم و خشک پاشنٔه  های و پوست  هاشتن میخچه بردااعتماد داشت و برای  ( ۶۶دور ) هیل گن

چیز در   رفت. شایعات زیادی در مورد آن زن در جریان بود. یک ها پیش نزد او می از سال خود  
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، همسو با موج بحران دهه هشتاد نشده بود و در طی  بقیه کرد. او هرگز مانند  مورد او صدق نمی 

کرد. هروقت که  یگان درمان میراز سالمندان را  ای  پنج سال دستمزد خود را باال نبرده بود. بسیار

 گفت:کرد، در نهایت می ساموئل در مورد اقتصاد و مسائل اقتصادی با او بحث می 

 پول بدترین آفت است''. " 

اهل ایسلند بود و در دهٔه پنجاه در حالیکه کودکی را در آغوش داشت به سوئد مهاجرت کرده بود.  

کرد. متأهل و  خدمت می ( ۶۷ک ) پایگاه نظامی کفالوی که در  آمریکائی بود  پدر پسر یک سرباز 

دارای فرزند بود. عاشق آن مرد شده بود و از او صاحب فرزندی شده بود. سرباز آمریکائی یک  

 مؤدبانه برای او توضیح داده بود که: روز  

 ش مال تو." اش مال من، بچه "لذت

ی هم با مادر نداشت.  اپسر مدیر عامل یک شرکت بزرگ بود و هیچ رابطه رها کرده بود. حاال را او  

کرد. نظر خوبی نسبت  اداره می را  کرد. او هم سالن آرایش خود  ازدواج کرده بود و راحت زندگی می 

آرایش جدیدی که در آن میدان باز شده بودند، نداشت. معتقد بود که آنها کار درستی  های به سالن 

  خو گرفته و در آن فتاده بود. به آن  ا  جا گذشته بود. ساموئل در سوئد تقریباً زمان زیادی  نکرده اند.  

هائی در این منطقه وجود داشتند که  کرد. خیاباندوانده بود. در این کشور احساس آرامش می ریشه  

کرده بود.  له زندگی  ها در آن محها گذر کرده بود. سال ز آنامایا  دست کاترینا و یا  دست در  بارها  

دانست. چطور  جا می متعلق به آن را  شان داشت. خود  او دوست  شناختبسیاری از مردم محل را می

اش هم  ناراحت بود. علت ناراحتی جائی دیگر نقل مکان کند؟ جا دل بکند و به ز آن توانست ا می 

ئل برای چندمین بار از او پرسیده بود  مشاجرٔه لفظی او با آلینا بود. سال آخر دبیرستان بود و سامو

خواهد چکار کند. ولی او مانند دفعات قبل با بی میلی جواب او را  ز پایان دورٔه متوسطه می که بعد ا 

کرد. ولی واقعیت این بود که درس و تحصیالت  می  را درک داده بود. غم، و سوگوار بودن آلینا  

ولی او مانند  د. ها در باره آینده آلینا بو. بحث آن ماندی نمی در انتظار کسزمان  تعطیل پذیر نبودند و  

ها تنها سه محصل  خواهد بکند. در دبیرستان آندانست که چکار می نمی  هایشز همکالسی ابسیاری  

ها در سوئد متولد شده  مهاجرین بودند. تعدادی از آن فرزندان  خواندند. بقیه اکثرا ً می  سوئدی درس 

به کشور پدر و مادرشان برگردند و بقیه  . تعدادی در نظر داشتند که ه در خارج از سوئد بودند، و بقی 

ها هنوز نسبت به آیندٔه خود نامطمئن  خیال داشتند که در سوئد بمانند. آنچه مسلم بود، اکثریت آن 

همین    ها بود. وبودند و برنامه و هدف معینی نداشتند. عدم اطمینان به آینده وجه مشترک همگی آن 

ندیشٔه ادامه تحصیل در  ا باگذاشت. اکثراً  می اشان نتایج درسی عدم اطمینان به آینده تاثیر نامطلوبی بر

برای ساموئل قابل درک نبود. او و اکثریت جوانانی  نان  ین بی برنامگی جوادانشگاه بیگانه بودند. ا

ها برای ورود به دانشگاه  در زمان آن  که متعلق به نسل او بودند، آرزوی تحصیالت عالی را داشتند.

ای ها به روی جوانان باز شده بود و امکانات فوق العادهید بود. ولی حاال که درب دانشگاهرقابت شد

ندارند و نسبت به آن  رسید که تمایلی به تحصیالت عالی  می ها قرار گرفته، بنظر  در پیش روی آن 

شته و به  ر گذا را کنا خواست که چند سالی درس و مشق اشان می اند. اکثر جوانان دل تفاوت  بیکامالً  

اشان خواهند کار کنند و پول در بیاورند تا درس بخوانند. دل سفر دور دنیا بروند. بیشتر می 

خواهد هنرپیشه؛ خواننده هنرمند و یا نویسنده بشوند، ولی اصالً تمایلی به درس خواندن و ادامه  می 
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کدیگر درگیر بودند. هربار که  مورد با یین  ها بود که در ادهند. مدت نمی  تحصیل از خود نشان

 کرد. می میلی رد  کرد، آلینا با بی ساموئل رشتٔه درسی را به او پیشنهاد می 

ده؟  ای بشم که به ما سوئدی درس می "معلمی؟ خدا بدادم برسد! یعنی من هم مثل آن پیرزن عجوزه 

 ین حرفه متنفرم! اقتصاد؟ دیگه بدتر''. حقوق؟ اوه ، خدای من! از ا

رد شود که شاید  ز طریق دیگری وا پذیرفت. باالخره ساموئل سعی کرد که ا نهادی را نمی هیچ پیش

 ادامٔه تحصیل ترغیب کند. بنابراین گفت: بتواند او را به 

 ولی پتروس درس خواند''. " 

 خواست''. اش می ه خودش دل خواست، نه به این خاطر ک ند چون پدرش می پتروس درس خوا " 

 خواست؟'' او چی می " 

 هیچی ... شاید زندگی کردن را''. " 

از مفهوم و شیؤه زندگی را  درک چنین طرز فکری برای ساموئل دشوار بود. فهم نسل جوان  

از برداشت او از   کامالً متفاوت درکی   رسید که جوانان امروزیتوانست درک کند. بنظر می نمی 

بلکه به آن بمثابه رنجی ضرور برای   دانند. ها کار کردن را بخشی از زندگی نمی . آن زندگی دارند 

خود  نتیجه تمام شده بود. آلینا به اتاق  ها به مشاجره کشید و بی کنند. بحث آن زنده ماندن نگاه می 

به   خواستاش می اش را از اتاق شنید. دل محکم بسته بود. ساموئل صدای گریه رفته بود و در را  

ر متر شد و به شهر رفت. سری  سواآن  ه بود و بجای  اتاق رفته او را دلداری دهد، ولی منصرف شد

جا نشست و سپس درحالیکه شدیداً از دست خود عصبانی بود به میدان  به چاپخانه زد، مدتی در آن

مهمترین بخش  آمد. چه اتفاقی افتاده؟ آخر او هم روزی جوان بود و سرشار از آرزو. کار و حرفه 

داد. هیچگاه در اندیشٔه این نبود که  اش تشکیل می ان جوانی آمال و آرزوهای او را در تمام دور

اوضاع جهان تا این حد  چطور زندگی کند، بلکه همواره در این فکر بود که چکار باید بکند. آیا  

ده است، که تنها  دستخوش تغییرات اساسی شده؟ چه چیزی این جوانان را چنین خام و فریفته کر

 اندیشند؟ چرا؟م( خود می و خواستٔه خود )اِگوئیسبخود  

از درگیر شدن با دخترش نفرت داشت. آلینا از هر چیز برایش در این دنیا عزیزتر بود. ولی  ساموئل 

کردند.  ای پیش رفته بود که یکدیگر را آنطور که باید و شاید درک نمی ها بگونه روابط آن  متأسفانه 

را نا موفق، بدبخت و بد فهمیده شده    و پکر روی نمیکت در وسط میدان نشسته بود. خود ناراحت

که لبخندی شیرین برلب  اش در حالي خورد که آلینای کوچک کرد. حسرت روزهائی را می احساس می 

به   اشکرد و با آن چشمان عسلی اش پنهان می آمد، خود را در آغوش طرفش می داشت دوان دوان به 

 گفت:کرد و می می گاه  او ن

 ستی''. دنیا هتو بهترین پدر  " 

اش برای کودکش تنگ شده بود. کودکی که دیگر بزرگ شده بود. خوش شانس بود که حداقل او  دل

کرد که چه اتفاقی برای پسرشان افتاده،  را در کنار خود داشت. وقتی به اودسیس و آدریانا فکر می 

اش ده بود. دل تواند چنین درد و عذابی را تحمل کند؟ منقلب ششد. چطور انسان می می  اش کباب دل



 آخرین روشنائی                                                                      تئودور کالیفیدس

 

129 
 

ناهار دعوت کند. ''دخترم؛  ز او عذر خواهی کرده و او را برای  خواست به آلینا تلفن بزند ا می 

اش  ست''. تازه بلند شده بود که چشمعزیزم، بی خیال هرچه درس و مشقه! آغوش من بدون تو تهی 

صندوق پستی خدا  که دست پسرش را گرفته بود بسمت د. او در حالي ای افتابه مومینا چومه 

داشت. مادر و پسر مانند دو عاشق که  گام برمی  رفت. پسرک با اُبهت و غرور در کنار مادرش می 

فرصت بدست آمده را غنیمت شمرده، و تالش داشتند که از هرلحظٔه آن حداکثر استفاده را بکنند،  

ر بودند که گوئی یک  حرکت بودند. چنان از خود مطمئن و غرق در یکدیگ نجوا کنان با یکدیگر در 

 جان در دو قالب در حرکت است. ساموئل با خود فکر کرد: 

 هیچوقت انسان مثل این دوره احساس امنیت و خوشبختی نخواهد کرد''. " 

یاد نداشت، تنها  شان را بااز مادر خود تصویر بسیار کمرنگی در یاد داشت. از پدر تقریباً هیچ. چهره 

ی را در فضای  ازنانه های  داد. گاهی حرکات و خنده ا نوازش می اش راحساسی بود که قلب و روح 

که موج  ین ا بسیار دور؛ قبل از های زمان آورد. در  بزرگ بخاطر می ای اتاقی در خانه  بخششادی

ملتی را   چیز را در برگیرد و زندگی را بخاطر نداشت، همه هیچگاه مشابه آن بشری  که جهان  نفرتی  

دانست که چرا و چطور  واقع بود. نمی ( ۶۸که در خیابان تسالونیکی ) ای کند، خانه بدیل  جهنم ت به 

اش چه آمد؟  بر سر پدر و مادر و سایر اعضای خانوادهدانست که  چنین موجی براه افتاد. حتی نمی 

را  کرد که گور والدینش  گاهی در خواب احساس می  د؟ در کدام گور جمعی، در کدام کشور مدفون بودن

هائی را که در دست داشت روی آن بگذارد، در حالیکه  گل شد که پیدا کرده، همینکه به آن نزدیک می 

شد. یک گور شاید برای  ز خواب بیدار می ااش شدت یافته بود،  خیس عرق بود و ضربان قلب

ز دارند، و  ها برای تسلی روح خود به آن نیاآنازماندگان  نداشته باشد. ولی بمردگان ارزش چندانی 

وجودش اهمیت خاصی دارد. به او فرصت نداده بودند که با پدر و مادر خود آنقدر زندگی کند تا یاد  

اشان هم نیز چیزی بیاد نداشت. حتی  ها را بخاطر بسپارد. از مرگ آن

 ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ًِ ز جهنم نفرت ضد یهود جان سالم بدر  اد، یا  انواقعاً مردهدانست که آیا  نمِی

. تنها او بود که قادر به شنیدن  یافت می  اش انعکاسها همواره در روح و قلب اند. معهذا یاد آن ده بر

ها بود. تنها او. آیا مادرش هم نیز مانند مومینا که امروز دست پسرش را در دست داشت،  صدای آن

ار مادرش سرشار  ا او هم روزی مانند این پسرک از راه رفتن درکنگرفت؟ آیدست او را در دست می 

احساس غرور و شادمانی شده بود؟ گاهی تصویری در ذهنش از یک روز تابستانی نقش   از

که کودکی خردسال را روی پاهای خود نشانده بود،  بست. زنی خندان در حیاطی باصفا درحالي می 

ای بسیار دور بود؟  ته گذشز  اای ره خیالت او بود یا واقعاً یادواشست. آیا این زادٔه تموهای او را می 

  تنها کاری اش باقی نمانده بود.  را بفهمد. هیچ تصوری از کودکی نست صحت و سقم آنهیچوقت نتوا 

خواست  ل خود گذشته را بنا کند و آنگونه که خودش می آمد این بود که در خیا اش برمی ز دست اکه  

کرد،  اش به او حکم می ر و احساسصویر بکشد. او آزاد بود که آنگونه که خودش؛ فکرا به تآن

که بیاد نداشت، ولی یقیناً وجود داشت، به تصویر بکشد. مومینا و پسرک در مقابل  را  ای گذشته 

صندوق خدا ایستادند. مومینا پس از جستجو در کیف بزرگ خود کلیدی بیرون آورد و صندوق را  

که  سه پاکت نامه شد که مومینا بدون آن  که ساموئل خواست به او سالم کند متوجهِ هم اینباز کرد. 

خود بلند شد، گنجشکی از جلوی او جست  که از جای وقتی . ها را نگاه کند در کیف خود گذاشتآن

زنان با تنبلی یک طاووس چند قدمی بجلو رفت. حرکت گنجشک برای ساموئل جالب بود. با خود  

 گفت: 
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 کند''. بهار گنجشک را هم سرمست می " 

دیگری   سمت اش را به وض شد. آخه او چه داشت که به آن زن جوان بگوید؟ نگاه اش عتصمیم 

برگرداند ولی دیر شده بود. مومینا او را دید و با خوشروئی به او سالم کرد. پسرش که گوئی از این  

او بیشتر شبیه حسادت و  د. عکس العمل  عمل مادرش زیاد خوشش نیامده بود، راست و خشک ایستا

ز  تر کرد که ا خود نزدیک یک مرد کوچک بود که قابل درک هم بود. مادرش کمی او را به اعتراض 

.  پائید او بدون توجه با چشمانی ُمضطرب و پرسان ساموئل را می آرام کند. ولی  این طریق او را  

 ساموئل گفت: 

رای خدا نامه  زمونه دیگه کسی ب و یشه خالیه و در این دور  کردم که این صندوق هممن فکر می " 

 نویسه''. نمی 

 مومینا خندید و گفت: 

 ها را نیز بدهد''. های آنپاسخ نامه "اوه؛ کجاشو دیدی، هستند کسانی که انتظار دارند خدا 

طرفداران مریم مقدس به  ز جمله وظایفی بود که جمعیت بعداً معلوم شد که خالی کردن آن صندوق ا 

او کمک کرده بود. و حاال او نیز متقابالً هروقت کاری از  عهدٔه او گذاشته بود. کلیسا همیشه به 

یک ساعت کالس ژیمناستیک  ای که هفته داد. از جمله ایناشان انجام می آمد برایاش برمی دست

ا ادامه یافت. کمی از باورها و  هکرد. صحبت آن برپا می برای سالمندان در سالن ورزشی کلیسا  

حتی اگر کسی  هم حرف زدند. ساموئل معتقد بود که در یونان های مختلف بافرهنگ مردم کشور 

شد، نه تنها مردم عادی بلکه در  سالمندان می  موفق به کسب اجازٔه برپائی کالس ژیمناستیک برای 

دهند که روزها  یونانی بیشتر ترجیح می کردند. سالمندان درجٔه اول خود سالمندان او را مسخره می 

بازی سپری کنند. و اساساً کار جمعی برایشان مشکل  شستن در کافه و ورق به پرسه زدن و یا نرا  

کار جمعی دعوت   ها را برای یک ها فرهنگ دیگری دارند. کافی است فقط کسی آن است. ولی سوئدی 

بود که هر روز صبح عده ای با سنین مختلف در  فتند. ساموئل بارها خود دیده  اکند. همه راه می 

پردازند.  شوند و به تمرینات رزمی، که نوعی ورزش تایلندی بود، می ع می پارک شاهنشاهی جم 

دارد؟ چه چیز باعث  برایش عجیب بود. چرا فرهنگ کشورهای مختلف تا این حد با یکدیگر فرق می 

گوشٔه   مومینا را به یک فنجان قهوه در قنادیساموئل   شود؟ بروز این همه گوناگونی در فرهنگ می 

. پسر که احساس کرده بود روزش خراب شده و دیگر  مومینا بالفاصله پذیرفت  میدان دعوت کرد. 

ها خواست همراه آن کرد در کنار مادرش باشد، ناراحت بود و نمی تواند آنگونه که خود فکر می نمی 

 سرزنش در صدایش باشد به او گفت:  از که هیچگونه اثری برود. مادر بدون این 

کنی، بعد اگر دلت خواست بیائی تو. من شدیداً احتیاج دارم  می تاب بازی  ، ک تونی بیرون بایستی می " 

 یه چیز گرمی بخورم''. 

اش، مثل یک مرد یاد گرفته است  کمپسر بدون هیچگونه اعتراضی قبول کرد. معلوم بود علیرغم سن  

 . که از خودش مواظبت کند

ها  شناخت؛ به آن او را بخوبی می  گرم و خوشبو بود. صاحب قنادی که ساموئل  قنادی داخل   هوای

کنند.  کرده بود، امتحان تهیه  دستورالعمل ِصربی   خودش طبق یک که  را  روز  آن   کیک کرد که  توصیه  
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رفت،  آنجا می رف قهوه به  صکه بعدازظهرها برای  گاهی   . ساموئل ز اهالی یوگسالویو ابود  ِصرب  

کردند،  سابق را که در سوئد زندگی می ٔه مهاجرین یوگسالو  زد. جنگ بوسنی هم او کمی گپ می با  

تحت تاثیر قرار داده بود. در آغاز تالش داشتند که اتحاد خود را حفظ کنند، ولی موفق نشدند و  

که در جنگ کشته  هر نفری  شدند. با  نشعاب اگی و  دسته  بتدریج اختالفات شروع شد و دچار چند 

ز  ز جنگ متنفر و شرمنده بود. ا شد. او ا فروخته میبرا جهان ز اایطه خشمی در نق شد، شعلٔه  می 

گذشت شرمسار و خشمگین بود. درعین حال بعنوان یک ِصرب  که در کشورش می فجایعی  

، به  گذشتسابق می گسالوی  یوو  گناه هر آنچه که در بوسنی  که  توانست بپذیرد  نمی 

این  تالش بودند که به مردم القا کنند که  در  سوئدی  های  امه هاست. گرچه تمام روزنصرب  ِگردن

که اشک در چشم داشت به  بار در حاليکنند. یک خواهند و جنایت می ها هستند که جنگ میِصرب 

 ساموئل گفته بود: 

 همٔه ما آدمکش نیستیم''. " 

ان نیز چنین اتفاقی  ای او برای ساموئل کامالً قابل درک بود. طی جنگ داخلی در یوناحساس و ادع

بدوش بکشند. مردم هیچگاه  کرده را  نابار گناهان  افتاده بود. در جنگ همیشه مردم عادی اند که باید  

 گوید: می المثلی یونانی  آموزند. ضرب آنطور که باید از تاریخ درس نمی 

 شوید''. ر را می یک دست، دست دیگ" 

کند. کیِک بسیار  زخمی می شکند و یا  می یگر را  ، دست د دستافتد که یک  گاهی اتفاق می ولی  

خورد خوشحال بود. از او  را می دید که مومینا با اشتها آن که می ای بود و ساموئل از این خوشمزه 

ز  ها اهم بالفاصله پذیرفت. سال تواند یک تکه دیگر سفارش دهد. که او پرسید چنانچه میل دارد می 

. با خود فکر کرد که نباید خود را به  گذشتمی وان در کافه نشسته بود،  با یک زن جکه  باری  آخرین  

کند. این یک برخورد اتفاقی ست و طبعاً گذرا. ولی آیا واقعاً اینطور بود؟   اتفاق ساده دل خوش این 

کرد؟ مگر او نبود که از همان  چکار می ازظهر در این میدان او در این شنبٔه بعد اگر چنین بود پس 

بار دیگر  جوان را در مراسم خاکسپاری دیده بود، آرزو کرده بود که ایکاش یک زنآن  که  بار  ولینا

از  ز هرگونه تشویش و اضطرابی که قبل  شیک؛ فارغ ا قنادیدر  آن زن  حال در مقابل   او را ببیند؟ 

جالب و شادی  یش  آن زن برا های زد. حرف ش بود، نشسته بود و بدون وقفه گپ میدیدن او دچار

یستگاه مترو در ناحیٔه جنوب بر اثر بارندگی چکه  کرد که سقف ا تعریف  اوکه  بخش بودند. وقتی  

.  گرفت  شاخنده را بفهمد، حسابی آب  کردن   چکه  علتبود  مومینا نتوانسته  که  یناز  ، استکرده ا 

 کرد:زمین هم سرایت کرده؟ و به شوخی اضافه می باران به زیرچرا کرد که  می ر  مومینا مرتب تکرا 

 زمینی هم حتی باران اومده''. زیر ی  راهرو تو  " 

کرد. خوشحال بود و  او نگاه می  هایمومینا در تمام مدتی که در مقابل او نشسته بود به چشم

داشت که به  کرد. او دیگر زنی بود که قصد دردناک را تعریف میای که حادثه زماني خندید. حتی می 

رد و شکنجه کند. پسرک پس از چند لحظه ترسان و نفس  بیازارا  مکان ندهد او  زندگی و حوادث آن ا 

 مادرش رفته. در کنار و  رها کرده  را  زنان آمد تو. ترسیده بود و فکر کرده بود که شاید مادرش او  

شروع بخوردن آن کرد.   خاصیمی  آرا  به او داد، پسرک با خود را  ز شیرینی  اای نشست. مومینا تکه 
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که برای پاسخ دادن به سئوال  ینانگاه کرد، مثل   پرسید. پسرک پرسان به مادرش سمش را  اساموئل  

 آن مرد غریبه به اجازٔه مادر نیاز داشت: 

 الکساندر''. " 

 نگی. چند سالته؟'' چه اسم قش " 

.  کرده. بلند شد و رفت بیرون سئوال  دی رسید، پسرک احساس کرد که ساموئل زیاجا که  اینبه 

  خاطر قبول تشکر کرد. ساموئل نیز متقابال ًبه  ز شیرینی و قهوه  نیز بلند شد، ا بعد مومینا   ایلحظه

شدند. مومینا بسمت پسر خود که   جداز یکدیگر  ا  قنادیدعوتش از او تشکر کرد. در بیرون  

رساند. ساموئل  مقصد می ها را به بایست آن و میاش بود  همراه   خداهای رفت. نامه کرد  می   بازیتاب

ز او  اجا پارک بود براه افتاد. دلخور بود که چرا  اش در آن که ماشین ( ۶۹نیز بسمت خیابان بلمن )

چاالک و سرزنده  دیگر در همانجا مالقات کنند. چون جوانی   بود تا یکدیگر را یکبارنکرده   دعوت

 شت. گنجشک احساس طاووس داشت.  ادگام برمی 
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 فصل نونزدهم

میدان رد شد و   ز آن طرف کی را که ا توانست کیاگر ساموئل کمی کمتر سرگرم گفتگو بود، می 

تن  آبی با مارک چمپیون به گرم  کی لباس اش توقف کرد، ببیند. کی ای برای سفت کردن بند کفش لحظه

که  سالن ژیمناستیک  شت. به دا لیس چاپ شده بود، بردوش و کیفی با همان رنگ، که روی آن آرم پ

نیز   کنار آن رفت. رستوران زیبای  بود، می  زغال و چوبنبار  ا  در زیرزمین واقع شده بود و زمانی 

نشست و در  دل می کی به بود. قیافٔه کی خالفکار  ای هآدمزمانی بار کثیفی بود که پاتوق یک سری  

ر  بیدا  تابید، می  خواب ز پنجره اتاق اکه  آفتاب  ثر شدت گرمای  روز صبح براکی آن ماند. کی خاطر می 

در  بود کمی بیش از حد معمول  فرصت یافته  شده بود. این اولین باری بود که در طی سه ماه گذشته  

را  خود  تن   ست کشید و با دای ست دراز بکشد. خمیازه خوامی اش دلکه  خود آنگونه  گرم  رختخواب  

ز  درا تخت  روی  پیش    شب  است که با آن تنی   هماناین خواست مطمئن شود که  می کرد. گوئی   لمس

ل شده بود.  سه ماموریت پی در پی به او محواش خسته بود. روز قبل  کشیده بود. تا مغز استخوان

با اسلحٔه گرم زنش را که  جا مردی  د. در آن در منطقٔه تنسا بوخانوادگی در آپارتمانی  دعوائی  اولی  

بود و  ضعیف الجثه   چون گنجشک که  کرده بود. زنی   مرگ کرد به او خیانت کرده تهدید به فکر می 

مست  خیانت کند؟ مرد که   شوهرش به  نست  توالرزید، چطورمی می خود  به   ز ترس ا  خرگوش  مانند 

از  او  خردسال   بود. چهار کودک جاری   رویش . خون از سر و  بود او را تا حد مرگ کتک زده بود 

و  بود که سه پسر همسن  ای بعدی او، آوردن دختر چهارده ساله کشیدند. ماموریت  ترس جیغ می 

او تجاوز کرده  کردند، به استفاده می میخوارگی  برای  ز آن  ادر جنگل که  تابستانی  کلبٔه   در یک سالش 

دختر رفته بودند. پسرها در بازجوئی اعتراف کردند که   آنآوردن  همراه مورتن برای  بودند. او 

رفتند.  می ها با هم به آن کلبه  ها رفته بود. و این اولین بار نبود که آناینکار همراه آندختر برای  

ز  ا نستند که کاری دابودند، و می  مطلع خاطر کم سن و سال بودنشان خود به   ز حقوق ا  پسرها کامالً 

ز  ا خاطر ترس ها بلکه به  از آن  ترسدلیل  دست پلیس ساخته نیست. بعالوه دختر نیز نه تنها به  

به ادارٔه پلیس  را توانستند بکنند، این بود که دختر  میکه  کرد. تنها کاری  پدرش هرگز شکایت نمی 

بخانه برسانند. ماموریت سوم از همه  و سپس او را  کنند اش ، حمام ری دادهدلدارا  و ابرده، کمی  

قصابی  سوئدی خود را    زنای ریتره بود که پایانش قتل و خودکشی بود. یک مرد ا ای بدتر بود. حادثه 

خود را نیز  های  دسترگ  بود و سپس  کرده  جدا تن    سر او را ازضربه   با یک راحتبود. خیلی  کرده  

کرده بود، که متاسفانه  تلفن   ز عمل خود پشیمان شده بود و به پلیس خرین لحظه ابریده بود. در آ

ادامه دهد. بیاد گفتٔه افسر  ین کار  به اتواند  ره دراین فکر بود که تا کی می کی هموا دیر شده بود. کی 

 :گفتفتاد که می ابود  او  رئیس  ارشد پلیسی که  

 ''آدم عادت میکند''. 

ها عادت کند. بلکه برعکس، هر بار که با  ین صحنه توانست به دیدن ا صحت نداشت. نمیگفته  ین ا

شد. تا زمانیکه فکر  شد، بیش از پیش منقلب و ناراحت می های دلخراشی روبرو می چنین صحنه 

شد.  تواند از تکرار این فجایع جلوگیری کند، کمی آرام می است که می  کرد، کار او در واقع خدمتی می 

 هایصحنه تنها این بود که شاهد  او کرد. چرا که پی برده بود وظیفٔه  لی حاال دیگر چنین فکر نمی و

هم از دست او ساخته نیست. همیشه پس  کاری  و هیچ آوردند  می درد  به  اش را ژیکی باشد، که دل ترا 

رابطٔه بین نیکی و  که از  اصی  شت خکی با بردا رفتند. کی حادثه می محل  به جرم بود که  رتکاب  ز ا ا

که  رد کار پلیس شده بود. ولی حال دریافته بود  بدی، جنایت و مکافات و مجرم و قربانی داشت وا 
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وجود  یکی و بدی  ین مقوالت نادرست بوده. هیچ مرز معینی بین مجرم و قربانی، نز ا ادرک او  

مجرم و چه کسی قربانی است. حوادث   توان تعیین کرد که چه کسیز پیش نمی ندارد. هیچگاه ا 

توان تعیین کرد که بر روی کدام  نمی  ز پیش اند که هرگز ازندگی و جامعه مانند یک گردونٔه التاری  

ست که هر کس  ه و ناپایدار ا ز حرکت باز خواهد ایستاد. مرز بین مجرم و قربانی چنان شکنندعدد ا

را که در شروع  ی مبدل شود. او دیگر آن اعتماد بنفسی  قربانتواند در یک لحظه به جانی و یا  می 

شت. در واقع باید  نداز دست داده بود، و به ادامٔه کار اطمینان چندانی  کرد، امی  کار در خود احساس

های گذشته،  کرد. کابوسزم را در خود احساس نمی گفت که او دیگر در هیچ موردی اعتماد بنفس ال

موش کرده، و توانسته خاطرات چرکین  ها را فرا کرد آن آمدند. فکر می اغش می سربه ها بار دیگر شب 

آمد و خواب  می   سراغشبه بشوید. ولی اشتباه کرده بود. هر شب کابوس  خود  ز ذهن  اگذشته را  

و   نشست کز کرده می  تخت شد و در گوشٔه  رمی. گریان بیداته است دید که مورد تجاوز قرار گرفمی 

شد، که گوئی  می کرد. چنان منقلب  می  گریست. سنگینی آن مرد را کماکان بر جسم خود احساسمی 

خاطرات درد آور رهائی  ین رسید که از شر ا ست. آیا روزی میر گرفته اشب مورد تجاوز قرا همان  

در  کابوس را  و  درد  ین  تواند امیکرد که  ین مورد حرفی نزده بود. فکر میدر ا یابد؟ با هیچکس 

توان به  را نمی وجود ندارد. قلب  پستوئی  دفن کند. ولی اشتباه کرده بود، چنین   اشقلب پستوی  

بپذیرد و  را  توانست آن  نه می و  کند   فراموش را کرد. نه قادر بود آن و مجزا تقسیم   کوچک پستوهای  

ز تخت برخاست و با پای برهنه  ا  ماند؟گردن نهد. پس چه راهی برایش باقی می  این ظلم ناحق  به 

ز دستشوئی بیرون آمد و به آشپزخانه رفت.  داشت. ا س  کردن به آینه هرا ز نگاه  دستشوئی رفت. ا به 

خود را سرگرم کرد. پنجرٔه   دن آن خوانشت و با  روزنامٔه صبح را بردا کرد و   روشنجوش را  قهوه  

سگی بزرگ  ر  ذیت و آزا خردسالی به اپسر  دختر و  ساختمان  ط  حیاط بود. در حیاآشپزخانه مشرف به 

را روشن  تابید و حیاط  داد مشغول بودند. آفتاب می نمی ز خود نشان  اکردن با آنها   که تمایلی به بازی

  تلفن رانیاندیشیده بود. گوشی  ز آن هیچگاه راجع به آن  ارد که قبل  ک  کاریآن ز  اکرده بود. پس  

اندیشیدن  به  ای نهفته بود، که نیازی  شت و شمارٔه آلینا را گرفت. در این عمل او منطق ناگفته بردا 

  در خود نهفتهمنطق را  همین  نیز  آلینا  العمل  کرد. عکسدر باره درستی و نادرستی آن احساس نمی 

چگونه  د نبرده بود. بیاد داشت که  از یااو خوشحال شد. مالقات قبلی را  ز شنیدن صدای اشت. آلینا  دا

که  ینگرفته بود و بدون ا  ریخت، آرام درآغوشش شک می اکی با محبت و صمیمیت هنگامی که  کی

ین مورد هیچ صحبتی بین  ر ا دریش داده بود.  دلداکرده و   زش کالمی بر زبان بیاورد، موهایش را نوا 

و نیز خرید  بهاری  هوای  وت  طراهوا و  ز  داختند. او بدل نشد. و به موضوعات دیگر پرآنها رد  

کی در آن  و باالخره بیرون رفتن با همدیگر صحبت کردند. علت سرخوش بودن کی بهاری  لباس 

ز  اای نست که امشب برنامه دامی ها شاید سال  ها وز مدت بعد ا زظهر نیز همین بود. چرا که  اشنبه بعد 

پُرا بروند، غذائی بخورند، چیزی بنوشند و برقصند و  قرار بود با هم به کافه ا  پیش تعیین شده دارد. 

زعمل خود  دعوت آلینا، ا  زکی بالفاصله بعد ا صحبت کنند. هیچکدام قرار نبود آن شب تنها باشد. کی

ید. پس  رسمی بنظر  ز احساس  اعاری و  گستاخانه  در آن شرایط  ن پیشنهادی  چنیپشیمان شد. چرا که  

 کی بود که ادامه داد: از پیشنهاد هر دو سکوت کردند و این کی 

 به بیرون رفتن نداشته باشید؟'' یطی تمایلی  خوام، شما شاید در چنین شرا''عذر می 

اش بدرستی عمل خود مطمئن نبود، معهذا دل خواست که همراه او برود. گرچه  ولی آلینا می 

ای در انتظارش بود.  کنندهکسل  کرد شب  متناع می باشد. اگر ا کی  با کیشب ست که آن  خوامی 
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ای با او  بایست تمام شب را تنها با پدرش بگذارند، اگرچه او را بجز موقعی که چون دختر بچه می 

ای؟ این یا آن کار را  خوانده  هایت را . درس شت دوست دا ز هر چیز در دنیااکرد، بیش  رفتار می 

گرفت  . تصمیم  کننده بودخسته  بدی ندارد. معهذا برایش  منظور    دانست که پدرش می  ای؟نجام دادها

و  که یاد ا . هربار  رفت هم زنده بود، در چنین شبی بیرون می کی برود. اگر پتروس  که همراه کی 

د او  ز شدت درد کاسته شده بود و کمتر بیاآمد. گرچه این اواخر ا اش بدرد می دل  آمد،سراغش می به 

گرفت.  می اش  حاضر جوابی خود در اوقاتی که با هم بودند، خندهز یادآوری  ها ا وقت افتاد. بعضی  می 

مرگ نیز،  ز ا. پتروس پس  نیفتاده اتفاقی  هیچ  ، گوئی  گرفت اش خنده درست چون گذشته  نیز  روز  آن  

باشد. درست بهمین  را بیرون  شب آن  که  ست  خوامی میل  شادی آفرین بود. حتماً، با کمال  یش  برا 

کرد و   عوضراهایش  شد. لباسرد سالن ژیمناستیک  سبک واهائی  سرخوش و با گام نیز  کی  کیدلیل  

قه رکاب زد. اوضاع در اطراف او عادی بود.  دقیشروع کرد. سه  دوچرخه  زدن  رکاب  با  را  تمرین  

بودند که در سالن  و  امانند  کردند. بیشتر نیمه آماتورهائی  نمی مرین  ز روز ت ها در آن موقع اایحرفه 

.  کردندحتماً متلک و یا لبخندی نثار سه دقیقه رکاب زدن او می آنجا بودند  حضور داشتند. اگر  

ز  وراندا زنند و اندام خود را با دقت  میقدم  ها با غرور در سالن  د. آن و متفکر انها ساکت  ایحرفه 

خود تالش  ها با حرکات  خود اند. آن از بدن  ای ویژههای که در انتظار دریافت فرکانس کنند،مثل این می 

ز  ا تر زنده براحال   و در عین تر  ها ورزیده عضالت آنکنند که  القاء خود چنین   فیان کنند به اطرامی 

مدتی سعی کرد که همراه  کی  . کی ست آور ادشچنو ثانیا ً آمیز  اوالً توهیناست. رفتاری که  دیگران  

زدن سراغ  ز رکاب  اتر و بهتر بود. پس  او مناسبکند، ولی نشد. این وقت روز برای  ها تمرین  آن

و   را بکار گرفت بدنش  های ز ماهیچه گروه ا گروه  کرد. بترتیب   . دو ساعت تمرین کشش رفت ماشین  

خون در   گردش تازه کند.  کرد که نفسی  خسته شد، کمی مکث  تمرین  های مه کرد. نیر  وادافعالیت  به  

را در مشام اش  بدنش  تند عرق  گرم شد. نفس عمیقی کشید، بوی   و بدنشگرفت  شدت   هایش رگ 

  رااو  فتاد که  اسالی قیافٔه میان  مرد خوش به اش  کرد چشم تازه می فس  نکه  ای در لحظه احساس کرد.  

