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پیش گفتار نارش
به حاشیه رانده شده گان  و  فرودستان  هرچند   96 دی ماه  خیزش  از  بعد 

در  شده اند.  سینام  وارد  اما  غایبند  اصلی«  جریان  »ادبیات  در  هم چنان 

سال های اخیر موج فیلم هایی را شاهد بوده ایم که قهرمانان آنها از طبقات 

بوده  حاشیه ها  و  فقیرنشین  آنها محالت  »لوکیشن«  و  بوده اند  فرودست 

است. آیا فرودستانی که در چند دهه ی اخیر از سوی فضای غالب بر هرن 

به میانجی خیزش دی ماه  انگاشته و تحقیر شده بودند  نادیده  ادبیات  و 

خودشان را به سینام تحمیل کرده اند؟

»از  بودیم:  نوشته  کشت«1  را  پدرم  کسی  »چه  کتاب  مقدمه ی  در 

کارگاه های داستان نویسی با شهریه های مفصل نویسنده ی ادبیات پرولرتی 

بیرون نخواهد آمد مگر زمانی که ادبیات پرولرتی چندان بفروش باشد که 

نویسنده بخواهد روی آن "رسمایه گذاری" کند و نارش در مقام کارآفرین 

ادبی بخواهد از آن پول دربیاورد.« هرچند هنوز دست بازار فرمان تولید 

انبوه »ادبیات پرولرتی منا« را به جریان غالب ادبیات نداده است اما همین 

1. کتاب »چه کسی پدرم را کشت«، نوشته ی ادوار لویی و ترجمه ی گلشن فیال را می توانید از این 

آدرس دریافت کنید.

http://manjanigh.com/?p=4098
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بازار تصمیم گرفته بخشی از رسمایه گذاری توام با پولشویی خودش را خرج 

تولید آثار سینامیی ای کند که لوکیشن آنها محالت فقیرنشین و حاشیه ها 

موج  این  در  ما  می شود.  محدود  »لوکیشن«  به  فقط  اما  مسئله  است. 

فیلم های فقر و فاقه با سینامی پرولرتی روبه رو نیستیم چرا که پرولتاریا 

پرولرتی منا  سینامی  در  دوربین.  جلوی  نه  و  دارد  قرار  دوربین  پشت  نه 

آنچه که یک جا حذف شده است خود پرولتاریا است. کارگردانان باالشهری، 

و  تورسی خورده  محالت  به  الزم  تجهیزات  متام  با  زندگی های خودشان  از 

تحقیرشده ی فقرا سفر می کنند و فیلم های توریستی از فقر می سازند چرا 

که این خطاب اجتامعی را از طریق بازار شنیده اند که باید به مسئله ی فقر 

توجه کنند اما چون این خطاب را تنها از طریق بازار شنیده اند توجه آنها 

نیز معطوف به رونق بازار است. فقرا سوژه ی فیلم می شوند چون منایش 

فقر این روزها می فروشد.

نشده اند.  همگام  جدید  موج  این  با  هنوز  البته  جهانی  جشنواره های 

رس  به  خردادی  دوم  فضای  در  هنوز  ایران،  به  رو  جهانی،  جشنواره های 

می برند و هنوز دوست دارند طبقه ی متوسطی را متاشا کنند که هرچند به 

شکل عینی در پی آیند سیاست های ریاضتی و نئولیربالی سال های اخیر عملن 

بخش های زیادی از آن پرولرتیزه شده است اما این پرولرتیزه شدن مطلقن 

در سینامی جشنواره ای بازتابی ندارد. معده ی حجیم و هاضم جشنواره ها 

دارند،  کارنامه هایشان  در  درخشانی  فیلم های  که  را  اجتامعی  فیلمسازان 

بلعید و سینامی  ایران  با دوم خرداد و اصالحات در  هم زمان و هم راستا 

طبقه متوسطی مورد عالقه اش را بیرون داد.

اخیر  دهه های  در  که  چرا  است  بوده  برکنار  روند  این  از  اما  ادبیات 

تربیت کرده که  را  از مخاطب  پیموده و نوعی  را  مسیر کاملن برعکسی 

البته  مخاطب  این  است.  خسته کننده  و  مالل آور  برایش  پرولرتی  ادبیات 

حاصل روندهای اجتامعی ای است که به میانجی آن طبقه ی متوسط امکان 

تحرک سیاسی یافت، روشنفکران ارگانیکش در درون »جبهه ی اصالحات« 

پروار شدند و حتا بعد از گسست سیاسی از این جبهه در خطوط عمده ی 



7

پیش گفتار نارش

ایدئولوژیک هامن باقی ماندند. هرچند می توان در ساحت های دیگر به 

این روند و تبعات و اثراتش پرداخت اما در این مقدمه تالش می کنیم در 

حوزه ی ادبیات باقی مبانیم.

شاید الزم است به این موضوع رصاحت بدهیم که »ادبیات پرولرتی« 

پرولتاریا  زندگی  محیط  آن،  محیط  و  منی پردازد  پرولتاریا  به  تنها  لزومن 

نیست. ادبیات پرولرتی می تواند به زیست طبقه ی متوسط یا رسمایه داران 

ادبیات طبقات دیگر  از  را  پرولرتی  ادبیات  که  آنچه  اما  بپردازد  و ارشاف 

مجزا می کند رویکرد پرولرتی آن است. شاید بتوان با یاری گرفنت از سینام 

توضیح ملموس تری ارائه کرد. فیلم »گزارش« به کارگردانی عباس کیارستمی 

در سال 1356 ساخته شده است. در رستارس این فیلم هیچ اثری از »طبقه ی 

کارگر«، »فرودستان« و مردم حاشیه منی بینیم اما رویکرد کارگردان در آن 

زمان به موضوع فیلمی که ساخته است رویکردی پرولرتی است. کیارستمی 

در گزارش با تصویر زندگی یک خانواده ی طبقه ی متوسطی هامن سنتی را 

ادامه می دهد که برای مثال پیش از او نارص تقوایی با ساخت فیلم »آرامش 

نویسندگان  آثار  در  بود.  کرده  آغاز   1349 سال  در  دیگران«  حضور  در 

را می توان  این دست  از  فراوانی  نیز منونه های  آن دوره  داستانی  ادبیات 

رساغ گرفت. در آثار داستانی و منایشنامه های جالل آل احمد، غالمحسین 

و  میرصادقی  جامل  گلستان،  ابراهیم  تقوایی،  نارص  رادی،  اکرب  ساعدی، 

پنجاه  و  در دهه های چهل  داستانی  ادبیات  نویسندگان  از  دیگر  بسیاری 

و شصت می توان چنین رویکردی را نشان داد. بسیاری از این نویسندگان 

به معنای دقیق کلمه »مارکسیست« نبودند اما آنچه رویکرد پرولرتی را به 

این  بود.  پرولرتی در جامعه  آنها دیکته می کرد، هژمونی سیاسی رویکرد 

هژمونی دقیقن هامن چیزی بود که به شکل سبعانه ای در دوران حکمرانی 

جمهوری اسالمی ابتدا رسکوب شد و سپس تغییر یافت. به این معنا هژمونی 

رویکرد طبقه متوسطی، از جمله در ادبیات، هژمونی روند سیاسی ای بود 

انقالب  عنوان  تحت  دانشگاه  تسخیر  از  خون بار  مسیری  پیمودن  با  که 

فرهنگی تا تصفیه و کشتار کارگران و دهقانان مبارز، از گلوله باران ترکمن 
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تا  تا ارتش کشی به کردستان، از کشتارهای سال های دهه ی شصت  صحرا 