که  شت داتن  گشاد بود به تنش  که دو شماره به   رنگ همان  به و بلوزی   شلواری سیاه.  شتدانظر  زیر  

القی کند،  اش با نگاه آن مرد ت. سعی کرد نگاه شناسد" مرز نمی "فرهنگ شده بود  نوشته  آن  روی  

ست.  او را دیده  ادر جائی  قبالً    کرد که حساسطرفی دیگر خیره شد. ا دزدید و به ولی او نگاهش را  

ً نمی فرقی  دیگر؟   یا جائی  ژیمناستیک جا در سالن  این کجا،ولی   او هم مثل سایر مردان   کرد. حتما

کردند، به سالن  میتمرین  که  دختران جوانی  تن و بدن   زدن منظور دید  میانسالی بود که تنها به  

شد همه جا دید. او را فراموش کرد و به  افراد چشم چران را می ژیمناستیک آمده بود. این تیپ 

مرد وظیفه او نبود. بلکه بر عکس  آن خاطر آوردن  کرد. به  درستی تمرین خود ادامه داد. کار کامالً  

.  بنویسدرا زن  آن  سرگذشت  که  شت  خاطر بسپارد. او قصد دابه را  مرد بود که او   آن وظیفه  ین ا

در کنار بدنش  را ها  زمین دراز کشید، دست کمر روی بخش بود. به  لذتخیلی   یش تمرین برا   آخرین

تا آنجا  کرد  ز زمین بلند کرد و تالش  انست  توا میروی زمین گذاشت و پاها و باسنش را تا حدی که  

و در  شکم  روی  او  وی تمام فشار و نیرطریق  مکان دارد پاها را به سر خود نزدیک کند. از این ا  که

کرد.  نقطه او را نشئه می  نیرو در یک بخش بود. تمرکز  شد، که لذت  اش متمرکز می رحمانتهای  

ی خود را در  آورد. انسان عاشق تمام نیرو و انرژعشق نیز همین احساس را در انسان بوجود می 

ن انسانی را مالقات کند. سریع  کند. هنوز نتوانسته بود چنییک نقطه و روی یک انسان متمرکز می 

که همراه داشت سر کشید و در آن بعدازظهر، آرام سالن ژیمناستیک را  را  دوش گرفت. آب پرتقالی  

اش کرد. تن آرامش می   ز فکر دو روز تعطیلی آخرهفته احساس. ا ترک کرد و قدم به خیابان گذاشت
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رد قبرستان مشرف  واو  پیمود  خیابان را   عرض برگردد. خانه  به  خواست  نمی اش  شده بود. دل  سبک 

زرد رنگ گذاشته بودند. در چند  ُرز زیبای  گل  به کلیسا شد. در کنار مجسمه مریم مقدس چند شاخه  

ز پا در آورده  ضرب چاقو ا سیست را به متری همین مجسمه بود که مدتی پیش یک کله تراشیده را 

هنوز قاتل اش دستگیر نشده بود.  که  حل نشدٔه دیگر. قتلی  های ده مانند انبوه پرونای بودند. پرونده 

تکیه زد، نفسی عمیق کشید و   مردد بود که روی نیمکت بنشیند یا نه؟ باالخره نشست. به پشتی آن 

را زیر لب زمزمه کرد و  دختری در هاوانا" افتاد، آرام آن در تخیالت خود فرو رفت. بیاد آهنگ " 

 زمین ضرب گرفت.  همزمان با پا روی  
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 فصل بیستم

هم با مترو به شهر برود. کمی ناراحت بود و ناخودآگاه بیاد پتروس  ، آن آلینا عادت نداشت که تنها 

در کنار  غم شلوغی مترو، کسی  اشباع کرده. علیررا  یاد او ذرات مغز او  کرد که فکر و   افتاد. حس 

 د. با خود فکرکرد: جا نشسته بوکه پتروس آن نشست. مثل این او نه 

 چنین کاری با من کرد؟''  ''چرا؟ چرا 

در روزنامه خوانده بود که هر خودکشی در واقع فریادی برای کمک طلبیدن است. اگر چنین بود،  

راز کشید و جان خود را گرفت. شاید همین  پس چرا پتروس از او تقاضای کمک نکرد. جلوی قطار د

رفت که دوست جدید خود را مالقات کند.  بطرف شهر می  قطاری که او هم اکنون سوارآن بود و

ف  اطرابه و  ز قطار پیاده شود. خود را جمع و جور کرد  ا خواستمی  اشاش بندآمده بود. دل نفس 

که همه مردم دنیا  ینانان تنگ هم چپیده بودند، مثل  سن او چ جوان همو پسران  کرد. دختران  نگاه 

ها بود. با  اند. شاید حق داشتند! شاید دنیا برعلیه آن ئی کرده ها صف آرا ابل آن ها و در مقبرعلیه آن 

خوردن  مرده بود. غصه   کرد. پتروس  تغییر اش  اش بهتر شد و روحیه سن خود حالدیدن جوانان هم

باید  خاطر او هم که شده  زندگی کند. حتی به ؟ او باید  کرد. چرا خود را کشت نمی را دوا دیگر دردی  

بود  بکند. یک شب دیر وقت هنگام بازگشت از جشن شب لوسیا، پتروس به او گفته  را  این کار  

چنانچه اتفاقی برای من افتاد، تو به زندگی ادامه بده و سعی کن که خوشبخت باشی. آن شب آخرین  

کنیک درس  عالی تهایش که با هم در مدرسٔه شهر رفتند. یکی از همکالسی  د که با هم به باری بو

ها را هم دعوت کرده بود. آن  اش برپا کرده بود که آن خوانند جشن خصوصی در آپارتمان بزرگ می 

  ز او تقاضای رقص کردند. پتروس از این کهاهمه  خیلی خوش گذشت. آلینا زیاد رقصید. پسرها  شب  

د. همه زیاد  خور عادتش مشروب زیادیکرد و بر خالف بود احساس غرور می اش آلینا همراه 

نوشیدند. آلینا آن شب متوجه شد که گویا زیاد نوشیدن مشروب در بین دانشجویان دانشکده فنی  

خانه برگردند.  امری عادیست. مهمانی تا پاسی از شب ادامه داشت و مجبور شدند که با تاکسی به 

ز پتروس  کت ا ین هم خود داستان جالبی بود. رانندٔه تاکسی یک مهاجر بود. در همان شروع حرا

مختلف   هایرد که یک ساعت رولکس بخرد یا نه؟ و بعد کلکسیونی ازساعتپرسید که آیا دوست دا 

صورت نگرفت راننده شروع به  که معامله  . وقتی به او نشان داد. پتروس ساعت احتیاج نداشت 

باز. سپس  مجنسها ه اند و مردان آنفاحشه سوئد کرد. که آره همٔه زنان سوئدی  ز  ادگوئی  ب

ین  داد گفت، ا ها نشان می زیر صندلی جلو بیرون آورده بود و به آن ز  درحالیکه دیلم بزرگ فلزی را ا 

.  ز خود دفاع کنم ن اام که اگرکسی از پشت بمن حمله کرد، با آصندلی قایم کرده در زیر  این را برای  

ذیت کرده؟ در این موقع راننده فرمان ماشین را  ا ر را حین کا، تا حاال کسی تو  شوخی پرسید به آلینا  

ها نشان داد و با  رها کرد و بلوز کلفت خود را باال کشید و جای یک زخم بزرگ وعمیق را به آن 

 : قاطعیت گفت 

 ند''. این بیرون یک جنگله، همه وحشی ''ا

خواهد تو خوشبخت  ی من افتاد دلم م بعد از این جریان بود که پتروس به او گفت اگر اتفاقی برای  

 کرد. پتروس کار می تاکسی  ها، علیرغم مخالفت شدید پدرش روی  ز شب زندگی کنی. پتروس بعضی ا

به خریدن  جز یک مورد و آنهم عالقٔه شدید او  ، به شت ندا چندانی  ضعف در زندگی شخصی نقطه  

کرد، وام  ر و مادرش زندگی می پدکه در خانه  قیمت بود. بهمین دلیل باوجود این گران  های لباس
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نبود   مستقل زندگی کند، ولی مادرش راضی و  آپارتمانی کرایه کند   کافی نبود. قصد داشت دانشجوئی  

خواست کاری کند که  می اش نکرد. پتروس مادرش را خیلی دوست داشت و دل لفت می و شدیداً مخا 

ما  " را بداند با خود فکر کرد: که علت آننموجب آزردگی خاطر او شود. آلینا ناخودآگاه و بدون ای

اش طور بود. در یک لحظه فکری به ذهن ." همیشه همین هائی هستیم که از خود نوری نداریم ستاره 

اش  و نداشت. گوئی در حافظه آورد که هیچ ارتباط مشخصی با افکار چند لحظه پیش اهجوم می 

که قادر باشد علت و  بود، و گاهی بدون این   خبر بخشی وجود داشت که خود او هم از وجود آن بی 

کرد که  می تحمیل   اشرا به ذهنشد و افکاری  می ل  فعا  را دریابد، آن بخش از مغزش چگونگی آن 

کرد که شخص دیگری از درون او  فهمید. در چنین مواردی احساس می را نمی خودش هم علت آن 

که مطمئن شود که خودش است، جلوی  برای ایننیست، و  کرد که خودش  فکرمی  سر برآورده است. 

کرد. آن روز نیز در مترو همین کار را کرد. کیف خود را  می  رفت و چهرٔه خود را وارسی می آینه  

د و چندبار صورت خود را در آینٔه  باز کرد قوطی پودر صورت خود را بیرون آورد و آن را باز کر

از وجود خود مطمئن شود. وقتی خود را شناخت،   کوچکی که در پشت سر قوطی بود نگاه کرد که 

را به پشتی صندلی    اش راحت شد و آرام گرفت. سرش آن را بست و مجدداً در کیف گذاشت. خیال 

کی زودتر آمده بود و  بود، کرد. کی تکیه داد و خود را آمادٔه سرنوشتی که زندگی برایش تدارک دیده 

. نسیم خنکی از  ود. هوا مالیم بود و آسمان صاف در جلوی درب ورودی رستوران در انتظارش ب

های توریستی که در مقابل گراند هتل پهلو گرفته بودند، نظر افکند.  قایق وزید. به  جانب بندرگاه می 

ز این بود که شاه مهمان دارد و مهمان رسمی  اهای قصر پادشاه همه روشن بودند، که حاکی  پنجره 

هلم زیبا بود. گرچه شهر زادگاهش، شهر او نبود. ولی قرار بر این  حضور پذیرفته است. استکرا به 

بگیرد. زمان کافی پیش  و خو  کند عادت  بود که آن جا شهر او بشود. فقط زمان الزم بود تا به آن  

یش دست تکان داد. مانند دو دوست قدیمی یکدیگر را  آید. براو می را دید که بسمت ارو داشت. آلینا  

گذشت. هنوز زود بود و صف نبود. نگهبان  ها نمی تند، اگرچه مدت زیادی از آشنائی آن درآغوش گرف

ها برخورد کرد. بسمت پیشخوان  ز نظر گذراند، با خوشروئی با آن با دقت ا ها را  که آن ضمن این 

که در مراسم خاکسپاری  افتاد  اش به پسر جوانی  کی چشم جا کیرفتند. در آن ُکت و پالتوتحویل  

ز نگاه پسر فهمید که او هم او را شناخته است. رستوران خلوت و آرام بود. میز  پتروس دیده بود. ا 

  خود اختصاصبه را  میزبانی  ز همان ابتدا وظیفه  کی ا . کی ای سالن قرار داشت ها در قسمت شیشه آن

و صورت حساب را  ت  اوسداد. دو لیوان شراب سفید سفارش داد و برای آلینا توضیح داد که مهمان  

کرد و درآمد  کار می کی  او خواهد پرداخت. آلینا اعتراض کرد. ولی او مصمم بود و اصرار کرد. کی 

با هم به  کرده بود که  کی بود که پیشنهاد ین کی. عادالنه نبود. بعالوه ارفت می مدرسه  داشت. آلینا  

 بروند. رستوران  

 لم''. ز دیدن تو خوشحادونی چقدر ا''نمی 

همان  ای به های خود گرفت. من هم خوشحالم. لحظه در دست را  های آلینا  و دست کی این را گفت  کی

د  دانست که چه غذائی دوست داردار سفارش غذا شد. آلینا نمی کی عهده حالت ساکت باقی ماندند. کی

داد و  اهی با برنج سفارش  کی هم باالخره فیله مگذاشت. کی کی بعهدٔه کی و بنابراین سفارش غذا را  

 خود را توضیح دهد گفت: نتخاب  علت اکه  بخاطر این 

 خوریم''. ''بهتره غذائی بخوریم که خانه نمی 
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خود را  د که حواس  که در خود فرو رفتنسکوت برقرار شد و هر دو غرق افکار خود شدند، مثل این 

دانستند که باید تحمل کنند و  یگر نداشتند. می ز یکداصحبت متمرکز کنند. شناخت چندانی  ادامٔه  برای  

.  نداشتند  ر داشتند. عجلهدوستی صمیمانه و طوالنی قرا  احتیاط شروع کنند. در سرآغاز یک با  

شدند و هر لحظه بر تعداد  وران می ها شدت گرفت. مهمانان جدیدی وارد رستهمهمه در اطراف آن 

کی  ها تغییر کرده بود. کی ت گرفت. چیزی در اطراف آن شد. سر و صدا در سالن شدها افزوده می آن

 : تجربٔه بیشتری داشت، و گفت

 ''مبارزه شروع شد''. 

دعوت شدن. تمام    و به رقص  جلب توجه کردن  ز مبارزه، جلب توجه بود. مبارزه برایمنظور او ا 

ها وجود نداشت.  تنها در کنار بار نشستن، زیاد جالب نبود. گرچه چنین ریسکی برای آن شب را  

ها آن  مرتب به کی و شادابی و جوانی آلینا باعث شده بود که مردان جوان در سالن زیبائی مالیم کی 

ها بودند. دخترها  ز پسرتر ا خود نوعی بازی بود و در این بازی دخترها همیشه موفق ین  نگاه کنند. ا 

دانستند و  پسرها نمی نکته را  کردند. این  خواستند انتخاب می را که خود می  همیشه کسانی

 کی پرسید: فهمیدند. کی نمی 

 کنی؟'' ''یونان هم مسافرت می 

 ''هر تابستان''. 

 تونی یونانی حرف بزنی؟'' ''می 

 فهمم''. ''نه ... کمی می 

اش فتاد. بناگاه غم و عقدٔه چندین ساله احرف زدن که اتفاق عجیبی  کی شروع کرد در باره پدرش کی

و نزد او بگشاید،  اش را  در انتظار مالقات با آلینا بود که سفرٔه دل  که این همه سالاین ترکید. مثل 

کی حاال که لب گشوده بود پس چه بهتر هر آنچه که در پستوی سینه نهفته داشت بیرون بریزد. کی 

اولین بار  در مورد پدرش بلکه همه چیز، و هر آنچه بر او رفته بود را برای او تعریف کرد.  نه تنها 

تنها و  کسی اعتماد کند.  نکرده بود به  زد. در تمام طول زندگی جراتحرف میکسی  بود که برای  

که  مان زمان  ز ه در سینه پنهان کرده بود. ا اش را  ها، ننگ و نفرت وغمین سالکس در طی تمام ا بی 

همآنقدر برای خودش غیر  تنها هفت سال بیشتر نداشت. تعریف کردن هر آنچه بر او گذشته بود،  

ز  اتلنبار شده، و   اشگرانی در سینه اندوه  که چه  دانست  نمی هم  . خودش  آلینابرای  منتظره بود که  

سینمائی  های  نداشت. او در فیلماهی  کرد، آگمی اش سنگینی  که بر سینه حجم و سنگینی ُدمل چرکینی  

و  هرگز درد  طلبند، ولی  می  زنند و کمک چگونه فریاد می   ر هنگام وضع حمل دیده بود که زنان باردا

آن شب. بر زبان  کرد تا  درستی درک نمی به بودند   ها در آن لحظات بحرانی گرفتارش که آن رنجی را  

ز ا، بخشی  ز درونشاکشنده بود. جسمی  او  برای  درد زایمان  همه رنج و درد، مانند آوردن آن  

کرده بود، لجام گسیخته  پنهان   اشدر پستوی قلب را  آن آن زندگی کرده بود و  با  ها  لساکه   وجودش 

ها  ، کودکی همه محدودیت کند. شیئی، جسمی میبود و بیرون ریخت. درست مانند زنی که وضع حمل  

ین و  خواست بیرون بیاید. و در مسیر خود هر آنچه که تاریک و چرککرد و میپاره  را    و زنجیرها

کرد.  نمی  سنگین احساسرا دیگر  ز گفتن باز ایستاد. خود  اکی  ریخت. کی میبیرون  رنده بود را  باز دا 
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ز هرچیز از  ابیش  نبود، بلکه   متعجب و  ناراحت  را پیش آلینا گشوده بود  اش دل از اینکه سفرٔه  

 بود. با خود فکر کرد: اش متعجب  سالهچندین   سکوت

 رند که برای کسی درد دل کنند''. ها نیاز دا ی است که انسان''طبیع

که  داد و همانگونه  می  او گوش های حرف به  بگوید  چیزی  که  بدون این  ای ساکت شد. آلیناچند لحظه 

اش فرو  خفیف های هق داد که هق   ریش کرد و دلدا زش نوارا  او  بود موهای  نوازش کرده  را  او  کی  کی

نشست و آرام گرفت. بالفاصله رقص شروع شد. صدای موزیک تا حدی بلند بود که گفتگو ناممکن  

اش متوجه آلینا بود، پیش آمد و او را به رقص  بود. مرد جوانی که از پیش از شروع رقص نگاه

با عالمت   کیکی  کرد.  ، نگاهشتدا  برلبکه با چشمانی اشک آلود لبخندی  کی  نا به کی دعوت کرد. آلی

 به توالت زنانه برود که آرایش  اش را بپذیرد. خود او قصد داشت سر به او فهماند که دعوت 

  شده بود را سر و ای خورده زن کتک  اش مانند  را که درهم ریخته شده بود و قیافه هایش  چشم

های  اد و شکلکدحرکت میجوان رقصندٔه بسیار بدی بود. بی هدف تنش را  سامانی بدهد. شوالیٔه  

ز حرکات او  سرانه بود. آلینا از یک زندگی سبک ناشیانه ا آورد که گویا تقلیدی معنی در می بی 

هرچه زودتر   ستخوااش می ز دست داد. دل ش نیامد و آن تمایل اولیه را در رقصیدِن با او ا خوش

ز گاهی به  ا وقت بگذرد. هر ا رقصید تمی میلی  موزیک قطع شود که به سر میز خود باز گردد. با بی 

تکان در وسط پیست رقص با چشمانی خندان خود را  و  ر نشسته  داچرخ  صندلیروی  که   مرد افلیجی 

 کرد. آلینا فکرکرد: داد، نگاه می می 

 خود را بپذیرند''. نیستند مشکالت و ناتوانی   هائی هستند که حاضر''انسان

خود او بود که  ین آن مرد افلیج را در آغوش بگیرد. در واقع ا  خواست جلو رفته واش می خیلی دل 

کرد، خیلی بد  رقصید نگاهی  که با او می نی  درآغوش بگیرد. به جوارا  و ا  کسی  نیاز داشت 

  خواست می  که روی صندلی چرخدار نشسته بود بهتر بود. تازه ز مردی  اش ارقصید. ولی قیافه می 

شد. جملٔه   و ریتم آن بسیار سریع منو بغل کنی، که موزیک عوض شد  تونی  ، می به او بگوید؛ ببین

نرژی  ا نداخت و با رقص اقورت داد و سرحال و نشئه خود را وسط پیست  اش را  ناگفته 

ای گداخته تبدیل شد و آن  آن ریتم سنگین کرد. وجودش به گلوله دن با  شروع به رقصیای العادهخارق 

رهای مالیم و کسل با  درون او  که به ناحق و با فشار در  نی  جوا  و شور  نرژی همه ا  ًِ کننده به  آن ِق

سر وجودش گسترش یافتند. چون قوئی مست به رقص  بند کشیده شده بود، رها شدند و به سرا 

رقص  و بقیه نیز که در پیست ز اا  رقصید قدمی به عقب رفت و به پیرویمی او ه با  کدرآمد. مردی  

ر نشسته بود، کنار رفتند و محو تماشای رقص او شدند.  که روی صندلی چرخدا بودند، حتی مردی  

کرد  فش تشکیل شد که مرکزش او بود. لرزش موزون پیکرش حکایتی را تعریف می در اطرا ای دایره 

ه در  رسید ک کند. بنظر می دانست چکار می مٔه حاضرین مشتاق شنیدن آن بودند. خودش نمی که ه 

خود، با  بود که در پیست رقص با خدای  که تنها او  یندید. مثل ا دیگراست. دیگران را نمی دنیائی  

ره  رقصید. باالخاش می زندگی خویش، و برای زندگی   رقصید. در سوگ کسی و سرنوشت خود میبی 

رقصید چنان با  یکه با او م ز حرکت باز ایستاد. مردی  با توقف موزیک او نیز خسته و فرسوده ا 

و  اش بند آمده بود  و سخت بیماراست. زبان اکه گوئی  یت کرد  سمت میزش هدا احتیاط او را به 

والت زنانه  معمول در جلو در ت طبق . دانست که چه بگوید و چه بکند. گرچه ضرورتی هم نداشت نمی 

ل  طوقدر  ین ا کنند که چکار می توالتداخل  ها خانمفهمید که  بشه  شده بود. مشکل   تشکیل طویلی   صف 
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. آنجا  توالتبه   تا رفتن ست مهمتر ایشان  برادر صف   یستادنا  که  اینجاست دهند. و تازه جالبمی 

اند، هم حرف  ها بوده نی که با آن نند. حتماً درمورد مردا زگپ می با هم   هر دری ز  یستند و ا امی 

نیاز چندانی به معاشرت   آن شب کی . کی همدیگر اعتماد دارندصف توالت خیلی به  ها در زنند. خانم می 

کرد. بنابراین ترجیح داد که بیرون از صف در نزدیکی پیشخوان تحویل  ها در خود احساس نمیبا آن 

جا بود که مرد جوانی را که در مراسم خاکسپاری دیده بود، دوباره دید.  در آن لباس منتظر بماند. 

 آمد: جلو

 ''سالم''. 

دقت اصالح  مشکی، و پوست صورت به  تری داشت. موهایش  نگاهش کرد. از نزدیک قیافٔه جذاب

روپاست.  مردان جنوب اچهره   هایز ویژگی اها صاف و کبود رنگ بودند، که  در روی گونه اش شده

 یدند. درخشاش می اش در چهره درشتهای  اش با مردمک های فوق العاده سیاه چشم

 یم، مگه نه''. ا''سالم. ما قبالً همدیگر را دیده

 به آن راه بزند و اظهار بی اطالعی کند. که خود را   شت کی دوست نداکی

 آد''. ''یادم می 

 کی پرسید: ز کی جوان ا

 ؟'' شناختیمی ''پتروس را  

 ز تو بکنم''. ستم چنین سئوالی اخوا''من می 

داد. مردم در  یش توضیح روز برا در آن  را  و علت حضور خود  فه  سریع گفت و وظیین جمله را  ا

شدند که یا  ظاهر می رفت و آمد بودند و صحبت کردن مشکل بود. مرتب کسانی در جلوی پیشخوان  

 گرفتند. می را  خود   داند و یا لباسلباس تحویل می 

 ؟'' نیم شه، همدیگر را ببیکه رستوران تعطیل می تونیم دیرتر؛ وقتی ''می 

ها بود که  که مدت رسید. حتی بیشتر، باید گفت ُمضطرب و ناراحت بود. مثل این می ناراحت بنظر 

کی کمی مکث کرد و  ی مرگ آن پسر با کسی صحبت کند. کی منتظر چنین موقعیتی بود که در باره 

 ت: گف

 ام''. جا آمده ین''من تنها نیستم، با دوستم ا

 شناسه''. زد. منو نمی ع به او زیاد حرف می دونم. آلینا. پتروس راج''می 

 کی باز کمی فکر کرد و گفت: کی

.  رم چیزهای بیشتری راجع به پتروس بدونم هم با کمال میل عالقه دا شه. منحاال ببینم چه می 

 : اش را پیش آورد و گفتستد

 ''گیانیس. اسم من گیانیس است''. 
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مضا  ای را است داد، که مثل این که موافقتنامه اش را جلو برد و با او طوری دکی نیز دست کی

 اش گرم و خشک بود. اند. دست کرده

 ''کاترینا''. 

 کرد. تعجب کرد. او را صدا می  کرد که پدرشاولین باری بود که از اسمی استفاده می 

 ''کاترینا''. 

 دو باره تکرار کرد که مطمئن شود که اسم خودش است. 

 ترینا''. بینیم، کارو می ''پس همدیگه 

شت کرد که گیانیس قصد  کی از این عمل او چنین بردا را رها کرد. کی   گیانیس بالفاصله دست او 

وفق نشده بود  که مز ایناای  لحظهشته است. برای  را ندا تور کردن او  که قصد   بفهماند  داشت به او 

دو  در ورودی رستوران  وی  خود جلب کند آزرده شد. در همین لحظه در صف جلبه تا نظر پسرک را  

هائی بلند بیرون رفت که به دو نگهبان جلوی در  نفر درگیر شدند. گیانیس باسینه سپر سریع و با گام

ز درگیری  است که  هائی ا یپ جوان ز آن ترا دنبال کرد. معلوم بود ا کی با نگاه رفتن او  کمک کند. کی 

بود که دو روز آخر هفته را تعطیل  بار  اولینها این  دت اش نرفت. بعد از مرند. دنبال هیچ ابائی ندا 

او هم نیز متقابالً دست تکان داد. مانند دو  . آلینا برای او دست تکان داد و  برگشت سالن بود. به  

شب  کافه اُپرا یکسان بودند. آن هاییستاده بودند. شب ا ه دوست که در دو سوی ساحل یک رودخان 

سرشناس بود.  های که محل رفت و آمد آدم  نی لوکس ها بود. رستوراشب  نیز شبی مانند بقیه

شدند. هرآشنائی حکم سفری کوتاِه  رقصیدند و با هم آشنا می نوشیدند، می خوردند، می آمدند، می می 

آن شب برای آلینا  رفت. ولی  ت. صبح روز بعد هرکس پی کار خود می داشلذت بخش و یک شبه را  

که توانسته بود در نمایشی  ز این ز خودنمائی خود بود. سرمست ا بود. او سرمست ا ای دیگر بگونه 

مشهور یکی یکی  های گرچه نه به بلندای یک باله، خود را در چنین رستورانی نشان دهد. چهره 

بود که اخبار   کردند. یکبار نوبت خانمی روشن می شنائی جمال خود سالن را  شدند و با رورد می وا

کانال دو  های ز برنامه ا  یکیخواند، دفعٔه بعد نوبت مجری  در کانال چهار تلویزیون می را   هوا

ز شخص ناالیقی بود، و یا  ا شدنر  ای که شهرتش را مدیون باردا هنرپیشه تلویزیون و یا فالن  

.  ذا که ا ز دومین همسرش جدا شده بود که با همسر اولش ازدواج کند و قس علیه اییشه هنرپ 

دادند و  ها می کردند. بهترین میزها را به آنها پذیرائی می کارکنان رستوران چون شاهان از آن 

 هایچهره ین  شدند. آلینا حرکات از مهمانان برای گرفتن امضا دورشان جمع می ابالفاصله چند نفر  

هائی  لیرغم تمام تفاوت ها عشت. همگی آن اطراف ولو بودند، زیر نظر دا هایدر میز معروف را که  

در نگاه  حرص و دریدگی بود که   که با هم داشتند، دارای یک وجه مشترک بودند، و آن نوعی 

تند و با هیجان و ادا  داشقیمت بتن  نگراهای شد. شاید چنین نبودند. اغلب لباسشان احساس می اهمه 

رقابت با یکدیگر مشغول بودند. مثل  به کردند و در خودنمائی  ز خود تعریف می فراوان ا ر  و اطوا 

ستند خالی کنند. چشم دیدن یکدیگر را نداشتند. این  خواشان را می ادوران کودکیهای که عقده ینا

ز پا  کرد که ا نائی نداشتند. احساس  او خواهای  ه با خواستاساسا ًداشتند که  هائی  ها خواسته انسان

کی  تا دیده شود؟ کی  خواست اش می او هم دل ه آنجا آمده بود؟ آیا  چدرآمده و خسته شده. برای  

ریشی که معلوم بود پنج  سبی و  با موهای دم ا که مردی  بپرسد،  کی را  چطور؟ خواست نظر کی 
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کی نشست. هر دو به او  ها آمد و بدون کالمی در کنار کی یز آن شد که اصالح نکرده، جلو مروزی می 

یک عکاس  یشان  داد اآورد که نشان می ش یک کارت ویزیت طالئی بیرون  خیره شدند. از جیب

کی با خونسردی کارت را گرفت و ریز ریز کرد. مرد ناراحت نشد. ولی با  خارجی تشریف دارند. کی 

کی که عصبانی شده  میز را ترک کرد. کی گرا( هستند و  بی )همجنس ز آنها پرسید لزای تلخ اخنده

 لند، تا حدی که آن مرد بشنود فریاد زد: بود، با صدائی ب

 ''حرامزادٔه کونی''. 

خواست اش می کی خیلی منقلب شده بود. دل این گفتٔه او تنها موجب خندٔه مجدد آن مرد شد. کی 

کرد. آن همدلی  زعالقٔه چندانی به ماندن در خود احساس نمی جا را ترک کند. آلینا نی هرچه زودتر آن 

هم احساس کرده بودند، از بین رفت و آفتابش غروب کرده بود. دیگر  که آن دو سرشب نسبت ب

.  خانه بروند که شاید خاطرات دلچسب سرشب را در گنجینٔه قلب خود حفظ کنند اش بود به وقت 

کی دست تکان داد و به او فهماند که منتظر  یس برای کی خود را گرفتند، گیان های  که لباسوقتی 

 اوست. 

 ''منتظر نباش''. 

ز یک گذشته  فتاد. بیشترعصبانی شد. ساعت اگفت و بالفاصله یاد دست گرم گیانیس ا کی این را کی

وزید. دو دختر جوان  بود. هوا طراوت و دلچسبی سرشب را نداشت. سوزی سرد از جانب شرق می 

 کی گفت: ی مردد و سرگردان در مقابل هم ایستاده بودند، که کی ابرای لحظه 

 که عصبانی شدم''. ز این ''متأسفم ا

 اش را بوسید. آلینا نگاهش کرد و سپس کمی روی انگشتان پا بلند شد و گونه 

 که تو دوست منی''. ''شب خوبی بود. خیلی خوشحالم از این 

که وجود این دختر برای او خیلی با  احساس کرد و در دم دریافت  کی نفس گرم او را بر گونٔه خود کی

ها بی حکمت  چرا و چطور، ولی یقین حاصل کرده بود که مالقات آن  ست. گرچه نمی دانستارزش ا 

تا ایستگاه مرکزی مترو همراهی کرد.  را  کی آلینا  باقی نمانده بود. کی گفتن  برای  چیزی  . نبوده 

ز  اکرد به آنجا رسیدند. قطار انباشته از جوانان  که سرویس آخر حرکت می ای درست در آخرین لحظه 

 زدند. های مختلف با هم حرف می زبانژادهای گوناگون بود که به ها و نملیت 

 های زیبای زیادی متولد خواهد شد''. در آینده بچه " 

 که به این فکر بود، تصمیم گرفت به کافه اپرا برگردد. کی در حالي کی

 زنم''. ''فردا برات زنگ می 

 ام''.''درس دارم. تمام روز خونه 
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که نشست شروع کرد تا آنچه را که  ر قطار شد. بمحض اینی گفت و سوا کین را در پاسخ کی آلینا ا

آمدند  کالم در نمی تا به  او بود. وقایع و اتفاقات   عادتین  بود برای خود تعریف کند. اآن شب گذشته  

 کردند.  پیدا نمی معنای واقعی خود را  او  برای  
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 فصل بیست و یکم

ز رفتن به آپارتمان او نگران نبود. خود او هم  کی احیاط بود. کی پارتمان در طبقٔه سوم مشرف به آ

ز خیابان  ز سرباالئی بعد ا کمی باالتر ا ( ۷۰رفت. گیانیس در خیابان کروک ماکار، ) می  طرف  به همان 

بار  که دانشجوی مدرسٔه پلیس بود، یک ای شناخت. در دوره کرد. آن منطقه را می ی می زندگ کمربندی 

ن کارآموز مسئولیت تحقیق پیرامون پروندٔه یک قتل را که در آن منطقه اتفاق افتاده بود، بعهده  بعنوا

و قاتل   ای که انگیزه های زمین ورزشی خفه کرده بودند. پرونده داشت. دختر جوانی را در کنار نرده 

 آن هرگز پیدا نشد. 

 ای؟''''گرسنه 

 با سر پاسخ منفی داد. 

 خوام''. ن چای می ''اگر باعث زحمت نیست، م

 گیانیس گرسنه بود. 

 خوای سوپ ماهی را مزه کنی؟ خودم پخته ام''. ''مطمئنی نمی 

 کی با مهربانی به او نگاه کرد. کی

 گرفته ام''.   ز یک ماهیگیر در میکونوس یادرا ا''عالیه. پختن آن 

شت  گذاوی میز می ها را رکرد و بشقاب و قاشق و چنگال که سوپ ماهی را گرم می گیانیس در حالي 

 کی پرسید: رود. کی ها برای کار به یونان میبرایش تعریف کرد که تابستان

 خوای برگردی یونان زندگی کنی؟'' ''می 

بینیم ...  جاست ... گرچه زیاد همدیگررو نمی ینمادرم ادونم ...  خونٔه خودم نمی  ''نمی دونم. یونان را

 ست''. جاولی بهر حال این 

 ای، در دست برگشت. من رفت و با عکس زن میانسالی با چشمانی درشت و قهوه به اتاق نشی 

 ینه''. ''ا

 ''خوشگله''. 

اند. سوپ  اش خوشد براحتی در چهره ش را می کی خوشحال شد. خوشحالي ز این گفتٔه کی گیانیس ا 

رد، معهذا  ز آن مزه ک ر بسیار کمی اکی مقدا ماهی که درست کرده بود خیلی خوشمزه بود. گرچه کی

 کی با خنده پرسید:اش مالید. کی روی نانکره  ای ز مزٔه آن خوشش آمد. گیانیس ذره ا

 ''رژیم داری؟'' 

 ''تو هم خوشگل هستی''. 
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ز بودن در  یشان را خوردند. او با کمال تعجب اغذا  کی جوابی نداشت که به او بدهد. در سکوتکی

خواست سکوت را بشکند. چایش  اش نمی گران بود. دل کرد. نه عصبی و نه نآنجا احساس راحتی می 

 کرد. خودش آب نوشید. ز او پذیرائی می سرد شده بود. گیانیس خیلی راحت ا 

 ''فردا مسابقه دارم، باید احتیاط کنم''. 

 ''ای؟''چه مسابقه 

 خواد بیای؟'' ات می ''کاراته، دل 

 زنید؟'' ''جدی همدیگر را می 

 ''آره''. 

 ترسی؟'' ''نمی 

 را''. ''چ

 دی؟'' مسابقه می  ''پس چرا 

 خوای؟'' می   سوپخواد ترسو باشم. بازهم  ام نمی که دل ''برای این 

های مسابقه  نشیمن آفیش سفره را سریع جمع کرد و با هم به اتاق نشیمن بازگشتند. بر دیوار اتاق 

 شد. ها دیده می در اغلب آفیش  سم او چسبانده بود. ا را

 اید باشی''. باز خوبی ب''کاراته 

 اش رسیده که مسئله اصلی را مطرح کند. کی احساس کرد که وقت گیانیس جوابی نداد. کی 

 دونی؟ چرا خودکشی کرد؟'' ''حاال بگو ببینم از پتروس چه می 

 رزان قیمتی در مقابل او نشست و گفت: گیانیس روی مبل ا 

 ز کجا بدونم؟'' ''ا

 ''فکر کردم شاید شما دوست بودید''. 

 دونم''. دوست بودیم ... ولی دوست بودن به این معنی نیست که من همه چیز اونو می  ''آره 

 دونی؟'' ''واقعاً نمی 

هایش بشود. و این  به گفته کی این جمله را طوری بیان کرد که او کامالً متوجه عدم باور او کی

ز مدت کوتاهی  و بعد ا گیانیس شد. سریع از جایش بلند شد و به آشپزخانه رفت. ر  برخورد باعث آزا

ای گیرانداخته و بزودی  در بد مخمصه را  کی فهمید که او  با یک لیوان بزرگ آب به اتاق برگشت. کی 

هائی بود که حاضر به صحبت  او از آن تیپ جوان کند. فقط کمی احتیاط الزم بود. چرا که باز می  لب

، بلکه بیشتر در سیمای یک زن با او  با پلیس نبودند. بنابراین تصمیم گرفت نه در هیبت پلیس
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برخورد کند و او را به حرف بیاورد. اجازه گرفت که به توالت برود. در توالت همٔه وسائل با نظم و  

در آن اتاقک کوچک بدون پنجره همه چیز تمیز بود و برق  ترتیب خاصی سر جای خود قرار داشتند. 

چک پشت آینٔه حمام را باز کرد. هیچ چیز غیرعادی  شت؟ سریع ُکمد کودازد. آیا او دوست دختر  می 

داروی دوپینگ. تنها چند قوطی قرص ویتامین در آن بود و یک مجله  در کُمد نبود. نه آمپول و نه  

های شانه کرد و با پشت دست چند قطره ادکلن پشت الله ود. موهایش را  سلاير در کف توالت افتاده ب

 ، گفت: اش زد. وقتی از توالت برگشتگوش

 ز پتروس حرف بزنی''. ''اگه دوست نداری، الزم نیست ا 

 ایش به او نگاه کرد و سپس با زبانی ساده گفت: گیانیس با چشمان بزرگ قهوه 

 ''خیلی بدبخت بود''. 

کی با چیره دستی تمام در  که تصمیم داشت که چیز دیگری نگوید. کی ین. مثل ا دوباره ساکت شد 

 ر کرد. روی هم انداخت و تکرامقابل او نشست، پاها را  

 ز مسابقه فردا برام تعریف کن''. ''ضرورت ندارد راجع به پتروس حرف بزنی. ا 

 ز جا برخاست و گفت: گیانیس بناگاه ا

 گرا بود، خوبه؟'' ''همجنس 

اش کرد و بالفاصله فهمید که گیانیس از آن دسته جوانانی است که  کی نگاهکوت برقرار شد. کی س

ز جوانان فرهنگی  دسته این اگرایی هنوز ٌحل نشده. در دنیای رشد کرده که پدیدٔه همجنس در محیطی 

کثیف و پست   ها موجودیگرا در نظر آن همجنسو  دادند نوعی ننگ می  را ست که دگرجنسی  حاکم ا

عجب آور  کی تز جوانان، یک مرد باید یک مرد باشد. برای کی ین دسته اا شود. در دنیایمحسوب می 

اش خطور کرده بود.  نبود. این سئوال در همان اولین مالقات و گفتگوئی که با آلینا داشت به ذهن 

 هایش گفته بود: آلینا در صحبت 

 ''او مثل بقیه پسرها نبود''. 

 کی فکر کرده بود: ز کی رو همان

 ''پس او چطوری بود؟'' 

 های گیانیس نگاه کرد و محکم گفت: راست به چشم

 کنیم''. قرون وسطی که زندگی نمی ''ما تو 

شد ... پدر و مادرش از خجالت  ''نه ... ولی پتروس یونانی بود ... اگر این موضوع افشا می 

کرد ... حتی دوست دختر هم گرفته بود  نهان می ین موضوع را از همه پبهمین خاطر او ا . مردند می 

ز  ... ولی ادامه این وضع در درا   بود. دوست دخترش را هم خیلی دوست داشت... شانس آورده  

کرد منو به پدر و مادرش  پذیر نبود ... من بهترین دوست او بودم ... ولی جرأت نمی مدت امکان  

ها ز دید آن زرگی در سر داشتند ... و من ا ش آرزوهای ب معرفی کنه ... پدر و مادرش برا 
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هستم ... پانزده ساله بودم  خودی  آدم بی  ها من توانستم دوست مناسبی برای او باشم ... بنظر آن نمی 

 ها باشد''. توانست دوست مناسبی برای پسر آنکسی مثل من نمی ...   که مدرسه را ول کردم 

 دو مرتبه روی مبل نشست. 

 نستند؟ شاید کسی به این دلیل او را تحت فشار قرارداده؟'' داموضوع را میین ها ا''خیلی 

 دانستم''. می را    ین قضیه ''نه ... فقط من ا 

 ''شما دو تا یک جفت بودید؟'' 

گرا نیستم ... ولی او عاشق من بود... خودش این  گیانیس با سر پاسخ منفی داد. نه ... من همجنس 

گرا نیستم ...  شتم ... ولی نه آنطوری ... نه، من همجنسرا دوست دا  هم اوگفت ... من  طوری می 

تونستم ... علیرغم اینکه دوستش داشتم، ولی برام خیلی سخت  می بار تالش کردیم ... ولی من ن یک 

افتخار   بم ... بهش تونستم با برادر کوچک خودم بخوا بود... مثل برادر کوچک من بود... نمی 

 اومد. ... خیلی باهوش بود ... خیلی با سواد بود''. خیلی خوشم می  کردم ... از او می 

 کرد؟''''آلینا به او شک نمی 

 دونم''. نمی  ''من 

 با درماندگی آهی عمیق کشید و ساکت شد. 

 کی نگاهش کرد و پرسید:کی

 شه؟'' ات براش تنگ می ''دل 

 گیانیس به باال نگاه کرد. 

زش را  که را اینه که اینقدر قضیه را پیگیری نکنی ... او بخاطر این  بکنی تونی که می ''بهترین کاری  

 اش آرام باشه''. ر روح اینقدر تحقیق نکن ... ولش کن بذا کرد ...  رد خودکشیسربسته نگاه دا

اش احساسکه  ز این کی مغشوش شده بود. آیا خود او نیز ا ساکت شد. فکر کی ین را گفت و دوباره ً ا

ها پرسید که آیا  از آن  به شوخی مرد غریبه   آنکه  ترسید؟ چرا وقتی نمی  یر دخترها تفاوت داشتبا سا

بلند شد که برود.   شت؟ و عصبانی شد؟ چه احساسی نسبت به آلینا دا اند اینقدر برآشفته  لزبی آنها  

ایستاد و با کلماتی  در مقابل گیانیس  که راه بیفتد درست بجای اینحداقل اینطوری فکرکرد. ولی  

 شمرده از او پرسید: 

 ها هستم؟'' ''بنظر تو من مثل لزبی 

او برد.  بسمت خود کشید و سرش را به میان پاهای  پس او را  اش گرفت و ساختیار خنده گیانیس بی 

را   هایشلب و سر و را گرفت  او  گردن    کی نه تنها تالش نکرد که خود را رها کند، بلکه با دستکی

ز زمین  که ا ئی  صداکه بیدار شد ساعت یک بود. اگر سر و  میان پاهای خود فشار داد. وقتی بیشتر  

دادند دخترانه با هم مسابقه می خوابید. دو تیم فوتبال  نبود، مسلماً بیشتر می ( ۷۱ز دام )فوتبال زینکن 
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ها او را از خواب بیدار  هران و برادران آن والدین، مربیان و خواهای  از تشویق ناشی  و سر و صدای  

 روی میز آشپزخانه یادداشتی دید که روی آن نوشته شده بود: . کرده بود

 ن ورزشی سولنا هستم. مسابقه ساعت دو شروع میشه. گیانیس''. ''من تو سال

کی با محبت و عشق به  خطی بچگانه یادداشت را نوشته بود. کی گیانیس با حروفی درشت و دست 

میل بود. تمایلی به  توانست سر موقع به سالن برسد. بیکرد می کاغذ یادداشت نگاه کرد. اگرعجله می 

که  ببیند. همین در حال کتک کاری را  ست او  خوااش نمی کرد. دل در خود احساس ن عجله کردن 

که در  ای آینه هم زیاد بود. در مقابل  ز سرش کند ابازی می نست او در رختخواب چگونه عشق دامی 

ز نگاه  ها بود که ا یستاد و پیکر بلند و عریان خود را در آن ورانداز کرد. سالراهرو نصب شده بود ا 

ز دیدن خود در آینه خوشحال شد. احساسی لطیف در  هراس داشت. ا   تن خود در آینه  کردن به

.  های خاص یک زن یژگی وجودش بحرکت درآمد. او زیبا بود، بعالوه یک زن بود. یک زن با تمام و

های زیادی برای  لیوانی بزرگ قهوه درست کرد روی تخت دراز کشید و به آلینا تلفن کرد. حرف 

   گفتن داشتند.
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 فصل بیست و دوم

زش  نوا خواست او را  می  اشکی در کنار او خوابیده بود. دل بیدار شد. کی گیانیس صبح زود از خواب  

چهار ساعت بیشتر به شروع مسابقه نمانده بود. منصرف شد. گرچه  نداشت، وقت زیادی  کند، ولی  

بود. فقط کافی بود خودش را  داشت. جای نگرانی ن کم خوابیده بود، ولی بدنش قوی بود و عادت 

کُرن فلکس با دو لیوان قهوه خورد و نگاهی به روزنامه  ترش و  ماستخوب گرم کند. یک بشقاب  

اش را که تازه شسته و بدقت اطو کرده بود مرتب  مسابقه های  لباسز صبحانه  صبح انداخت. بعد ا

شتی برای  حساسیت داشت. یادداایش  هلباسکرد و در ساک ورزشی جا داد. به تمیزی و مرتب بودن 

داشت همیشه قبل  مادرش زنگ زد. به این کارعادت  شت و به  کی نوشت و سپس گوشی را برداکی

ز لحن صدایش بالفاصله متوجه شد که کس  زد. مادرش ا مادر زنگ می به  بایدای از هر مسابقه 

 ر بود پرسید: زغرودیگری نیز در اتاق اوست. مادر با صدائی که سرشار ا

 ''دختری پیشته؟'' 

 ''آره، خوابیده؟'' 

 ''سوئدیه؟'' 

 تونه حرف بزنه''. ''نه، آره ... پدرش یونانیه ... ولی یونانی نمی 

 ده کالس خصوصی ... خوشگله؟'' ''عجب ... پس اوم

 ''خیلی''. 

 اش هستی؟'' ''عاشق 

 ''دیروز با او آشنا شدم''. 

 خیلی زود پیش میره''.  ''عجب ... تو این دوره و زمونه کارها 

 ''مامان، امروز مسابقه دارم، ... وقتم کمه باید برم''. 

 اش''. ''یه روز بیارش ببینم 

 م ... حاال باید برم''. کنی''باشه ... بعداً راجع بهش صحبت می 

 ''خیلی خوب ... دعای من بدرقٔه راهت پسرم''. 

ان مادرش بشنود. دعای مادر حافظ او بود.  ز زبخواست ااش می ای بود که گیانیس دل ین آن جمله ا

گرم  فتاد. دل اشد که برایش هیچ اتفاقی نمی شنید، مطمئن می از زبان مادر می جمله را  ین  هروقت که ا

 کرد:ر می جمله را تکرا ین  ادر پایان هر مالقات و گفتگوئی   شد. مادرش می 

 "دعای من بدرقٔه راهت پسرم." 
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داد. ولی  ز او قول گرفت که احتیاط کند. همیشه همین قول را به مادر می مادر نگران بود. و ا

فهمیدند. گیانیس در  می که مسابقات او را از نزدیک دیده بودند معنی این حرف او را خوب کسانی

به "گاو وحشی" معروف بود. در مسابقه مثل یک حیوان وحشی بود.  بین طرفداران ورزش رزمی  

شد می برد. چنان درگیر  می الینقطع به حریف یورش  مالحظه و  آمد. بی ه نمی تحت هیچ شرایطی کوتا

ده بود و فقط خودش از آن آگاه  که مرتکب نشجرم گناهی  خود را به شت جسم و جان  که گویا قصد دا 

بود.  رفته  کرد. دوران طفولیت او تا پانزده سالگی بخوبی پیش  بود، تنبیه کند. خود را تنبیه می 

خانوادٔه کامالً معمولی در حال رشد بود. کار    که در یک دیگر  های بود مثل خیلی از نوجوانی  پسر

اصلی او اطالع دقیقی نداشت. در یک آپارتمان   ز حرفهٔ رفت. گرچه هیچکس امی  پیشخوب   پدرش 

کردند. مادرش سرحال و خوش اغلب هنگام  زندگی می ( ۷۲بزرگ و روشن در خیابان تیمرمن )

او نیز دبیرستان  کرد و  های عاشقانه زمزمه می شپزی در آشپزخانه زیر لب برای خود ترانه آ

های همکالسی  و  سیاه بنامد. معلماو را کله  رفت. هیچکس جرأت نداشت با تحقیر به نگاه کند و یا می 

شت. فونگ در  خیلی دوست دا   کرد،کاراته تمرین می که  را   بنام فونگ پسر چینی  ؛ بویژه یک  راخود  

روز گیانیس را با  کرد. یک می قع بود، تمرین  وا ( ۷۳پاول )در خیابان سنکتکه  آموزشگاه کاراته  

جالب نبودند. تکرار بی وقفه یک مشت حرکات غیر  یش اصال ً برا ها . تمرین خود به تمرین برد 

کامالً حرکات  ودند. بنظر او انجام آن  کرده ب اشبرد و حسابی خسته ضرور که حوصله او را سر می 

که نوبت به نبرد تن به تن رسید، خیلی  ، وقتی غیرالزم و کسل کننده بود. بعد از پایان تمرینات بدنی 

تن که اصطالحاً  نبرد تن به  تمرینات بدنی به  بجای  اول  ز همان  که اخواست  اش می خوشحال شد. دل 

اولین جلسه، پیشنهاد کرد که با فونگ که قدی کوتاه  دازند. در همان  به تمرین فایت معروف بود، بپر

چنان او را ضربه کرد  که شروع کند، فونگ از این کرد. ولی قبل   داشت، مسابقه بدهد. او هم قبول 

که بیهوش نقش برزمین شد. هفتٔه بعد او دوباره در سالن تمرین حاضرشد. روزی که از پدر و  

 ی پرداختن شهریٔه کالس کاراته را کرد، پدرش خیلی خوشحال شد و گفت: مادرش تقاضای پول برا

 تونی محافظ شخصی من بشی''. ''عالیه، در آینده می 

نیاز داشت، چرا که یک ماه بعد پلیس جسد او را در یک کیسٔه پالستیکی   به چنین محافظی واقعا ً 

دستگیر نشد. هیچکس نفهمید که  که قاتل آن هرگز پیدا کرد. قتلی  ( ۷۳سیاه در بندر هماربی )

مهاجر شایع بود که  های جامعٔه یونانی را بقتل رسانده بود. تنها در بین  و چگونه او  کسی، چرا  چه 

های در مواد مخدر بوده. پس از کشته شدن پدر برادر بزرگ گیانیس که طبق گفته  ریشٔه قضیه 

ز قاچاقچیان بنام مواد  ا. دو روز بعد جسد یکی  ت سوئد بازگشخواند به  قتصاد می اخانواده در آمریکا  

ه  کشد. و سه روز بعد جسد یک قاچاقچی دیگر. جسد سومی  پیدا  مخدر در استکهلم در آپارتمانش  

که یک پیچ گوشتی بزرگ در چشمش فرو کرده بودند بقتل  را در حالي شد برادر گیانیس بود. او  پیدا  

آپارتمان در خیابان دولت پیدا کردند. پلیس هرگز ماجرای این  رسانده بودند. جسد او را در یک  

ین  زٔه و چگونگی انکرد. به احتمال زیاد برای مقامات پلیس علل و انگی با جدیت پیگیری ها را  قتل 

ها ز شر آن اجامعه  ، اهمیت چندانی نداشت. کشته شدن چند فروشندٔه مواد مخدر مهم نبود ها  قتل 

  از دست داد. اگر هر زن مادر گیانیِس در طی سه ماه شوهر و پسر بزرگ خود را  شد. خالص می 

پا نیفتاد. در صدد بر آمد که کار و    زشد. ولی او امرگ می دق  ز غصه  بجای او بود، قطعاً ادیگری  

او   ن آن سر در بیاورد و در همین رابطه متوجه شد کهز چند و چو کند و ا پیگیری  مردش را  کاسبی  

ین از  ادارد. و  ( ۷۴در شهر یونشوپینگ ) ...   از جمله یک کیوسک فروش سوسیس و کالباس
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مدتی  ز اکرد. پس  بود که کیوسک را اداره می  خود آشنا شد. او کسی طریق بود که با شوهر جدید  

ر  دتصمیم گرفت که به آن شهرنقل مکان کند. طبیعت آن جا را دوست داشت، عاشق قدم زدن  

بود. باالخره انسان باید بنوعی بین زندگی گذشته و حال  (  ۷۵ساحل دریاچٔه عظیم وترنر )های کرانه 

را برای این پیوند بیابد. و او نیز برای پیوند گذشته و    خود پل بزند. و باید محمل و دلبستگی الزم

نبود همراه مادرش به   حاضرحال و آینده خود سردترین دریاچٔه آب شیرین سوئد را برگزید. گیانیس  

که مدرسه، دوستان و سایر   خواستنمی  اشاش راضی بود و دلشهرنقل مکان کند. او از مدرسه آن  

کند. بنابراین مادرش او را نزد خواهر خود که با یک مرد سوئدی ازدواج   خود را رها های  دلبستگی

دکی را به فرزند خواندگی قبول کنند.  کرده بود، گذاشت. بچه نداشتند و حتی موفق نشده بودند که کو

در  یونانی  خواهرش خیلی خوشحال شده بود. از جان و دل قبول کرد. باالخره هرچه باشد خون  

ها  کرد. شب رفتار او تغییر گیانیس. بزودی  بود. همه راضی و خوشنود بودند بجز  ی  او جارهای  رگ 

کم  های مهاجر بودند. کم شد که اغلب بچه شنا میآمد و هر روز با دوستان جدیدی آخانه می دیر به 

ي  وقتشد،  و بدترمی رفت، ولی نمرات او هر روز بدتر  های جوانان بزهکار شد. مدرسه می وارد گنگ 

که کالس نُه را تمام کرد، معدلش آنقدر پائین بود که نتوانست در هیچ دبیرستانی برای ادامٔه تحصیل  

اش یک شرکت کوچک  بابت بسیار خوشنود بود. شوهر مادر خوانده  ثبت نام کند. خودش نیز از این

حصیل در شرکت او  ترک ت ز  ا  کرد. گیانیس پس طریق زندگیش را اداره می آن  ز  ساختمانی داشت که ا 

اش نیز از او خیلی  شت و در کار پیگیر و سریع بود. پدر خوانده کرد. بدنی ورزیده دا شروع بکار  

در شرکت کار کرد. در پایان دهٔه هشتاد شرکت ورشکست شد. و گیانیس بیکار  راضی بود. سه سال 

کم وارد کار شبانه شد و به  . کمبودبیرون   ها تا دیر وقت شد. و مجدداً به زندگی گذشته رو آورد. شب 

  لوکسهای پیشخوان لباس رستوران در  تحویلداری و نیز  ها رستوران ورودی در  نگهبانی در جلوی  

زیاد وهم سیاه. بیست و  سریع بود، هم   آورد هم مشغول شد. پولی که از این قبیل کارها بدست می 

و دو  ز زندگی. کمر بند سیاه  در مسیر درستی ا سه ساله بود. نه کار درست و حسابی داشت و نه 

  سرد و چرکیناشقلب  تیپ بود. ولی و خوش بسیار ورزیده  . قیافه و اندامش  دان در کاراته داشت 

ها کرد که آن میدانست. احساس  عللی نامعلوم خود را در مرگ پدر و برادرش مقصر می بود. به 

. مرگ یک عزیز موجب بروز نوعی احساس گناه  ور است طبخاطر او کشته شده اند. همیشه همین 

وستان  و همه چیز مشکوک بود. د شود. گیانیس نسبت به همه  وعذاب وجدان در بازماندگان می 

ای نداشت. تنها پتروس بود که برایش اهمیت داشت.  یک رابطٔه صمیمانه شت، ولی با هیچ دازیادی  

هائی را که بنوعی دوست داشت و  ز مرده بود. همٔه آن او را از صمیم قلب دوست داشت. حال او نی

سبت به دختری که  دانست که دقیقاً چه احساسی ن ها دلبسته بود، از دست داده بود. هنوز نمی به آن 

خواب رفته، دارد. زنی که در یک لحظه چنان او را تحت  به در کنارش و روی تخت او لخت و عریان  

و گیج و پریشان کرده و سپس با  منگ  را  با سئوالت پی در پی، او  منگنه و فشار قرار داده بود و 

ای مقابل او ایستاده بود، که چاره   ای دربعد، بگونه ای از خود رانده بود و لحظه را  او خونسردی  

های یک شبه خسته بود. شب های  بجز در آغوش کشیدن و همبستر شدن با او ندیده بود. از عشق 

فتاده بود که با دختری در رستوران آشنا،  اتفاق  تکهلم و چه در میکونس برایش ازیادی چه دراس

ز هم جدا شده بودند. در  می و احساسی اشب با هم به رختخواب رفته و صبح روز بعد بدون کال

حتی نصف شب بیدار شده بود، لباس پوشیده و بدون خداحافظی و یا یادداشتی خانه را  مواردی  

تِن لش درعشق شانس داری هر  گفتند که تو  کردند و میمی به او حسودی  . دوستانش  ترک کرده بود

ترین شکلی قلب و احساس او را  رحمانه خوابی. غافل از این که عشق به بی روز با یکی می 
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را تنها برای مادرش و پتروس تعریف کرده بود. با او مثل   دار کرده بود. داستان کریستینا جریحه 

ز آن همه  این بود که عاشق او شد. گذشتن  رستوران آشنا شد. ولی اشتباه او ا  در  ترها بقیٔه دخ

ترین  دختری زیبا، با هوش، کارآ و پولدار بود. گران  زیبائی و طنازی برایش آسان نبود. کریستینا

اق نشیمن آن  در اتکرد که  داد و در آپارتمانی در بهترین نقطٔه شهر زندگی می می سفارش  را  مشروب  

کرد. گیانیس تنها عاشق او نبود، بلکه تا حدی دچار این خوشبینی کاذب شده بود  شد هاکی بازی  می 

.  کمک او به آیندٔه خود سر و سامانی بدهد انسی دو باره داده که بتواند به که شاید زندگی به او ش

دند، زنگ در بصدا درآمد.  یک روز بعدازظهر که در کنار هم روی تختخواب بزرگ او دراز کشیده بو

کریستینا سراسیمه برایش توضیح داد که ممکن است مادرش باشد و از او خواست که برود.  

ممکنه یک دختر سوئدی از مادرش بترسد؟ کریستینا توضیح بیشتری نداد.   گیانیس یکه خورد. مگر 

داد. از آپارتمان بیرون   شد به او نشانباز می لباس پوشید و در پشت آپارتمان را که به آشپزخانه  

را  بو بود. المپ روشن نبود و کلید آن رفت و وارد یک کریدور دراز و تاریک شد که متعفن و بد  

به  در  ین  شد. فکر کرد که ا می  منتهی   رسید که به دریای د. کورمال پیش رفت تا به پله کرپیدا نمی 

شود، بلکه اشغالدونی  نجا به حیات منتهی نمی شود، وقتی در را گشود متوجه شد که آباز می حیاط 

ست.  است. آن روز به ارزش واقعی خود پی برد و دریافت که کریستینا برای او چه ارزشی قائل ا 

ای بود جهت رفع  هیچ. کریستینا برای او پشیزی احترام و ارزش قائل نبود. برای او تنها وسیله 

های خود شرم داشتند. با  هائی مانند او به خانواده شهوت. دخترانی مانند کریستینا از معرفی پسر 

اش  عمل کند. دل نبیند. گرچه نتوانست به عهد و تصمیم خود او را  دیگر هیچوقت  خود عهد کرد که  

او به  خواست. از معرفی  او را می برد. کریستینا تنها تن  رنج می کرد، و از فراغش  می هوای او را  

ها و  شد. در جشن غیب می کشید. تعطیالت آخرهفته همراه آنان  لت می دوستان و آشنایان خود خجا

او را در   شد عکسنبه که می دوشبرد. روزهای  مجلل هیچگاه او را همراه خود نمی های مهمانی 

دید و حسرت  مشهور می ر  داسیاستمدار و یا سرمایه  یا آنین  اهای هفتگی، بازو در بازوی  مجله 

خواست جلو برود،  اش میبود. دل شده  انباشته از حس نفرت و انتقام بود، تحقیر   خورد. وجودشمی 

است. و من بهتر از  همراه شماست معشوقٔه من  که ها بگوید، این زنی  خود را معرفی کند و به آن

  تن و بدنی پنهانگران و زیبا چه  های  ین لباساتوانم برای شما توضیح دهم که در زیر  می  هرکس 

م. علیرغم همٔه نفرت و عصبانیتی که در وجودش  ارا چشیده است. من بیش از همه شما مزٔه آن 

بزند تا او دوان دوان خود را به تختخواب دو نفرٔه او که در  تلنبار شده بود، کافی بود که تک زنگی  

  جائی که زنگ ساعت کلیسای بزرگ هدویک( ۷۶در خیابان یونگفرو، )اش  آپارتمان مجلل 

کرد، برساند. باالخره  طوالنی را اعالم می بخش بعدازظهرهای  گذر لحظات لذت ( ۷۷الئونوراس )

که حتی او را در  های بیشمار خود ازدواج کرد، بدون اینیه روز با یکی از همان شوال کریستینا یک 

کی از  بردند یمی  گردی خیابان که عروس جوان را به عروسی زمانی   جریان بگذارد. در روز 

توانست حتی حدس  رقاصٔه سیاهپوستی بود. هیچ کس نمی مرد  دوستانش پاکتی به او داد که حاوی  

دانست. پس از بازگشت از ماه  یاهپوست چه بود. تنها گیانیس می بزند که منظور او از آن رقاصٔه س

اش دل  نرفت. نه به این دلیل کهبار برخالف گذشته بدیدنش  عسل به گیانیس تلفن زد. آن 

کرد. آنچه را که دیر یا  خواست، از رفتن خودداری  اش می دل ، بلکه برعکس چون خیلی  خواستنمی 

ها د، خودش فهمیده بود. وظیفٔه او تمام شده بود. بعالوه به طبقه آن فهمیزود باید از زبان او می 

. اگر با تمام وجودش بپای  ها را پُر کندتوانست این فاصله و خال بین آن تعلق نداشت و هیچ چیز نمی

کرد. از جنس او نبود. درک این حقیقت برایش درد آور بود.  افتاد باز اصل قضیه تغییر نمی او می 
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اش ریشه دواند. تلخکامی  شده بود. طعم تلخی که به تمام ذرات وجودش و تا اعماق قلب  دهانش تلخ

یق در احساسات او بوجود آورد. پس از  دفاع بود. کریستینا خالئی عمکه در مقابل آن بیچاره و بی

ظاهر  عشقی او آغاز شد. هر شب با دختری. هر شب ُرماِن به های آن شکست بود که داستان

ای را که کریستینا در عواطف  کرد که حفره تالش می طریق  . از این  ، با معشوقی یک شبه ایعاشقانه

اش براحتی التیام پذیر نبود. تحقیری که  جراحت قلب اش بیهوده بود. او ایجاد کرده بود پُر کند. تالش

.  لب خود داشته باشدبا خود و در ق او تحمیل کرد درد و خفتی بود که محکوم بود تا ابد  کریستینا به 

توانست راحت درد دل کند. دردش را تنها پتروس که خود قلبی زخم  تنها با پتروس بود که می 

کرد. گیانیس شبی  میرا در تنهائی و بیکسی تحمل   که دردش فهمید. زخمی  خورده داشت، خوب می 

و گشود و به او اظهار  را پیش ا  را بیاد آورد که پتروس در حالي که اشک در چشم داشت سفرٔه دل 

تواند عشق او را بپذیرد. حتی  عشق کرد. گیانیس در آن شب مؤدبانه برای او توضیح داد که نمی 

ها با هم دوست شدند. دو دوست  آن شب آن پس از  داد. راستی چرا؟ ی فکر کردن به آن نیز آزارش م 

س نیز مرده بود. غم و یأس بر  دادند. حاال پترو می خوب. حامی یکدیگر بودند و همدیگر را دلداری  

اش تمام شده بود. پدر و مادرش از غم مرگ پسرشان ُخرد و شکسته  او چیره شده بود. دیگرتحمل 

ها از ماجرا با خبر  توانست حقیقت را برایشان افشا کند. روزی که آن نمی هم  شده بودند. هیچکس 

از فکر کردن به آن وحشت داشت. از  فهمید و شدند، روز مرگشان بود. گیانیس این را خوب می می 

خاطر تصمیم گرفت که با پلیس در این  فشرد. بهمین  می را  گلویش  ای ز نیز چون ُغدهاین را طرفی  

اش گرفت  ت کند. با پلیسی که حاال لخت و برهنه در رختخواب او آرام خوابیده بود. خنده مورد صحب 

 و آرام با خود گفت: 

راستی او دنبال چیست؟ چرا آنقدر کنجکاو بود که در مورد پتروس بیشتر  ''پلیسی در تختخواب من.  

 بداند؟'' 

آدمی نبود  زن  کرد. این  پتروس دفاع می ز  کی در تمام مدت بحث با او منقلب بود و ایادش آمد که کی 

ا  شد. شاید او تنهمعرفی او به دوستان و والدین خود شرم کند. از این کار خوشحال هم می ز  که ا 

 توانست خال عاطفی او را پر کند. کسی بود که می 

کرد. بدنش  می ز  گیانیس در مقابل آینه رختکن سالن ورزشی سولنا ایستاده بود و اندام خود را وراندا 

در فرم خوبی بود. جوانی بود زیبا با اندامی برازنده و قوی. آیا کس دیگری بجز خود او چنین  

تبدیل به یک  را اید وجود همان " شخص دیگر" بود که او  داند. شمی نظری داشت؟ کسی چه  

.  گرم کند  پوشید و بیرون رفت که خود رااش را  مسابقه "حیوان وحشی" در رینگ کرده بود. لباس

ز وجودش خارج  ز شهوت اکه تنها بخشی ا کرد  می کرد. احساس یک شبه ارضایش نمی های  عشق

   ین احساسی نداشت.روز آرام بود و چنشود. ولی آنمی 
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 فصل بیست و سوم

دگرگون شد. برف سنگینی بر زمین نشست که موجب بروز اختالل در رفت و آمد  یکشنبه شب هوا  

های  آدم بود که بعضی ین  اعلت آن  بقول اودسیس یک سری تصادفات رانندگی شد.   وسائل نقلیه و 

کنند. ریزش شدید  ستانی خود را عوض می زمهای الستیک ز موعد مقرر  ا  "احمق" هر سال پیش 

برف سرما و یخبندان سیبری را بدنبال داشت. گرمای آفتاب چنان کم جان و ضعیف بود که کمک  

خود ایستاده  حرکت در جای   کرد. درختان قبرستان سولنا با تن پوشی از برف آرام و بی چندانی نمی 

در حالیکه روی تخت دراز کشیده بود بالش را در  اند. آندریاس رسید که سبک شده بودند و بنظر می 

 پشت گردن خود قرار داده بود که سرش را باال نگاه دارد. به بیرون نگاه کرد گفت: 

 اند''. که روی پنجه پا بلند شده اند. مثل این یستاده ها آرام و سبک بال ادرخت  نه؟ ''زیباست، 

انداخت. داشت دیرش  خود   نگاهی به ساعت  کردند. اودسیس می اش بود، آن روز او را عمل  وقت 

ز  فایده بود. ا بی شد. انبوهی از کار در کارگاه در انتظارش بود. بعالوه وجود او در بیمارستان می 

 دست او کاری ساخته نبود. 

 ''آره، زیباست''. 

زمستان آن   کرد. می   اولین زمستانی را که در سوئد از سر گذرانده بود بیاد آورد. در گیسالود زندگی 

سال بسیار سخت بود. پس از چند سال هوا حسابی سرد شده بود و برف شدیدی باریده بود. او با  

ای سرما را احساس کند.  که ذره کشید بدون این جا سرک می اش همه چرمی  هایپالتوی نازک و کفش 

کرد. تا  نمی  های خود داشت و سرما را حسبقول معروف هنوز گرمای مطبوع یونان را در سلول 

هراسد. هیچ سوز  ای از گرمای مطبوع وطن را در بدن دارد، از هیچ چیز نمیزماني که انسان ذخیره 

آورد. گرمای وطن حافظ او در مقابل سرماست. بدن او سرشار از  در نمی پا    ازو سرمائی او را  

زیبا و  های ، جنگل عاشقانه  هایزش مدیترانه بود. لبخند زیبای زنان آنجا؛ نواگرمای مطبوع دریای  

ذخیره بود،   وجودشدرگیسالود وجود داشت، در گرمای وطن که در  هرآنچه که در اطراف او،  

گرفتند. لبخندها، به لبخند یونانی و  می باختند و رنگ و بوی یونانی  شدند و رنگ میمستحیل می 

او نیز برای  گیسالود  زیبای  های جنگل حتی  گرفتند. یونان را بخود می های گل ها نیز بوی  یحٔه گل را

بخشی از    های یونان بودند. این تأثیرات نه در یادش که در وجودش انبار و بهگر جنگل تداعی

گوید، زندان روح نیست. بلکه خود  می   کشیشکه  نسان آنگونه  اش مبدل شده بودند. جسم ا هستی 

عین روح بود. آدریانا زمستان را دوست نداشت. بنظر   جسم اودسیس نیززمان  ست. و در آن  روح ا 

د. او عاشق  کرمرد. برف سفید سرپوش تابوت را در نظرش مجسم می او در زمستان همه چیز می

کرد.  زده می  رنگی هراس داشت. سکون زمستان او را وحشترنگ و حرکت بود. از سکون و بی 

ست  راده است. اودسیس به دوستش نگاه کرد و  کرد که تنها پسرش در این سفیدی مدفون شفکر می 

 و شمرده گفت: 

 کنیم''. ریم رستوران و حسابی مست می''هفتٔه دیگه با هم می 

زد و  میکه در بیمارستان بستری شده بود، کمتر حرف  ز وقتی  لبخندی زد و چیزی نگفت. ا آندریاس 

آدریانا   ترسید؟ چرا نباید بترسد؟ قعاً می رسید که ترسیده است. آیا وا کرد. بنظر می بیشتر سکوت می 
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دیگر  در چهارچوب در ورودی اتاق ایستاده بود. اودسیس بلند شد، جلو رفت، آندریاس را یکبار 

 درآغوش گرفت و گفت: 

 گردم''. ''باید برم. شب برمی 

 آندریاس در پاسخ گفت: 

 کنم''. ''دارم به این جا بودن عادت می 

توانست. در راه گونٔه آدریانا  کند، ولی نمی گریه    خواستاش می د. دل فشراودسیس را میبغض گلوی  

 را بوسید و گفت: 

 ''مواظب این بلوط پیر باش''. 

رفتند که او را به اتاق  می اتاق آندریاس  طرف  بیرون رفت. در کریدور پرستارها را دید که به ز اتاق ا

 ببرند.   عمل

ها تالش کرده بود که بر این  عصبی بود. سال ز عمل  اسحاق استینر طبق معمول در لحظات پیش ا

ید همکاران و  نقطه ضعف خود غلبه کند ولی نتوانسته بود. تنها یاد گرفته بود که آن را از د

دیدند  میکه در آنجا آموزش  هائی  نیز انترن دستیاران خود پنهان کند. با پرستارها، دستیاران و  

د. وقتی که پرستارها آندریاس را که روی تخت دراز کشیده بود  کرد که خود را سرگرم کنمی شوخی  

تواند  که چنانچه مایل است می به اتاق عمل بردند، جلو رفت و با او دست داد. سپس به آدریانا گفت 

در اتاق عمل بماند. آدریانا به آندریاس نگاه کرد. آندریاس با عالمت سر از او خواست که بیرون  

 مونم. ر می باشد. من بیرون منتظ 

اش بشدت سفید  که رنگ استینر یک بار دیگر با دقت عمل را برای آندریاس توضیح داد. آندریاس 

های او را نفهمید.  چیز از گفته او را تائید کرد. تقریباً هیچ های سر گفته شده بود، تنها با عالمت 

هم موضعی. استینر  کرد. بیهوشی او بدالئل زیاد هم ضعیف بود و گرچه برایش فرقی هم نمی 

درد   دانست که مریض باید درد بسیار شدیدی را تحمل کند. امیدوار بود که آندریاس تاب تحمل آن می 

اش این بود که مریض را  یستاده بود و تنها وظیفه د. پرستاری در کنار تخت عمل ارا داشته باش

ها و  آندریاس بلند نشد. انترن ز اصدائی  محکم نگاه دارد. عمل چهار ساعت طول کشید. کوچکترین  

دانشجویان و پرستارها چنان تحت تاثیر عمل قرار گرفته بودند که گویا شاهد اجرای یک نمایشنامٔه  

که  وقتی یجان انگیز اند. پس از پایان عمل شروع به ابراز احساسات و کف زدن کردند. بعد از عمل  ه

های  توجه شدند که هر دو دست او در بین میله پرستارها خواستند او را از روی تخت بلند کنند، م 

.  حرکت دهد های خود را ساعت دست چهار  تخت عمل گیر کرده بود و بنابراین نتوانسته بود در طی  

استینر از آدریانا خواست که به اتاق بیاید. وقتی آندریاس او را دید لبخندی زد دست راستش را بلند  

در آن جا ایستاده بود با تمام توان  کی از دختران دانشجو که  های او را نوازش کرد. یکرد و گونه 

ر سرحال و خندان بود. یک  بگیرد. برعکس اسحاق استینخود را  های  اشککرد که جلوی  تالش می 

ای را که به اندازهُ یک پرتقال بود نگاه  بار دیگر موفق شده بود جان انسانی را نجات دهد. غُده

ها نشان داد و توضیح داد که سرطانی نبوده. بلکه براثر یک ضربٔه قدیمی  ن داشته بود. غده را به آ

رده و در اطراف آن غضروف تشکیل و  ای استخوان به مغز فشار آو که به مغز او وارد شده ذره
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در آن لحظه تنها    رد کرده؟سپس تبدیل به یک گلوله شده. آیا در گذشته کسی به سرش ضربه وا 

 شوخی گفت: شود. استینر به می  بداند کی خوب ندریاس اهمیت داشت این بود که  آکه برای  ای مسئله 

 شی. نترس''. ''نو نو می 

ها  کردند و آن ترک  اتاق را  تقل کردند. آدریانا نیز همراه او رفت. پرستارها  مناش  آندریاس را به اتاق 

زد. آدریانا  ه آدریانا لبخند می تنها شدند. آفتاب ضعیف زمستانی تخت را روشن کرده بود. آندریاس ب 

 آرام گفت: 

 ''سعی کن بخوابی''. 