قتل عام بزرگ تابستان 67، از اعدام جامل چراغ ویسی2 تا گلوله باران کارگران 

خاتون آباد3 توانسته بود هژمونی سیاسی را به دست بیاورد و اتکای آن به 

طبقه ی متوسطی بود که گامن می کرد به واسطه ی »اصالحات« سیاسی و 

نئولیربالی  سیاست های  اجرای  مستعار  نام  که  اقتصادی،  »گشودگی«های 

بود، خواهد توانست امکان بهره مندی از هر آن چیزی را به دست بیاورد 

که در دوران پر شکوه گذشته به لحاظ طبقاتی و اجتامعی به آن دسرتسی 

داشت و اکنون هم به دلیل اعامل ممنوعیت های حکومتی و هم به دلیل 

تضعیف موقعیت طبقاتی خودش در سلسله مراتب نظم طبقاتِی مسلط، 

دیگر به آن دسرتسی ندارد. بنابراین تفوق جریان غالب ادبیات در روزگار ما 

چندان هم »معصومانه« نبوده است و مانند هر شامیل دیگری از استیالی 

2. جامل چراغ ویسی کارگر سازمان آب، عضو شورای مرکزی اتحادیه ی کارگران صنعتگر سنندج، عضو 

کمیته ی برگزاری مراسم اول ماه مه و مسئول گروه فوتبال این اتحادیه بود. در روز 11 اردیبهشت 

1368 اتحادیه ی کارگران صنعتگر سنندج برای چهارمین سال متوالی مراسمی را برای گرامی داشت 

و جامل  کرد  برگزار  تختی  سالن  نام  به  سالن رسپوشیده ای  در  و  شهر  این  در  کارگر  جهانی  روز 

چراغ ویسی کارگری بود که در این مراسم منت مصوب مجمع عمومی اتحادیه را به عنوان سخرنان 

کردستان  در رستارس  وسیع  بازداشت های  جریان  در  و  مراسم  این  از  بعد  روز  یازده  کرد.  قرائت 

چراغ ویسی نیز بازداشت شد و ماه ها تحت شکنجه و بازجویی قرار داشت. رسانجام او را در اواخر 

»عبدالله  و  دیواندره  شهر  از  بنا«  احمد  »استاد  نام های  به  دیگر  کارگر  دو  همراه  به   68 دی ماه 

بویسه« کارگر خباز مریوانی در زندان مرکزی سنندج اعدام کردند و پیکرش در »لعنت آباد« قروه، 

که به خاوران کردستان مشهور است، به خاک سپردند. در نتیجه ی این تهاجم رسارسی اتحادیه ی 

کارگران صنعتگر سنندج برای همیشه تعطیل شد.

3. در 15 دی 1382 کارگران معدن مس خاتون آباد در اعرتاض به اخراج یک باره ی 200 نفر از کارگران 

این معدن دست به اعتصاب زدند. با وعده های مسئوالن محلی و مدیران معدن اعتصاب موقنت 

پایان یافت اما بعد از این که معلوم شد وعده ها محقق منی شود در 28 دی ماه از رس گرفته شد. 

کارگران اعتصابی این بار به همراه خانواده هایشان جاده ی منتهی به معدن مس را مسدود کردند. 

صبح روز جمعه 3 بهمن نیروهای یگان ویژه ی ضدشورش با پشتیبانی هوایی هلیکوپرتهای نظامی 

به کارگران اعتصابی حمله کردند و یکی از کارگران در جریان این رسکوب کشته شد. فردای آن روز 

کارگران خشمگین و خانواده هایشان در شهر بابک تظاهرات کردند و در نهایت در مقابل فرمانداری 

متحصن شدند. به دستور فرماندار وقت به روی متحصنین آتش گشوده شد و سه کارگر معدن و 

فرزند دانش آموز یکی از کارگران در جریان این تیراندازی کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. 

رسکوب و تعقیب و بازداشت کارگران تا چند روز بعد در شهر بابک جریان داشت.
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طبقاتی مسیر پیموده ی آن با گوشت و استخوان طبقه ی کارگر، فرودستان، 
مردم حاشیه و نیروهای مدافع آنها فرش شده است.4

غلبه یافنت جریان غالب ادبیات در ضمن از مسیر تهاجمی ایدئولوژیک 

به ادبیات پرولرتی نیز می گذشت که آرام آرام از فرط تکرار به صور بسته ی 

گفتاری شکل داد که از سوی همه و در اشکال گوناگون تکرار شد. ادبیات 

پرولرتی نه تنها به عنوان ادبیاتی »ایدئولوژیک« مورد تهاجم قرار گرفت بلکه 

»سطحی« و »شعاری« قلمداد شد و کم کم اساسن نشان افتخار ادبی آن را 

خلع کردند. می خواهیم ادعا کنیم بسیاری از کسانی که از روی دست هم این 

ترهات مد روز را تکرار کرده اند و می کنند، حتا آثاری را که در مورد آنها حرف 

می زنند نخوانده اند. هدف غایی این تهاجم ایدئولوژیک را هم می توان در 

ادبیات پی گرفت و هم در عرصه ی عمومی. تهاجم به ادبیات پرولرتی توسط 

نویسندگان و روشنفکران ارگانیک طبقه ی متوسط بخشی از روند خلع سالح 

عمومی پرولتاریا، مقررات زدایی از بازار کار، خصوصی سازی اموال عمومی و 

تحمیل سیاست های ریاضتی به فرودستان بوده است. پرولتاریا برای مقاومت 

در برابر تهاجامت رسمایه داری به سنگرها و تجهیزات دفاعی خودش نیاز 

سیاسی،  و  تشکل های صنفی  شامل  دفاعی  تجهیزات  و  سنگرها  این  دارد. 

محیط های کار ثابت، محله های کارگری و پرولرتی، پاتوق ها و شب نشینی ها 

و معارشت ها و نیز، در ربط با این مقدمه، هرن و ادبیات پرولرتی است. در 

جریان تهاجم رسمایه دارانه ی جمهوری اسالمی به پرولتاریا، که نئولیربالیسم 

شکل معارص و متاخر آن است، متام این سنگرها و تجهیزات تا حد زیادی فتح 

شد. روندی که هم زمان با سلب مالکیت عمومی به زیست روزمره ی پرولتاریا 

حمله کرد، تشکل های سیاسی را به شکل خونینی نابود کرد، تشکل های صنفی 

را از بین برد و جلوی شکل گیری و سازماندهی مجدد آنها را گرفت، کار را به 

معنای اخص کلمه بی ثبات کرد به این معنا که وضعیت اکرثیت طبقه ی کارگِر 

شاغل کار تحت قراردادهای کوتاه مدت یا حتا سفیدامضا است، به میانجی 

با این وضعیت، در سال های پس از فروپاشی اتحاد جامهیر  4. به رشایط جهانی مقوم و مرتبط 

شوروی و بلوک رشق، در مقدمه ی کتاب »چه کسی پدرم را کشت« پرداخته ایم.



10

کسی تو کیپ تاون گم منی شه

بی ثبات کردن کار و جابه جایی اجباری نیروی کار به دنبال شغل محله های 

کارگری و پرولرتی از هم پاشید یا به نقاطی دورتر از شهرها تبعید شد، امکان 

پاتوق داشنت، شب نشینی و معارشت به واسطه ی فالکت عمومی ای که به 

فرودستان تحمیل شد از بین رفت یا الاقل به شدت کاهش یافت. بنابراین 

ادبیات  ارگانیک طبقه ی متوسط به هرن و  ایدئولوژیک روشنفکران  تهاجم 

پرولرتی را باید هم ارز و هامهنگ با چنین تهاجمی دید و تحلیل کرد. هرچند 

چنان که در مقدمه ی »چه کسی پدرم را کشت« توضیح دادیم این تهاجم 

انتشاراتی ها، شکل  این که فتح  مابه ازای مادی ای هم داشته است. مخترص 

دادن به مافیای نرش و کتاب فروشی های بزرگ و زنجیره ای که هم دست و 

همراه با دستگاه سانسور و استنطاق، نرشها و کتاب فروشی های کوچک را 

تعطیل کرد، راه انداخنت جوایز ادبی و کارگاه های شعر و داستان و جشنواره ها، 

سیطره بر نرشیات ادبی و صفحات ادبی نرشیات اشکال ایجابی این تهاجم 

بود و اشکال سلبی آن تهاجمی رسارس ایدئولوژیک به ادبیات پرولرتی بود که 

آن را با برچسب »ایدئولوژیک« داغ ننگ می زد.