ن جسمی در گردابی فرو رفت.  نیازی به تکرار این جمله نبود. اندریاس از فشار درد و خستگی چو

طنین افکند که با خشم   اشدر گوش جالدی چشمانش بسته شد. گوئی بعمق چاهی فرو رفت و صدای 

 زد: فریاد می 

 مونیست کثیف." کشمت، ک"می 

اش وارد  بر شقیقه سخت  ای ها پیش آن جالد با قنداق تفنگ خود ضربه که سال همان درد، دردی  

د. مغزش متالشی شد و به صدها هزار ذره به تیزی لبه چاقو تبدیل شد که به  کرکرده بود، احساس  

ت و منتظرماند.  مغزش وارد شده بودند. آدریانا پتو را روی او کشید و خود روی صندلی نشس 

که دیگر  ین بود  دانست اکه می دانست. تنها چیزی  نمی هم  منتظرچی؟ درانتظار زندگی نو؟ خودش  

ز دست دادن  آن مرد که از فشار درد روی تخت بخواب رفته بود، زندگی کند. تحمل ا تواند بدون نمی 

درآغوش داشت و او را  ش را  نیز وقتی که پسر دیگری را نداشت. بیاد پسرش افتاد. آنزمان عزیز 

اش موجودی آرمیده که  او و در آغوش که در کنار  شد. این حس  خواباند، دچار همین احساس می می 

کرد. تنها برای  یت و نگهداری از او تنها بعهدٔه اوست، وجوش را سرشار از نشاط میحما  وظیفٔه 

بود که آن زن چنین بر بالین آن مرد    نگهداری و خدمت به این انسان زنده بود. چه چیز باعث شده

که  دانست  می اودسیس نداشت. گرچه  به  بیدار بنشیند؟ شایدعشق. چنین احساسی را هیچوقت نسبت  

بود که مهبل او را انباشته از  اش داشت. او مردی  اودسیس او را دوست دارد، و او هم دوست 

اشت، و در زمان و مکانی دیگر رخ داده  قطرات لذت کرده بود. ولی هرچه بود به گذشته تعلق د

بود. حاال او زنی دیگر بود، در زمانی دیگر. برخاست و به رستوران بیمارستان رفت. بهمان  

 فکار خود بگریزد. با خود زمزمه کرد: قهوه نیاز داشت، در تالش بود که شاید از ا ای که به ندازها

 ." "اینقدر فکر نکن

رنوشت چیز دیگریست و نقشه کشیدن برای آینده بی فایده است.  سعی کرد بخود تلقین کند که س 

رود. مرگ پسر  انتظار دارند، پیش نمیکنند و می  بینی خود پیش ها همیشه آنگونه که  زندگی انسان

کرد. ولی برعکس شده بود. از شوهرش فاصله گرفته بود.  به شوهرش نزدیک می را  منطقاً باید او  

شد و وقتی که از غصه درآمد، زنی دیگر شده بود. آن انسان سابق نبود.   ابتدا زندانی ماتم خود

، به انسانی غریبه تبدیل شده بود.  اشرادهاز ا اودسیس برای او بدون این که خود بخواهد، و خارج  

شد.  می گاهگاهی نیز با او همآغوش  و  خوابید  می  در کنارش که هرشب در رختخواب  ای غریبه 

که کسی با حرکاتی یکنواخت به آن ضربه  ای  احساس. مانند گهواره ز هرگونه  ا  ریهمآغوشی عا 
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عادات و وظایف تبدیل   سریه زندگی برایش به تکرار یک  دهد. پس از آن حادث زند و تکانش می می 

کننده و بیگانه بودند. مردی که همه وجودش تمنای او را داشت، مردی که توانائی  شده بود که کسل 

ردن خال وجود او را داشت، مردی نبود که با او ازدواج کرده بود. هرگز در آرزوی چنین روزی  پرک

 اش چنین سرنوشتی را برایش رقم زده بود. نبود. ولی زندگی برخالف میل 

او   ای تنها و بی حرکت نشسته بود. در پیش رویاسحاق را در رستوران دید که در گوشه 

زده در  وحشت نوشید. منزوی، خسته و  که نمیای خواند و قهوه می قرار داشت که نای روزنامه 

و در کنار میز او ایستاد. اسحاق  جلو رفت   و سوخت.ال  بحا ای غرق در دنیای خود بود. دلش گوشه 

شناسد. بالفاصله معذرت خواست و او را دعوت به  نگاهش که گویا او را نمی سر بلند کرد و طوری  

 یک فنجان قهوه سفارش داد و توضیخ داد: پس برای او  نشستن کرد، و س

احساس مادری را دارم که  شوم. درست می شوم. تهی  می ''من بعد از هر عملی دچار چنین حالتی  

رسانده. پس از  پایان  به  را  دنیا آورده ... و یا هنرمندی که تازه یک کار هنری  به را  تازه فرزندی  

 ام غلبه کنم''. ام بر این حالت روحی نسته همه سال هنوز نتواین ا

 کند و ادامه داد: برای یک لحظه احساس کرد که بی جهت از خود تعریف می 

 کردم ... مادر من موزیسین بود''. انتخاب می اید موسیقی را  ''من ب

 آدریانا ناخودآگاه و کامالً بدون منظور خاصی گفت: 

 تواند ما را نجات دهد''. ''تنها عشق می 

کرد، سعی کرد که منظور او را بفهمد. باالخره فکری کرد  می سحاق در حالی که حیران به او نگاه  ا

 و گفت: 

 تونه نابودمان هم بکنه''. ن که می ''درسته، ضمن ای

وفائی مادرش تباه شد. اسحاق بخوبی  اش بخاطر بی او به پدرش فکر کرده بود که چطور زندگی 

ٔه تحقیرشدن در عشق قادر نیست کسی را این چنین به انسانی کینه  فهمید که هیچ چیز به اندازمی 

  ای را دیده بود که تنها یک سکه  جو، خیره سر و اصالح ناپذیر تبدیل کند. اسحاق طرف دیگر

آورد. زن  اش زراندود بود. گفتگو با آن زن برایش لذت بخش بود. همسرش را بیادش می طرف 

توانست. باالخره  اش کند که قدری آرام بگیرد، ولی نمی ک خسته و ُمضطرب بود. تالش داشت کم

 افه کرد: بخاطر این که به گفتگوئی که خود آغازگر آن نبود، پایان دهد اض

 ''در هرحال ما همه انسانیم، نه بیشتر''. 

  آدریانا آرام شد. گویا به شنیدن این جمله نیاز داشت. ما انسانیم نه بیشتر. در واقع او در پی بهانه و

ها بود بر  مدت کند که   رنجی خالص و  از چنگال درد  گریبان خود را  آن   کمک بود که به   ترفندی

اش را بهم زد و با  خته بود. مصمم بود که بزودی خود را خالص کند. قهوه چنگ اندااش زندگی 

 ای کوتاه، آرام گفت: خنده
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اش دلها انسان  با قاشق. اگرچه بعضی وقت  خورد، نه عشق را باید با چنگال  گفت، مادرم درست می 

 خواهد آن را با هر دو دست بخورد. می 

نها یک ثانیه بود. یک ثانیه، آن هم در گوشٔه رینگ یک  اسحاق دریافت که سهم او در این گفتگو ت

نبردی  مسابقه مشت زنی، و این آدریانا بود که در این مسابقه بیشترین وقت را در اختیار داشت و به 

شغول بود که قرار بود تنها، و تنها خودش در پایان پیروز شود، و حریف بعدی را انتخاب کند.  م

بفهمد که حریف بعدی او در این نبرد کیست و مسابقه در کجا در   توانست همولی نفهمید و نمی 

 جریان است. از جا برخاست و گفت: 

 ''امیدوارم همه چیز به خوبی و خوشی پیش بره''. 

لرزید. اسحاق متوجه لرزش دست او شد.  دراز کرد و با او دست داد. دست آدریانا می اش رادست

ز آن از او سر نزده  بوسید. عملی که هیچوقت پیش اآورد و آن را  باال را  ناخودآگاه دست آدریانا  

میخک  فروشی رفت و یک شاخه گل  اش را خورد، برخاست و بیرون رفت. به گل بود. آدریانا قهوه 

که به اتاق آندریاس برگشت شوهرش را در آنجا دید. اودسیس زودتر از همیشه از  سرخ خرید. وقتی 

او هم گل و دو مجلٔه یونانی خریده بود. وقتی که آدریانا گل را به آندریاس داد، او  کار برگشته بود. 

 لبخندی زد وگفت: 

 حزب''. ''گل  

ای با انگیزه دیگری آن گل را خریده بود. خاطره  ز این موضوع اطالعی نداشت. و در واقع آدریانا ا 

گشت. در آن زمان شنیده بود که  برمی ای بیش نبود  خیلی دور، زمانی که او دختربچه های که به سال 

میخک سرخ هدیه   یک پسر جوان به معشوق خود گل ُرز سرخ و یک دختر جوان به عشق خود گل 

 کرد و گفت:  ایه کند. با این هدف گل را خریده بود. خندمی 

 های قدیم گل هم دوست داشتند''. دانستم که کمونیست ''نمی 

اش تا  بودند. آندریاس که کمی استراحت کرده بود، حال یک بار دیگر هر سه نفر در کنار هم 

ای بهتر شده بود. تاثیر داروهای بیهوشی از بین رفته بود و درد نیز تا حدی کاهش یافته بود.  اندازه

یز که در تمام طول روز نگران و پریشان بود، آرام شده بود. عمل با موفقیت پیش رفته  اودسیس ن 

 دیگر مجدداً سر پا بود. آندریاس گفت: اش تا چند روز  بود. رفیق 

 ''حیف که ساز ات همراهت نیست''. 

 ''برای چی؟'' 

 خواندی''. شتم که آهنگ بلوط پیر را می ''دوست دا

 آدریانا گفت: 

 شه خوند''. هم می ''بدون موزیک  

 هر دو مرد به او نگاه کردند. و او دو باره تکرار کرد:
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 شه''. ''آره، می 

گرفت. آرام و با  ای می ندن کرد. آرام و با احتیاط، گوئی که زندگی اوج دوباره اودسیس شروع به خوا

تا پسرش که   خواندمی خواند. در زمانی دور، در گیسالود. به همان آرامی  احتیاط، در حجم زمان می 

کرد. صدایش صاف  بیدار نمیدر گهواره آرمیده بود، بیدار نشود. ولی اینک سرودش دیگر کسی را  

دادن و   کرد که با او همصدائی کند، ولی موفق نشد. بنابراین بگوش سعی  م بود. آندریاس  و گر

در میدان   ۱۹۴۶اکتبر   برای نخستین بار دررا  یادآوری خاطرات گذشته خود را قانع کرد. این سرود  

  ها شنیده بود. هنوز طعم گس و خوش شرابی روستای "شورای مقدس" در کوه همراه با پارتیزان 

بار در آن روستا نوشید، بیاد داشت. آنقدر خوشمزه بود که او بیش از ظرفیت خود خورد  را که اولین 

ر میان مردان بودن،  از احساس مرد شدن و د  و مست شد. مست از شراب، مست از آزادی، مست 

ز او چه مانده  خوب؟ اهای  مست از لمس تن سرد سالح در دستان گرم خود. چه شد آن همه سال 

فتاده بود، و تنها کاری  در سوئد ا چون شاهین پیری، تیرخورده و زخمی روی تخت بیمارستانی   بود؟ 

 . خوانداش می آمد گوش دادن به سرودی بود که رفیق اش برمی که از دست 

 در سایٔه خنُک آن بلوط پیر،

 که دمی بیاسایم.  نشینم،می 

 کشم،ام را برای رفع تشنگی سر می شراب

  دندان. را در ستیز با گرسنگی به  و نانم  

 و آنگاه، 

 برای مرگ خود مرثیه خواهم خواند. 

 های جوان دیروز، عقاب

 نشسته اند. صدا ینک آرام و بی ا

 ام سر دهم. حنجره ز درون خواهم فریاد یاری ا می 

 یاری از تو، 

 ز من، یاری ا 

 یاری از ما. 

 ام،قلبولی افسوس که در کویر سرد و سوزان  

 بر، تنها مرگ، مرگ نابرا

 مرگ غیرعادالنه خیمه زده. 
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هایش را  بشدت پلک  درخشید. آندریاس ها می شده بود و انعکاس نور در آن  چشمان اودسیس خیس 

 د این صحنه بود، مأیوس و رنجور با خود فکر کرد: فشرد. آدریانا که شاهبهم می 

 بکنم''. ین کار را  توانم ا ''من نمی 

ندائی را  اش خواست در بین آن دو دوست قرار بگیرد. علیرغم این که از اعماق قلبنمی  اشدل

کرد،  ست. آندریاس که باز احساس خستگی می گفت که کار از کار گذشته ا شنید که به او می می 

 ال کرد: سئو

 ''فردا هم میآئید؟'' 

د. آدریانا معنی آن لبخند ناگفته  ادوسیس در حالی که برق شادی در چشمانش بود به آدریانا نگاه کر

   خواست آن بارقٔه شادی را خاموش کند.اش نمی را از چشمان او خواند. دل 
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 فصل بیست و چهارم

ز بهبود وضع مزاجی مریض  اق استینر ا شد. اسحبهتر می هفته گذشت. حال آندریاس روز بروز  یک 

ه با دلسوزی و مهربانی از دوست خود  دید که اودسیس و آدریانا چگون خود خوشحال بود. وقتی می

بعد از کار به   شد. آدریانا طی روز در کنار او بود، و اودسیسکنند، بیشتر خوشحال می مراقبت می 

خواندند. عشق و وقت خود  می کتاب  زدند و برایش  رفت که آندریاس بخوابد. با او حرف می آنجا می 

انگیز سالمتی خود  کردند. آندریاس با سرعتی شگفتای درنگ و چشم داشت نثار او می را بدون ذره 

کرد.  شکفت و با لبخند او را "ناجی من" صدا می اش می یافت. با دیدن اسحاق استینر چهره را باز می 

نوشید. تنها مشکل او این بود  روزانه چند فنجان قهوه می خورد و  ی بیمارستان را م  شتها غذای با ا

گرفت و  می را مورد نیز آدریانا زیر بغل او  مارستان سیگار بکشد. در این  توانست در اتاق بی که نمی 

لقب "آشویز" داده بود. البته این کلمه  که او به آن   برد. جائی می او را به اتاق ویژٔه کشیدن سیگار  

د بیست  توانست فارغ از دربرد که استینر نبود. آندریاس از این که باالخره می فقط زمانی بکار می ا  ر

ای که شب و روز آن را تحمل کرده و از آن عذاب کشیده بود؛ زندگی کند، بسیار خوشحال بود.  ساله

انند گذشته  شد، از بین رفته بود. چشم راستش دیگر مرد می که شب و روز به مغزش وا فشاری  

دیگری بود. او  قرمز و متورم نبود. درد ناشی از عمل جراحی کماکان باقی بود، ولی آن درد از نوع 

شد. سرش  آورد و موجب اغتشاش در فکر و تمرکز حواس و بر هم زدن تعادلش نمی را از پا در نمی 

بدون این که احساس  توانست سرش را باال بگیرد و به خورشید نگاه کند، سبک شده بود و دیگر می 

خوشبخت احساس  کند هزاران سوزن گداخته به مغز و اعصابش هجوم آورده اند. خود را آزاد و 

طوالنی  ای کرد. آن درد بیهوده نبود. دارای بار و معنائی بود. درواقع بیانگر هدف و آرمان دوره می 

کرد. آندریاس و آدریانا  جستجو می ای از زندگی که آرزو و آرمان دیگری را  اش بود. دوره ز زندگی ا

رسید که هر دو امیدوار بودند  ظرمی آوردند. بنراجع به احساسات خود سخنی با یکدیگر بمیان نمی 

ز هر فرصت  اها با گذشت زمان از بین خواهد رفت و یا تغییر شکل خواهد داد. معهذا  که عشق آن 

کنند. هر روز صبح که آدریانا به دیدن او   کردند که یکدیگر را بشکلی نوازشکوتاهی استفاده می 

کرد. آندریاس نیز  ها هنگام خداحافظی تکرار میکرد و همین کار را نیز شب رفت او را آرام بغل می 

فشرد. هر دو از رفتاری که  گرفت و بدون گفتن کالمی به سینٔه خود می گاهی دست او را در دست می 

چیز اطالع  ذاب وجدان بودند. اودسیس که روحش از هیچ شتند دچار عدانسبت به اودسیس روا می 

اش و کسی که هرگز  اش، برادر بزرگ دریاس، بعنوان رفیق ز آنخود ا نداشت، به مراقبت دلسوزانٔه  

داد. البته  ای خطر از جانب او متوجه زندگی زناشوئی خود احساس کند، ادامه می توانست ذره نمی 

گشتند،  خانه برمی که از بیمارستان به ها بعد از این طر کند. شب دلیلی هم وجود نداشت که احساس خ

کرد و حتی برای همبستر شدن با او تمایل  زش می را نوا کرد. او  وجه می آدریانا بیش از پیش به او ت

کرد. چگونه  را طلب می او   عروس شد. و بعضاً با تمنای یک تازه  داد و پیشقدم می نشان می 

قع او در  کرد؟ و در وا فکر می کس دیگری  به  لحظات ند که آدریانا در تمام آن توانست حدس بزمی 

شد، نه با او. برای او نیز اتفاق افتاده بود  کرد و همبستر می کس دیگری عشقبازی می ضمیر خود با 

زد و به او می فهماند  که گاهگاهی به کارین فکر کرده بود، ولی همیشه واقعیت رویاها را کنار می 

ای ه که این آدریاناست که در کنار او در بستر دراز کشیده، نه کارین. در مورد آدریانا مسئله بگون 

دانست. دیگر  ها دچار دگرگونی شده بود و خودش هم نمی کرد. زندگی مشترک آن می دیگرعمل  

کرد. اودسیس از دنیای  ای نسبت به اودسیس در قلب خود احساس نمی هیچگونه عالقه و عاطفه 

خواست واقعیت را قبول کند و از تن دادن به فرجام ناگزیر وحشت  عاطفی او رانده شده بود. نمی 
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دندان بگیرد که از  خود را به های  لب با اودسیس بازی  داشت. بارها مجبور شده بود در حین عشق 

س فشار  اش چون همان ذره استخوان که به مغز آندریافریاد کردن نام آن مرد دیگر، که یاد عشق 

خاطره   ز رویا، عطش واای آورد و در اطراف آن غده آورد به قلب و روح و ذهن او فشار می می 

 گیری کند. ایجاد کرده بود، جلو 

مراسم خاکسپاری   ها بود به کلیسا نرفته بود، تقریباً بعد از روزی تصمیم گرفت به کلیسا برود. مدت 

رها  را هم  دی بر وجودش چیره شده بود که خدا  مدت افسردگی و پوچی تا حپسرش. در طی این  

خالق برتر و مورد اعتماد خود نیاز دارد   و نیاز با آن   زکرد که به را بار دیگر احساسکرده بود. یک 

دانست  خود را بشنود، ضمن این که می های خود سئوالت و پاسخ که در سکوت مطلق تنها با صدای

داد. کسی که  های او گوش می در عرش وجود داشت که به استغاثه  و مطمئن بود که کسی در آن باال

ازمند دیده شدن بود. کلیسا خالی بود. معهذا کسی، یقیناً آن کشیش  نه نیازی به شنیده شدن و نه نی

روی میز  سوختند. پول یک شمع را  جوان، چند شمع روشن کرده بود که آرام و در سکوت می 

دانست چکار کند؟  ئل جورج مقدس روشن کرد. سرگردان بود و نمیشت و آن را در مقابل شماگذا

خواست با خدای خود در میان بگذارد،  ه با خود تکرار کرده و می کلمات و جمالتی را که در طول را

میلی و دلسردی بود. چون  اش مانده بود، احساس بی فراموش کرده بود. تنها چیزی که در ذهن 

تقلب بُرده بود، گیج و منگ از رفتار خود و ناراحت و افسرده از بی   بازی که تازه بازی را باورق 

نیمکتی نشست و به رو برو خیره شد. گویا در انتظار وحی بود.  زبانی و سکوت روحش، روی 

ها بود، دریافت کرده بود. او دختر بزرگ یکی از  دورا که از اهالی ده آن همانگونه که خواهر ایزی

ای سیاه و گوشت آلود  دورا با لکه ه تعداد زیادی فرزند داشت، بود. ایزی مردان ثروتمند منطقه ک 

هایش متولد شد. حتی مادرش نیز از دیدن چهرٔه نوزاد وحشت کرده روی  نه پوشیده از مو روی گو

او اتاقی مخصوص در بام ساختمان بنا کرد که  برگردانده بود. پدر که خیلی ناراحت شده بود، برای  

چشم سایر اعضای خانواده و مردم رشد و زندگی کند. تنها موقع غذا دادن و حمام   دخترک بدور از 

رفتند. هرگز به او اجازه خارج شدن از خانه و معاشرت با دیگران  ایش سراغ او می هو شستن لباس

 گذشت و او شانزده ساله شد. یک هایش بودند. زمان  ها و چشم دادند. هم صحبت او تنها گوش را نمی 

تاقش به دشت خیره شده بود که متوجه  بعدازظهر هنگام غروب آفتاب در پشت کوه، از پنجره ا  روز 

نی شد که بسیار زیبا و درخشان بود. همزمان صدائی شنید که بقول خودش کامالً واضح  ی نوراشیئ

را با هزار  دوبر دارد. ایزی دشت رفته و آن شیئی نورانی را  داد که به  می و رسا بود و به او فرمان  

جا وقتیکه به آن که دیده نشود، از خانه خارج شد و به دشت رفت. ، بخاطر این احتیاط و پنهان کاری

دید. معهذا باز همان صدا او را راهنمائی کرد و در  رسید هوا تقریباً تاریک شده بود و چیزی نمی 

شیئی که درطی روز در پرتو نور  دارد. آن نقطٔه معینی به او فرمان داد که خم شده و آن شیئی را بر 

بخش کلیسای ده  از آن روز زینت ای حضرت مریم بود. آن شمائل پس درخشید، شمائل نقره آفتاب می 

ای هجوم آوردند. عده جا آنبه   و نزدیک دور   دانستند. مردم از ای الهی  را معجزه شد. و مردم آن 

را  ها خود  خواستند. بعضی و یا بیمار بودند و شفا می َشل  تعدادیو  کور  داشتند، برخی  عضو   نقص 

حکایت   بارگاه. سالمندانبستند به می یا آوردند و  می را  ای آمدند، عده کشیدند و می میزمین  روی 

روز  ز آن از آنان شفا یافتند و سالمتی کامل خود را باز یافتند. پس  اکردند که تعداد زیادی  می 

فکندگی  لکٔه ننگ و موجب سرا تولد  ز بدو  انسانی مقدس و برگزیده تبدیل شد. او که ا دورا به یزیا

ای خانه  یشاو برا ها تبدیل شده بود. پدر ثروتمند  آنو سربلندی اش بود، دیگر به مایٔه افتخار  هخانواد

روز  یتی یک  وا آن جا زندگی کرد. شصت سال زندگی کرد. و به رعمر در  کوچک ساخت که تا پایان  
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ند. چنین بود سرگذشت  ز او بر جا نماسبک ناپدید شد. کسی مرگ او را ندید. یعنی جسدی ا ی ادر مه 

فسانٔه  ز هر ا اسرگذشت بیش  ین  ز زبان بزرگترها شنیده بود. ا دورا که آدریانا آن را بدفعات ا ایزی

جز مقدسین  در زندگی  نا انتظار نداشت که  اخالقی او تأثیر گذاشته بود. آدریادیگری بر معیارهای  

بار هم که شده در زندگی و در جامعه مطرح  خواست که برای یک اش می حال دلباشد، ولی در عین 

باشد و حداقل نقش یک شمائل را بازی کند. و شاید یکی از علل کشش او به آندریاس نیز جامٔه  

رمشق شدن. سرش را بلند کرد و بار دیگر  همین آرزو بود. آرزوی بودن و سعمل پوشاندن به  

ها را بیاد آورد. شمعی را که روشن  و دوباره آن  از نظر گذراند مقدسین را   کلیسا را نگاه کرد. شمائل 

 کرده بود، در حال سوختن دید، معهذا هنوز درونش تهی بود. با خود فکر کرد: 

 کند''. بیگانه و پریشان، خدایش هم تغییر می  نسان''ا

اش کرد. به اتاق کشیش که در مجاورت منبر وعظ قرار  ز جا برخاست که برود، کنجکاوی تحریک ا

شک چشمانش را پوشانده بود، ساکت در آن جا نشسته بود.  سرک کشید. کشیش درحالی که ا  داشت

را  غبار ستونی روشن   تابید و ذرات کوچک سقف بلند کلیسا به درون اتاق می های ز پنجره انور  

سر   بارید. شمائل عیسی که به صلیب کشیده شده بود، در پشت ین که باران می دادند. مثل ا تشکیل می 

شت. آدریانا نگاهی به چهرٔه مسیح و آن مرد انداخت و با کمال تعجب دریافت که تشابه  او قرار دا 

خاطر سعادت  به   ها پیش سالعجیبی بین سیمای آن مرد جوان که در مقابل او بود و آن مرد که  

روحانیون  و  ن کشیشااغلب که  ها به صلیب کشیده شده بود؛ وجود دارد، بعالوه متوجه شد  انسان

ها و   عکسٔ همه  بود. عجیب   بود. نشده   آنمتوجه  تا آن روز  که   امریاند.  بوده غر  المسیحی  

ای مقدس مسیحیت، همه الغر بودند، با  ها پیش تاکنون دیده بود؛ شهدسالز  ا هائی را که او شمائل 

کشیدند. ترس  ها ریاضت می ود که همه آن ین بهائی فرو رفته. شاید علت آن ا نگاهی سنگین و گونه 

رد؟ و  دوست ندارا   توانست بگوید؟ چه بگوید؟ که دیگر شوهرش . به آن مرد چه می برش داشت 

جا چکار داشت؟  شت؟ واقعاً آنرا دا ز نصایح او  ا دوست دارد؟ آیا آمادگی پیروی بهترین رفیق او را  

 چرا باید مزاحم آن مرد جوان بشود؟ 

 ام؟'' ''شاید بی موقع آمده 

 نشنید. را  های او  کشیش طوری به او نگاه کرد، مثل این که گفته 

 رم''. آلن می ''ببخشید، ا 

ز او پرسید که  ات خواست و  ر کرد. معذر ز خواب بیدا جملٔه آخر آدریانا مثل این که کشیش را ا 

ز دیدنش بسیار  به او اطمینان داد که ارد، یک فنجان قهوه برایش بیاورد. و ضمنا ً چنانچه میل دا 

اش را دوباره در جمع گوسفندان خود دیده  چوپانی که برٔه گم شده ز  اخوشحال شده. حتی بیشتر  

دو فنجان قهوه برگشت و در مقابل  ز مدتی با  باشد. پرده را کنار زد و به پستوی اتاق رفت و پس ا

را که به  بلوند و بلند خود   صت استفاده کرد و موهایز فراو نشست. آدریانا متوجه شد که کشیش ا

 حالتی زنانه داده بود، شانه کرد.  اشچهره 

ین . خودم ا خاطر من به زحمت بیندازیدکردید. الزم نیست خود را به گریه می آمدم شما  ''پدر وقتی  

 کردم.'' را می کار  
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 دانم. برای چی امروز این جا آمدی؟'' ''می 

یار خودمانی و صمیمانه بود. گویی با یک دوست قدیمی در حال گفتگوست. رفت و  لحن کشیش بس 

ز پایان  آمد، همیشه بعد ا می آمد شخصی با یکدیگر نداشتند. ولی در گذشته هر از گاهی که به کلیسا  

و ضمن کمک کردن به او در جمع و جور کردن وسائل چند  ماند  در آنجا می ی ادقیقه  سم چندمرا 

 کرد. آدریانا تقریباً با شوخی گفت: و بدل می ی هم در مورد دنیا و آخرت با او رد  کالم

خواهم. پدر، خدا  کنم که قادر نیستم. یعنی نمی می   ''آمدم که به گناهانم اعتراف کنم. ولی حاال احساس

 در قلب من مرده''. 

ت تا در ذهن خود پاسخ  های او فکر کرد. معلوم بود که در تالش اسکشیش جوان با دقت به گفته 

 گذاشت. های او بیابد. هیچ پرسشی را بدون پاسخ نمی مناسبی برای گفته 

ایت  دهی برکه انجام می کاری   ات مرده، یا قلب تو مرده؟ آیا هنوز درستی و نادرستی ''خدا در قلب 

 طپد، یا نه؟'' می ات هنوز بخاطر چیزی  اهمیت دارد یا نه؟ آیا قلب 

کرد، اضافه  عیسی، که به صلیب کشیده شده بود و در پشت سرش بود، اشاره می او درحالیکه به 

 کرد: 

 ''شاید خدا هیچگاه وجود خارجی نداشته، ولی همیشه وجود داشته''. 

 آدریانا با لجاجت گفت: 

 وست ندارم''. ''شوهرم را دیگه د 

 ز اندازه هم چاق شده''. . تازه او بیش ا که گناه نیست ین  ''ا

 اش گرفت. نده آدریانا خ 

 خوام شوهرم را ترک کنم''. می کشم.  . عذاب می ای رو دوست دارم''مرد دیگه 

 هم گناه نیست''. ین''ا

 آدریانا پرسید: 

 ''پس گناه چیست؟''. 

 کشیش به چشمان او نگاه کرد و گفت: 

نباشی ... تنها و  ها ات تهی شود... که دیگر انسانی در جمع سایر انسانگناه آنست که بگذاری قلب''

نیست   خداباشی ... این گناه است ... و گناه بزرگی است ... برای رها شدن نیازی به کشتن  منزوی  

ن ببریم و یا قیام کنیم ...  ... ما آزاد هستیم ... آزادیم که اعتقاد داشته باشیم و یا شک کنیم ... فرما

تو یک انسانی ...  ...  ایه ... تو پریشان و افسرده تا زمانیکه قلب ما نمرده، ما آزادیم. قلب تو نمرد

 ای''. نم برای تو طلب آمرزش کنم. تو گناهی مرتکب نشده توا من نمی 
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در  ، در دل جنگل زیر شد و چون ُگم شدن جویباری ز چشمان کشیش جوان سرا ا شک یکبار دیگر ا 

 داشت؟ ری و تسلی خاطر نیاز اش گم شد. چه کسی به دلدا نبوه ریش ا 

 ید؟'' فسرده ا ''پدر ... چرا شما امروز اینقدر ا

ست. من آن شاخٔه خشکی هستم که بر تنٔه یک درخت سرسبز و  ام در حال مرگ ا که قلب این''برای  

کنند ... عشق و کینه  می . مردم در اطراف من زندگی  ام ..تنومند چسبیده. من تنها یک شاخٔه خشک 

ام ... و تنها در انتظار  ولی من مانند یک شاخٔه خشک در این جا نشسته   میرند ...ورزند ... می می 

مرا با خود ببرد ... بیگانه بودن با زندگی ... و برای زندگی ... بسیار دردآور است.  بادی هستم که  

 بخشد''. ه من است. گناهی که هیچ کس آن را نمی ین بزرگترین گنا... ا 

 نست چه بگوید و چکار کند؟ دامی آدریانا برخاست. درمانده بود. ن

 ایم''. ''همٔه ما این جا بیگانه 

ز دهان کشیش در هوا  اپس کشید. بوی تند الکل  اش را  دست او را گرفت که ببوسد. کشیش دست 

ریای ز بی پروائی و رفتار بی آدریانا ا  کرد؟ باید مست میپخش شد. آیا برای تسکین دردهای خود، 

آیندگی، هنوز احساسی  بیز  ها و ترس ا رد جوانی که علیرغم انبوه نگرانی اش آمد. م خوشکشیش  

   شت که سخاوتمندانه آن را در معرض دید او قرار داده بود.داپاک و انسانی  
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 فصل بیست و پنجم

های برف  جنوب، باعث ذوب شدن سریع الیه گرم  ش شدید باد، بادهای  روز وز هوا مالیم شد. دو  

ماندند. طبیعت  میرا  ای ز تخم بیرون آمده تازه اهای  عریان خود، جوجه هایدرختان با شاخه شد. 

ز  امردم  ها کثیف و دلگیر بودند. آسمان کدر و ابر آلود بود.  ساختمانشت. نمای منظره زیبائی ندا 

سرما  باشد، که نه  و مردد بودند چه لباسی بتن کنند که مناسب داشتند  گله  ت سریع جوی  تغییرا

زه گرم باشد. در این میان تنها دختران جوان بودند که با تمام وجود آمدن  ز انداابخورند و نه بیش  

های برهنه  گردنه و  کوتاهای  دامنهای زمستانی را کنار نهاده و با  و لباسبهار را پذیرفته بودند  

و آفتاب سوزان از میان ابرها رخ نمود. میدان  آمدند. هوا پس از چند روز بشدت گرم شد  بیرون می 

های گرم شد. دستفروشان حتی خیابان  ای گرفت و بازار خرید و فروش اجناسرینکبی جان تازه 

ی از هر مذهب و ملیتی به هر  منتهی به میدان را نیز اشغال کردند. هر نوع جنسی توسط هر تیپ آدم

ایران و ترکیه  ز اشد. مردان سالمند  ژادی فروخته می نوع آدمی درهر سن و سالی و از هر قوم و ن

 عمر و روزگار بودند.  گر گذر نشستند و چون همیشه نظاره میدان می های  روی نیمکت 

که در حومٔه استکهلم  میدان،   ز دیدن این همه جنب و جوش سرخوش بود. تمام دنیا در این ساموئل ا 

توانند در کنار هم زندگی کنند؟ آن روز خوشحال و  ها نمی نسانکه اقع بود، جمع شده بود. کی گفته  وا

وقتی  سر زنده بود. دوره رویدادهای اعجازانگیز هنوز برایش بپایان نرسیده بود. دیروز بعدازظهر  

که کلید را در قفل در چرخانده بود. تلفن زنگ زده  ای رد خانه شود، درست در لحظه خواست وا می 

او پرسیده بود که آیا اسپاگتی دوست دارد، یا نه؟ مسلم بود که او اسپاگتی   بود. مومینا بود. از 

درست کند، از او  سپاگتی  دوست داشت. مومینا به او گفته بود که قصد دارد برای خود و پسرش ا

،  خواستاش می ها صرف کند؟ دل ها برود و شام را با آن نزد آن   خواهداش میپرسیده بود که آیا دل 

آلینا چکار کند؟ به آلینا تلفن کرد. قصد داشت دروغی سرهم کرده و تحویل او بدهد. ولی در   اما با

آخرین لحظه منصرف شد و عین حقیقت را برای او تعریف کرد. آلینا از کمروئی و دستپاچگی  

 وخی گفت: شاش گرفت و به پدرش خنده 

 ''پدر، تو پسر بزرگی هستی، نباید خجالت بکشی''. 

شت. او آدم بالغی بود. یک جعبه شکالت برای آلکساندر و چند شاخه گل برای مادرش  آلینا حق دا

ها خیلی  ز دیدن گل اگذشت. مومینا  خرید. خوشحال و کم طاقت و نگران بود. زمان بکندی می 

ین که جعبٔه  ز ا تر شد. بعد ا بار کمی به او نزدیک شده بود و این خوشحال شد. آلکساندر نیز خوشحال 

تمام کرد، جلوی تلویزیون نشست و سرگرم دیدن برنامٔه کودک شد. ساموئل و مومینا در  را  ت شکال

اش ز کشورش. مومینا دل خانوادٔه او، ا ز  گفتند. ا هم سخن با  ز هر دری  آشپزخانه باقی ماندند و ا 

سوئدی بود.   ت که به کشورش برگردد. پسری داشت که در سوئد متولد شده بود و تقریباً خواسنمی 

خودش نیز سوئد را دوست داشت. سوئد زندگی او را نجات داده بود، زندگی پسرش را نیز. چه  

سیاه  "  احمق او راهای کردند؟ و یا این که بعضی آدم ها اینقدر از ما بدگوئی نمی سوئدی شد اگر  می 

داد. در  ها نمی به آنها در نظر او بی ارزش بودند، و اهمیتی کردند؟ این توهین ده" صدا نمی جن

ها را در حالیکه  کشورش با چشمان خود شاهد بود که چگونه مردم را چون گوسفند سر بریدند و آن 

ردند. او زندگی  ز پا آویزان و یا این که زنده بگور ک اندند، و یا  به الستیک ماشین بسته بودند، سوزا

ین اها  حداقل انسانداد. در این جا  ترجیح می های دلخراشی آور در سوئد را به دیدن چنین منظره مالل 
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سوخت. در  اش برای سالمندان می آوردند که طبیعی زندگی کنند و پیر شوند. دل فرصت را بدست می 

رفت. هر  خدمتکارش بدیدن او نمی کرد. هیچکس بجز همسایگی او پیر زنی نود ساله تنها زندگی می 

کرد که هنوز در ترانوس، محل زادگاهش، زندگی  ر می شد و فکز گاهی دچار اختالل حواس می ا

سوخت. بهمین خاطر اوقات فراغت خود را وقف تمرین  ها می تنهائی آن  اش برای کند. مومینا دل می 

خواست اش نمی کرد. دل اد صحبت نمی ژیمناستیک با بازنشستگان و سالمندان کرده بود. ساموئل زی

خواست برای او بیشتر حکم  اش می و را بیادش بیاورد. دل که زندگی سخت گذشته و سرنوشت تلخ ا 

یک زمین مسطح را داشته باشد تا یک زمین خشک و سنگالخ. او کی بود؟ مردی بود مثل بقیه  

ز کارش و آلینا که  رجیح داد که تنها ا ین ت مالقات کرده بود. بنابرارا مردها که برحسب تصادف او  

صحبت کند. در جمع کردن   گذاشت،شد و او را تنها می ز می دٔه پروا ای بود که دیر یا زود آماجوجه 

سفره به او کمک کرد. سپس با هم به اتاق پذیرائی رفتند و قهوه نوشیدند. آلکساندر کماکان بدون  

ز چند لحظه کسی در زد. یکی از همکاران  د. پس اهیچگونه نگرانی سرگرم تماشای تلویزیون بو

کرد و از ساعت هشت  ز پسر او مراقبت کند. مومینا در شیفت شب کار می اکه  مومینا بود، آمده بود 

کرد. در آنجا او باید  یستگاه مرکزی مترو همراهی  شب تا دو صبح سرکار بود. ساموئل او را تا ا 

برد. تا زمانیکه آلینا  شهر نمی به را   اشها بود که دیگر اتومبیل گرفت. مدت تحویل می قطار خود را  

رفت ماشین الزم بود، ولی حاال دیگر نیاز چندانی به آن نداشت. مترو سریع تر بود.  درسه می م

رد کابین راننده  واشد. با مومینا  بعالوه در ازدحام مرکز شهر برای یافتن پارکنیگ دچار مشکل نمی 

 با لبخندی  جوانی سومالیائی بود. نگاه معنی داری به او کرد. مومینا نیز متقابالً  شد. همکار او 

هم در کنار مومینا بسیار  داد. از محبوس شدن در یک چنین اتاقک کوچکی و آن را  موذیانه پاسخ او  

خود  خوشنود بود. آنقدر بهم نزدیک شده بودند که بوی ادکلنی را که او استفاده کرده بود در مشام 

ی فرصت نیافت. در تونل بین  خواست که باز هم بیشتر به او نزدیک شود. ولمی اش کرد. دل حس می 

 دو ایستگاه مدرسه عالی تکنیک و دانشگاه مومینا بطرف او برگشت و پرسید: 

 خوای منو ببوسی؟'' ''می 

 تنها زمانی از هم جدا شدند که مومینا مجبور شد ترمز کند. 

 ' زنی؟'های ُخل داری با خودت نیشخند می کنی که مثل آدم، به چی فکر می ''هلو، سالم ساموئل

مدت غرق در تخیالت خود بود و در عالمی  سرش را باال کرد. به رینکبی برگشته بود. در تمام این 

در بین مردم نبود. اودسیس بود که در حالیکه چند کیسٔه پالستیکی انباشته از   کرد،دیگر سیر می 

 ی بار خود کرده بود، در کنار او ایستاده بود. مواد غذائ

 کنی''. باور نمی ''اگه برات تعریف کنم، 

 نکنه یه بیست و پنچ ساله گمرات کرده؟''   ''چیه؟

ساموئل خندید و چیزی نگفت. اودسیس نیز سرخوش بود. آندریاس تقریباً بهبود یافته بود.  

ر بود که شنبه شب در یک رستوران یونانی  که ساموئل را دیده بود، چون قرا خوشحال بود از این 

 جشن بگیرند. 

 آلینا را هم با خودت بیار''. ''یادت نره، 
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 ای را هم با خودم بیارم؟'' تونم کس دیگه ''می 

داری با  شو  حال  هیم مثل گذشته همه دور هم باشیم.خواخواد با خودت بیار. می ''هرکی رو دلت می 

 هم یه قهوه بخوریم؟'' 

 که نه''. ''آره چرا 

عربی را که با عسل درست شده بود،   شد شیرینی خانگیبا هم به قنادی احمد رفتند. در آنجا می 

 سفارش داد. 

 ''آدریانا چطوره؟'' 

ای کردم که از آندریاس  ما رحم کرد. کار بسیار عاقالنه اش از قبل خیلی بهتر شده. خدا به ''حال

ث شده که او زندگی دو باره پیدا کنه ... آندریاس رو  دعوت کردم بیاد اینجا ... حضور آندریاس باع

 ره''. خیلی دوست دا 

 ای مردد ماند و سپس پرسید: ساموئل لحظه 

 ''نگران نیستی؟'' 

 که کامالً متوجه منظور او شده باشد، نگاهش کرد و گفت: اودسیس بدون این 

تونم  ه، حتی یک لحظه هم نمی نگران. فراموش کن. آهان، حاال فهمیدم، نه ... ما مثل برادریم ... ن

 او بیست سال پیرتره''.  ین مسئله فکر کنم ... باباراجع به ا

سن و سال که تأثیر نداره. بالفاصله خود را کنترل کرد و  ، ای خواست بگویدساموئل برای لحظه 

 گفت: 

دونی  یده ... می ین دنیا دتو ازیادی  های بدیمن  های  ای زدم ... آخه چشم ''ببخشید، حرف احمقانه 

بود. قهوه نیز قوی و خوش طعم بود. ما جهودها  ... شیطان چندین پا داره. شیرینی واقعاً خوشمزه 

 به هیچکس اعتماد نداریم. بهمین خاطره که هیچکس هم به ما جهودا اعتماد نداره''. 

ها نمک آن  یونانی  ها با جهودا مشترک هستیم. ماها چاشنی زمین هستیم. ماین نکته ما یونانی ''در ا

 به آندریاس اعتماد دارم''. و شما جهودا فلفل آن هستید. ولی من صد در صد 

که موضوع بحث را عوض کند  نست و برای این داساس می ااودسیس حقیقتاً نگرانی ساموئل را بی  

 اش برای او تنگ شده بود. آلینا را چون دختر خود دوست داشت. از آلینا پرسید. واقعاً دل 

 ''شنبه شب اونو هم با خودت بیار. حاال دیگه باید برم خونه''. 

کرد و به آن  ین را گفت و برخاست. ساموئل تنها ماند. به جنب و جوش مردم در میدان نگاه می ا

آن دو    کرد. آیا حقیقت داشت؟بوسٔه طوالنی بین دو ایستگاه مدرسه عالی تکنیک و دانشگاه فکر می 

ا نبوسند.  که توافق کرده بودند که بیش از یکبار همدیگر ربوسیدند. مثل این تنها یکبار یکدیگر را 

را تکرار کنند. از نشستن در تاریکی و نفس کشیدن  نه او و نه مومینا، هیچکدام سعی نکردند که آن 
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خوش و قانع بود. مومینا نیز سرگرم کار خود و هدایت ترن بود. چند  با او در زیر یک سقف دل 

اش را میان  د؟ دست اش نبود. چه داشت که به او بدهسن دختر ز  اش زیاد بیشتر ا؟ سن اش بودسال

ها را مرتب کرد. درسته که زیاد اختالف سن داشتند، او پیر بود و  اش برد و آنموهای کم پشت 

خواست. بنابراین دلیلی وجود نداشت که عشق او را نپذیرد و به  دیگری جوان، ولی مومینا او را می 

اده شد، مومینا با لبخندی او را  ز ترن پی عمل نپوشد. وقتی که ا ٔ اش جامه ین آخرین آرزوی زندگی ا

 بدرقه کرد. ساموئل به او گفته بود: 

 دم''. زنم، قول می''برات زنگ می 

 و او در پاسخ گفته بود: 

 ام''.  ''من شنبه تعطیل 

شناخت. مطمئن بود که با  را خوب می   برد. هموطنان خودعالی بود. او را همراه خود به جشن می 

کنند و مسلماً همه به او حسودی خواهند کرد. فقط امیدوا ر بود که آلینا  ها با هم، پچ پچ میدیدن آن 

کرد. فروشندها در  کرد و کسب و کار در میدان آرام آرام فروکش میناراحت نشود. آفتاب غروب می 

داد. مردم به  ها را تکان میهای بساط آن ی برزنت حال جمع کردن بساط خود بودند. نسیم مالیم

  ها روشن شد. کی شد. چراغجائی صدای موزیک شنیده می ز  زدند. ا حرف می با هم    های مختلفزبان

 توانند در کنار هم زندگی کنند؟  ها نمی گفته که انسان
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 فصل بیست و ششم

یرودیکه  اخود  هنگام که برای آوردن معشوق   آنز  اجرگٔه خدایان نبود، ولی  ز  ا ( ۷۸اورفیوس )

شب به آن رستوران یونانی، که  که نیز آن هائی یان جاودانه شد. آن اد، چون خدابه زمین گام نه( ۷۹)

ها برای خوردن عنبر و  جدیدا ًدر میدان باز شده بود گام نهاده بودند از تبار خدایان نبودند. آن 

ورفیوس بر خود داشت، نیامده بودند. برای خوردن  ان که نام  نوشیدن شربت بهشتی به آن رستورا

اشان جمع بود. آندریاس،  ک بره با ادویٔه یونانی و نوشیدن عرق یونانی، اوزو، آمده بودند. جمع ستا

اسحاق استینر و همسرش را دعوت کرده بود. ساموئل مومینا و آلینا را همراه خود آورده بود. که  

وفگرن  کی و دوست پسرش گیانیس را دعوت کرده بود. اودسیس نیز ل خود کیاین آخری نیز بنوبٔه 

خواست بیاید ولی بعد نظرش عوض شد و آمد و حال در آن جمع  را دعوت کرده بود، که اول نمی 

ین بیگانگی زیاد طول بکشد. صاحب  رسید، ولی قرار نبود که ا نشسته بود. اگر چه غریبه بنظر می 

قدیمی   ز سرگذرانده بود، یکی از دوستانا تالش بسیار خطر ورشکستگی را  بار که چهار بار با

ها چند تظاهرات و میتینگ سیاسی را با کمک یکدیگر  دوران دیکتاتوری نظامی آن آندریاس بود. در  

دار ضربه زدن به  سازماندهی کرده بودند. بعالوه او یکی از اعضای گروه مبارزی بود که عهده 

ریست دولت  رژیم دیکتاتوری بودند. از جمله حمله به دفتر جهانگردی و جلب تو  موسسات اقتصادی

های آن که در مجاورت باغ شاهنشاهی قرار داشت. او تجربیات بسیار غنی  نظامی و شکستن شیشه 

ز دانشگاه  شت. فارغ التحصیل رشتٔه ساختمان اداهای اعتراضی  آکسیون و  در سازماندهی تظاهرات  

یز بدفعات به آن حمله  رتش نبلکه ا ای بود که نه تنها پلیس  انشکدٔه ساختمان، دانشکدهآتن بود. د

کرده بود و دانشجویان آن را مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار داده بود. حال در مرز پنجاه سالگی  

ع  شد حرکت سریاش را پوشانده بود. معهذا کماکان می ز چربی شکم، کمر و باسن اای بود و الیه 

کرد. از دیدن دو باره آندریاس   های شانه و بازوان او را در زیر پیراهن سفید او مشاهدهماهیچه 

اش را به چهار بطری عرق یونانی که  بسیار خوشحال شده بود. و به این مناسبت او و مهمانان

شستن  های سوئدی فقط بدرد معتقد بود که عرق   ز یونان وارد کرده بود، دعوت کرد. او ا  خودش

که   ز یک یونانی خودش مستقیماً ارا  ها خورند. برای آن شب تدارک زیادی دیده بود. بره ماشین می 

دور سوئد  یر  ز جزاا را ترک کرده بود، بلکه خشکی را نیز ترک کرده و به یکی  نه تنها یونان

ای نبود.  ی کار سادهمهاجرت کرده بود که به تجارت گوسفند بپردازد، خریده بود. تهیٔه پنیر یونان

ز یونان وارد کرده اند. ولی حقیقت نداشت.  اه پنیر را  گفتند ک البته بعضی از فروشندگان به طنز می 

ز یک زن و شوهر یونانی که به  ای در خیابان سنکت پاولز اکه مغازه  یری او از یک مهاجر الجزا 

خوب بود که دست کمی از پنیر یونانی   نوعی پنیر بلغارییونان مهاجرت کرده بودند، خریده بود.  

گردد.  اول خود بر می زند و مجدداً سر جای  ه است. همه چیز دور میدنیا واقعاً کوچک شد. نداشت

شناختند.  ز گذشته می را ا در بین سایر مهمانان حاضر در رستوران تعدادی نیز بودند که آندریاس  

ردند و در مواردی یک یا دو بطری شراب بعنوان  کمی آمدند و با او احوال پرسی  اغلب جلو می 

دادند. طولی نکشید که همه میزها را بهم چسباندند و دور هم  ها سفارش می تعارف برای میز آن 

ها به  ها به سوئدی و بعضی زدند. بعضی نشستند. سرگرم صحبت بودند و از هر دری با هم گپ می 

اشان فرزندان مهاجرینی بودند  شسته بودند. اغلب ای نیونانی. گروهی دختر و پسر جوان در گوشه 

زدند.  ولد شده، و یا در کودکی به سوئد آمده بودند. بیشتر سوئدی با هم حرف می که یا در سوئد مت

ها نداشتند. اسحاق استینر به دختران جوانی که در آن  اول سرگرم کار خود بودند و کاری به آن 

ریا را که زمانی جوانی با همان طراوت و شادابی بود،  کرد و همسرش ماگروه بودند، نگاه می 
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رد. بنظر او جذابیتی که در نگاه دختران جوان یونانی وجود داشت، در هیچ جای دیگر  آوبخاطر می 

شد. اودسیس با اشاره به مومینا چشمکی زد، و انگشت شست خود را به آرامی لیس  دنیا یافت نمی 

چربی تور زده. آلینا که از دعوت پدرش از مومینا اصالً دلگیر   زد، که به او بفهماند که چه لقمٔه 

ره. همه به  گفت که عجب دوست پسر "خوش تیپی" داکرد و به او می کی پچ پچ می ده بود، با کی نش

گفتند. تعارفات  اش تبریک می استادانه  اش و نیز به اسحاق برای عمل آندریاس بخاطر بهبود سریع

  تر شد. لوفگرن حسابی شنگول شده ها آب شد. جمع خودمانی نشست و یخ اولیه پس از مدتی فرو 

 بود. گلویش پیش یکی از آن دختران جوان یونانی گیر کرده بود. 

 از اودسیس پرسید: 

 سم اون دختره چیه؟'' ''ا

 ''النی''. 

 تونه سوئدی حرف بزنه؟'' ''می 

 جا متولد شده، لوفگرن''. ین''ا

 زد گفت: اش می وست اودسیس در حالیکه به شانه د 

خوری. لوفگرن چیزی نگفت و خود را سرگرم نوشیدن بیشتر کرد.  نمی ات زیاده بدرد اون ''تو سن 

 ز جایش بلند شد و با صدای بلند داد زد: از مدتی ناگهان  بعد ا 

 ''النی، تو عمرم هیچکس را ندیدم که شاسی به قشنگی تو داشته باشه''. 

آن دختر کرد. النی  ز  حتی نفهمیدند که لوفگرن چه تعریف قشنگی ا  هاهیچکس ناراحت نشد. بعضی

ز چشمانش  ز جمله کسانی بود که منظور لوفگرن را خوب فهمیده بود. آنقدر خندید که اشک ا ا

گرم شد. خوردند و نوشیدند و هر کس با یاری که در کنار  حسابی   ز آن اتفاق مجلس جاری شد. بعد ا

زد. اودسیس شنگول  م می داد السی هکرد و خوش بود، و اگر فرصتی دست می پچ می خود داشت پچ 

اش ین جشن شده دل کرد که مرگ پسر و بیماری آندریاس نیروی محرکٔه امی فکر  بود. ولی هرگاه  

بار دیگر به جبر زندگی تن  زیاد به این مسئله فکر نکند. مصمم بود تا یک کرد  گرفت. سعی می می 

بکند. آدریانا که در سمت چپ  که سرنوشت بازی را که برایش تدارک دیده با او داده، بگذارد 

یافت از زیرمیز  آندریاس نشسته بود، لباس زیبای سیاهی بتن کرده بود. اودسیس هرگاه فرصت می 

شد و خود  داد. آدریانا مثل دختر جوانی قرمز می می زش  ها را نوا کشید و آن او می های دستی به ران 

و کالهی بسر داشت تا کسی سر تراشیدٔه او را    کشید. آندریاس در میانٔه میز نشسته بودنار می را ک

  "کله نورانی" را   گوئی معروف بود، مرتب او نبیند. صاحب رستوران که آدمی شوخ طبع و به بذله 

تاب کند.  ای پررد و بگوشه از سر بردا کرد وهمین باعث شد که باالخره آندریاس کاله را  صدا می 

شب بود. در  و "ایرودیکه" آنست. اهستی خاکی بازگشته ا   بهز بارگاه خدا  اکرد که  احساس می 

طرف دیگر او ماریا زن آتشی مزاج استینر نشسته بود. پیراهن نازک زیتونی بتن داشت و خود را  

نه در پذیرائی از  نست. بین او و آدریانا رقابتی شدید و زیرکادامیزبان و خدمتکار آندریاس می 

دیگری زیتونی تعارفش   داد، آناو می به  ای پنیر  ت یکی از آن دو تکه آندریاس در جریان بود. هر وق
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شت و او  گذابدهان مومینا می کرد. ساموئل لقمه  دیگری اخم می خندید، آن  اشان می کرد. وقتی یکی می 

ین عمل او کمی  کرد که ا حساس می ا  ها ساموئلساموئل. گرچه بعضی وقت دهان به  هم لقمه  

اش، داد. پس از آن همه سال سکوت و سکون در قلب ست، ولی اهمیتی نمی مضحک ا  سبکسرانه و 

شنید و همین برایش کافی  خاست می ز وجودش بر می یکبار دیگر فریاد عشق و شور و شعف را که ا 

ودند. فقط آلینا بود که در این میان  کی و گیانیس با هم خلوت کرده بودند و مشغول هم ببود. کی 

ز جوانان یونانی مدتی بود که به او زل  هم زیاد طول نکشید. یکی اه مانده بود، که آن سرش بی کال

زده بود. اول حواسش نبود، ولی وقتی متوجه شد تا بناگوش قرمزشد. زمان رقص فرا رسید. اولین  

را با خود ببرد، قبول نکرد. تنهائی شروع به  کسی که بلند شد، اودسیس بود. سعی کرد آدریانا 

با رعایت تمام اصول و قواعد آن کرد. هیکل تنومند او با نیروئی شگرف،  (  ۸۰صیدن زمبکیوکو )رق

کرد که  در فضا پراکنده می  نرژی کوبید و چنان شور و شوق و ا میشد و پا  جلو خم و راست می به 

وئی  گ  زدند. سالن کهدست می همراه با ریتم رقص او  تمام حاضرین را سرمست کرده بود و همگی 

ز گرمای آفتاب سوزان تشنٔه قطره آبی بود، سکوت چند سالٔه خود را شکسته  چون زمینی تف کرده ا 

شد و شور و حال  های پر قدرت پای اودسیس را با جان پذیرا میها و ضربه بود. صدای دست زدن 

یک یونانی تکان  ت نیاورد و بلند شد. بدنش را با همان ریتم موزطاقنیز   ای گرفته بود. مومینا تازه 

خواست از قافله عقب  رقصید. ساموئل نیز که نمی داد و با حرکاتی کامالً متفاوت با آن ریتم می می 

ز جا برخاست و در مقابل  ا  با آن شاسی زیبایش بیفتد، وسط پرید و شروع به رقصیدن کرد. النی  

را با  توانست خود  بی می و شروع به رقصیدن کرد. پیکر نرم و جوان او بخواودسیس و با ریتم ا

کردند.  نوازش می یکدیگر را   خواب  ها درحرکات موزون و سریع اودسیس هماهنگ کند. گوئی آن 

اشان با هم تماس پیدا  بدنای شدند، بدون آنکه ذره می  آغوش یکدیگرغرق شدند و در  می  بهم نزدیک 

روش خود با همان ریتم شروع به    رد معرکه شد. او هم باو وا ن هم طاقت نیاورد  کند. لوفگر

های قورباغه و جیرجیرک. ماریا که احساس کرد در مبارزه  رقصیدن کرد. با حرکاتی مانند جهش 

های یونانی کرد. تنگ  ز جوان برای جلب توجه آندریاس شکست خورده، شروع به رقصیدن با یکی ا 

رای ادامه تحصیل در مدرسٔه عالی  ب  خواستستکهلم آمده بود و می جوان تازه به ا رقصید. او می 

 ز او پرسید: برود. ماریا با کلی انتظار و توقع ا (  ۸۱ری به شهر هدمورا )جنگلدا

 ''تو جنگلبان هستی؟'' 

نخوانده بود، فکر کرد که ماریا سر به سر او  مرد جوان که کتاب "معشوقه بانو چترلیز" را  

فتاد که  ا  نزدیک کرد. بیاد این گفتٔه مادرش بیشتر بخود    معهذا باز بخود جرأت داد و او را رد.  گذامی 

 گفت: همیشه می 

 شه''. ها درست می ز پیرترین مرغ ''بهترین سوپ، همیشه ا 

  یستاده بود و مثل شده بود. روی صندلی ا هم لهستانی بود و هم جهود، حسابی حشری که   ستینر ا

ز آن، همه  کشید. پس اکشد، زوزه می اه زوزه می در مقابل قرص کامل ممهتابی  های گرگی که شب 

چیز بهم ریخت، یکی بعد از دیگری بلند شد و پرید وسط. تنها آدریانا و آندریاس بودند که در جای  

و با هر  رقصیدند  کردند. مهمانان می خود نشسته بودند و آرام و بی صدا با یکدیگر پچ پچ می 

 زهای درونشان بود. بعضی دادند که بازتاب دهندٔه را ل می شکال زیبائی را تشکی اچرخش پیکر خود  

ز شنیدن موزیک شاد در روحشان  که ا  رقص بلد نبودند، و تنها تحت تأثیر شوریها اصال ً ز آن ا
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دادند که اودسیس با  تکان میآوردند، و همانقدر خود را حرکت در می به  را ایجاد شده بود، بدن خود  

رقصید و چنان شاد  می . اودسیس همیشه همینطور بود. چنان  رقصیدمی   تمام نیرو و وجودش

.  کرد. او قادر بود که دنیائی را به رقص بکشاندر می رقصید که همه را به رقص و پایکوبی وادامی 

که بیش از هر   اشت؛ بجز پسرشخوشبختی را بار دیگر باز یافته بود. همه کسانی را که دوست د

یش باقی نمانده بود. کالم  داشت، در کنارش بودند. دیگر هیچ چیز برا  کس و هر چیز دوست 

توانست تسلی بخش خاطر او باشد. توانش تمام شده بود. تنها هیکل تنومندش برایش باقی مانده  نمی 

شکار کرد و  و غم برهاند. آلینا را    ز پریشانیخواست خود را و جان خود را اکمک آن می که به   بود

هایش  ع به چرخیدن کرد. باسن ظریف او را بارها پسرش در دستان خود گرفته بود. و لب با او شرو

اش  دلرا بارها بوسیده بود. عطشی ناسالم از درونش سر بلند کرد. احساس کرد که با تمام وجود  

ر  اش را روی بدن آن دخت خود بگیرد و سنگینی تن  جسمزیر  در  را   خواهد که آن تن و بدن ظریف می 

ز سالن بیرون رفت که کمی هوای تازه  جوان متمرکز کند. یادش آمد که مست است. بهمین خاطر ا

 ها را دید.  وارد ریه هایش کند. آن جا بود که آن 



 آخرین روشنائی                                                                      تئودور کالیفیدس

 

183 
 

 



 آخرین روشنائی                                                                      تئودور کالیفیدس

 

184 
 

 فصل بیست و هفتم

شد  د و با کمی فانتزی می وزیگرم موج موج می زغروب هم مالیم تر شده بود. هوای  شب ا هوای

که  نداشت، و هم او بود  آدریانا به فانتزی نیازی  ثر گرمای آن احساس کرد.  ا جوشش آب دریا را بر 

خود   جایز  رقص بودند، ا ز  قدم اول را برداشت. وقتی که رقص به اوج خود رسید و همه سرمست ا

اس بگوید که همراه او برود، مطمئن بود  سالن خارج شد. نیازی نداشت که به آندریز  برخاست و ا 

شت.  دامخفی  آن انقالبی و مبارز کهنه کار، کوله باری تجربه از قرارهای  اش خواهد رفت.  ال که دنب

رفت داخل  و  باز کرد  طرف توالت رفت. در را  و به از جا برخاست   دقیقه صبر کرد و سپسچند  

خواهد   هنگام داخل شدن به توالت دیده، بزودی فراموش   که او را که مطمئن بود کسیتوالت. چرا  

باقی  ای در توالت چند دقیقه  کرد. بعالوه چه کسی وقت فکر کردن به کسی را دارد که به توالت رفته؟ 

هایش را شست و به آشپزخانه رفت.  باشد. دست کار  ماند. سیفون را کشید بدون آنکه نیازی به این  

شود که  یابان باز می اید دری در آشپزخانه وجود داشته باشد که به خحساب کرده بود که حتماً ب

ز آن جا تحویل بگیرند. در آشپزخانه کسی بجز یک کارگر جوان نبود،  بتوانند خریدهای روزانه را ا

شد. آرام بیرون  اینچ پخش می ۱۴که اوهم غرق تماشای مسابقه فوتبالی بود که از یک تلویزیون  

به کاروان تکیه  را   ر خیابان سرش دتر  دید که کمی پائین را  ثی کرد. آدریانا  رفت. در جلوی درمک

نسانی  شد در اندام ظریفش دید. ا را می  مش و درعین حال آراداده و بسمت آن خم شده است. بیتابی  

اه  از جمع فرشتگاه بارگ"ز جبرائیل بود:  بود در انتظار شکفتن، در انتظار شنیدن آن پاسخ میمون ا 

بدنیا خواهی آورد''. آندریاس در آن لحظه  یان را خداپسران  که  ای. توئی  ملکوتی تو برگزیده شده 

های معنوی نزدیک شدن به آن زن نداشت و تنها یک خواست داشت که  هیچ درکی نسبت به جنبه 

ن باید  برایش اهمیت داشت و به آن مطمئن بود. این زن را بهر قیمتی که شده، قبل از خروس خوا

ز عمل  هایش نه بر اثر احساس ضعف حاصل الرزش گام  کرد. آرام بسمت او رفت. تصاحب می 

آن  زد که قرار بود تمامی  ای را به تعویق بیاندا لحظهکه  بود  خاطر ین  جراحی، بلکه بیشتر به ا 

مقدس بودند،  ش  ، و برایها زندگی کرده بود هائی را که یک عمر با عشق به آنها و پرنسیپ رزش ا

یعنی زیر پا گذاشتن اصول رفاقت و دوستی. در  ین کار  دانست که اید. او می رد و نه بگو زیر پا بگذا

شت، به او خیانت خواهد کرد. گرچه  قانونا ًبه رفیقش تعلق دا واقع او با تصاحب آن معبد پنهان که 

تعلق نداشت. او خودش بود. آن معبد  به چنین اصولی اعتقاد نداشت. آدریانا به هیچکس دیگرعمالً  

قبل از هرچیز و هرکس به صاحب واقعی آن تعلق داشت. نه هیچکس دیگر. دردمند و مشتاق    پنهان

شان چنان با  مشتاق های  را گرفت و او را بطرف خود برگرداند. لب   با دستانی لرزان از پشت باسنش

ندند. دهانشان چفت همدیگر شد و  دقت و عطش بر هم جفت شدند که خودشان نیز متعجب ما

آمد و مشام  هایش باال می ز میان پستان اای دل انگیز  ن میلیمتر، میلیمتر بهم چسبیدند. رایحه هایشالب

ز  گرمش آرام اهایداد. در کنکاش رسیدن به منشاء آن بوی خوش بود که لبنوازش می را  تشنٔه او  

فق دید  ی شب ا دنش بحرکت درآمد. تنها نوری که در تاریکچانه و گرسمت  او جدا گشته، به هایلب

دید او قرار داشت، پستان برهنه آن زن بود. نوک پستانش را که  او را روشن کرده بود و در زاویه  

های او چون بادامی خشک شده در آفتاب، سفت و محکم شده بود، به لب گرفت و نوازش  لبمیان  

رمش به چابکی سنجابی آلت  بود. زیپ شلوار او را پائین کشید. دست گتر از او تابآدریانا بی کرد. 

سکوت همه جا را فرا گرفته بود. آن دو  جست. آن را در دست فشرد و نوازش کرد. می را   تناسلی او 

دادند. نفسی  چون شناگران صد متر در یک مسابقٔه سرعت، جرأت نفس کشیدن را هم بخود نمی 

از داشتند تا آن فاصله کوتاهی  عمیق نیه متر کافی بود. تنها به یک نفس عمیق برای شنا کردن پنجا 
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نسان به یک  را که قرار بود زندگیشان را؛ و نه تنها زندگی خودشان را، دگرگون کند، طی کنند. ا 

کند که مطلوب  را می کاری  کند. چطور یک عاشق در لحظات عشق ورزی  زعشق کمتر فکر می اجنبه  

  کند تا باهدایت می را  چه نیروئی دست   گیرد؟ز کجا ریشه می نش و دقت ا این دا  ؟است  معشوقش 

ای بودنشان، معهذا  که علیرغم حرفه ای فشار و یا به آرامی نوازش کند؟ مانند دو رقصندٔه حرفه 

کنند، عمل کردند.  صول و قواعد شروع کار را بدون فوت وقت مو به مو اجرا میهنگام رقص تمام ا 

ر رفت. آن بخش از پوست بدن که نیاز به رطوبت  پارچه و لباسی که مانع کارشان بود، کنا  هر

داشت، مرطوب شد. همٔه این کارها با ظرافت و تردستی انجام شد. مانند دو رقصنده که کورنوگرافی  

 اند. رقص را چندین بار با هم تمرین کرده 

  . برای دیدن نیازی به چشم نداشت . سر تادیدرفت. پلک زد. ولی چیزی نمی هایش سیاهی می چشم

ها را دید. ابتدا  پای وجودش تبدیل به یک چشم شده بود. در چنین وضعیتی بودند که اودسیس آن

که اشتباه کرده و تنها بنظرش رسیده. نفس را در سینه حبس  اند و یا این فکر کرد که دو نفر غریبه 

ا را دید  های پنهانی بزرگترهاش که دزدکی مالقات کرد و آرام جلو رفت. درست مثل دوران کودکی 

های اش را که پشت پشته زد. آن روزها این کار یک سرگرمی عادی بود. یکبار زاغ سیاه دائی می 

در این موقع بود که پتک واقعیت بر سرش  علوفه با نامزدش همبستر شده بود، چوب زده بود. 

واست به طرف  اش فرو کرده اند. خچاقوئی تیز در کلیه  ین که ای سرداد، مثل ا فرود آمد. چنان نعره 

میخکوب  او اطاعت نکردند. همانجا  ز  اها حمله ور شود وآدریانا را تکه پاره کند. ولی پاهایش  آن

ز وجود آن در درون خود  هرگز اپیچید. دردی که دردی کشنده بخود می ز  کشید. اشده بود و نعره می 

فهمید. چنین  معنای آنرا خوب می  شناخت، و های دلخراش را خوب میآن نعره  آدریاناشت.  آگاهی ندا 

دانست که اودسیس ُخرد شده و دیگر کاری از دست  فریادی را یکبار در درون خود شنیده بود. می 

به اندام  توانست به او کمک کند. خود را  او ساخته نیست. هیچ چیز و هیچکس در آن لحظه نمی

کند و او را به بلعد. به مرگ خود در   کرد، زمین دهان بازبانده بود و آرزو می لرزان آندریاس چس

گیرند. آنها منطق و  ها از آرزوهای ما فرمان نمی آن لحظه و آن حالت راضی و خشنود بود. واقعیت 

شدند.  در ساختمان بخواب رفتٔه روبرو روشن می ز دیگری  ا یکی پس ها  درام خود را دارند. چراغ

ه بیرون خم شده بودند، که بدانند چه اتفاقی افتاده است.  ها را باز کرده و ب نین خواب آلود پنجره ساک

مهمانان رستوران همگی به بیرون هجوم آوردند و در اطراف آنها جمع شده بودند و تماشا  

لوفگرن با  فتاده. همه چیز الظهر من الشمس بود. اتفاقی  کرد که چه انمی سئوال   کردند. هیچکسمی 

کرد. جشن  آدریانا در آغوش آندریاس گریه می و از آنجا دور کرد.  هوشیاری اودسیس را کنار کشید  

 !  پایان یافته بود
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ای شد. آندریاس به آتن برگشت. آدریانا قرار بود که چند  تازه سر نوشت وارد مسیر  هفته بعد  یک  

اشان خود به آپارتمان  هایتنها یکبار برای آوردن بخشی از لباس روز بعد بدنبال او برود. اودسیس 

دانست  ین بود که نمی بیشتر ا مالقات کند. علتش  خواست با آدریانا  در رینکبی مراجعه کرده بود. نمی 

کرد. مردی  تواند به او بگوید. از او بیشتر ناراحت بود. آندریاس را درک می می خواهد، و چه  چه می 

که زنی حاضر شود خود را به زیر  ین بمحض از داشتن زن محروم بوده، مسلم است ها اسالکه  

حتمال  ، به ا گرفت ز او نخواهد گذشت. اگر خودش نیز در وضعیت آندریاس قرارمی زد اپایش بیندا 

اکت  روز تنها بخاطر رعایت ادب و نزرهای ساموئل را بیاد آورد. آن کرد. هشدامی کار را  زیاد همین 

گفته بود: "شیطان چندین پا دارد''. درست گفته بود، شیطان  بود که حرف بدی به او نزده بود. او 

ای ر نبود. حس عدالت خواهانه چندین پا داشت. خود او نیز چنانچه باید و شاید به همسرش و فادا 

حس انتقام  ه ورشدن  ز شعلکاست، معهذا ا رنج او نمی و  ز درد  آورد، گرچه ا که از درونش سر بر می 

ز صحبت کردن با  رد. آدریانا چندین بار به محل کار او زنگ زده بود. اودسیس اکدر او جلوگیری می 

و امتناع کرده بود و تنها از طریق لوفگرن ضمن سالم رساندن به او پیغام داده بود که همه چیز  ا

کرد که  بود. اودسیس تالش می   درست است و هیچ مشکلی ندارد. و برایش آرزوی "موفقیت" کرده

ز متالشی شدن  م و خونسرد جلوه بدهد، و در واقع بی خیال باشد. ولی احساس ناشی اخود را آرا

نسان دانست که چکار کند؟ ا کرد. درمانده بود و نمی را رها نمی و  ا ایلحظه اشکانون خانوادگی 

ها پیش از چوب  ن بود، که بود. خیلی شد کرد. او هم هماهست. کاریش نمی همانگونه هست، که 

ز. او از آن دسته افرادی بود که درد و غم ناشی از حوادث  ها بعد اکشند و بعضیدن آه می خور

که  آمد. کارین را رها کرده بود، بدون اینز پا درمی کرد، و دیرتر ا زندگی را دیرتر احساس می

ند.  فکاش و بر فکرش سایه خواهد ا نده زندگی بیاندیشد که یاد او چون شبحی در طی بیست سال آی 

که همان درد غربت و غم  ای احساس و ناراحتی ترک کرده بود. غافل از این وطنش را بدون ذره 

روز تا به امروز سرنوشت او را رقم زده بود. بعبارت دیگر، خودش نیز  ز آندوری از وطن بود که ا 

مئن  بتی که بر او وارد شده پی نبرده است. مطبخوبی واقف بود که هنوز به عمق شکست و مصی

جمله مردانی بود که  ز آن  او فهمید، پی خواهد برد. ا بود که باالخره روزی به آنچه که امروز نمی 

را تجربه کند. چنین مردانی بیشترسکوت  بایست خودش آن برای درک و فهم هر موضوعی، می 

 زنند. کنند و کمتر حرف می می 

ها بعد از این که یک بطر  ودسیس شب . ا د ق نشمین برای او تختخوابی فراهم کرده بولوفگرن در اتا 

خوابید. روزها مثل  ز هرگونه خواب دیدن، می کرد، سنگین و سخت عاری ا شراب را با او تقسیم می 

رفت. گرچه دیگر مثل گذشته تمرکز حواس نداشت. اغلب در مقابل یک موتور  کار می گذشته سر 

واهد بکند. مات و مبهوت بود. به آنچه که بر  خین که بداند که چکار می ایستاد بدون اماشین می 

ز فکر کردن باز ایستاده بود. یک روز  توانست بیاندیشد. مغزش ا ندیشید. نمی اسرش آمده بود نمی 

وز  شت. آدریانا به او اطالع داد که فردای آن ر بار گوشی را بردا آدریانا مجدداً زنگ زد. این 

ای امور و ترتیب دادن مقدمات طالق به یک وکیل یونانی که  ره ز کند و جهت پاخواهد به آتن پروا می 

کرده، وکالت داده است. ضمناً اضافه کرد که هیچ ادعائی نسبت به وسائل خانه  کشیش به او معرفی  

بود و به  ای و آپارتمان ندارد و همه متعلق به اوست. البته آپارتمان تنها یک خانٔه اجاره 

داد.  می او گوش  های  اودسیس بدون این که کالمی بگوید به حرف  اشان تعلق نداشت. هیچکدام
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ست. چطور یک  ز او متنفر ا کرد ا می هجوم آورده بود. نفرت. حس   بار به ذهنش احساسی برای اولین 

کرد.  عصبی می را  دایش او  را دوست داشته متنفر باشد؟ صاو  عمر  یککه  ز کسی اتواند  انسان می 

کار او همیشه  حالی که با دست راست گوشی تلفن را در مقابل گوش چپش گرفته ـ اینچهرٔه او در 

قرار بود که کلید خانه  در جلو چشمانش مجسم شد. زند،  شد ـ و با او حرف می باعث ناراحتی او می 

 شنید. ای بریدٔه او را میبه ساموئل بدهد. سکوت برقرارشد. اودسیس صدای نفس هرا  

 وانی مرا ببخشی!'' ''امیدوارم بت

خورد؟ چرا باید او را  دردش می او به چه  اش فکرکرد. بخشش  اودسیس به این تقاضای احمقانه 

محروم کند؟  داد، خود را  اش رنگ می حساسی که در آن لحظه به زندگی ز تنها اببخشد؟ چرا باید او ا 

آدریانا با حالتی  رد به او نداد. ز او داشت بگذرد؟ هیچ پاسخی در این مو ا ز نفرتی که چرا باید ا

 شکوه آمیز گفت: 

 گی!'' ''هیچی نمی 

 ''چیزی برای گفتن ندارم. به آندریاس سالم برسان''. 