امروز در فضای پس از خیزش دی ماه 96 معنای این تهاجم برای خلع 

سالح بیش از گذشته آشکار می شود. برای منونه به یکی از این آثار ادبی 

حذف شده و داغ ننگ خورده بپردازیم. صمد بهرنگی اثر کامبیش معروفی 

داستان  به صورت  ابتدا  که  بیداری«  و  در خواب  نام »24ساعت  به  دارد 

کوتاه در تابستان 1347 منترش و سپس در مجموعه ای به نام »قصه های 

بهرنگ« بارها تجدید چاپ شده است. صمد بهرنگی، که به نوعی می توان 

به  تبدیل  که  دانست  ایران  در  کودکان  ادبیات  از  بنیان گذار شکلی  را  او 

جناح های  انواع  حمالت  آماج های  اصلی ترین  از  یکی  شد،  ادبی  سنتی 

هوادار رسمایه داری بوده است. تولید انبوهی از آثار توسط نویسندگان و 

یا در  هرنمندان وابسته به حکومت جمهوری اسالمی علیه صمد بهرنگی 

جهت حذف کردن نام او، (معروف تر از همه فیلم »دو چشم بی سو« به 

کارگردانی محسن مخملباف و بازی مجید مجیدی، فیلم »شنا در زمستان« 

به کارگردانی محمد کاسبی و بازی مجید مجیدی و کتاب »صمد بهرنگی 
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تولیدات  از  انبوهی  نیز  و  رسشار)  محمدرضا  نوشته ی  بود«  که  آنگونه 

تکراری و انشانویسی های مستعمل با کلیدواژه های »ادبیات ایدئولوژیک« 

و »ادبیات سیاست زده« که جرم بزرگ بر هم زدن »دنیای معصوم کودکی« 

نیز ضمیمه ی آن بوده است. از مهدی یزدانی خرم تا سیدجواد طباطبایی، 

مهراب  از  فارسی،  بی بی سی  میزگردهای  تا  من وتو  تلویزیون  کارمندان  از 

قاسم خانی تا کانال تلگرامی امنیتی-اصالح طلب صدای معلم همه و همه 

بر این توافق دارند که صمد بهرنگی با ادبیاتی ایدئولوژیک و سیاست زده 

»جنایت«  این  با  هم زمان  است.5  کرده  نابود  را  کودکی  معصوم  دنیای 

ایدئولوژیک صمد بهرنگی و کسانی مانند او، انبوهی کتاب کودکان تولید 

می شد که در آن اصول خوردن بوقلمون و چگونه به پیک نیک برویم را به 

کودکانی آموزش می دادند که حتا امکان دسرتسی به این مواهب را نداشتند. 

»ادبیات  مخالفان  متحد  جبهه ی  از سوی  البته  کودکانی  کتاب های  چنین 

نگرفته اند  قرار  نقد  مورد  هرگز  سیاست زده«  »ادبیات  و  ایدئولوژیک« 

ایدئولوژیک  محتوای  با  موافق  آنها  ایدئولوژیک  رویکرد  اتفاقن  که  چرا 

علیه  همگانی  تهاجم  است  کافی  است.  بوده  کتاب ها  آن  طبقاتی  و 

داستان های صمد بهرنگی را مقایسه کنیم با نوستالژی تکریم شده نسبت به 

مجموعه داستان های »تن تن«، که بخشی از ادبیات جنگ رسدی تولیدشده 

تلقی های  کثیف ترین  مروج  آن  نسخه های  برخی  در  و  است  غرب  در 

نژادپرستانه. با این وجود روح حساس مخالفان ادبیات ایدئولوژیک هرگز 

از  این کتاب ها »وحشت« منی کند چنان که مهراب قاسم خانی  از خواندن 

مرور کتاب صمد بهرنگی وحشت کرده و نوشته بود: »وحشت کردم وقتى 

بیانیه هایى هسنت براى شستشوى مغزى  دوباره خوندمش. بیشرت قصه ها 

یک  آموزش  براى  کودکى.  دنیاى خوشگل  از  کردنشون  دور  براى  بچه ها. 

و  نفرت  ترویج  از  پر هسنت  ایدئولوژى خاص در فضاى کودکانه. قصه ها 

خشونت و حتى ترور.«

5. نوشته سیدجواد طباطبایی و نگین نوریان دهکردی با عنوان »کودکانه های سیاسی صمد بهرنگی« 

و نوشته ی حسین میرزانیا با نام »صمد بهرنگی از اسطوره تا واقعیت« در صدای معلم منونه های 

سنخ منای این »نقد«ها هستند که کم و بیش از روی هم رونویسی شده اند.

http://ensani.ir/file/download/article/20150429125500-9481-73.pdf
http://www.ensafnews.com/37984/%D8%B5%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA/
http://www.ensafnews.com/37984/%D8%B5%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA/
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به کتاب »24ساعت در خواب و بیداری« برگردیم. قهرمان اصلی داستان 

»لطیف« است. کودکی مهاجر و شهرستانی که به همراه پدرش به تهران 

می خوابند.  خیابان  در  شب ها  و  می کند  دست فروشی  پدرش  آمده اند، 

آدم های دیگر داستان نیز از همین سنخ اند: یخ فروش، لباس دست دوم فروش، 

پرتقال فروش. خود لطیف آدامس می فروشد و فال حافظ، دوستانش قاسم، 

پرس زیوربلیط فروش، احمدحسین، محمود و »چشم کوره« نیز همین وضعیت 

را دارند، با دستفروشی و بلیط فروشی و گدایی و دزدی روزگار می گذرانند 

اما صمد بهرنگی نه تنها تصویری منفی از آنها به دست منی دهد، نه تنها 

آنها در داستان بهرنگی »انگل« و »طفیلی« نیستند، بلکه این داستان بدون 

آن که در دام شعار و اغراق بیفتد تشخص کسانی را به آنها برمی گرداند که 

ستم طبقاتی مستقر آنها را به حاشیه رانده است. بهرنگی فراموش منی کند 

که مسبب اصلی وضعیت را نیز به ما و به کودکانی که کتاب او را می خوانند 

نشان دهد: پاسبان، اسباب بازی فروش، بچه پولدارها و خود پولدارها. حاال به 

امروز برگردیم. به خیزش دی ماه 96 و خیزش های متعاقب آن در مرداد 97، 

آبان 98، تیر 1400، آبان 1400 و اینک اردیبهشت 1401. می دانیم که شغل و 

جایگاه طبقاتی بسیاری از شهدای دی ماه محل کنجکاوی رسانه های جریان 

اصلی نبوده است. اما در فهرست آنهایی که از جایگاه طبقاتی آنها خرب 

داریم به وفور دستفروش می بینیم، کارگر کچ کار، کارگر ساختامنی، راننده 

تاکسی، کارگر رستوران، دهقان بدون زمین. اغلب ساکنان حاشیه نشین ها 

و محله های فقیرنشین. گویی صمد بهرنگی سال ها پیش، چهل و نه سال 

پیش از خیزش دی ماه، داستان زندگی سینا قنربی و وحید حیدری و سارو 

قهرمانی، مصطفی صالحی و آریا روزبهی بابادی و جواد نظری فتح آبادی، 

محسن محمدپور و پدرام جعفری را نوشته است. قهرمان های 24 ساعت در 

خواب و بیدارِی صمد بهرنگی، با چهل و نه سال فاصله سوژه گی ربوده شده 

و انکارشده ی خودشان را در خیابان های دی و مرداد و آبان، در خیابان های 

قیام تشنگان و قیام آب و قیام گرسنگان پس گرفته اند.