اش بند آمده بود. سر کارگر که تلفن دراتاق کار او بود، از او  گوشی را گذاشت و نشست. نفس 

 پرسید: 

 اده؟'' تفاقی افت''ا

که حالش خوب است و اتفاق خاصی نیفتاده. تنها کمی درد در  حالش را پرسید. اودسیس پاسخ داد 

چیزی نیست بزودی بر طرف  کند که قطعاً بزودی برطرف خواهد شد. اش احساس می زیر قفسٔه سینه 

ز  ا کتابی ویسکی همراه داشت، بسراغش آمد. بطری را  لوفگرن در حالیکه یک بطری خواهد شد. 

اش بهترشد. تمام طول بعدازظهر را به نوشیدن  . کمی حال او گرفت و چند جرعه پی درپی سرکشید

 مشروب ادامه داد. از لوفگرن پرسید: 

 شه؟'' ''جنده تو استکهلم پیدا می 

رود که دخترهای یونانی آنجا کار  لوفگرن توضیح داد که او ماهی دو بار به یک سالن ماساژ می 

 کنند. می 

 م اونجا!'' ''بری

 تعطیله.'' ''حاال! فکر کنم اآلن  

 ''زنگ بزن بپرس''. 

ز  لوفگرن کمی این پا و آن پا کرد، معهذا به خواست اودسیس تن داد و تلفن کرد. مشغول بود. بعد ا

چند دقیقه مجددا زنگ زد. دستگاه پیامگیر بود که ساعات و روزهای کار سالن را به اطالع  

یس پیشنهاد کرد که با ماشین بروند،  رسیدند. اودس کردند، می گرعجله می رساند. تعطیل نبود. امی 
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پلیس گشت  ز  لوفگرن مخالفت کرد. مشروب زیادی خورده بودند، بعالوه جمعه شب بود و شهر پر ا

 بود. 

 رم''. ''خیلی خوب، بنابراین خودم می 

سمت مرکز شهر  ت. به اش همراه او رفرد. علیرغم میل بگذارا تنها   خواست او لوفگرن نمی 

ز چشمانش سرازیر شده  ا شک دلش. اخواند. برای خودش، و برای و می راند  دسیس می راندند. اومی 

مر موجب شد که نتواند  اهایش جاری بود. اشک جلوی دید او را گرفته بود، و همین  بود و بر گونه 

 د زد: بیند. لوفگرن فریاچپ پیچید  کامیون بزرگی را که با سرعت به 

 ''حواست باشه!'' 

د و تصادف اجتناب ناپذیر بود. معهذا قسر در رفتند. پیشانی اودسیس کمی زخم برداشت،  دیر شده بو

و کمی هم زانوی لوفگرن. راننده کامیون با علم به اشتباه خود از کابین ماشین بیرون آمد. او هم  

تند  توانسی کردند، بهترین کاری که می سه نفری وضعیت را بررس ها مست بود. البته نه به اندازه آن 

کار را هم کردند. اودسیس اتومبیل را به یک  بکنند، این بود که قضیه را نادیده بگیرند. و همین  

را که درکنار او نشسته بود، زانوی خود  خیابان فرعی برد که در آنجا پارک کند. لوفگرن درحالي

 داد.ماساژ می 

 '' ات خیلی مسخره شده!''قیافه 

 ه؟'' کنی قیافٔه خودت چطور''فکر می 

اودسیس این را گفت و هر دو زدند زیر خنده. خنده ای بلند در نیمه شب. در نزدیکی ساحل شنای  

 اشان تمام شد، لوفگرن گفت: که خنده بودند. وقتی  ( ۸۲ریک دال ) ا

 آئیم این جا دختربازی''. ''تابستون باهم می 

بسمت پل گمرک اسکاندیناویا  بود.  ود. فقط کمی صبر و حوصله الزم  وقت زیادی تا تابستان نمانده ب

 کرد. اودسیس پرسید: رفتند. لوفگرن کمی باالتر درمنطقٔه هماربی زندگی می

 ''بریم رو پل؟'' 

کار را بکند. تصمیم گرفت که برای اولین بار اینکار  لوفگرن پاسخ داد که هیچوقت جرات نکرده این 

 را بکند: 

 ریم!'' ''می 

ز سرشان پریده بود. در وسط پل ایستادند. دریا را نگاه  مستی ا   شتند.دادر کنار هم قدم بر می 

ست و  که را  فق دریا را روشن کرده بود. اودسیس به لوفگرن ادور دست انعکاس نور کردند. در  می 

مستقیم   روئی بی پروا و شق، که خاص شخصیت و منش او بود، نگاه کرد. منش او چه بود؟ رو در  

که با  زطایفٔه دیگریست''. اودسیس درحالي ونه تخیل و رویا. ''این مرد اعاری از هرگ با مشکالت 

 کرد، با دست ضربه ای بر شانه لوفگرن نواخت و آرام گفت: خود فکر می 
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 ای ندارم''. بعد دوست دیگه ز حاال به ''ا

آن  از    اشد، بیان ناگزیری او بود. بعدداشته بین که ریشه در احساس او  ز ا قبل ا  توضیح اودسیس 

گرم  شایعه  های استکهلم ظاهر شود. بازار  یونانی نست در بین  توا نمی فتاده بود، دیگر  تفاقی که ا ا

و زنش را سر بزنگاه غافلگیر کرده  این که زنش یک جفت شاخ در کونش فرو کرده و  از  بود، ا 

ده بود. البته نه در نظر  اش برای همیشه لجن مال ششرافت است. او دیگر مردی بود که شخصیت و 

 ای دیگربود. لوفگرن نگاهی به سرتاپایش انداخت و گفت: لوفگرن. او از طایفه 

 ''فکرکن! تنها یک کله سیاه الزم بود که مرا وادار کنه از روی این پل بگذرم''. 

وع به  لرزان و بلند شرهائی  گامبا  زد، می که تلنگر آرامی به شکم اودسیساین را گفت و در حالي 

شب  های رفتن کرد. وقتی بخانه رسیدند، آخرین پیک ویسکی را زدند و به رختخواب رفتند. در نیمه 

فکر کرد خواب  شد.  بیدار   ز خواب اطپید  می  بشدت لرزید و قلبش می که  در حالي عرق  خیس  اودسیس

او را از خواب  ک واقعیت بود که  نبود. درنیامد. خواب   خاطرشبه ، چیزی  کردتالش  هر چه  دیده.  

ز  ا حال پس داشت. و  الزم  کند، وقت  آتن پرواز  خواهد به  که آدریانا می این بود. درک ر کرده  بیدا

یند.  ببرفتن  ز  اقبل  حتماً او را  که  خواست  می  اشبود، که تازه فهمیده بود. دل  ساعتچند  گذشت  

را  نبود. همیشه او  ز او متنفر  اش غلبه کند. ا او بر ذهن ز  رد فکر نفرت اذابگنبود که  آنقدر احمق  

ها را در طی دو دهه بهم پیوند داده بود، بسیار فراتر از  مختلف. آنچه که آندوست داشته، به اشکال  

سری را  بود که توانسته بود پدر شود. پآن بود که بتواند با کس دیگری تجربه و یا تکرار کند. با او  

کتری  رگ و تربیت کند، خودش را تربیت کند، احساس مسئولیت کند. و خالصه به شخصیت و کار بز 

زده بود. لوفگرن   سرشبه خوابی  بود. بی گذشته   ز سه اشد. ساعت  دست یابد که امروز داشت. بلند  

کرد.   قهوه درست  ر قوریدرفت و  آشپزخانه   کشید. به خرناس می بود و  عمیق فرو رفته  بی  در خوا 

چند سیگار کمی آرام گرفت. چه اشکال دارد. عشق همیشه  کشیدن  قهوه و  دو فنجان  نوشیدن  ز  اپس  

موفقیت  رود. تصمیم گرفت که به فرودگاه آرالندا برود و برایش آرزوی  آید و میجاودانه نیست. می 

که روزنامٔه صبح آمد.  بود  ساعت پنج  حدود  شود.  سپری عت باقی مانده نیز  چند ساکند. نشست تا  

گذشته  خیالش راحت شد. نگاهی به روزنامه انداخت. تمام حوادثی را که درطی بیست و چهار   کمی 

در  کشتار  بُسنی، گرسنگی درآفریقا و  ند. جنگ در  گذرا ز نظر  قصا نقاط جهان اتفاق افتاده بود ا در ا 

فتاده بود فکر کرد،  تفاق ا چهارگوشٔه دنیا ا حوادثی که در  و  یدادها  که به رو . وقتي جنوبی آمریکای

منی  متالطم، کشورآرام و ادنیای  ین  ها کمی بهتربود. سوئد در ا آرام گرفت. وضع آن اش بیشتر  دل

گویند، فرصت تالش  ها می سوئدیاصطالحا ًکه  یا آنگونه  شدن و  غمگین  ها حداقل فرصت  نسانبود. ا 

آمد.  ز شنیدن آن خوشش نمی یافتند. اصطالحی که اجهت تسکین و درمان غم و درد خود را می 

تواند  که آیا می ز او پرسید  کرد. ا رساعت حدود شش صبح بود که سراغ لوفگرن رفت و او را بیدا 

فتاب  فت. آ خواب ر به مثبت داد و مجددا ً  بگیرد؟ لوفگرن با تکان دادن سر پاسخ قرض را او   ماشین

.  حرکت بودند ها آرام و بی خواهد شد. درخت آمد. قطعاً روز قشنگی  می آرام آرام باال مشرق   ز سمت ا

کرد.  سمت فرودگاه بحرکت درآورد. سرعتش کم بود و آرام رانندگی می اودسیس اتومبیل را به 

را دید که  رفت. آدریانا   کرد و به سالن خروج بین الملی  وقتی به فرودگاه رسید، ماشین را پارک

سمت باجٔه تحویل بار در حرکت است.   را روی چرخ گذاسته و به سنگین خود  بزرگ و  های چمدان

نظرش رسید که خمیده  سوخت. به ز آنچه که بود. دلش بحال او  کوچک آمد. کوچکترا بنظرش ُخرد و  
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د. فکرکرد، چه دارد که به او بگوید!  رووشتی که در انتظارش بود، می و مچاله شده به استقبال سرن

ای برای جلو رفتن و حرف زدن با او در خود احساس نکرد. خود را در  دلسرد شد. دیگر انگیزه 

بود،  پاسپورت  کنترل   کوچکدر حال عبور از ورودی  کرد و به نظارٔه او که  مخفی  پشت ستونی  

کرد، که با  همانجا ایستاده بود. فکر می  نسبتاً زیادی خشک و بی حرکتن  زمابسنده کرد. مدت  

حرکت باز خواهد ایستاد. و آنچه را که در حال وقوع بود، مانع خواهد شد.  ز  سکون او جهان ا

تواند سرعت زندگی را کنُد و  را دارد. انسان نمی خود   خاصنیست. شتاب  زندگی انسان فیلم سینمائی  

عقب باز  توان به  کرد. زندگی را نمیتوان فریز  تی را نمی را سریع کند. گذر تصاویر هس آن یا حرکت 

گرداند. بیست و پنج سال پیش در یک جشن عروسی با دختری رقصیده بود، که پاهایش بال داشت  

برایش   خاطراو رها کرد. به  اش را  و وطناش کرد. با هم ازدواج کردند. آن دختر خانوادهو پرواز می 

 هایش با بال  داشتبال   که در پاهایش نیز  د. حال پسرش مرده بود و آن دختر  به دنیا آورده بوپسری  

خانه رفته بودند. هنرپیشه  رفته بود. فیلم پایان یافته بود. تماشاچیان سالن نمایش را ترک کرده و به 

سمت  را روشن کرد. آرام به  فرمان نشست و ماشین مجدداً به پشت صحنه رانده شده بود. پشت  

 خواست بخانه به رینکبی برگردد.  حرکت درآمد. میکهلم به است
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 بیست و نهم  فصلِ 

ز  آپارتمان تردید داشت. تردید ا   کلید، در قفل  خانه نرفته بود. معهذا در چرخاندن دو هفته بود که به 

دانست، دیگر خالی  میکه ای به خانه  ز وارد شدن ااین که خود را در خانه غریبه احساس کند. ترس  

از رفتن خانه را نظافت کرده وهمه چیز را  ز پیش اطمینان داشت که آدریانا قبل  ست. ا و بی روح ا 

زندگی  . در تمام طول  رفت ز او نمی ااین انتظاری  ر داده است. بجز  خود قرا دقت در جای  به 

هایش همیشه تمیز و  ودند. پیراهنخوشبو خوابیده ب های تمیز و شان هرشب روی مالفه ازناشوئی 

اتاق خواب در قسمتی که مربوط به او بود، مرتب و بدقت آویزان بودند. آدریانا  اطو کشیده در کمد  

را متالشی کرد.  انگاری کرد و آن اشان سهل نگار نبود. تنها در مورد زندگی اسهل در هیچ موردی  

بیست سالی که گذشته بود، هرگز  ت انجام دهد؟ در طی  به دقرا  ه کار  ین هم یافت، ا فرصت می چطور  

گشت. معهذا  رفت و بعدازظهر برمی روز صبح سرکار می هر  ین نکته فکر نکرده بود. او هم  به ا 

برای زندگی  دیگری را  که کس  ره، تا آخرین روزی زد. او هموا برق می ز تمیزی  شان همیشه ااخانه

ری بود. به آشپزخانه رفت و اجاق را برای درست کردن قهوه روشن  ، زن خوب و وفاداانتخاب کرد

همیشه   تاق خواب رفت. تختخواب با دقت مرتب شده بود، پنج بالشتک کوچک مثل کرد و سپس به ا 

درخشید. اودسیس بیاد آورد که آدریانا چگونه  میز تمیزی  قرار داشتند. روتختی سفید اتخت  روی  

شد، مثل این که با خودش قایم موشک  راست می دوال و  کشید. طوری  می  ها را روی تشک ه مالف

 سینه اش ببرد. هرگاه موهای  شت که خوابش  گذاسینه اش می سرش را روی  ها کرد. شب بازی می 

بود،  داشت و سرحال  اش را  که حوصله کرد. و گاهگاهی  می ها را فوت  داد، آنصورتش را قلقلک می 

مسیحا آن  خواست با دم  کرد. بقول خودش می غلطید و به آلت تناسلی او فوت می فه می آرام زیر مال 

که  را پرسید، آدریانا پاسخ داد، برای این را زنده کند. لقب "یک چشم" به آن داده بود. وقتی علت آن 

کرد؟  مید. چکار باید  اش افتا شناسد. روی تخت نشست. چشمش به نامه فقط یک جا را می بیند و می

کشید. به آشپزخانه رفت و  می   سوت  کرد؟ آب جوش آمده بود و کتری خواند و یا پاره می باید می 

را پیش رو داشت. دورانداختن نامه  که نامه او  ز قهوه درست کرد و نشست در حالي ا لیوان بزرگی 

 ه را خواند. کار را بکند. نامینخواست که ا می  اشنبود. دل کار درستی   اشعلیرغم میل 

طور بنامم. برای  اینرا ز ظلمی که در حق تو کردم، درست نیست که تو  ادانم پس  عزیزترنیم: می " 

که مستحق آن نیستم. و حتی اگر مستحق آن بودم نیز چنین  دانم  نویسم که مرا ببخشی. می نمی ین ا

خواهم کرد. نه  تم و باز هم این کار را  کردم پشیمان نیس کهکاری ز  اکردم. چرا که  تقاضائی ازتو نمی 

به این دلیل که دیگر تو را دوست ندارم، نه، بلکه بیشتر به این دلیل که عشق تو دیگر به زندگی من  

بخشد. آندریاس به زندگی من جانی دوباره داده است. من با چشم باز همراه او  مفهوم و معنا نمی 

به   عذاب وجدانو  فکر  دانم خواهم شد! چرا که می  که با او خوشبخت   خواهم رفت. مطمئن نیستم 

 در پی دیگر در زندگی  ، مرا رها نخواهد کرد. بعالوه، من  امکردهخاطر ستمی که به تو تحمیل  

آن هستم، یک پیوند، و یک مفهوم است. نه   پی در  ستیابی به خوشبختی نیستم. آنچه که من  د

را با خودکار سیاه کرده بود، که اودسیس هرچه سعی کرد  ین جا روی یک خط  خوشبختی. )در ا

ین که اضافه کنم، بیست سال با تو  نتوانست آن را بخواند(. چیز دیگری برای گفتن ندارم بجز ا 

، خوشبخت بودم.و هرگزنخواهم توانست کس دیگری را به اندازٔه تو دوست داشته باشم. درتو 

نتخاب دیگری برای من  اند. ا ها گذشته همگی این حاال یابند. و  ام تجسم می نگی جوانی، فرزندم و بیگا

 رم که تو هم چنین کنی! آدریانا''. میدواوجود ندارد. بهرحال باید زندگی کنم. ا
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ند که شاید بتواند بیش ازآنچه که در آن نوشته بود، دستگیرش  ز اول خوا نامه را یک بار دیگر ا 

بعد او کامالً تنها و  یگری نهفته نبود، بجز این که از آن لحظه به آن کلمات پیام د در پس  شود. ولی

 . بیکس بود

خواست به  ، یا نه؟ که او پاسخ مثبت داد. می به لوفگرن تلفن کرد و پرسید که ماشین را الزم دارد 

ند همراه او  است، می تواکرد برود. و چنانچه مایل  دیدن مادرش که درخانٔه سالمندان زندگی می 

دریاچٔه  ز  ای بنا شده بود که در چشم انداتوافق کردند که با هم بروند. خانٔه سالمندان برتپه .  برود 

شد. شهرداری مالک زمین و ساختمان آن بود، ولی اداره و سایر  دیده می( ۸۳زیبای اوتران ) 

  داشت که مادرش  راصراکارهای درمانی آن در اجاره یک موسسه خصوصی بود. لوفگرن خیلی  

کردند. و  می را نگهداری  حتماً در آنجا بستری باشد. در آن بیمارستان، بیماران و سالمندان خیلی پیر  

آن بیمارستان  های در بین مریض مرگ و میر   خواباندند. میزانساعت دو بعدازظهر می  از را ها  آن

ها روی صندلی  اغلب آن  هکان با بیماران  سالمندان بود. پرستاران جو هایخانه دو برابر سایر  

زدند. مادر لوفگرن دچار بیماری آل زیمیر شده بود.  چرخدارنشسته بودند، در آن هوای مالیم قدم می 

خود نشسته بود.  ر  ساکت روی صندلی چرخدا آورد. و اغلب اوقات منگ و  خاطر نمی به را   هیچکس

شده بود. اومبرتو موزیسین ایتالیائی بود که  بیماری  چنینر  مرگ دوست خود اومبرتو دچاز  ا پساو  

را در سوئد سپری کرده بود. در دوران جوانی سوسه زیادی در میان دختران جوان  بیشرعمر خود  

توانست کمی پیانو  که به بیمارستان منتقل شده بود، هنوز می اولیهای داشت. پیانیست بود. در ماه

کماکان قی را از یاد برد وهمه چیز را فراموش کرد. ولی  های موسیتمام نتبنوازد. ولی بتدریج  

که آلیس ـ مادرلوفگرن ـ به بیمارستان منتقل شد، اومبرتو از  بی بود. بمحض این جذاانسان جالب و  

خواند و گاهی  می کتاب   شد. برایش او خوشش آمد. تمام روزش در معاشرت با او سپری می 

ها را برای  کرد آن پیری در آنجا بستری بود که پیشنهاد می  کرد. کشیش ازش می هایش را نوگونه 

را فراموش کرده بود. آلیس مخالف  نجیل  ا  آیاتبجز  را همه چیز  یکدیگر عقد کند. او براثر بیماری 

خواست ازدواج کند. لوفگرن و اودسیس به بیمارستان رفتند. مادرش درطبقه دوم بستری  بود و نمی 

. در  تابیدمی ها  های بزرگ به درون اتاقز وخوشبو بود. آفتاب از میان پنجرهد. بیمارستان تمیبو

ز اهالی  ااش معلوم بود  ز چهره هنوز باقی بود. بهیار جوانی که ا   اومبرتوسالن نشیمن پیانوی  

 آمریکای جنوبیست با آلیس که روی صندلی چرخدار نشسته بود، پیش آمد. 

 ی داری''. یه، آلیس! مالقات ''خیلی عال

حتی یک  زن  متوجه شد که آن پیر  پالسیده و صاف مادرش را بوسید. اودسیس  های  گونه  لوفگرن 

آن زن  سالخورده بود. دیدن   هایش ندارد. چهره اش چون نوزادی چروک هم در پیشانی وگونه 

وجود احساس   را با تمامیس آن برایش جالب بود. در چهرٔه آن زن سالمند پیامی نهفته بود که اودس

 کرد: 

 "مرگ اگر چه بر حق نیست، ولی ناگزیر است. مرگ برای هیچکس احترامی قائل نیست''. 

 ''حالتان چطوره ماد؟'' 

اش آلیس مانند جنینی در رحم مادر قوز کرده روی صندلی چرخدار نشسته بود. چشمان درشت و آبی 

دردست گرفت. بنظر رسید  هایش را  دست بوده. پسرش تهی و بی رمق بودند. در جوانی زن زیبائی  
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شناخته بود؟ شاید، شاید هم نه، و تنها احساس کرده  شد. آیا او را  تر  مآراای لحظهبرای  که آلیس  

ر رساندن به او را ندارند. پیر زن مجدداً به دنیای خود  بود که این دو دست گرم و با احتیاط قصد آزا 

متولد شده بود. با اندرش لوفگرن که  ( ۸۵)ر ایالت گتلند  د ( ۸۴ فورشوند ) فرو رفت. در منطقٔه 

کرد. آلیس  کارگر معدن سنگ، ازدواج کرده بود. از پانزده سالگی در معدن کار می نونزده ساله،  

شانزده ساله بود که صاحب اولین فرزند خود شد. پس از آن صاحب چهار فرزند دیگر شدند. پس از  

آن منطقه را در اختیار گرفت. اندرش  رتش  یگر سودآور نبود. ا را بستند. چون د  چند سال معدن

کارگر مشغول کار شد.  عنوان  جا به نس نقل مکان کرد و در آن اش به بندر نی لوفگرن بهمراه خانواده

د که  ها بود. یک روز در حین کار چنان در زیر بار یک چرثقیل گیر کرز کشتیابار  وظیفه او تخلیٔه  

ن هم نیافت و کله اش متالشی شد. آلیس زن زیبائی بود. و مردان زیادی در پی او  فرصت فکرکرد

بودند، ولی پس از مرگ شوهرش دیگر ازدواج نکرد و زندگی خود را صرف نگهداری و تربیت  

فرزندان خود کرد. پس از مدتی بعنوان کارگر سرو غذا در سالن غذاخوری کارخانه یوهانسون  

کار مقداری از غذای    تمامرگر به او اجازه داده بود که بعدازظهرها پس از ا استخدام شد. سرکا( ۸۶)

 خانه ببرد. اضافی را همراه خود به 

پرداخت که  می هائی  کرد و به مطالعٔه کتابستفاده می ز فرصت ا خوابیدند، ا ها می که بچه ها وقتی شب

های زحمتکش مانند خود او بودند که  سانجع به زندگی انا ها رز خود بجا گذاشته بود. کتاب ندرش ا ا

ها بود که دریافت دنیا، دنیای  کتابزهمان قماش نوشته شده بودند. با خواندن این  هائی ا توسط انسان 

ها بزرگتر شدند و توانستند تا حدی به یکدیگر کمک کنند، فرصت  که بچه نیست. وقتی ای عادالنه 

شد  تحادیه  ال  فعا گری درآمد. پس از چهارسال جزء اعضایویت اتحادیٔه کاربیشتری یافت و به عض

مسئولین حزبی را متوجه خود کرد. به عضویت حزب سوسیال دمکرات درآمد و توانست  و نظر  

های الزم را در مورد مسائل  آموزش سلسله مراتب حزبی را طی کند. در مدرسٔه اتحادیه کارگری 

سال به نمایندگی در پارلمان انتخاب شد و تا زمان   گرفت. پس از چند  کارگری و سیاست فرا

ز  که ا. لوفگرن  نستدارا می آلیس  ستان زندگی  دا کرد. اودسیس بازنشستگی درآنجا انجام وظیفه می 

ها پیش تالش داشت نظر او را جهت فعالیت در اتحادیٔه کارگری جلب کند، سرگذشت مادرش را  مدت 

بهتر تالش کند.  ی اجامعه نسان باید برای  اکرد که  می یشه به او گوشزد  ریف کرده بود. همبرای او تع

 رساند. می ین جمله بپایان  را با اخود  های کرد گفته هربار که با او صحبت می 

 ره، ولی پیش میره''. "سریع پیش نمی 

در جلسٔه اتحادیه  د را قانع کرد و نداشت. یکبار با تالش بسیار خواودسیس طاقت و حوصلٔه او را  

کرد. باید ساکت  میکمبود اکسیژن   کرد. احساسمی صدا نشستن او را خفه   شرکت کرد. آرام و بی 

که حق  داد، بدون این گوش می آمدند  حمقانه می او  ا  بنظر هائی که  نشست و تا آخر به صحبت آنجا می 

شکل  ع کرده و پاسخ او را بدهد. این  و سخنان او را قطگوینده رفته  های وسط حرف داشته باشد  

ست دگرگونی و تغییری ایجاد شود، باید سریع و  ر ا او سازگار نبود. اگر قرا  جلسات اصالً با روحیات 

صورت چیزی بجز کمک به دوام و طول عمر نظم موجود نخواهد بود.  ینا قاطع باشد. در غیر 

دید چگونه پرستاران  که می کنند. وقتی ن مراقبت می لوفگرآلیس ز  ا دید چگونه که می روز وقتی آن

مدت  توانند در دراز که میبرد که آری تنها تغییرات بطی و آرام است  می جوان مواظب او هستند، پی  

اصالح نژاد و بهتر کردن  بهتریست برای  دوام بیاورند و پایدار باشند. پیوند زدن درختان روش 

دگرگونی نظم  رویای  کرد. او دیگر  . گرچه دیگر برایش فرق چندانی نمی هاتا قطع آن ا، هآنباروری  
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پروراند. چنین رویاهائی خاص جوانان بود و او دیگر جوان نبود.  جهان را در سر نمیحاکم بر  

به    کشوری فقیر بود،که باالخره به این درک رسیده بود که چطور سوئد که روزگاری  ز این امعهذا  

ز کلمات دهن پُرکن استفاده نکردند، و وعدٔه  ینجا ابود. در ا رسیده، خوشحال  رشد  ز  درجه ا ین ا

رند دیگر از  قول دادند که نگذاها  جا قول زندگی بهتر دادند. به آن ها در این بهشت ندادند. به انسان

میز و مدرن متولد  هائی تبیمارستاندر  ها نسانکشور ا  هم شدند. در اینگرسنگی بمیرند، و موفق  

آن در قلب خود احترامی   میرند. نه درگوشٔه خیابان. در یک می  ها نیز شوند و درهمان بیمارستانمی 

ها  ینپی فتح ستارگان نبودند. ا ها در ین کرد. امانند آلیس لوفگرن احساسهائی  عمیق نسبت به انسان

ها  رویا و آرمانر خود و در روی زمین نه در  نزدیک، در کنا ی  دیدند. خیلمی  ز نزدیک ازندگی را  

اتاق در پی یافتن   کردند. مادر و پسر را تنها گذاشت و از ها واقعاً زندگی می بلکه آنجا که انسان

ز مقابل در چندین اتاق گذشت، چهارده بیمار و سه پرستار را شمرد.  توالت بیرون رفت. در راهرو ا 

شتند. بیماران  دا  دلنشین برلبجنوبی بودند، که لبخندی   از آمریکایمهاجرینی  ارها  ز پرستدو تن ا

ز بیماران  شد. در اتاقی بزرگ گروهی ا ها دیده نمیدربین آن بودند. هیچ مهاجری  همه سوئدی  

بود و  یستاده ز بیماران که زن سالمندی بود، روی صندلی ا ا خوردند. یکی نشسته بودند و ناهار می 

 کرد که: می  مرتب تکرار 

 نجام بدهم؟ " هم ا  ام، حاال" چرا اجازه ندارم کاری را که همیشه انجام داده 

توانست قبول کند که بعنوان بیمار آنجا باشد. جلوتر که رفت با  او یک پرستار باز نشسته بود و نمی 

با ئی بلند  رسید. با صدا می ر نشسته بود. زن خوشحال بنظر  زنی برخورد کرد که روی صندلی چرخدا 

 حوال پرسی کرد. سالم، سالم! اودسیس به سالم او پاسخ داد. زن ادامه داد: سالم و ا او  

 ها را تماشا کنه''. خواد بره پرندهمی مروز  مروز خوشحاله، مرتا ا''مرتا ا 

طنازی دختر  مرتا با برد.  جنوبی بود، او را بیرون می ز آمریکای  ا دخترییکی از پرستارها که  

که برای دوست پسر همسن و  ای داد. مانند دختر هفده ساله می   جوانی برای اودسیس دست تکان

که در توالت  داد. در انتهای راهرو توالتی یافت. در مدتی  سال خود در حیاط مدرسه دست تکان می 

در اواخر قرن  مارستان نشسته بود بروشوری را خواند که درمورد تاریخچٔه بیمارستان بود. بی 

ستفاده  آن بعنوان بیمارستان مسلولین ا ز  ا هیجده همزمان با شیوع بیماری سل بنا شده بود. آن زمان 

آن بعنوان بیمارستان اطفال استفاده  ز پیدمی فلج اطفال اکردند. در دهٔه چهل همزمان با شیوع ا می 

شد. قدم زنان   خصوصی اداره می یک موسسهٔ کردند. و حاال بیمارستان سالمندان بود و توسط  می 

در   حرکت قادر به  ری دشواماند که به  می را  رفت. آب دریاچه آرام و زیبا، پیرمردی دریاچه   سمت به 

پرواز  او به  پای ز جلوی  دانست ا نمی ها را  آوردن جسم سنگین خود بود. چند پرندٔه کوچک که نام آن 

 چشم در آسمان دنبال کرد. همانگونه که چند ساعت پیش پرواز زنش را با   ز پرندگاندرآمدند. پروا 

را با چشم دنبال کرده بود. آیا او هم در این کشور، پیر خواهد شد؟ آیا او هم یک روز مجبور خواهد  

که  ست  خوامی  گردش کند؟ دلشدراینجا  ر  چرخداشد بکمک یک پرستار جوان با استفاده از صندلی  

شت؟ در یونان افسانٔه خوشبختی و  داکشور چقدر با کشور او تفاوت  ین  ارد؟ راستی  ینجا بمیدر ا

که پولدار شد. او با یک پرنسس و یا بعبارتی با دختر یک  فقیر  دیگر بود. پسری  ای بگونه پیشرفت  

یا    ک دختر ومیلیونر که صاحب چندین شرکت کشتیرانی بود، ازدواج کرد. ولی درسوئد چنین نبود. ی 

شود. و تازه اگر  شود و شاید به قدرت و نفوذ دست یابد، ولی پولدار نمیسیاستمدار می پسر فقیر  
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هرگز  پسران فقیر  دادند. در سوئد  را به حریم خود راه نمی شد، طبقات مرفه هرگز او  می پولدار هم  

ارها چگونه پیش  ر سوئد کفهمید که د آوردند. تازه می زدواج با پرنسس را بدست نمی شانس ا

ای ناشناخته امتحان کنند. به چهرهای خود را   شود که  شانس داده می ها شانس  رود. به انسان می 

خود  های نمندی شود که توا مانند آلیس لوفگرن که روزگاری مانند خود او گمنام بود، شانس داده می 

دست آنچه  برایشوند. در این جا انسان و اقعاً  ن تبدیل  مانند آلیس لوفگرفرادی  انشان داده و به  را  

سازند.  نمی نو  های کند. جادهمی فتد و نه پلند پروازی  امی ز پا  اکند. نه بآسانی  می یافتنی است تالش 

هیچ مهاجری در بین بیماران  کنند. راستی چرا  مرمت می موجود را  از هرچیز جاده های بلکه قبل  

مانند، که به این درجه از کهولت برسند، یا این که فرزندان  واقعاً اینقدر زنده نمی  مهاجرین  نبود؟ آیا

کرد. چرا  کنند؟ هرچه بود زیاد به او ربط پیدا نمی می ها نگهداری  ز آن اشان او سایر اعضاء خانواده 

ا قبت کند.  از او مرشت که نیاز به مراقبت داشته باشد، و نه کسی را داشت که داکه نه کسی را  

تصادف در همان نزدیکی بود، نشست.   که بر حسباش فشار می آورد. روی نیمکتی  سینه غصه به  

این  انسانی  ست. روزیاتصادفی تصادف؟ هیچ چیز تصادفی نیست. و یا شاید بتوان گفت که همه چیز 

کاشته و انسانی  ختی  درسانی  جا قرار داده است. یک انسان آن را درست کرده. انرا در آن  نیمکت 

انسان بوده.  کارها همه  اره و صاف کرده و میخ و چسب زده و باالخره رنگ کرده. این دیگر آن را  

ز صدای لوفگرن که او را صدا  شد به آن اعتماد کرد. انسان و کار او. ا تنها چیزی بود که میو این  

را   او بود. سالمندانکه جایگاه اصلی  دنیائی  به  بازگشت. ها جرگٔه انسانبه  کرد، بخود آمد. آرام  می 

دانست. تنها چیزی  را ادامه داد؟ هنوز نمیزندگی  شد. چطور باید  سرد می شت  داکردند، هوا  می جمع  

خواست تنها بمیرد. در راه بازگشت هر دو ساکت بودند. لوفگرن تنها  دانست، این بود که نمی می که  

 دیدی''. که جوان بود می د او را وقتی ت: ''باییک جمله گف

کرده بود. قصد داشت  پارک  را  اودسیس از او خواهش کرد بهمان جائی برود که شب پیش ماشینش  

شت همآن شب با  مکان کند. قصد دا خالی خود نقل  رد و به آپارتمان  بردارا  همآن شب وسائل خود  

دانست که  می رشود. بخوبی  ز خواب بیدابود، ا نرم کرده کابوسی که دو هفته با آن دست و پنجه 

 بهترین راه خالصی از یک کابوس درگیر شدن با فکر و خیالی دیگر است.  
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 امفصل سی

کامالً  قبل   هایسالهوای بهار آن سال با  شد و طبق معمول هوا متغیر. تغییرات  می   تابستان نزدیک 

رسید. در روز نیمٔه تابستان برف  صفر  یافت و به زیر   هوا شدت  متفاوت بود. دراوائل ماه مه برودت

بارید. لوفگرن حسابی سرگرم بود. وقت آن رسیده بود که قایق را آماده کند که به آب بیندازد.  