خشونت طبقاتی اما حتا به جنازه ها نیز اعامل می شود. با یک جستجوی 
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از  بخشی  به  دسرتسی  وجود  با  که  شد  خواهید  متوجه  اینرتنتی  ساده ی 

اطالعات مربوط به جایگاه طبقاتی کشته شدگان خیزش های سال های اخیر، 

از جسدمعاش ها  است.  نداشته  آن  کردن  مدون  به  عالقه ای  نهادی  هیچ 

جمله  از  برشی،  حقوق  بودجه بگیر  پروژه های  کارمند-اکتیویست های  و 

عفو  نظیر  جهانی ای  سازمان  تا  آبان«  بین املللی  »تریبونال  برگزارکنندگان 

تنها  و  داده اند  انجام  کشته شدگان  مورد  در  را  تفکیک ها  انواع  بین امللل 

مهم ترین  قضا  از  است  نداشته  اهمیتی  آنان  از  هیچ یک  برای  که  چیزی 

فهرست های  است.  بوده  خیزش ها  و  اعرتاضات  در  آنان  حضور  رانه ی 

و  اساس جنسیت، سن  بر  را  کشته گان خیزش ها  که  دارد  متعددی وجود 

سال، شهر محل سکونت و حتا محل اصابت گلوله از هم تفکیک می کند 

اما متام این فهرست ها در مورد وضعیت طبقاتی کشته شدگان و حتا اوضاع 

طبقاتی محل سکونت آنان مطلقن سکوت می کنند. گزارش عفو بین امللل در 

مورد »مشخصات 324 نفر از کشته شدگان شناسایی شده ی اعرتاضات آبان 

1398«6 در مقدمه به این اشاره می کند که »در مورد 61 نفر ]...[، اسامی 

کشته شدگان هنوز برای عفو بین امللل نامعلوم است. نیمی از این افراد (31 

نفر) از کشته شدگان شهریار یا مالرد در استان تهران بوده اند؛ این دو شهر 

از جمله مناطقی هستند که تلفات بسیار باالیی در کل کشور داشته اند.« 

اما کلمه ای در این گزارش در مورد این که وضعیت طبقاتی شهریار و مالرد 

جایگاه  و  داشته اند  شغلی  چه  مالرد  و  شهریار  کشته شدگان  و  بوده  چه 

طبقاتی آنها چه بوده است، منی خوانیم؛ هرچند مطلع می شویم که گلوله 

به گردن آنها خورده است یا به لگن آنها.

در هیچ کدام از این فهرست ها حتا آن اطالعات اولیه که در اخبار روزهای 

اول در مورد برخی کشته شدگان منترش شده بود مستند نشده است. هیچ 

دستفروش  محمدی  وحید  و  قنربی  سینا  که  است  نشده  این  به  اشاره ای 

بودند، سارو قهرمانی در رستوران کارگری می کرده است، محسن محمدپور 

کارگر روزمزد ساختامنی بوده و مصطفی صالحی راننده ی تاکسی بوده و 

6. گزارش را می توانید در این آدرس ببینید.

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/fA/
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جریان  رسانه های  حتا  بیکارشده.  پیامنکاری  کارگر  فتح آبادی  نظری  جواد 

صنعت  شاغالن  و  اسالمی  جمهوری  اپوزیسیون  از  بزرگی  بخش  اصلی، 

حقوق برش برای دفاع از نوید افکاری، »کارگر گچ کار« بودن او را حذف 

کردند و او را به شکل جعلی تبدیل به قهرمان ملی کشتی منودند تا در 

دستگاه حذف و نربد ایدئولوژیکی که هم زمان علیه فرودستان سازمان داده 

بودند بتوانند نام و جان و خون او را مصادره کنند.

و  بهرنگی  صمد  به  ایدئولوژیک  تهاجم  می شود  آشکار  که  اینجاست 

به طور عام به هرن و ادبیات پرولرتی بخشی از نربدی طبقاتی بوده که در 

هر کجای جامعه جریان داشته است. بنابراین آن تغییر »لوکیشن« ادبیات 

از محله های فرودست و روستاها و شهرهای کوچک به جردن و یوسف آباد 

متوسط  طبقه ی  باالیی  الیه های  محله های  و  کافه ها  به  غرب،  شهرک  و 

و گالری ها و خانه های ارشافی نه تصادفی بوده و نه در روندی طبیعی 

»لوکیشن«  تغییر  این  است.  افتاده  اتفاق  اجتامعی  تحوالت  با  هم گام  و 

عمومی  مالکیت  سلب  برای  خشونت بار  و  سبعانه  رسکوبی  روند  حاصل 

بی ثبات سازی  و  همه چیز  خصوصی سازی  کار،  بازار  از  مقررات زدایی  و 

نیروی کار بوده است. چنین است که ماهیت ایدئولوژیک هرن و ادبیاتی 

معنای  به  »غیرایدئولوژیک«  و  فاخر  ادبیات  و  هرن  عنوان  به  سال ها  که 

و  متحد رسمایه  آشکار می شود. جبهه ی  است،  فروخته شده  کلمه  اخص 

استفاده ی  با  ارگانیک آن، تحت شعار مخالفت  نویسندگان و روشنفکران 

ابزاری از ادبیات، ابزاری ترین استفاده ی ممکن را از ادبیات کرده اند.

به این ترتیب نام واقعی جریان غالب در ادبیات ایران را باید »ادبیات 

انحطاط« گذاشت. رسنوشت این ادبیات مانند رسنوشت نیروی سیاسی ای 

است که آن را منایندگی می کند: یا ماجرای آن مانند ماجرای اصالح طلب و 

اصولگرا متام شده و یا در صدد احیای گذشته ای ارتجاعی است و به این معنا 

خود این ادبیات نیز ارتجاعی است. راه چاره را باید در جای دیگری جست. 

از  بیرون  با  را  ناپدیدشده اش  اتصال  نقاط  می تواند  ادبیات  که  جایی  در 

خودش برقرار کند. چنان که پیش تر، در مقدمه ی »چه کسی پدرم را کشت« 
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اشاره کرده ایم: »در حاشیه ها و شهرستان ها و خیابان های جنوب شهر.« در 

»لوکیشن«های فراموش شده، ازیادرفته، انکارشده و تحقیرشده.

***

را به حاشیه رانده  آنها  زوئی ویکوم نویسنده ی مردمی است که استعامر 

است. او هرچند در این مجموعه داستان و آثار دیگرش، تاثیرات و تبعات 

سلطه ی استعامری را آشکار می کند اما نسبت به اشکال دیگر ستم بی اعتنا 

نیست. به همین دلیل در داستان های کتاب »کسی تو کیپ تاون گم منی شه« 

به حاشیه رانده شده گی  و  فرودست سازی  اشکال  از  متعددی  منونه های  به 

زندگی  روایت  منی شه«  گم  کیپ تاون  تو  »کسی  داستان های  برمی خوریم. 

مردمانی است که هرچند همه ی آنها استعامر می شوند اما در ضمن در تقاطع 

ستم های دیگری نیز زیست می کنند: داستان زندگی سیاهان و رنگین پوستان، 

شهری ها و دهاتی ها، زنان و مردان، فرودستان و طبقه ی متوسط، کارگران و 

الیه های میانی. او که خود متولد سال 1948 در استان کیپ آفریقای جنوبی 

است، هم تجربه ی زندگی در وضعیت استعامری و آپارتاید نژادی را دارد، هم 

به عنوان یک رنگین پوست در انگلستاِن حامی رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی 

تحصیل کرده و هم دوران پس از آپارتاید آفریقای جنوبی را تجربه کرده است. 

دورانی که هرچند آپارتاید نژادی در قوانین برچیده شد اما با باقی ماندن 

ثروت در دست اقلیت سفیدپوست و شکل گرفنت طبقه ی جدید رسمایه دار 

از میان سیاهان و رنگین پوستان، به ویژه از میان مقامات دولتی ای که اغلب 

فعاالن سابق کنگره ی ملی آفریقای جنوبی بودند، شکل جدیدی از آپارتاید 

طبقاتی در آفریقای جنوبی حاکم شد که تنها در یک قلم به کشتار معروف 

34 کارگر معدنچِی معدن ماریکانا و خیانت مقامات سیاه و رنگین پوست 

اتحادیه های کارگری نزدیک به دولت منتهی شد.

کتاب پیِش رو مجموعه داستان های به هم پیوسته ای است که حوادث آن 

در سال های بین دهه ی پنجاه تا هشتاد میالدی اتفاق می افتد و روایات 

خود را به میانجی زندگی و تجربیات رنگین پوستان رسگردان میان جامعه ی 

سفید و جامعه ی سیاه آفریقای جنوبی بیان می کند.
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زویی ویکوم در این کتاب خواننده را با »فریدا شنتون«، دخرت خانواده ای 

رنگین پوست و اهل منطقه ی ناماکاولند کوچک، از ابتدای کودکی تا آستانه ی 

آشنا می شویم  فریدا  والدین  با  اول  داستان  در  میان سالی همراه می کند. 