کرد. اودسیس با بی میلی به او کمک  می  رنگ خراشید و مجدداً آن را  های رنگ کهنه را باید می الیه 

شد. روزی اودسیس به  نسان دیگری تبدیل می سرگرم کار با قایق بود به اکه  قتی  کرد. لوفگرن و می 

 شوخی به او گفت: 

 کردی، نمی پرید''. ''اگر زنت را با همین دقت و حساسیت تر وخشک می 

ز دست داده  ز گفتٔه خود پشیمان شد. آخه خود او هم زنش را ا اگاز گرفت و   بالفاصله زبان خود را  

تمام فصل زمستان را در  که او را به بهترین وجهی تر و خشک کرده بود. قایق او  رغم این بود، علی

ست، که  ادریاچٔه تنتوسیدن بسر برده بود. جزیرٔه قشنگی  سواحل  ز  ا ورشتا، یکی اساحل  کنار  

اد  ه کمی زیکه قطر یخ دریاچ ها هنگامی زمستانکنند. در  گوزن در آن زندگی می ز  های بزرگی اگله

آیند تا سر و گوشی آب  طرف آب می و به این  گذرند  آن می ز  رد، اشود و تحمل وزن آنها را دا می 

دانست. آن  نمی انگیزآن جزیره را  ستکهلم احوال پرسی بکنند. هیچکدام تاریخچه غم ابدهند و با مردم  

کشتار  وده است. آثار  من پوش بشکارچیان دامحل باده گساری  منها شکارگاه و  جزیره درعصر بل 

مرکزی ادارٔه  نبار  آن نیز اشد. در ساحل مقابل  آنجا دیده می گناه هنوز در  بیهای  گوزنبی رویٔه  

مشروبات الکلی را  های  ز جعبه مملو اهای شد قایق حتی می آنجا براز  رداشت. ا مشروبات الکلی قرا 

کردند.  گرفتند و بار خود را تخلیه می می پهلو  آنجا  ر  در  ردا دید که سنگین و خسته همچون زنان با

آرام و با حوصلٔه او،  ز کار کردن  برد. ا می  جا و در کنار لوفگرن لذتاودسیس از بودن در آن

بادبانی که آرام در مسیری  های ُکرجی ز دیدن  یک فنجان قهؤه گرم، ادر پناه قایق و نوشیدن  نشستن  

ر رفت و آمد بودند، از شنیدن صدای برخورده امواج آب به ساحل و نیز دیدن  باریک د مستقیم و 

  او احساسکار کردن با  ز  کرد. هرچه ا مش می وقفٔه غازها در تهیه طعام روزانه احساس آرابی تالش  

 اشدل  . اصالً د بو بار امتحان کردهس بود. یک در هراو  با از قایق سواری  کرد، در مقابل ا مش می آرا

الر  بین اورشتا و جزیرٔه دا ر بود که مسیر کوتاه  قراروز  ر کند. آن خواست تجربٔه گذشته را تکرا نمی 

که  این  او به کابوسی کشنده تبدیل شد. بمحض  با قایق بروند و برگردند. ولی آن سفرکوتاه برای را  

کسی توانسته چهرٔه خدا  کشتی" است. چه   "ناخدایکرد که  احساس   فتاد، لوفگرنقایق تفریحی راه ا

  مانند اودسیس کاری  آدم تازه  کشید و حضور  و عربده میزد  فریاد می   و دچار وحشت نشود؟ببیند  را  

نبود و به  کرد. سفر خوبی  دریا برخورد می  شیر پیر قابل تحمل نبود. با او مثل یک  برایش  ابداً 

به آن قایق کذائی  روز قسم خورد که هرگز برای بار دوم پا  آنز  ا  گذشت. پسنخوش  اودسیس اصالً  

ری کرده بود، نگذارد. گرچه این اواخر اسم  نامگذااش کریستینا  سابقرا به نام زن  که لوفگرن آن

یده  را ناکا نام های تاریخ سوئد، آن بهترین فوتبالیست ز  ااز یکی   سپاسکرده و بپاس   را عوض آن

ها گذشت. بالخره قایق به آب انداخته شد و اودسیس تنها شد. تعطیالت تابستان نزدیک  هفته   . بود

طالق دریافت کرده بود.  ای در مورد مقدمات  ز وکیل آدریانا نامه بود. پریشان بود که چکار کند؟ ا 

ها باقی مانده بود.  آن  قانونی کوتاهی تا جدائی   کارهای مقدماتی پایان یافته بود و تنها مدت زمان 

دانست چکار کند. به الکل  زد و نمی ها تنها و بیکس و سرگردان در آن آپارتمان بزرگ قدم می شب
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نوشید. کمتر شبی بود که مست نباشد و به رختخواب  رو آورده بود، و هر روز بیشتر و بیشتر می 

کرد و اتفاق  کار را نمی گر اینیداشت که هر روز صبح اصالح کند. ولی حاال د عادت برود. قبالً  

کثیف روی هم تلنبار شده بود. روزی  های کرد. لباسای یکبار ریشش را اصالح می افتاد که هفته می 

خانه که در زیرزمین ساختمان واقع  چرک خود به رختشویهای شستن لباسوقت گرفت و برای  

ها سوئدی  آنز  د. هیچکدام ا نبود، رفت. در آنجا دو زن سیاهپوست مشغول شستن لباس بود

ای روبروشده اند.  که با یک قاتل حرفه ینبا او برخورد کردند، مثل ا توانست صحبت کند. طوری  نمی 

شد. عمدتاً شامل  ترمی و ساده تر  روز ساده  یش هر پشیمان شد و مجدداً به آپارتمانش برگشت. غذا 

خورد.  ز قوطی با قاشق می ظرف، غذا را مستقیماً ا  نز شستجتناب ا و بخاطر ابود   کنسروی غذاهای 

می رویش  گاه دیده بود، به آرا ها را در میدان که آنشد. چندبار  و مومینا ناراحت می ساموئل  ز دیدن  ا

ها گذاشته بود برای  را که آدریانا پیش آن اش آمد و کلیدهائی  روز آلینا به دیدنبود. یک برگردانده را 

کی، گیانیس در جزیرٔه  کی به یونان سفر کنند. دوست پسر کی ار بود تابستان با کی راو آورد. ق 

شد.  جا بعنوان مسئول بار یک رستوران مشغول بکار می میکونوس کار گرفته بود. تابستان در آن 

ها دیگر  شد. شب گذشتند و او هر روز بیش از پیش غرق در بی تفاوتی و میگساری میمی روزها  

کرد. به محالت دور دست شهر  شد. گاهی خود را بدون کمترین لذتی ارضا می کابوس می  ر کمتر دچا

های سکسی کرایه کند. ولی هربار که وارد مغازه ویدیوئی  رفت که شاید بتواند مجالت و یا فیلم می 

  جز فروشگاه خار کشید و ا یستاده بودند، خجالت می شد، با دیدن دختران جوانی که پشت صندوق ا می 

که روزگاری تنها دلخوشی او در زندگی بود نیز دلسرد شده بود.   کارشبه شد. حتی نسبت  می 

دانست  آمد و نمی ز مدتی بخود میخواهد بکند؟ بارها اتفاق افتاده بود که پس ا چکار می دانست  نمی 

  و سهل انگاری شتباهرد. در کار ا یستاده، و چرا پیچ گوشتی در دست دا چه آنجا اکه چرا و برای  

ها  خوابید و صبحها بد می کرد. شب را فراموش می وظایف خود  فتاد که  اکرد و بارها اتفاق می می 

ز دست داده بود و کمک چندانی به او  اخود را  دیگر اثر   شد. مشروب بسختی از خواب بیدار می 

خوابید. در  ساعتی بیهوش می  رفت و تنها دو می رگی زیاد بخواب  ز میخوااکرد. هر شب پس  نمی 

توانست بخوابد. با گذشتٔه دردناک خود هر روز بیشتر و  پرید و دیگر نمی های شب از خواب می نیمه 

گرفت. یاد و خاطرات درد آور رنج و حرمانی که بر او رفته بود، دیگر کمتر به  بیشتر فاصله می 

اش بود که از دست  حاال، حال و آینده  آورد. گذشته را از کف داده بود و هجوم می  اشذهن خسته 

ماند که در دریائی  می شود. کودکی را  رسید که هر روز بیشتر و بیشتر غرق می رفت. بنظر می می 

های لغزندٔه آب که  ای، و تنها امواج بود و تودهمتالطم، بدون هیچگونه دسترسی به خشکی و کرانه 

 شدند. طلبید، رد میبا حسرت کمک می   ز میان انگشتان دست او کهجوشان و با شتاب ا

که به  ین روز بعدازظهر پس از کار به قبرستان رفت. مدتی طوالنی بر گور پسر نشست، بدون ایک 

  توصیف کرد. برای  قبل فرق می روزهای  با  چیزی و کسی بیاندیشد. اصالً ناراحت نبود. روحیٔه او  

  جست. همانشب اش وادی دیگری را می جان سرگشته  یافت. منقلب بود. نی خود کالمی نمیحالت روا 

خوابی  بیبار دیگر  که  وقتی برد. نیمه شب  پسرش  خود به اتاق  خواب  ز اتاق  ارا  خود رختخواب  

کرد. در  مشغول  را  های پسر خود  مرتب کردن وسائل و نوشته سرش زد، از جا برخاست و به به 

خواست  اش می گرفت. دل شدت  اش  قلبیافت. طپش  را  شت روزانٔه او  و دفتر یاددامیز ا زیری  کشوی  

نهفتٔه مردگان  زهای  دانست که کار نادرستی است. نباید را که می بخواند. ضمن این را  او  های یادداشت

ا  رکرده بود. دفتر یادداشت اش  درمانده بند. حس کنجکاوی رفتگان آسوده بخوا ر  فشاء کرد. بگذارا ا 

صفحات اول دفتر مطلب با اهمیتی نوشته  نشست. در  مبل    رویو  برداشت و به اتاق نشیمن رفت  
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هائی بود که دیده بود. در ادامه به مطالبی  ها و فیلم، همکالسی نشده بود. همه راجع به تحصیالت

 ز خواندن آنها یکه خورد. رسید که ا

ای توانستم عذر و بهانه کار را بکنم. دیگر نمی ین که ا ''با آلینا مجدداً همبستر شدم. مجبور بودم 

کردم. دوستش دارم. ولی همبستر شدن با او برایم درد آور است''.  کار را می بیاورم. باید این 

 اودسیس ورق زد. 

ز تمرین با هم دوش گرفتیم. خدای من!  ''او را دوست دارم. من عاشق )گ ( هستم. امروز بعد ا

دق خواهند کرد.    ز غصه ها ا و مادرم بگویم، آن پدر  زم را برای  کار کنم؟ اگر را چزیباست! چقدر  

کند که من هم مثل او هستم.  گرا نفرت داشته. او فکر می زنان و مردان همجنس ز  پدرم همیشه ا

ای ام با آلینا چطوراست؟ او خیلی مهربان است ولی اخالق کودکانه رابطه   کهامروز از من پرسید  

 ." رداد

 و ادامه دد: 

اند، نیستم. من یک  های خود دیده ها در خواب توانم ادامه بدهم. من آن پسر رویائی که آن ''دیگر نمی 

اش ز گفتٔه من خنده درمانده و تحقیر شده هستم. به )گ( گفتم که دوستش دارم. ا گرای  همجنس 

 گرفت''. 

شد. ولی نه.  حت، عصبانی و یا پریشان می ابایست نارمی شت را بست. منطقا ً دفتر یاددا  اودسیس

 حالت او هیچ تغییری نکرد. تنها به آرامی با خود زمزمه کرد: 

 ''پسربیچارٔه من''. 

سوزاند. چرا هیچوقت در این مورد فکر نکرده  به آشپزخانه رفت و دفتر یادداشت را در ظرفشوئی  

توانستند  که می آورد  می  را بخاطر  یردکرد، موا که با دقت بیشتری به گذشته فکر می بود؟ حال  

بار دیده بود که پتروس پس از بوسیدن آلینا،  ز وجود چنین تمایلی در او باشند. یک اهائی  نشانه 

ز  اای را یافته بود که مملو  بار دیگر در اتاق او مجله کرده بود. و یک  خود را پاک های لبچگونه  

ها مدل مردانه بودند. پس او زندگی دوگانه داشته! چون  گی آن ممردان خوش اندام بود که ه تصاویر  

درغربت و زرق و برق  که زندگی  تولد چنین بوده؟ یا اینبتدای  ز ااکرده. آیا او  زندگی می شبگرد  

ای را  هرسازی رقصیده بود. زبان بیگانه به  سال  سی  ظاهر فریب آن او را به این راه کشانده است؟ 

ها را و  آند. در کشوری غریب و با مردمی بیگانه زندگی کرده بود. تالش کرده بود که  ویاد گرفته ب 

رد. ولی موفق نشده  دادند، دوستشان بدا به او می ین شانس را  فرهنگشان را بشناسد، و حتی اگر ا 

  تز دس ز آن بود که بتوان با آن به سازگاری نشست. هویتش را ا تر ابود. واقعیت زندگی سرسخت

کرده و سپس سمباده  اش  ماند که رنده داده بود. حتی آنچه که قبالً هم بود، دیگر نبود. الواری را می 

ز  اند. چنان صاف و صیقل خورده شده بود که دیگر هیچ چیز به آن نمی چسبید. پسرش را ا کشیده

دیگری داشت که   مانده بود؟ چه چیزیش چه  اش را و خودش را. برااش را، زن دست داده بود، وطن

 در این نبرد نابرابر از دست بدهد؟ آرام برای خود زمزمه کرد: 

.  ز چی بترسم؟ برای چی نگران باشم؟ من دیگه آدم نیستم'' ز دست بدهم؟ دیگه ا''دیگه چی دارم که ا

  ز چشمانش که اشک ا فکر نه تنها ترسناک بود، بلکه عذاب آور بود. این جمله را در حالي این 
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کرد. اگر اشکی برای جاری شدن باقی بود! بطری   ر خود تکرابرای  یر شده بود، چندین بار  زسرا

زد  ز شیشه کرد. در خانه قدم می را باز کرد و شروع به نوشیدن ا ز کمد بیرون آورد. آن ویسکی را ا 

خی صریح و  سخواست، پاتاب بود، و پاسخ می  ز خود می پرسید: ''چرا؟ چرا؟'' بی و با صدای بلند ا 

از دوران کودکی بیاد آورد که  فتاده بود. حکایتی را  جانش ابه  روشن. مست و پاتیل شده بود. آتش 

داده بودند، پوست او را زنده زنده از تنش جدا  در مورد کسی بود که خدایان برای مجازاتش فرمان  

کرد  آورد. او نیز احساس می می   کنند. جرم آن مرد را بیاد نداشت و تنها مجازات آن مرد بود که بیاد

جدا   ز تنش خواستند زنده زنده پوست ا ست. کسی یا کسانی می که به چنین مجازاتی محکوم شده ا 

سوخت. بلوزش را  آوردند و برایش تنگ شده بودند. پوستش می تنش فشار می به ها  کنند. لباس

بدن خود را  نوشید و  هن را نیز در آورد. می اگُر گرفت. زیر پیرای نداشت، تنش بیشتر  آورد. فایده در 

اش آتش گرفته  نداشت. جان و هستی ای شید، تا حدی که خون جاری شده بود. فایده خرابا ناخن می 

میزهای  در میان  خارج شد و در وسط میدان رینکبی  ز خانه  بود. ساعت سه صبح بود. نیمه عریان ا 

ز خود می پرسید: ''چرا؟  کشید و ا ز ته دل نعره می خود و ا  یستاد و با تمام توان فروشان ا دست  

شده بود و تا حد یک عرقچین زبونانه پائین آمده بود. ولی هیچکس پاسخ   سمان خوار آ  چرا؟'' 

میدان آمدند.  کی و مورتن بلومکویست بودند که به داد. درعوض کسی به پلیس زنگ زد. کی نمی 

کی پیشنهاد بهتری  اش بهتر شود. ولی کی پلیس ببرد، که حال  خواست او را به ادارهٔ می مورتن  

شناخت و  لمس کرد، آرام شد. او را  را   این که او  اودسیس را گرفت. همداشت. جلو رفت و بازوی  

اش  قعیت بازگشت. او را به آپارتمانخجالت کشید. آرام آرام از وادی پریشانی و جنون به دنیای وا 

را آرام در دستان خود  او های  کی در کنار تخت او نشست، دست باندند. کی ا وبردند و روی تخت خ

توانست دچار چنین  او هم می که او پدرش نیست. ولی پدر  دانست  گرفت تا بخواب رفت. می 

 سرنوشتی بشود. 

روز یکشنبه بود. حدود ساعت هشت از خواب بیدار شد. مدتی روی تخت دراز کشید و  فردای آن 

کی که با  های گرم کی آمد، بجز دست که اتفاقات شب پیش را بیاد بیاورد. چیزی بیادش نمی  سعی کرد 

کارش احساس آرامش  ز این  اهای او را در دست گرفته بود و چقدر او  چه مهربانی و مالطفتی دست

  ای درست کرد و نوشید. جایز او تشکرکند. بلند شد، قهوه کرده بود. تصمیم گرفت که بشکلی ا 

شد. و یا شاید جای تأسف بود. به حمام  ز میگساری دچار سردرد نمی خوشبختی بود که روز بعد ا

رفت و دوش گرفت. مدت زیادی زیر دوش ماند و سپس صورتش را اصالح کرد و اودکلن زد.  

توانست آن را توصیف کند.  دانست چیست و با کالم هم نمی در وجودش تغییر کرده بود. نمی چیزی  

روبرو شدن با مردم شرم  ز  کشد و ا کرد که دیگر چون گذشته، مثل دیروز خجالت نمی می  سحساا

کنان در آسمان در حرکت  وزید، ابرها رقص ندارد. یکشنبٔه زیبائی بود. نسیمی مالیم از جنوب می 

شد و لحظٔه بعد در پس ابرهای  ای پیدا می بخت لحظه بودند و خورشید شرمنده چون دخترکی دم 

حدود پانزده درجه باالی صفربود. بهترین هوا برای بازی فوتبال بود.  گشت. هوا یزان پنهان می رگ

که در میدان بساط داشت، چند شاخه گل ُرز  رمنی  ز دستفروش ااودسیس به میدان رینکبی رفت و ا

با چشمکی   به او انداخت و چشمکی زد. او هم متقابالً دا ر  خرید. فروشنده با مالطفت نگاهی معنی 

ماشین شد و به  ر  فهمند. سوارا داد. درست مانند دو مرد که هدف و منظور یکدیگر را می پاسخ او  

به خانه رفته بود. چند  کار ز پایان  اکی که کشیک شب بود پس  رٔه پلیس ولینگ بی رفت. کی ادا

بود، داد و بیرون آمد. یک   جاها را به گروهبان جوانی که در آن ای روی یک کارت نوشت و گل کلمه 

خواست تنها باشد،  می اش شاخه گل را بدون هیچ منظوری برای خود نگاه داشت. به شهر رفت. دل 



 آخرین روشنائی                                                                      تئودور کالیفیدس

 

203 
 

ژ پارک کرد. قصد داشت به قنادی که درخیابان شیوا قرار  در گاراولی در کنار مردم. اتومبیل را  

جا آغاز کرده بود. در آن  ز آن لم ا هداشت برود. جائی که بیست و پنج سال پیش زندگی را در استک

جا وجود نداشت. بجای آن یک فروشگاه  ها بود. قنادی دیگر در آنزمان آن قنادی پاتوق یونانی

داشت در  در دست  گل را  که سرش پائین بود و شاخه  کامپیوتر باز شده بود. بی هدف در حالي

ر اولف پالمه افتاد. منقلب شد و با خود  و اش به محل ترخیابان به پرسه زدن پرداخت. ناگهان چشم 

 فکر کرد: 

و بزرگداشت اولف پالمه درست کنند؟ الزمست  یاد   ، به طور دیگری ین مکان را  نستند ا توایا نمی ''آ 

را لگد مال کنند؟ و  ای روی زمین باشد که رهگذران روزانه آن سنگ نوشته  طور که همین 

 آن تف کنند'' روی  بعضا ً 

کرد که باالخره اولف  ر اولف پالمه نبود. معهذا همواره فکر می یش دشوار بود. طرفدا ا درکش بر

که بپاس  نداشت  کرده اند. آیا لیاقت این را  ترور  سوئد بوده و او را در آن مکان   نخست وزیر   پالمه

طوری  حداقل   رند؟ گرامی بدارا  او  خدمات او به مردم سوئد، با اختصاص یک متر مربع زمین، یاد  

فرهنگ،  خانه  جا در تابلوی  رفت. در آن ( ۸۷جا نشاشند؟ بسمت میدان سرگلز ) ها در آن سگ که  

ز سی سال تاریخ زندگی  ز آن بود که در آن محل نمایشگاه عکسی احاکی اکه  آگهی را خواند  

مقیم سوئد  های یونانی   یرکننده نمایشگاه اتحادیه سراسرها در سوئد برگزار کرده اند. برگزایونانی 

نجام دادند. مردد بود. معهذا رفت تو. هنوز زود بود و بازدید  بود. خوشحال شد. باالخره کار مفیدی ا 

رد سالن نشده بودند. دختر جوانی که موهائی بلند و مشکی داشت مسئولیت نظارت  واکنندگان زیادی  

مقیم  های  ز یونانی ادختر یکی  او ن که مسلماً  ا بعهده داشت. اودسیس با این اطمینبر نمایشگاه را  

 ست، پیش رفت و پرسید: اسوئد  

 ''دختر کی هستی؟'' 

جا بعنوان کار آموز بکار گماشته شده  نبود. اهل بلغارستان بود و در آن یونانی  شتباه کرده بود. او  ا

کرد که  نگاه می ها را  کسعاو هیچ چیز نفهمید. به قدم زدن درسالن پرداخت.  هایز حرف بود. ا 

، در صف اول تظاهرات  شتبلند در دست دا ناگهان به عکس خودش برخورد کرد که پالکادری  

کالهی روسی به سرداشت. آن مرد اولف پالمه  که   داشتبرمی قدم  درحرکت بود. در جلوی او مردی  

ا بیاد آورد. تظاهرات  رنخست وزیر وقت سوئد بود. اودسیس کمی به عکس خیره شد. همه چیز 

جا آن ز با شتاب ا و  در دست داشت به پشت عکس چسباند  را که  برعلیه جنگ ویتنام بود. گل ُرزی  

ز تاریخ آن کشور بوده. و همین  خارج شد. پس او در این کشور زندگی کرده! زنده بوده و جزئی ا 

تنها  ود. گذشته وجود داشت. پس  بسرخی تجلیل کرده   گلبا   اشچند لحظه پیش خودش از گذشته 

 مشکلی که باقی مانده بود، آینده بود. از طرفی آینده تنها مشکل او نبود.  
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 فصل سی و یکم

شت، پذیرائی  داقرار  ( ۸۸که در مجاورت کلیسای کالرا ) بطرف مرکز شهر رفت. کافه قنادی  

نفر که مردی    یده بود. تنها یک چدر پیاده رو ها را  تابستانی را شروع کرده بود. میز و صندلی 

جا نشسته بود. در ابتدا تصمیم داشت که در کنار او نشیند. ولی بعد  و بود، در آن همسن و سال خود ا

ز او نشیند.  اش عوض شد، و فکر کرد بخاطر حفظ نزاکت هم که شده بهتر است زیاد دور ا تصمیم 

کرد، و برای  جا کار می وان گارسون در آن ن ها نشست. دختری که بع ز صندلیایکی  روی  نزدیک  

بخاطر نیاورد. ولی او اودسیس  را  آمد. هرچه فکر کرد، او  گرفتن سفارش آمده بود بنظرش آشنا می 

  ترین شاسی دنیا" که لوفگرن دیده بود. در یک داشت. النی بود. همان " دختر با قشنگ بخاطر  را  

اش بدرد  ز نظرش گذشت. قلب نار کاروان بهم پیچیده بودند اکلحظه تصویر آدریانا و آندریاس که در 

گویند زمان مرهم هر زخمی است، حقیقت دارد؟ کسی چه  که می ین بشدت گذشته. آیا انه  آمد. ولی  

شوند!. بدمستی شب پیش، که  تر می تر و بدخیم هائی هستند که به مرور زمان کهنه زخم داند! شاید  می 

درون شسته بود. ماتم هم مرزی  ز  را اهوشی کشانده بود، او  یخود کرده و به عالم بی ب ز خود ارا او  

اش لبریز  تواند تا قیامت غصه بخورد و خود را عذاب بدهد. شاید او نیز کاسه ماتم رد. انسان نمی دا

، داشتنای خلوت بودن کافه عجله شده بود. قهوه و ساندویچ ژامبونی سفارش داد. النی که بخاطر  

جا بعنوان  بیشتر پیش او ماند و چند کالمی با او صحبت کرد. روزهای آخرهفته را در آن کمی  

خواست  اش می انداز کند و تابستان به یونان سفرکند. دل کرد که پولی پس می کار  گارسون کمکی  

که  ز پدرش  بیند. ا دادند، بمی نمایش  (  ۹۰داو روس )را که در تئاتر اپی (  ۸۹نمایشنامه آنتی گون ) 

مدرسه  که به  شنیده بود. اودسیس زمانی  نمایشنامه را  ین  ا مادری بود، خیلی تعریف معلم زبان  

به آخرین  را  ها جا رفته بود. معلم آن اشان برای گردش علمی به آن بار همراه معلمرفت، یک می 

ده بود. او با کشیدن کبریت معماری  ن، باقی مانهای میدان فرستاده بود و خودش در وسط میداپله 

، که  هاپله خرین  ها نشان داده بود. صدای کشیدن کبریت تا آالعادٔه آن تئاتر قدیمی را به آن خارق  

ها که در باالی سکوها  که گفتگوی بچه شد، در حاليرسید، شنیده می می ارتفاع آن به چند صد متر  

تاریخی خارق العاده بود.  ی صدا در آن بنای  پژواک یک طرفه شد.  ده نمی نشسته بودند، در پائین شنی

پژواک صدا در آن تئاتر قدیمی مانند عشق یکسره بود، که همیشه یک نفر دیگری را بیشتر دوست  

 دارد. 

 ''چند سالته؟'' 

 شه''. ''روز اول سال نو بیست و چهارسالم می 

 اودسیس با کلماتی کامالً شمرده گفت: 

 شد''. و چهار ساله می ''پسر من هم بیست  

شده بود.  گرم  آمده بود و کمی  ز پشت ابر بیرون ابیاورد. آفتاب  رفت که قهوه و ساندویچ او را  

را مذهبی  فروشگاه اولنز یک سرود  ز طرفداران حضرت مریم بودند، در جلوی  ارکستر مذهبی که  ا

شد. اغلب  کافه هر لحظه بیشتر می ریان  شد. تعداد مشتمی   جا شنیدهآن آن تانواخت که صدای می 

بعضی  طالی زنجیر، ساعت و انگشترهای  ز دیدن  شتند. اودسیس ا داشرقی  های  جوان بودند و قیافه 

قدر عاشق خودنمائی هستند؟ در گذشته ما  ین نان اجوامروز  اشد. چرا  می ها ناراحت وعصبی ز آن ا
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در  که   ر عوض جوانان به قرقاول تبدیل شده اند. تنها مردیحاال دودیم، ولی  خروس ب جوانان 

جا بود، که پسرها خود را  ینخط و خال نبود. جالب ا  خوشای مجاورت او نشسته بود، شبیه پرنده 

ز اقیمت بود. نسل نوی  گرانهای لباس عاشق کرده بودند. پسر او نیز   ز دخترها آرایش بیشتر ا 

ویژٔه خود. اودسیس  های سته و خوا گیری بود، نسلی با خصوصیات  و شکلل  تکامردان در حال  م

النی با قهوه و ساندویچ برگشت.   آید، یا نه؟ز این نسل خوشش می اشت که آیا  ندااطمینان چندانی  

.  ی او شده بود ز آن مردان جوان توجه چندانی به او نداشتند. تنها او بود که مجذوب زیبائهیچیک ا 

ی قهوه را بلند کرد، ولی دستش زیاد باال نیامد و مجبور شد که با دست دیگر قوری را بلند کند.  قور

 که در میز کناری او نشسته بود، با صدائی که او بشنود گفت:مردی  این لحظه   در

 داری؟'' نو  ''درد زا 

ز  گفت. ادرست مي رد  م آن   جا فهمید؟''ز کز خود پرسید: ''ا اودسیس با تعجب او را نگاه کرد و ا 

صحبت شدند. معلوم شد که  کرد. بدین ترتیب باهم هم چپ خود احساس درد می ها پیش در زانوی  مدت 

شد که،  چین یاد گرفته. براساس چنین روشی چنین استنباط می در  سوزنی را  درمان طب  روش او  

بازو و  و موجب بروز ضعف در  ب شخص فشار آورده  رد، درد به اعصادازانو  کسی که درد  مثالً  

 شود. می آرنج او  

آید. همه چیزبستگی به جریان انرژی دارد. درست مثل عشق ...  جریان درنمی دونی، انرژی به ''می 

ترین ناهنجاری  جزئی ها با  رود ... بعضی وقت ز بین می اشود و  با کوچکترین مانعی دچار اختالل می 

 د''. روز بین می ا

ز  رد که گفتگو اکوتاه نگذاسکوت کند، و چه وقت با سئوالتی  دانست که چه موقع باید  می  ''اودسیس 

ای کوچک در کنار  ز دهکدهز شمال آمده بود. ا و تا بیفتد. هم صحبت او آدم پرحرفی نبود. ا  تک 

 که خودش معتقد بود، "زیباترین نقطٔه جهان است''. ( ۹۱رودخانٔه اونگرمن )

 ئی را رها کردی؟'' ''پس چرا چنین جا

جا بودن  ''از رودخانه خسته شدم! در تمام طول سال، زمستان و تابستان، و شب و روز در آن 

آمدی خودت را در کنار رودخانه  خانه بیرون می ز  اکردی، تا  می ام کرد. دیوانه شدم. هرکاری  خسته 

ها هم خواب  بودم. حتی شبز طبیعت آنجا شده دیدی. همه چیز من رودخانه شده بود. بخشی امی 

ر  نشستم و زیر لب با خود تکراشدم و می ر می از خواب بیدا ها خیس عرق  شب دیدم. بعضی  می را  آن

آمد.  و متعفن می بنظرم کثیف   دیگرآن جا   کردم، رودخانه اونگرمن، لعنتی! تمام طبیعت و مناظرمی 

کند. بی جهت نیست که نام  ادی پشیمانی زندگی می قع در وود، در وا شمی جا متولد  کسی که در آن 

؟ نه  فهمی . می شویپشیمان می کنی فردا  امروز می "مردپشیمان" بر آن رودخانه نهاده اند. هرکاری  

جا زیبائی  کنند که آنگم! همه فکر می فهمم که چه می تونی بفهمی. خودم هم بسختی می نمی 

ز رودخانه عکس بگیرند.  جا که ا ر خود میان آن کاروان دا هایها با ماشین ن سحرانگیز دارد. ژرم

کار  ری رٔه جنگلداشتم که آن را نبینم. در گذشته در ادا گذاچشم می ولی من عینک آفتابی سیاه به 

گردنم خشک و  که  کردم  می  حساسبریدم. کار سختی بود. کمر درد گرفتم. ا کردم. درخت می می 

درد، مثل بقیه، شروع کردم به   فشارز  کاستن اهایم گیرکرده. بخاطر  رکت در میان شانه حبی 

یا به  شه و  ره یا الکلی می کنه به عرق خوری، دو حالت دا وقتی شروع می خوری. یه سوئدی  عرق 
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  جا طبجرگٔه مخالفین مشروبات الکلی می پیونده. من جزء دسته دوم شدم و به چین رفتم. در آن 

دم که درد زانوت  تیک را یاد گرفتم. بیا به مطب من ... بعد از دو جلسه قول میسوزنی و کیروپراک

را دوست  ها  ها مثل مورچه اند... گرچه من مورچه خوب بشه ... تو چین هم نتونستم بمونم ... اون 

رگز به رودخانٔه   که برگشتم خونه. ولی دیگه هسوئد تنگ شده بود. خالصه این ام برای  دارم ... دل 

جا زندگی  تونم در آن ست ... ولی من نمی گردم. آن جا زیباترین نقطه جهان ا"مرد پشیمان" برنمی 

 کنم. خیلی بنظرت مسخره میاد، نه؟'' 

کرد. او نیز خود بهترین نقطٔه جهان را ترک کرده بود. بهترین پسر دنیا را  اودسیس چنین فکر نمی 

رک کرده بود. بعالوه او بهترین زندگی دنیا را پشت  همسر دنیا او را ت از دست داده بود و بهترین 

 سر نهاده بود. مرد دستش را پیش کشید و خود را معرفی کرد: 

 ( ۹۲''یورن اندرسون''. )

ین تفاوت که در زیر  هایش پهن و قوی بودند. مثل خود او، فقط با ا اودسیس با او دست داد. دست

 نهان نشده بود. ای سیاه پهایش، الیه ناخن

 اودسیس کریستوس''. ''

ها شده بود. ولی  سم معرفی موجب کم روئی آن که مرا اینر شد. مثل  سکوت برقراای لحظه  برای

.  شدبالفاصله موضوع جدیدی برای ادامه گفتگو یافتند. موضوعی که غیرمستقیم به آنها مربوط می 

او پیدا بود که آدم بی خانمانی  ز سر و وضع مد. ا به سمت میدان آمیانسالی آرام و قدم زنان مرد  

ای که  اش ژولیده و پریشان بودند. در کنار مجسمه ست. سر و رویش کثیف و موهای بلند و نشسته ا

شت فلوتی بیرون آورد و شروع  همراه داز کیسٔه پالستیکی که  شت ایستاد و ادر وسط میدان قرار دا 

که در این اواخر  زندٔه دوره گردی تن صدها نواهت چندانی با نواخسازش شبابه نواختن کرد. نوای  

زد. ملودی اندوهناکش به  می ستاد فلوت  . به چیره دستی یک ا شتدر استکهلم ظاهر شده بودند، ندا 

برد. مرد  کرد و تنهائی مالل آور یکشنبه را با خود می پُر می جا را  و همه    پیچیدآرامی در هوا می 

زد. نوای سازش چنان سوزناک بود که  می فلوت   ر نهایت تمرکز حواس و دحرکتی  کترین  کوچبدون  

کرد که آن مرد هر لحظه ممکن است چون شبحی همراه نوای فلوتش ناپدید شود.  انسان فکر می 

 اودسیس با صدائی بم به مردی که در مجاور او نشسته بود، گفت: 

 ''قشنگه، نه؟'' 

 یورن پاسخ داد: 

 ''. ''روسه

 دونی؟'' ز کجا می ''ا

 ین خوبی فلوت بزنند''. تونند به ا ها می ''فقط روس 

به میزی  ز میزی  خز خود را در دست گرفت و ا  از زدن فلوت فارغ شد، کاله که  ینز ا مرد پس ا

در کاله انداخت و یورن اندرسون یک  کرد. اودسیس یک سکه ده کرونی  رفت و اعانه جمع می می 
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اسپاسیبا''.  '' ت و سکٔه اودسیس را برداشت. مرد با صدائی زیر گفت: کرونی انداخبیست  اسکناس 

کمونیستی شده بود.   جامعٔه  ز جمله کسانی بود که قربانی آرمان اهم  ) تشکر( او روس بود. او  

در  هایش  دلبستگیو  آه عمیقی کشید. مانند غواصی قبل از رفتن به زیر آب. همٔه باورها   اودسیس

توانست بدون اعتقاد و هدف زندگی کند؟ زندگی باید  وعی بر باد رفته بود. چگونه می زندگی به ن

در شخصیت و جان انسان گردد.   شور و مفهومی باشد، که موجب رشد و ایجاد   هدف دارای 

طور. اگر در زندگی گرما و  همین هم  روشنائی و گرما نیاز دارند که رشد کنند. انسان  ها به  روئیدنی 

قبله و هدفی داشته باشد. یک راه، یک  نسان باید  گیزه وجود نداشته باشد، رشد نخواهد کرد. انا

درد و غم به  ز  که ا   قعیزندگی، و در موا  های، مفهومی که بتواند او را در کوره راه ایسفر، انگیزه 

 تابد.  گرمائی که بر او می  پیچد، راهنما باشد. مانند روشنائی وخود می 
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 صل سی و دوم ف

اش برای دیدن لوفگرن که تمام  روز دوشنبه صبح، مانند گذشته سر وقت، سرکار حاضر شد. دل 

سرگرم قایق خود بود، تنگ شده بود. در واقع همٔه همکاران او در تعمیرگاه در انتظار  تعطیالت را  

ز اولین روز  ا  رسید، دیدن قایقران پس فرا می  دیدن لوفگرن بودند. هر سال فصل قایقرانی که

ترسید که اشتباه سال پیش را تکرار  قایقرانی برای همه جالب و تماشائی بود. لوفگرن هر سال می 

همان   طبق معمول مسال نیز  اش بر اثر آفتاب موذی اول تابستان بسوزد. اکند و صورت و بینی 

  درشتی یک به  اغی قرمز  . همه با دیدن لوفگرن که با دمر کرده بود های پیش را تکرااشتباه سال 

، خفه شید،  همکاران خود گفت به او به شوخی   کردند. در اعتراضخندیدن  رد شد، شروع به  فلفل وا

او   برید به جهنم. این شوخی به سنت تبدیل شده بود و هر ساله همکاران لوفگرن سر به سر 

ر  خواند. قرا جلسه فرا  برای  را  همه   گر نه بیشتر. در وقت نهار سر کار شتند. البته چند لحظه،گذامی 

دانست که کارگاه را در ماه ژوئیه  راجع به تعطیالت تابستان صحبت کنند. شرکت صالح نمی بود  

  نفر متقبل شود که در آن ماه کارکند. براییکتعطیل کند. بنابراین الزم بود که با هم توافق کرده و  

ند. و امسال نوبت یک کارگر جوان بود. ولی او بتازگی صاحب  کردمیز جدولی پیروی  اکار  این

در کنار او باشد که با هم به نزدیکی  پسری شده بود و به همسرش قول داده بود که در ماه ژوئیه   

ود که بدون او  اش با او اتمام حجت کرده و گفته بجا که خانٔه پدری او بود بروند. زن خلیج فنالند، آن 

فت. آخرین باری که او را در استکهلم تنها گذاشته بود، سوزاک گرفته بود. به  هیچ جا نخواهد ر

آهن مرکزی گرفته است. ولی او باور نکرده بود  اش گفته بود که بیماری را از توالت عمومی راه زن

 و در پاسخ گفته بود: 

 یست که آدم احمقییه''. ''هرکی که در کرامفورس متولد شد، معنی اش این ن

 به شوخی پرسید: لوفگرن  

 گن، اینطوریه؟''''راست می 

که رویش را به  بکشد و ماه ژوئیه را کار کند. در حالیرا  اودسیس اظهار تمایل کرد که جور او  

 گرداند گفت: طرف کارگر جوان می 

 ''ولی یک خواهش دارم''. 

 ''هرچه باشه، بفرما''. 

 غسل تعمید نداده اید؟'' که  را   ''بچه 

 ''نه''. 

 ین باید مرا بعنوان پدر خوانده دعوت کنی که من اسم پسرت را انتخاب کنم''. ابرا''بن

 لوفگرن وسط حرف او پرید و با شوخی گفت: 

 ری''. جور چیزها بگذاریستوتلز و این  که اسم او را چیزی شبیه ا''خیال نداری  
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 گذارم''. خوام اسم او را پیتر ب''نه، می 

اش متقاعد کند. او دل ر بود که بتواند همسرش را  د. کارگر جوان امیدوا ین مورد به توافق رسیدندر ا 

اش در دوران  خواست که پسرش را با نام سون غسل تعمید بدهد. سون اسم اولین عشق زندگي می 

د. صلح جهانی را  را نداشت. سر کارگر نفسی براحتی کشینوجوانی بود. ولی هرگز جرأت بیان آن 

که  جدل و درگیری جلوگیری کرده بود. از اودسیس تشکر کرد و بخاطر این نجات داده بود. و از 

سیتروئن  های تومبیل حسن نیت خود را بیشتر نشان دهد، ماموریتی را در پائیز به او پیشنهاد کرد. ا 

اغلب  ( ۹۳م ایالت نورلند )طرفدار پیدا کرده بودند. مرد در شمال خیلی آن  بویژه مدل دیزلی  

رانند. یک پیچ را که با ماشین ولوو تنها با سرعت  و بعالوه با سرعت زیاد می دور  های مسافت 

دور زد. بعالوه شمال آنقدر سرد بود که بدنه  شد با سرعت صد  شد پیچید، با سیتروئن می شصت می 

شت.  مشکل وجود دا نها یک  کرد. تزد. سیستم حرارتی سیتروئن خیلی خوب کارمی زنگ نمی 

ر کار قابل نداشتند. به همین دلیل شرکت تصمیم گرفته بود که یک دورٔه فشردٔه  سرویس. تعمی

کار نیاز به یک سر معلم خوب و با  زد، و برای اینجا راه بیاندا آموزش مکانیکی برای کارگاه آن

در شهر  که  پرداختند. مضافاً این تجربه داشتند. کارخوب و راحتی بود. بعالوه حقوق خوبی نیز می 

ز  ابود. نسبت زنان به مردان سه به یک بود. سر کارگر   مئو تعداد زنان از مردان خیلی بیشتر او

 ای برای کارگران تعریف کرد: ستفاده کرد و لطیفه فرصت ا

و نسبت زنان به  جا تو اومئ دونستی که این ، می گفتکردند. کله می ''کله و پله داشتند با هم صحبت می 

رسه. پله ناراحت شد. کله پرسید، چیه، چرا  ت؟ یعنی به هر مرد سه زن می مردها مثل سه به یک اس

زنی که سهم منه،  سه خوام بدونم کدوم حرومزاده با  که می این ناراحت شدی؟ پله جواب داد، برای 

 خوابه؟'' می 

 جا معرفی کند.  عنوان سرمعلم به آنسر کارگر تصمیم گرفته بود که اودسیس را از طرف شرکت ب

سایر کارگران روبرو شد.  ممتد  های  پیشنهاد سرکارگر با هورا و دست زدن  وبه؟ موافقی؟ خ

ها را  خواست همه آن اش می دانست چه عکس العملی باید از خود نشان دهد. دل اودسیس نمی 

 کار را نکرد و تنها گفت: آغوش بگیرد و غرق بوسه کند. این در 

ها در  آنکه  را گفت تازه فهمید  جمله  ین  اکه  ما دارم. و وقتیکه همکارانی مثل ش ز این ''خوشحالم ا

دیر آمدن و یا  بخاطر  ز او  چند هفته چقدر به او کمک و از او حمایت کرده اند. هرگز اطی آن  

را جبران کرده و همواره  او  شتباهات  انکرده بودند. در نهایت سکوت و بردباری  ای گله  اشتباهاتش

داد، می و باید انجام  بود  نداده  انجام شتند و کارهائی را که  دارا  هوای او    دورا دور آن مدت  در تمام 

گذشت. ماه ژوئیه هوا خیلی گرم  ها  ای انتقاد وچشم داشت. هفته خودشان انجام داده بودند. بدون ذره 

در  خطر آتش سوزی  های گروهی مرتب به مردم در مورد سانه ز گرما می نالیدند. رشد. همه ا 

دادند. پلیس نیز بیکار نبود و مرتب به مردم در مورد امکان  رها هشدار می ها و چمنزا جنگل

ها یک پالتفرم هلیکوپتر را  کرد. گروهی از کله تراشیده رسانی می ها اطالعبردزدن به خانه دست

د در آنجا فرود بیایند. هوای ماه  توانستنبودند. خلبانان هلیکوپتر نمی  اشغال کرده( ۹۴ر ) دربندر ریدا 

کردند. ژوئیه ماه  گله می  ز خشک شدن محصوالت زراعتی ازیبا بود. گرچه کشاورزان  ژوئیه نیز  

مرخصی بود. شهر تقریباً خالی شده بود. ولی درمقابل تعداد قابل توجهی توریست از کشورهای  

م نبود که چه تغییراتی صورت گرفته. آیا  ز یونان. معلواآمده بودند. حتی   ئد مختلف جهان به سو
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پس از یک هفته، اودسیس دیگر   که سوئد فقیر شده بود؟ کشورهای دیگر ثروتمند شده بودند، یا این

کامالً تنها شد. همه به مرخصی تابستانی رفته بودند. کار زیادی نداشت. بیشتر کارها تعمیرات پیش  

کردن و   کاربراتور، مشکل روشن ین ماشین؛ کثیفیافتاده و عادی بود. گرفتگی در پمپ بنزپا 

کردن   عوضشد که بخاطر  می نیز پیدا  هائی  توک توریست مشابه. تک و  های کاریخالصه خرده  

رسه  کار روزانه، به پاز پایان  پس  نداشت. هر روز  دیگری  بنزین دچار مشکالتی شده بودند. کار  

دختران  و  زد  میزد و به مرکز شهر سری  در کنار دریا قدم میکه پرداخت. یا اینزدن در شهر می 

زد. و در  کالرا بود، می که در مجاورت کلیسای   ایکافه به  گاهی نیز سری  زد. گاهجوان را دید می 

مسافرت رفت. اگر بگوئیم که   کرد. او هم در اواسط ماه ژوئیه به النی صحبت می با  ای آنجا چند کلمه 

ایم. گاهی یاد پسر، و  خطا رفته کرد، به  بود فکر نمیذشته و وقایعی که بر او گذشته  راجع به گ

گرفت. پتروس در  انداخت و گریبانش را می اش چنگ می تصویر وقایعی که بر او گذشته بود به سینه 

. خواندن را خودش یاد گرفت. راستی  اش پسری عجیب و دوست داشتنی بود تمام طول زندگی کوتاه

سال بیشتر نداشت، کتاب مصورش را گم کرده  که پنج دانست. یک شب وقتی  ر؟ خودش هم نمی چطو

روز آدریانا خانه را نظافت کرده بود. روزهائی که  را نیافتند. آن و رو کردند ولی آن را زیر بود. خانه  

ت. همه جا را  بیفتد، و امکان گم شدن هرچیز وجود داشکرد، هر اتفاقی ممکن بود  خانه را نظافت می 

گشتند. کتاب را پیدا نکردند. پسر پریشان و ناراحت به رختخواب رفت و خوابید. حدود ساعت دو  

فتاده  مبل ا ر کرد. " مامان کتاب را پیدا کردم''. در خواب دیده بود که کتاب زیر  ها را بیدا بود که آن

ا بیدار کرده بود، که به او کمک  ها ره مبل را جابجا کند. بنابراین آن است. زورش نرسیده بود ک

اش هجوم آورد. با  بار نیز یاد و دلتنگی فقدان وجود آدریانا به قلبجا بود. یککنند. کتاب در آن 

کرد و غلبه بر پریشانی و  کمتر ناراحت می کمتر و  را  گذشت زمان، یاد آوری خاطرات تلخ گذشته او  

ز  از درد  یانا تنگ شده بود، ولی دیگر چون گذشته ااش برای آدرشد. دل تر می یش آسانبرا درد  

کار را  ین  آورد که با مست شدن چند ساعتی بخوابد. دیگر ا دست دادن او به میخوارگی رو نمی 

ه تم  نشست و با خواندن روزنامه و یا کتابی در مورد جنگ داخلی در یونان ککرد. روی مبل می نمی 

که سرکارگر گارگاه ماموریت اومئو را به او  ز روزی  کرد. ا رم می ، خود را سرگمورد عالقٔه او بود 

کرد که آن را  محول کرده بود، یاد کارین مجددا در خاطرش زنده شده بود. روزهای اول تالش می 

اش را بخود مشغول  ذهنگذشت یاد او بیشتر و بیشتر  که می فراموش کند ولی فایده نداشت. هر روز  

اش فکر، خودش هم خنده این  ز  ر بود که شاید مجدداً او را مالقات کند. ا وا کرد. بنوعی امیدمی 

پذیر است. مالقات مجدد کارین محتمل  مکاناآمریکائی   هایتنها در فیلم تفاقاتی  اگرفت. چنین  می 

است. ولی  توان او را یافت، درست می یک انسان  حیوان و یا  یک پای ز رد  گویند امی که  ینانبود.  

  نخواهد ماند. اودسیس ثابت باقی  جا   مدتی طوالنی در یک داری برای  واقعیت این است که هیچ جان

ز  بردارد. ا فکر کردن به آن دست  ز  کند و اتوانست خود را راضی  قف بود. معهذا نمی نکته وا این  به  

و تسلی بخش روحش. کارین   برد. یادش فرحبخش بود شد ولذت می ل میاندیشیدن به آن خوشحا

ز هرگونه پیش شرط و خواسته بسمت او آمده بود و با تمام عطش و تمنایش خود را تسلیم  ا عاری

با  هایش  در رگ شد که خون  او کرده بود. یاد او حاال نیز پس از گذشت بیست و سه سال موجب می 

کرد.  ه بود و تلویزیون تماشا می روز شنبه بعدازظهر درخانه نشستید. یک شدت بیشتری بجریان درآ

 ویژه روزهای های"فیلمرا  ها  نوع فیلمشد که اصطالحاً این  تلویزیون پخش می ز  اای کننده کسلفیلم  

لم را تماشا  خورد. ده دقیقه بیشتر از فیکه بدرد روزهای بارانی می نامند. واقعاً فیلمی بود  می بارانی"  

ند شد و به اتاق خواب رفت. چمدان سفری را که کاغذها و وسائل  نکرده بود که خسته شد. بل
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را باز نکرده بود.  ها بود که قفل آنز کمد بیرون آورد. سال کرد انگهداری می  در آن شخصی خود را  

آمد که آدریانا همٔه   که مطمئن باشد که کجاست. یادشینگشت بدون ا می کلید آن  بی هدف دنبال  

کرد. کمد باالی ظرفشوئی را باز کرد و  مربا نگهداری می یک شیشه خالی  ا در  کلیدهای اضافی ر

ز کارت پایان خدمت سربازی  جا یافت. چمدان را باز کرد. همه چیز درآن بود. ا شیشٔه مربا را در آن 

ط به انتخاب او بعنوان دبیر کمیتٔه  مربو جلسهٔ زدواج، صورت  گرفته تا گواهی تولد پسرش، سند ا 

که در  زد، مثل این می ز دمکراسی در یونان در شهر گیسالود، و چند عکس. همه را ورق  اع ادف

جا بود.  آن  ند چیست. باالخره پیدایش کرد. کارت که خودش بدا ین ست، بدون اجستجوی مدرک خاصی 

 ورش نیانداخته بود. کارین نوشته بود: را نداد. دپاسخ آن که هرگز  کارین. کارتی  کارت  

 ''دلم برایت تنگ شده''. 

اش برای او  شد که دل نست حدس بزند که بیست و سه سال بعد، نوبت اودسیس می توامی چه کسی  

شد، خیره شد. شمایلی را  ستنسله دیده می کلیسای ا که در یک طرف آن تصویر کارت به   تنگ شود؟ 

رد. خنده هایشان بیادش آمد،  اولین بار کارین را بوسیده بود، بخاطرآو برای که در مقابل آن 

قفل کرد خورشید در حال غروب بود. به بالکن  که چمدان را  های بیست وسه سال پیش. وقتی  خنده

کردند. پسرش بین  می   های مهاجر فوتبال بازیرفت و به دشت تنستا چشم دوخت. گروهی از بچه 

توانست در انتظار آمدن او  یچوقت نمی ها نخواهد بود. دیگر هدیگر هیچوقت در بین آن  ها نبود. اوآن

اش با  ناراحت شد، ولی نه مانند گذشته. روح اش  فکر به ذهن  ز هجوم این بخانه باشد. هیچوقت. ا 

و   اش شده بودند. گرچه دیگر مانند گذشته روح و افکار تلخ خو گرفته بود. بخشی از زندگی  خاطرات

آنچه که برایش باقی مانده بود، بی  ست داده بود. تنها  دادند. همه چیز را از داش را خراش نمی جسم

ریشه و هویت  ها گی بود. پسرش تنها عامل پیوند و ریشٔه او با این جامعه بود. معموالً بچه ریشه 

دان خود در کشور  خود را در والدین خود جستجو می کنند. ولی یک مهاجر معموالً از طریق فرزن

تواند، در صورتی  می تواند بی ریشه باشد؟ آری  می   یابد. آیا انساندواند و هویت می جدید ریشه می 

که این  هائی  درون خود، و در وجود خود ریشه بدواند ورشد کند، درست مثل خیار و گوجه که در  

مانند درخت  اش صورت زندگی یندهند. در غیر اروزها بدون خاک و آفتاب در گلخانه پرورش می 

ز معمول به رختخواب  را نقش برزمین کند. زودتر ا بادیست که آن در انتظار   خشکی خواهد بود که 

خواب دید، که صبح روز بعد هیچکدام را بیاد نیآورد. با خود فکر کرد، اگر خواب  رفت. تمام شب را  

همکارش که به مسافرت  کارتی از رفقای  اهی  دید. گمی آن را   اهمیت داشت، انسان در عالم بیداری 

ز  ها از کارت اها به کشورهای گرمسیر سفر کرده بودند. یکی  کرد. بعضی ه بودند، دریافت می رفت 

را مانند بقیه به تابلوی اعالنات چسباند که با  یونان پست شده بود. مدتی به کارت نگاه کرد، و آن 

ده بود.  ای تبلیغاتی رقابت کند. دلش برای رفقایش تنگ شهعکسبرهنٔه زنان و سایر های عکس

زد و به  ها را دو باره مالقات خواهد کرد. در گارگاه خالی پرسه می گرچه مطمئن بود که بزودی آن

آواز  خود   زد و گاهگاهی نیز برای کرد. با خود حرف می جاری رسیدگی می  هایخرده کاری 

کار کرده بود. معهذا   شناخت و در کنارشانبود که میها  سالها را  این انسانز  ا خواند. بسیاری می 

  ها تنگ شده اش برای دیدن آن کرد و دل ها فکرمي این اولین بار بود که با عشق و محبت راجع به آن 

ها به  زد. بعضی وقت ها پرسه می ماند و در خیابان می در شهر  کار  ز پایان  ا بود. بعضی روزها پس 

ستکهلم  ها دراای هم اطالع نداشت. سال تی ذره ها حز وجود آنتر ا ، که پیش کردی برخورد می مناطق

که شهر را آنطور که باید و شاید بشناسد و به آن خو بگیرد. ولی اینک  ینزندگی کرده بود، بدون ا 
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خواست چون  می شرایط تغییر کرده بود. زمان تصمیم گیری قطعی برای او فرا رسیده بود. آیا باز هم 

   کند؟  یک مسافر، و چون یک بیگانه زندگی 

مناطق اطراف سدها، میدان موسه بکا، کلیسای کاترینا، و خیابان فی یل به مناطق محبوب او تبدیل  

کردند. گاهی خود را  آمدند و مسافران خود را پیاده می مملو از توریست می های شده بودند. اتوبوس 

ا نیز به یکی از  هاشان در شهر بقدم زدن می پرداخت. بعضی وقت ه کرد و همراها می قاطی آن 

، قهوه و یا غذائی  رفت را در کنار پیاده رو چیده بودند می خود   هایمیز و صندلیکه  هائی  رستوران

های غول  کرد. از دیدن و شنیدن صدای برخورد امواج آب به بدنٔه کشتی نگاه میرا  خورد و مردم  می 

زد، و از آنجا مجالت  زی راه آهن می یستگاه مرکبرد. بعضی روزها نیز سری به ات می پیکر لذ

دید که دسته دسته چون شوکا دراطراف سرگردان بودند.  خرید. در آنجا مهاجرینی را می یونانی می 

ه.  ز بُسنی، لهستان و روسیا هائی ریتره، سومالی، سودان، مراکش و زئیر. انساناز  هائی اانسان

ها انسانین  کرد. ا ها در خود احساس می بت به آن عمیقی نسهمدردی  جهان کوچک شده بود. احساس

او بودند، که چنین دل  های گرفتاری ز  مشکالتی بمراتب بیشتر ا همه بدون شک در وطن خود دچار  

حاشیه پرتاب شده   جا آمده اند و حال در این جامعه بهآواره کرده و به این به دریا زده و خود را  

ای روشن. شاید او شانس آورده بود که سفید پوست بود، مرد  آینده   وز  ندابدون هیچگونه چشم ا 

 ز زندگیش را در سوئد سپری کرده بود.  بود، و در اروپا متولد شده و بخش زیادی ا 

ز کسانی  که دو سوم ا شته باشد  دابیاد  دیگر از هیچ چیز شکایت نکند. و همیشه  با خود عهد کرد که  

خود  جان جوانی  جنگ در سنین  و  ز سرما و فقر و گرسنگی  اند که ا هائی  انسانمیرند، می روزانه  که  

و به  اکه او متحمل شده بود، باالخره  ها و مشقاتی  دهند. علیرغم همٔه مصیبت دست می ز  را ا 

  شد. اومحسوب می جوامع سطح باالی جامعٔه بشریز جملٔه  اای پذیرفته شده بود که  جامعه عضویت  

 بخود قول داد که این نکته را هیچگاه از یاد نبرد. و بدین ترتیب تابستان گذشت.  
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اش از مرخصی برگردند، در حالی که قدم  یک روز بعدازظهر، یک هفته قبل از این که سایر همکاران

. انگیزٔه خاصی  رد شد که ناخودآگاه تحریک شد به آنجا سری بزندرٔه مخابرات ز مقابل ادازد ا می 

رد شد، ناخودآگاه به سراغ دفتر تلفنی رفت که مربوط به منطقٔه شمال و  نداشت. معهذا وقتی وا 

سترومن بود. در حالیکه کمی عصبی بود، دفتر تلفن را ورق زد که به نام خانوادگی  بخش ا 

ولی هیچکدام زن    این نام خانوادگی در دفت رتلفن ثبت شده بودند.رسید. دو نفر با ( ۹۵استنفرش )

را پیدا کرد. شماره را یاد داشت کرد و  نبودند. پس از آن دنبال شماره تلفن هتل توپن گشت که آن 

بخانه رسید، به هتل    که شب  بیرون رفت. گرچه شب نزدیک بود ولی هوا هنوز کامالً روشن بود.  

ین کلمات صحبت خود را  رسید. اودسیس با ایم صدای خانم جوانی بگوش می طرف سزنگ زد. از آن

 شروع کرد:  

دونم چطور توضیح بدم ... حدود بیست سال پیش خانم جوانی بنام کارین در دفتر هتل کار  ''نمی 

 تونی اطالعاتی راجع به اون بمن بدی؟''  کنی می کرد ... فکر می می 

 ! ایاده با خود فکر کرد، چه در خواست س

 بودم.''  ''بیست سال پیش من تازه متولد شده  

 زن جوان این جمله را گفت و اضافه کرد:  

 اش چه بود؟''  ''نام خانوادگی 

 اودسیس مطمئن نبود، که نام خانوادگی کارین استینفرش بود یا استینبری؟  

 کرده ام.''  اش را فراموش ''ببخشید که مزاحم شدم، فراموش کنید. نام خانوادگی 

 خاطر کارین خواب و  کند که یاد  ل برای خود اعتراف  آن شب خوابش نبرد. شهامت نداشت که حداق 

یقین   و  دانست که در ضمیر خود بخوبی می زد، در حالیمیل  را گو اش ربوده است. خود  از چشمان 

ز بیست و سه سال  اً پس ا کارین بود که مجددبیخواب کرده، یاد و تمنای  چه او را  داشت که، آن 

های قدیمی خود را زیر و  رآورده بود. از جا برخاست و تمام یاد داشت بار دیگر در وجودش سر ب یک 

 رو کرد که شاید موفق به یافتن نام خانوادگی او بشود. ولی نتوانست.  

ر است پسرش  قرا زهمکارش دریافت کرد، که به او اطالع داده بود، که شنبٔه آیندها  کارتی  روز بعد  

تواند به  ز او خواسته بود چنانچه مایل است می م انتخاب کنند. ا نااو  را غسل تعمید بدهند و برای 

کلیسای منطقٔه فوروشون بیاید. اودسیس نقشه را نگاه کرد. فاصله کمی نبود، ششصد کیلومتر راه  

 بود. با خود گفت:  

 رم.''  می زنم و  نی می ''جالبه، درست مثل دوران جوا  

بعدازظهر  اش روبراه بود. اگر ساعت دو  رسید. اتومبیل می افتاد سر موقع  اگر جمعه بعدازظهر راه می

اش کارتی پست کرد و به او اطالع داد که  ده شب آنجا بود. برای دوست فتاد، حداکثر ساعت اراه می 

یش رزرو  ، برا جا اتاقی برای یک شبآنهای ز هتل ست کرد که در یکی ا او درخوا ز  آید. احتماً می 

 ست.  تلفن زد و به او اطالع داد که در هتل تئاتر قدیمی اتاقی برایش رزرو کرده ا  کند. کارگر جوان
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در پاکتی و دوپاکت  ساندویچ پنیر و دو عدد کیک بادامی  جمعه ساعت دو یک فالکس قهوه، دوعدد  

در ضبط ماشین گذاشت و راه  ر یونانی  یک نوا شت، درست مثل زمانی که جوان بود، سیگار بردا

   افتاد.

شهر  در بیرون  کرد. یک بار دیگر نیز  را عوض  توقف کرد و آب ماشین   یوله  شهر  نزدیکی 

یستاد  ا ایورودی شهر سوندسوال چند لحظه زد. در  هودیکسوال توقف کرد که به ماشین نگاهی بیندا 

غروب لذت   گرفتٔه مه  وای  ز ه متداد بندر گسترده شده بود، و نیز ا در ا که   توبانامنظرٔه  ز دیدن  که ا 

دامه داد. روشنائی شب  امعروف بود، گرفت و به سفر خود   لونگنکه به  را  ای جاده ز آن ا  برد. پس 

ز دیدن آن  اکه  ند را بوجود آورده بود. آرام میرا  فکنده بود، و زیبائی خیره کننده ای  بر دشت سایه ا 

به  شد. اتومبیل  می  برو اده خلوت بود و بندرت با اتومبیلی رو ببرد. جهمه زیبائی نهایت لذت را  

خواننده با  کرد،  ر می خود تکرا شد برای  می ز ضبط پخش که ارا  ای. زیرلب ترانه رفت آرامی می 

 خواهد آزاد باشد.  یا خائن باشد. می خواهد، برده و دیگر نمی داد که  دلنشین پیام می صدائی  

یافت. رود  م توقفی کرد. آخرین روشنائی روز در جریان آب رودخانه انعکاس می در شهر پیل گری

 درجریان بود.  خط و خال در میان دشت با صالبت   خوشرنگ و  ر  ز ماران هزا اچون انبوهی  

ای سحر انگیز داده  بودند به دشت منظره هائی زیبا از هم جدا شده کشتزارهای سبز که توسط چین

 ین دشت زیبا چه کار سنگینی نهفته شده است:  ا نگاه کرد و با خود گفت، در پس ا هبود. به آن

 ها اعتقاد دارند.''  نمندی آن دوست دارند، و به توا خود را  های ستدها  ''سوئدي 

با دقت و   چین و ساختمانی را نه هرسنگ  دید که چگویش جالب بود. با چشمان خود می برا  همه چیز 

هائی که  نها و حتی گلدا، ساختمان کنند. کلیساها، مدارس ری می نگهداآن  ز  کرده اند و ا  بنادلسوزی  

ست  کرد سفرش رو به اتمام ا  شد. در شهر پیل گریم بود که احساس ها دیده میِ پنجرٔه خانه  پشت در  

باز گردد. ساعت  ها گاه خود بیرون بیاید و بار دیگر به جرگٔه انسان ز خلوتو وقت آن رسیده که ا 

ز  ربع به ده بود که اتومبیل خود را در جلو هتل پارک کرد. به سرسرای ساختمان هتل قدیمی که ایک 

اش خورد. کلید اتاقش را  تنُد سیگار و مشروب به مشام چوب درست شده بود، قدم گذاشت. بوی  

. فهمید که  نیست خبریسیگاری   ز زیر محض ورود به اتاق متوجه شد که ا به گرفت و باال رفت. 

سیگار کشیدن در اتاق ممنوع است. لذا به دفترهتل برگشت و تقاضا کرد که اتاق او را عوض کنند.  

ز هتل خارج  خوردن شام ا شت و برای عوض کردند. ساک خود را در اتاق گذا ها نیز بالفاصله  که آن 

یونانی بود. داخل رستوران شد.   ر سیصد متری هتل رستورانی بود بنام تریکاال رستوراندشد.  

رسید. زیاد شلوغ نبود. صاحب رستوران جلو آمد، یکدیگر را  صدای موزیک یونانی بگوش می 

ها پیش در گیسالود شبی با هم عرق خورده بودند. هر دو خوشحال شدند و به یاد  شناختند. سال 

که همٔه مهمانان  ین س از اها پساعتگذشته پرداختند. شب به درازا کشید، و او  آوری خاطرات 

سالمتی هم عرق یونانی نوشیدند.  جا نشست. با هم حرف زدند و به  را ترک کردند، در آن رستوران  

 ز او پرسید:  ز آن زمان گذشته بود. صاحب رستوران ا سی سال ا

 زنی؟''  ''هنوز هم ساز می 

 زیاد. دیگه چیزی ندارم که بخاطرش ساز بزنم.''  ''نه  
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قت آنجا بود. ساعت دو بود که به هتل برگشت و روی تخت دراز کشید. روز بعد کار مهمی  تا دیر و 

 ای درکلیسای فوروشو ساکت و آرام بایستد.  بایست چند دقیقه نداشت. فقط می 

چیزی ننوشیده بود. صبحانه را در  که اصالً  ینارشد. مثل  بیداز خواب  اصبح روز بعد با سری سبک  

او  قدیمی بود که   هنرپیشگان های  ز عکسمملو ا سالن  تل صرف کرد. دیوارهای سالن قدیمی ه 

ز کنار کتابخانه رد  . بیرون رفت و در شهر به قدم زدن پرداخت. ا شناختنمی را  ها  ز آنهیچکدام ا

رگزار  جا بنام " شب یونان'' بسمی در آن افتاد. قرار بود مرا ای اش به اطالعیه جا چشمشد، در آن 

جا سخنرانی کند. به آرامی و با زهرخندی  شب درآنر بود که آنرفقای قدیمی او قرا ز اشود. یکی  

 برلب با خود گفت:  

 ''همان شوخی کودکانٔه قدیمی". 

اور رفت. قبالً نیز به آن شهر آمده  سمت دریاچٔه پهنتنگ شهر گذشت و به   هایز کوچه اقدم زنان  

بار با  . یک شتوجود دا  یونان  ز دمکراسی در دفاع ا برای  ای کمیته وزگاری  جا نیز ر بود. در آن 

آندریاس برای سازماندهی تظاهرات به آن شهر آمده بود. شهر تغییرات زیادی کرده بود. تغییراتی  

  کاله و های همه کافه قنادی و فروشگاهبود که دیگراز آن خورد، این ز هر چیز بچشم می ابیش  که  

 ای دُموس متمرکز شده بودند.  در فروشگاه زنجیره ها دیگر  نبود. همٔه آن  خبری عطر و اودکلن  

وزید. آب به  ولی دریاچه مانند گذشته بود و هیچ تغییری نکرده بود. نسیم خنکی مثل همیشه می 

آورده  ازظهر اشکال زیبا و هنری در آب بوجود وشنائی آفتاب پیش زد. و انعکاس ر آرامی موج می 

 بود.  

سمت کلیسای فورشون حرکت کرد. هیچ کلیسائی  به هتل بازگشت، اتومبیل را سوار شد و آرام به  

ی ز گورستان کلیسا دامنه ین زیبائی در اطراف خود داشته باشد. ا ابه زی  چشم انداتوانست  نمی 

ف، و نیز کشتزارهای  طرامتعدد ا  ، دریاچٔه زیبا و آبگیرهایجنگلی با سقفی آبی  های سرسبز وتپه 

توان با  را نمی (  ۹۶گویند مردم یمتلند ) شد، همه و همه یکجا دید. شنیده بود که می را می سر سبز  

ختی  تواند با مردمی که این خوشبقعاً درست گفته اند. چه کسی می دیگر مقایسه کرد. وا  هیچ سوئدی 

خیره کننده متولد شوند، رقابت کند؟ برج   همه زیبائیاشان شده که در دامن مناظری با این نصیب 

فهمید که معمار آن،  ز چوب درست شده بود. کاری استادانه که هر انسان با ذوقی، می ناقوس کلیسا ا

شد. داخل آن ساده و بی   است. وارد کلیساها، ابدیت، بنا کرده  روز، که برای قرن آنی بنا را نه برا 

های شکالت نعنائی  سفید بود. در جلوی در ورودی کلیسا جعبه رهایش از گچ بود. دیوا یش  آرا

را در قُلکی که روی میز قرار  فروختند، که خاص آن منطقه بود. یک جعبه خرید و بهای آن می 

ید که بعدها تاریخ گذشتٔه  ای کوچک که در مورد تاریخچٔه کلیسا بود نیز خرنداخت. جزوه داشت، ا

شد،  ز سوئد بیشتر می ا  . هر چه اطالعات و شناختش ز طریق کتاب انه    سوئد را نیز یاد بگیرد. البته

خود را به کشوری که در طی سی سال به او تعلق داشته و درعین حال تعلق خاطری به آن نداشته،  

 کرد.  تر احساس می نزدیک 

کرد.  می  که در درون خود احساس گناهمنبر موعظه قرارگرفت در حالی از سکو باال رفت و در پشت 

منبر بسیار زیبا بود و از چوب با نقش و نگاری ساده، درست شده بود. سعی کرد از باالی سکوی  

وعظ به جمعی که در آنجا حضور نداشتند، نگاه کند، و وعظ کردن را بیازماید. بالفاصله احساس  
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د را با دقت  آید. از منبر پائین رفت و حوضچٔه غسل تعمیده او بر نمی کرد که چنین کاری از عه

 بررسی کرد. ''اینقدر کار! برای خدائی که شاید وجود ندارد!''  

نگیزٔه مذهبی بلکه بیشتر به این  یاد پسرش روشن کرد. نه با ا هم به   پدرش و یکییک شمع بیاد  

همه زیبائی یمتلند که  ینرام و طوالنی درمیان ا شت شمعی بیاد پسرش و پدرش آدلیل که دوست دا 

 شت، و محفوظ از بادهای هرزه، بسوزد.  ین جهان همتا ندا ادر هیچ جایبنظراو 

هنوز تنها بود و کسی نیامده بود. انتظارش را داشت. مجدداً بیرون رفت، سیگاری روشن کرد، و با  

های د شدت یافته بود. از دشت توده کمی احساس سوزش از سرما شروع به کشیدن کرد. وزش با

شدند. حرکت ابرها آنقدر زیبا، با صالبت و سرد بود که اشک در  نزدیک می  دید که ابرسیاه را می 

 اش حلقه زد.  چشمان

 ام''.  ''من جزئی از این سرزمین

 با خود فکر کرد:  

 من هم هست.''  جا متعلق به ین''ا

 وارد شدند.   چند دقیقه بعد همٔه دعوت شدگان با هم 

را در بغل داشت، با خوشحالی از او استقبال کردند  که نوزادش  اش در حالیهمکارش و همسر جوان

و او را با احترام در آغوش گرفتند. غسل تعمید زیاد طول نکشید. زن جوان کشیش، پسرک را در  

کشید.  بغل گرفت، و دو انگشت خود را در مایع ظرف مخصوص غسل فرو کرد و به سر پسرک 

ز آن نوبت خوردن قهوه و  رسید. پس ا بنظر می قل چنین  . حدا خندید سم می پسرک در تمام طول مرا

 نان شیرینی در خانه پدر و مادر همسر دوستش بود.  

  کردند. خودش  با او بحث نمیها هم زیاد  شد. گرچه آنها را بخوبی متوجه نمی اودسیس لهجٔه آن 

زیبا بود،  حاال دامن چرم کوتاهی بپا داشت، هم صحبت بود. پاهای کشیش چنان  بیشتر با کشیش که 

 ها را خلق کرده است.  شی ماهر آنکه تو گوئی پیکرترا

ساعت سه همه چیز تمام شده بود. سوار ماشین شد که به استکهلم برگردد. به هتل رفت که ساک  

ز دوست قدیمی خود خداحافظی  تاد که برود و ا ففکر اجا بود به  رد. در مدتی که در آن خود را بردا

 کند.  

لری را که در سمت چپ رستوران واقع بود، ندیده بود. حاال متوجه آن شده بود. در  شب گذشته، گا

آمد. مردی با چشمانی بسته، که به روی  ویترین گالری چشمش به تابلوئی افتاد که بنظرش آشنا می 

ابلو برایش آشنا بود. و خاطرٔه صبح آخرین روزی را که با  نمدی دراز کشیده بود. چیزی در آن ت

 اش مجسم کرد.  بود، در ذهن کارین 

یستاده دید. با  در آنسوی ویترین ا که  ز تابلو برگرداند، کارین را در مقابل خود  ااش را  وقتی که نگاه 

که او را ترک کرده   ناباوری بهم خیره شده بودند. کارین بهمان زیبائی و شادابی آخرین روزی بود

توانست  کرد، که ایکاش می زد. اودسیس آرزو می می  موج گرم و صمیمی  اش پرسشی  بود. در نگاه 
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چشمانش   ز آن همه درخشندگی و گرما که در ای ای بدهد که ذره ابگونه را  او  پاسخ همٔه سئوالت  

دیگر را درآغوش بگیرند؟ نه.  زد،کاسته نشود. چکار کردند؟ آیا بطرف هم دویدند که یکموج می 

  کردند. شروع به خندیدن کردند.  ل پیش می همان کاری را کردند که بیست وسه سا

 پایان 
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هاواژه   

1- Rinkeby 

2- Persson 

3- Borås 

4- Helsingborg 

5- Småland 

6- Södertälja 

7- Scania 

8- Rinkeby   

9- Vårby 

10- Frihamn 

11- Västerby 

12- Gävle 

13- Djurdgården 

14- Inköping 

15- Roslag 

16- Birgercharles 

17- Pros 

18- Kista 

19- Vällingby 

20- Östermalm 

21- Spånga 

22-Kärholmen 
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23- Östersjön 

24- Fred Astaire 

25- bredbyn 

26-Tirap 

27- Spånga 

28- Dr. Abelin 

29- Rosenlund 

30- Maria Prästgård 

31- Gyllenfors 

32- Västergötland 

33- Löfgren 

34- langiformani 

35- Pisa 

36- Andreas Valais 

37- Aströman 

38- Nissan 

39- Umeå Ulvöen 

40- Umeå 

41- Carin 

42- Lapland 

43- Torpströmen 

44- Lössfolman 

45- Norrland 

46- Stensele 
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47- Corfu 

48- Makronissos 

49- Nissan 

50- Nybro 

51- Volvo Panta 

52- Segeltorp 

53- Espelid 

54- Blomsten 

55- Maja Roveski 

56- Theresienstadt 

57- Rimini 

58- Gävle 

59- Appelberg 

60- Isaac Steiner 

61- särbron 

62- Kerkira 

63- Poroset 

64- Valanios 

65- Aston 

66- Gen Hilldoor 

67- Keflavik 

68- Thessaloniki 

69- bellman 

70- Krukmakar 
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71- Zinkensdamm 

72- Timmerman 

73- Hamarby 

74- Jönköping 

75- Vättren 

76- Jungfru 

77- Hedvig Eleonora 

78- orifus 

79- Eirodike 

80- Zimbiko     

81- Hedemora 

82- Eriksdal 

83- Otran 

84- Förskönad   

85- Gotland 

86- Johansson 

87- Sergels 

88- Klara 

89- Antigone 

90- Epidavoros 

91- Ångerman 

92- Göran Andersson 

93- Nordland 

94- Redder 
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95- Stenförse 

96- Jämtland 

 