با  فاصله گذاری  برای  تالش  نبودن،  سفید  از  آنها  شاهد رشم  او  و هم پای 

سیاهان و »درست، فرهیخته و مبادی آداب رفتار کردن« به شیوه ی سفیدها 

هستیم. در داستان »کاسه مثل ماسه« فریدای خردسال بی آنکه بداند رشم 

سفید نبودن چیست، از والدین خود و بعضن با زور و خشونت، می آموزد 

که از سیاه بودن فاصله  بگیرد: از حرف زدن به زبان محلی پرهیز کند، با 

کودکان سیاه هم بازی نشود، و از کودکان انگلیسی ای الگو بگیرد که حتی 

تا به حال از نزدیک آنها را ندیده است.

در نوجوانی، این رشم موروثی در فریدا درونی شده و هامن طور که در 

»وقتی قطار می آید« می بینیم با اشکال دیگری از رشم در هم می آمیزد: 

رشم زن بودن، رشم زشت بودن، رشم چاق بودن و رشم فقیر بودن. فریدای 

نوجوان درست در تقاطع این هویت های تحت رسکوب ایستاده و رصفن 

را  ستم  این  ریشه های  بی آنکه  می شود،  متحمل  که  است  ستمی  راوی 

است  پدری  رنج  باشد. شاهد  داشته  آن  با  مقابله  برای  عزمی  یا  بشناسد 

که زندگی  خود را به حراج می گذارد تا دخرتش وارث این رنج نباشد، اما 

هم چنان پدر، مرد، مناینده ی خدا روی زمین است و دخرت چون عروسک 

کوکی از دستورات او پیروی می کند.

به  بوته زار«  در  پاکسازی شده ای  داستان »محوطه ی  در  فریدای جوان، 

واسطه ی امتیازات حاصله از فداکاری های پدر، حاال توان بازشناسی رشمی 

را دارد که سال هاست با خود حمل می کند اما از مقابله با آن ناتوان است. 

حاال استعامر را می شناسد، رنج زن بودن را به عریانی می بیند اما بدون 

استعامر  با  گرچه شجاعانه  که  است  مبارزی  مردان  مطیع  عاملیتی،  هیچ 

می جنگند، اما هنوز درگیر مناسبات سنتی ای هستند که زنان را به رسمیت 

منی شناسد و در راه مبارزه با استعامر آنها را رصفن رسبازانی گوش به فرمان 

می خواهد. فریدای دانشجو به واسطه ی این مبارزه که نه آگاهانه، بلکه 
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تنها برای طرد نشدن، با آن همراه شده، برای اولین بار طعم رسکشی پنهانی 

می شود.  هراس  دچار  رسکشی  این  از  و  می چشد  را  خدا-پدر  فرامین  از 

خود را »تس دوربرویلی« خائن به ارزش های جامعه ی سنت زده و مذهبی 

می داند و از این خیانِت ناگزیر دچار تشویش می شود.

با بزرگ شدن و بیرون آمدن از خانه ی پدر، رفته رفته این رشم تاریخی در 

فریدا به نفرتی دوسویه و کور بدل می شود: نفرت از هر کس و هر آنچه که  

این مجموعه  هویت های تحت ستم را به او انتقال داده و نفرت از خودی 

که حامل متامی این هویت هاست.

یهودای  می ایستد، همچون  فرامین خدا  مقابل  در  متام قد  که  هم زمان 

به  توان  نه  دارد  بودن  گوش به فرمان  توان  نه  الهی،  درگاه  از  رانده شده 

تو  »کسی  در  نهایت  در  و  خیانت.  گناه  طاقت فرسای  بار  کشیدن  دوش 

کیپ تاون گم منی شه« شاهد لحظه ای است که خداوند با بیزاری از او روی 

برمی گرداند. نفرت از هویت تا جایی پیش می رود که مادر-تجسم مادی 

وطن- را انکار کند و از پدر-خدا بگریزد.

گریزی  راه  آفریقا/خانواده   از  آفریقاست،  در  وقتی  تا  جوان  فریدای 

مناسبات  البته،  و  استعامر  پذیرش  باتالق  در  رفنت  فرو  تصور  و  منی یابد 

سنتی ای که از آن خشمگین است و تحقیرش می کند، آنقدر هولناک است 

که او را به لندن فراری می دهد.

ویکوم، عامدانه سال های زندگی فریدا در لندن را برای خواننده روایت 

این  در  منی دانیم  گذرا،  و  محدود  اشاراتی  جز  به  نهایت  در  ما  منی کند. 

با فریدایی  او به خانه،  سال ها بر او چه گذشته. ولی در سفرهای کوتاه 

مواجه می شویم که حاال خشمی آگاهانه دارد. خشمی که دیگر نه به اشتباه 

قربانی استعامر که نهاد استعامر را هدف  می گیرد. فریدایی که با بی رحمی 

به جنگ ذهن استعامر زده ی خود رفته، خود را ویران کرده و از نو ساخته، 

در »یک معامله ی منصفانه« به واسطه ی مالقات با یکی از بومیان منطقه ی 

ناماکاولند با تبعات مادی مذهب استعامری مواجه می شود. »اسکیرتبود« 

ارزش های  که  مذهبی  ندارد،  ابایی  هیچ  استعامری  مذهب  به  حمله  از 
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ارتجاعی خود، منجمله نهاد خانواده ی هسته ای، را به رستارس قاره ی سیاه 

تحمیل کرده است.

به این ترتیب فریدای بازگشته از لندن، در آستانه ی میانسالی و در دوران 

پسا آپارتاید، در نهایت با مادر-وطن به صلح می رسد.

زندگی  از  و خودمانی  بسیار خصوصی  لحظاتی  ویکوم خلق  معجزه ی 

به  مستقیمی  اشاره ی  هیچ  بی  آن  در  که  است،  داستان  شخصیت های 

تحت رسکوب  هویت های  از  کالفی  با  خواننده  اینرتسکشنالیتی،  نظریه ی 

مواجه شده و از این مواجهه ی عریان و بی واسطه به خود می لرزد.

زبان روایی کتاب، بسیار پیچیده و ثقیل است. به نظر می رسد نویسنده 

از هیچ فرصتی برای استفاده از کلامت نامانوس و دشوار انگلیسی منی گذرد. 

می توان چنین پنداشت که ویکوم با پافشاری بر به کار بردن چنین عبارات 

ثقیلی، قصد تاکید بر این واقعیت را دارد که انگلیسی زبان استعامری او-

فریدا است. زبانی که با فشار والدین، مجبور به آموخنت آن شده و در دوران 

تحصیل و بعدتر، زندگی در لندن، چاره ای جز پیرشفت در آن نداشته است.

زوئی ویکوم در کتاب »کسی تو کیپ تاون گم منی شه« نویسنده ی حاشیه 

است و خواننده را به الیه های درونی ستمی می برد که در این حاشیه ها 

جاری است. برای ما انتشار این کتاب، در ضمن حاوی شکلی از فراخوان 

به حاشیه است. به کسانی که در حاشیه زیست کرده اند و با ساختارهای 

ستم در حاشیه ها آنقدر آشنایی دارند که بتوانند آن را بنویسند. این که در 

کشوری که شکاف میان مرکز و حاشیه در متام وجوه خودش چنین عمیق 

است، حاشیه اغلب یا بی صدا می ماند یا توسط صدایی به بیان درمی آید 

که از پیش قابلیت ادغام در صدای مرکز را دارد، به خوبی نشان می دهد 

تالش برای یافنت صداهای حاشیه، برای تقویت صدای آنها و برای شنیدن 

و شنیده شدن صدای آنها بخشی از یک نربد سیاسی رهایی بخش است که 

عرصه ی بروز آن ادبیاتی است که در لحظه ی اکنون به شکل عدوانی اشغال 

شده و باید آن را بازپس گرفت.

منجنیق
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آقای ویدون بار اول مثل بقیه ی مردان سفید، برای تفحص درباره ی اوضاع 

گوسفندان، بزها یا خدمتکاران، با ماشین از راه رسید.

بر  و  پیچید  جاده  از  یکباره  شهاب سنگ  همچون  رسعتی  با  اتوموبیل 

رسارس مرغزار نوری انداخت که به معنای وقفه ای در کالس درس بود. بچه 

پراکنده شدند. آن  هایی  بیرون ریختند و به رسعت  از کالس  ها بالفاصله 

که در گوشه و کنار قایم شده بودند، دست در دماغ با حیرت و تحسین 

زمین  روی  را  ماشین  از  مانده  برجا  خط های  بودند.  زده  زل  ماشین  به 

وارسی می کردند یا به نوبت گردن می کشیدند تا مردی را که برای بازدید 

آمده بود، دید بزنند. هرچند همه ی مردهای سفید کاملن شبیه هم بودند. 

بقیه ی بچه ها فرصت پیش آمده را رصف پیدا کردن راه های پر پیچ و خمی 

کردند که به توده ی بوته های کوتاه و انبوه غنا7 ختم می شد تا آنجا قضای 

حاجت کنند. در چنین مواقعی، آلت تناسلی همدیگر را وارسی منی کردند، 

بلکه از میان شاخ و برگ های تُُنک بوته ها، به ماشین براق زل می زدند و 

از فاصله ای مطمنئ تحسینش می کردند. برای دید زدن ماشین از همدیگر 

7. Ghanna
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پیشی می گرفتند و خودشان را به بوته ها می مالیدند، تا جایی که شاخ و 

برگ های خشکیده ی بوته ها پیچ و تاب می خورد و پودر می شد. در متام 

فتق  به رتق و  با شکوهش  اتوموبیل  کنار  بازدید کننده در  طول مدتی که 

امور مشغول بود، آنها با شلوارهای همچنان پایین کشیده و آویزان، در این 

زاویه ی دید مسلط به اوضاع می نشستند.

در لحظات رسدرگمی در خود  که می توانم  گرفتم  یاد  پایین  در سنین 

تحصیالت  طول  در  بعدها  که  وضعیتی  مبانم.  بی حرکت  و  شوم  جمع 

آن روزهای شلوغ  در  آن »موقعیت جنینی« می گویند.  به  فهمیدم  عالیه 

آشپزخانه  به  بیفتم،  گیر  داشت  زیادی  احتامل  حالی که  در  پر مشغله،  و 

تقرینب  زائده ای  با دیوار گلی-آجری، همچون  می خزیدم، آشپزخانه ای که 

عمود، از ساختامن مدرسه بیرون زده بود. زیر میز باریک و مستطیل شکل 

ساکت و بی حرکت دراز می کشیدم. لحظه ای که زانوانم را بغل می کردم و 

به بخشی از اثاثیه ی خانه بدل می شدم، بخشی از جمود میز و سطل های 

آهنی پر از آبی می شدم که روی آن به ردیف چیده شده بودند، آشوب 

درونم فروکش می کرد. می توانستم روی این حساب کنم که مامان آنقدر 

درگیر اتفاقات شده که به من توجهی منی کند. یا اگر هم متوجه بشود، تا 

وقتی ماشین جلوی در آشپزخانه زیر چشمی ما را می پاید، داد نخواهد زد.

میز  زیر  بی بر و برگرد  من  می رسید،  راه  از  ماشینی  وقت  نتیجه هر  در 

بودم. و آقای ویدون هم بار اول، مثل بقیه ی مردان سفید، برای تفحص 

درباره ی اوضاع گوسفندان، بزها یا خدمتکاران، با ماشین از راه رسید.

با گذشت زمان بین طلوع و غروب آفتاب که روزها را به هفته ها، هفته ها 

را به ماه ها و ماه ها را به فصل ها می رساند، آمدن آقای ویدون هم منظم شد. 

مامان توضیح می داد که اواخر ماه مارس آمدن آقای ویدون به مالیات ساالنه 

مربوط است. بچه ها کامکان بیرون می دویدند، پچ پچه راه می انداختند و از 

دور ماشین را تحسین می کردند، و من همچنان زیر میز آشپزخانه می خزیدم، 

اما حاال که سواد جغرافی ام در طول سال بیشرت شده بود، با گردش زمین به 

دور خورشید، من و سطل های آِب زیر میز هم می چرخیدم.
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آقای ویدون حتی یک کلمه هم آفریکانز8 حرف منی زد، برای آدم هایی 

که در انگلیس به دنیا آمده اند، تلفظ "گ" و "ر" در این زبان غیر ممکن، 

بدوی و عاری از ظرافت بود.

همچون  مایلی  چند  فاصله ی  در  که  مرسدس،  ماشین  دیدن  با  مامان 

صفحه ای براق در میان ابری از گرد و خاک می چرخید، در حالی که بهرتین 

کاله پدر را دستش می داد، گفت: "یه جنتلمن، یه انگلیسی واقعی". وقتی 

آقای ویدون رسید، حدودن یک هفته از رشوع پاییز در نیم کره ی جنوبی 

گذشته بود. مثل بوئرهای9 زمخت و بی ظرافت اهل ده آمدنش را در بوق 

نکرد. بوقی روی صندلی عقب نبود. شیشه ی ماشین را هم پایین نداد تا 

آرنجش را به آن تکیه دهد. شاید هم قاب پنجره ی ماشین حتی در پاییز 

خیلی داغ بود، و دلش منی خواست موهای بلوند بازویش بسوزد. با کمک 

کسی که صندلی راننده را اشغال کرده بود، در سمت آقای ویدون باز شد و 

اگرچه دو مرد، خیلی کوتاه و جزئی به هم برخورد کردند، اما آقای ویدون 

مستقیم و جفت پا از ماشین پیاده شد. گرد و خاک حاصل از حرکت ماشین 

و آن برخورد جزئی، فرو  نشست. آقای ویدون پک عمیقی به سیگار کلفت 

خود زد و ابری از دود به راه انداخت. اوعاشق ابرها بود. شاید برای همین 

وقتی حرف می زد، اغلب چشم هایش می چرخیدند و نگاه سنگینش روی 

ابر پنبه ای باالی رسش می ماند.

وقتی داشت با پدر دست می داد، مامان از پنجره ی آشپزخانه زیر لب 

زمزمه کرد: "یه جنتلمن واقعی، خوبه این بوئرها یه چیزایی ازش یاد بگیرن".

انگلیسی به نرمی  "خب، حالتون خوبه؟ حال همرستون چطوره؟" "ر" 

از  از دهانش خارج می شد.  به سق،  زبان  برخورد  و  لرزش  بدون هیچ  و 

از  زبان  این  است.  نامیبیا  و  جنوبی  آفریقای  رایج  زبان های  از  یکی  آفریکانز   Afrikaans  .8

خانواده ی زبان های ژرمنی غربی بوده و در واقع با ورود مهاجرین اروپایی به آفریقا، از زبان هلندی 

سده ی هفدهم میالدی شکل گرفته، که به واسطه ی برده ها، خدمتکاران و کارگران اجباری تغییر پیدا 

کرده و از سال 1925 یکی از زبان های رسمی آفریقای جنوبی محسوب می شود.

Boer .9 در زبان هلندی و آفریکانز به معنای "کشاورز" است. بوئرها مردمان اروپایی تباری هستند 
که اجدادشان از سده ی هفدهم و با رشوع فعالیت های استعامری "کمپانی هلندی هند رشقی" در 

آفریقای جنوبی، به آنجا مهاجرت کرده و رفته رفته اجتامعات خود را شکل دادند.
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وضعیت آسم مامان پرسید و توضیح داد که زن خودش هم از آسم رنج 

می برد. و اینکه رطوبت کیپ تاون در زمستان انقدر باالست که زنش مجبور 

است متام این فصل را در باهاماِی مزخرف رس کند. پدر با همدردی نچ نچ 

باشد متنفر بود، چه  از خانه  اینکه چند روز دور  از تصور  می کرد. حتی 

برسد به چند ماه.

انگشتان ظریفش صاف می کرد،  با  را  یقه اش  آقای ویدون در حالی که 

گفت: "بله، چقدر همه سست و ضعیفیم... چه دنیای نا مطمئنی... حتی 

سالمتی رو منیشه خرید... همونطور که تو شعر "مرگ عادل"10 میگه، دنیا 

ابر شناور باالی رسش  از  انگار که  محل گذره..." و بعد به باال نگاه کرد، 

بخواهد نظریه ی ناپایداری او را تائید کند.

پدر هم کمی چانه اش را به سمت چپ گرفت، وقتی داشت با نگاهش 

آسامن را می جست، سیب آدمش باال جنبید. شاید برای اینکه جلوی دود 

سیگار را بگیرد، چون پیرو مکتبی بود که در قصد خداوند مبنی بر آفرینش 

انسان با قابلیت سیگار کشیدن، تشکیک می کرد؛ اگر اینطور است، پس چرا 

خداوند برای آدم دودکش کار نگذاشته؟

آقای ویدون سیگارش را زمین انداخت و دست هایش را به هم مالید، که 

یعنی برای گفتگویی که هر سال در اتاق مدرسه برگزار می شد، آماده است. 

پدر با لبخند گفت: "حتمن" و به آرامی به دفرت سیاه زیر بغلش رضبه ای زد. 

با عجله رفت که در را باز کند و وقتی مردی که درها را باز می کرد، تالش کرد 

از او جلو بزند، دوباره ابری از گرد و غبار به پا شد. خوشبختانه هردو تعادل 

خود را حفظ کردند، مرد با بدخلقی عقب رفت و به مرسدسش تکیه داد.

مامان زیر لب گفت: "یا خدا، دست می کنه تو دماغش". داشت با من 

پرمشغله ای  و  شلوغ  کافی  اندازه ی  به  روز  اینکه  وجود  با  می زد؟  حرف 

بود، جرات نکردم چیزی بگویم؛ بپرسم چه کسی یا کجا؟ درست یک روز 

قبلش وحشیانه موهایم را چنگ زده بود، مرا از زیر میز بیرون کشیده و 

Death the Leveller .10 شعری از جیمز شیرلی (1596-1666). شیرلی یکی از شعرای دوره ی 

اعتالی ادبیات منایشی در انگستان بود.
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تهدید کرده بود که اگر یک بار دیگر زیر میز پیدایم کند، ترکه می خورم. به 

خطر کردن منی ارزید. خوشبختانه حرفش را ادامه داد: "تعجبی نداره اگه 

باشه، گمونم اهل کیپ تاونه که خودشو سفید جا زده11...  رنگین پوست 

این از اون چیزاییه که تو اهالی کیپ تاون هیچ وقت منیشه تشخیص داد. یا 

شایدم رنگین پوست ثبت شده باشه12. باالخره آقای ویدون مرد متمدنیه، 

البد ناراحت منیشه که یه رنگین پوست ماشینشو برونه."

این مدت می دانسته،  آنجا هستم. حتمن متام  پس می دانست که من 

چون من مراقب بودم که تکان نخورم. رسم را به سمت پنجره چرخاندم 

و از میان پایه های متقاطع و آهنی میز در کفل های بزرگ مادر دو جهان 

متناقضی را دیدم که در آنها می زیست. جای تحقیر روز قبل، هنوز درد 

می کرد؛ او قابل اعتامد نبود و وقتی نشست و هر دو جهانش را کاملن در 

اختیار گرفت، لب هایم را با انزجار به هم فرشدم.

"عمو کالوس دیرکسه13 دوباره نرفته رس کار. باید براش تخم مرغ و یه 

ظرف شیر بربی، و توی راه هم بازی، بی بازی."

مکثی کوتاه کرد و ادامه داد: "و قبلن به زبون خوش بهت گفته م که با 

بچه ها آفریکانز حرف نزنی. الزمه که انگلیسی بفهمن و چیزیشون منیشه 

اگه یه کم تالش کنن. من و پدرت از پسش براومدیم و همه ی ما باید با 

چیزایی که منی فهمیم، کنار بیاییم. به هر حال، اون بچه های دیرکسه شپش 

دارن؛ اجازه نداری باهاشون بازی کنی."

با  می خواست  دلشان  دیرسکه  بچه های  انگار  که  می زد  حرف  جوری 

آپارتاید و اعامل  از رنگین پوستانی اطالق می شود که در دوران  به آن دسته   Play-white  .11

سیاست های تبعیض نژادی، می توانستند با استناد به رنگ پوست و حالت چهره و یا مدارکی دال بر 

داشنت اجداد اروپایی، مقامات را متقاعد کنند که سفید پوست هستند.

Registered Coloured .12 با تصویب بند 30 قانون "ثبت جمعیت" در سال 1950، شهروندان 

آفریقای جنوبی به سه دسته ی نژادی بزرگ تقسیم شدند: سفید پوستان؛ سیاه پوستان (بومیان)؛ و 

رنگین پوستان و هندی تباران (مردمانی از دو یا چند نژاد). این دسته بندی اهدافی سیاسی، اجتامعی 

از حقوق  بودند،  ثبت شده  آن  با  که  نژادی  مبنای دسته ی  بر  افراد  دنبال می کرد.  را  اقتصادی  و 

شهروندی مشخصی برخوردار بودند. به اجامل می توان گفت که رنگین پوستان نه از متامی حقوق 

سفیدپوستان برخوردار بودند و نه به اندازه ی سیاه پوستان از حقوق شهروندی محروم می شدند.

13. Klaas Dirkse
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پایین  بازی کنند. احتاملن وقتی مرا می دیدند، کتی دیرکسه رسش را  من 

می انداخت و شانه های الغرش را باال می کشید. اما موهای بافته اش مثل 

شاخ روی هوا می ماند و با حالتی تحقیرآمیز تکان تکان می خورد.

وای که مامان چطور همه چیز را خراب می کرد. فضای زیر میز بزرگ و 

بزرگ تر شد و تا مرغزار باز و گسرتده پیش رفت، طوری که خودم را  به 

بیرون،  آن  فرو رفت.  گرفته ام  بغل  زانوان  در  و چانه ام  دادم  دیوار فشار 

به ماشینش تکیه داده بود؛ فقط کتی دیرکسه  اتوکشیده  مرد کیپ تاونی 

جرات می کرد با نگاهی خیره و عبوس از کنار او زیر زیرکی رد شود. صدای 

زمزمه ی آن دو در کالس درس باال و پایین می رفت و من خوشحال بودم، 

خیلی خوشحال بودم که در گیس های سیخ سیخ کتی شپش وول می خورد.

مامان بی آنکه لزومی داشته باشد، زیرلبی با عصبانیت گفت: "همونجا 

صدای  بزنی".  زل  احمق ها  مثل  و  بشی  آویزون  در  به  نیس  قرار  مبون، 

خش خش قدم هایی را که به سمت در مدرسه می رفتند، شنید، وقتی دید 

دستهایش بند کاری نیست، رساغ قطعه های چرخ شیر جدیدمان رفت و 

جا  را  قطعات  تردید  و  شک  با  اول  قطعات.  کردن  رسهم  به  کرد  رشوع 

می انداخت، بعد این کار را با اطمینان بیشرتی انجام داد، انگار رسانگشتانش 

از آن ماشین جادویی قدرت می گرفت. بازوهای همچون مرتسک دستگاه 

محکم بیرون پریدند، دستگاه عجیب و غریب رسهم شده حاال در انتظار 

شیری بود که از داالن آلومینیومی اش رد شود و از ترس رسشیر پس دهد. 

او را نگاه می کردم که شیر گاو را در کاسه می ریزد و دسته را با خشونت 

می چرخاند تا انگار با رس و صدای دستگاه، صدای منقطع گفتگوی مردهای 

آن بیرون را خفه کند. شیر رقیقی که رنگش به آبی می زد، وحشت زده از 

بازوی چپ ماشین بیرون جهید، و چند ثانیه بعد رسشیر زرد رنگ با طامنینه 

شیر  "این  گفتم:  رسزنش آمیز  لحنی  با  کرد.  چکه  راستی  دست  بازوی  از 

فلوسی یه. امروز اصلن شیر نداشت."

مامان جواب داد: "دوباره شب می دوشیمش. امشب شیر بیشرتی داره" 

قرار  را خطاب  گاو  دارد خود  گویی  که  بود  در چشم هایش خواهشی  و 
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می دهد، گویی زندگی اش به این تغییر روال وابسته است.

پدر برای گزارش آنچه اتفاق افتاده بود، به آشپزخانه بازنگشت. به سمت 

صندلی جلوی ماشین هدایت شد تا آقای ویدون را تا معدن سنگ گچ واقع 

همچون  ویدون  آقای  سیگار  دود  کند.  همراهی  زاغه نشین  حاشیه ی  در 

فروتنی  از  و  بود. رسفه ای کرد  پیچیده  پدر  آبی رنگ دور گردن  نوارهایی 

مرد سفید که ترجیح می داد روی صندلی عقب ماشین خودش تنها بنشیند، 

شگفت زده بود.

بچه ها از پشت کالس درس و بوته های غنا بیرون پریدند تا به ماشین 

که راه افتاده بود، خیره شوند. کوچک ترها شامره پالک CA3654 را بلند 

بلند می خواندند و آن نگاه غرق در لذت متام در چشامنشان دیده می شد. 

پرسبچه های بزرگ تر باالخره انگشت ها را از بینی درآوردند و با دست های 

در جیب، جوری با تکرب راه افتادند که گویی در نهایت این اتفاق، منایش 

چندان هیجان انگیزی هم نبوده. چطور ممکن است که معلم مدرسه شان 

مایلی  چند  شعاع  تا  پدر  که  بود  این  دلیلش  خب  شود؟  مرسدس  سوار 

تنها  انگلیسی می دانست،  اندازه ی کافی  به  تنها کسی بود که  آن اطراف 

کسی که می توانست ترجمه کند. و آقای ویدون از اینکه احمق جلوه کند، 

عمیقن می ترسید. اگر لطیفه ای تعریف می کرد و مردها هامنطور مات و 

گچ،  از  پوشیده  آن صورت های  با  اگر  یا  چه؟  می کردند،  نگاهش  مبهوت 

بی ادبی می کردند یا چیز ناشایستی می گفتند؟ آن وقت بعدن پشت رسش 

به قیافه ی مبهوت یا لبخندش می خندیدند. همه ی اینها به این دلیل بود که 

آقای ویدون بیشرت از آنچه نشان می داد، می فهمید و گه گاهی هم وامنود 

می کرد که می فهمد.

آقای ویدون با حضور پدر کنار دستش، به معدنچی ها به خارجی "عرص 

به خیر" گفت، بعد هم از ظاهرشان تعریفی کرد. اینکه باالتنه ی لخت شان 

که از عرق برق می زند، فقط با شکوه و جالل سنگ های صورتی و شفافی 

برابری می کند که از زمین بیرون می کشند. کلامت که در خالل ترجمه از 

معنای خود فاصله می گرفتند، بال در می آوردند و پرواز می کردند؛ ترجمه، 
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آن چه که او می گفت را به جهان شاعرانه ی قیاس می برد. کلنگ ها با حرکت 

رضب آهنگ  با  و  می خوردند  تاب  ورزیده،  بازوهای  متحد  و  هامهنگ 

جنگ  به  کلنگ  تیغه های  ممتد  برق  می شکافتند،  را  هوا  دیوانه کننده ای 

پایین  یک باره  به  سیاه  نیم تنه های  بعد،  می رفت؛  خورشید  اشعه های 

سینه ی  زمین،  به  کلنگ  تیغه های  رضبه ی  از  برخاسته  رعد  و  می آمدند، 

مملو از سنگ گچ صورتی رنگش را عریان می کرد. آقای ویدون، که به شدت 

تحت تاثیر قرار گرفته بود، مجبور شد به جای دیگری نگاه کند؛ به ابری که 

چنان نفس نفس زنان و به رسعت از آسامن می گذشت که آقای ویدون با 

نزاکت متام مجبور شد دوباره نگاهش را بدزدد.

تپه  دو  به شعر می مانست،  که  این حادثه  میانه ی خلق  در  و درست 

در دو طرف گودالی که عمیق و عمیق تر می شد، باال می آمدند، گویی که 

نرثی به رشته ی تحریر درآید. یکی از تپه ها در نهایت با طبیعت آنجا یکی 

می شد؛ آن وقت بعد ازظهرها، گرد و خاک برخاسته از این تپه درست شبیه 

گرد و خاک بلند شده از پشته های دیگری می شد که از ازل آنجا بودند. 

منی شد از هم تشخیص شان داد، مگر اینکه بی رحامنه به پشته لگد سختی 

می زدی و با چشمی تیزبین به سستی سنگ توجه می کردی. اینطور می شد 

آنجا بوده.  ازل  از  گفت کدام پشته سال قبل به وجود آمده و کدام شان 

براق  باالتنه های  بود، هامن  از سنگ گچ ساخته شده  که  را،  دیگر  تپه ی 

بار کامیون هایی می کردند که در پایان هفته می رسیدند. کامیون ها با رس 

 و  صدا از جاده های سنگالخ به سمت تقاطع ریل راه آهن در مودورلور14 

می رفتند، و از آنجا گچ ترادیسی شده ی مرغوب به مقصد ارسال می شد.

آقای ویدون تکه ای سنگ گچ خام و صیقل نخورده را به سمت آفتاب 

گرفت، طوری که گوشه های کریستالی سنگ همچون هزاران ستاره در دل 

سنگ مرده درخشیدن گرفت.

"اینو برای دخرتم می خوام. نشانی از بخشندگی طبیعت. دخرتم سنگ جمع 

می کنه، عاشق چیزای ساده تو زندگیه. چیزهای ساده خوِد خود طبیعته".

Moedverloor .14 منطقه ای واقع در کیپ شاملی و نزدیک به ساحل اقیانوس آتالنتیک جنوبی
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رو به پدر که منی توانست تصمیم بگیرد که باید این حرف ها را ترجمه 

به همراه  رو  بزرگرتین خوشی ها  که  ساده ای  "چیزهای  گفت:  نه،  یا  کند 

میارن. اوه، سیلیویا حتمن عاشق براک واتر15 ما میشه. زیبایی محض". و 

و  حیرت آوره"...  و  مردها شگفت انگیز  این  "کار  خیره اش چرخید...:  نگاه 

نگاهش روی سینه ی  ورزیده ی یکی از مردها که خود را عقب کشیده بود، 

فرود آمد.

"این کوه های ساخته ی دست آدمی و این گودال های مثل کاسه که بین 

این کوه ها کنده ان، برای جمع کردن آب باران هم زیبا هسنت و هم کارآمد، 

اینطور نیست؟"

از قرار معلوم آقای ویدون اصلن منی دانست که اینجا هیچ وقت آنقدر 

باران منی آید که روی سطح زمین جمع شود، بارش فقط در حدی است که 

گرد و خاک را برای یکی دو روز بخواباند. پدر تصمیم گرفت این حرف های 

آقای ویدون را ترجمه نکند.

"بهشون بگو من از همه چیز راضی ام". برگشت و برای مردی که درها 

را باز می کرد، بشکنی زد. نظام پیچیده ای از عالئم و نشانه ها به خودی 

خود به کار افتاد. صندوق عقب ماشین باز و جعبه ای پدیدار شد. مردها 

با رضبه ای کاملن هامهنگ کلنگشان را روی سنگ فرود آوردند و گوش 

به فرمان به انتظار ایستادند. آقای ویدون لبخند زد. مردها جلو آمدند و 

دستشان را برای گرفنت پاکت های سبز و سفید سیگار کاواال که مرد لبخند 

به لب پخش می کرد، دراز کردند. زمزمه های "ممنون آقا" به زبان آفریکانز 

به گوش رسید و او از خوشی شکفت، چرا که بارها گفته بود او را، آنطور که 

بوئرها ارصار داشتند نامیده شوند، رییس خطاب نکنند. این بار هیچ کدام از 

مردها اشتباه نکردند یا حتی به لکنت نیافتادند. با دیدن بازوان قدرمتندی 

که به سمتش دراز شده بود و هم زمان زمزمه های ساده ی تشکری که به 

البته  سپرد"،  به خاطر  باید  را  روز  "این  کرد  فکر  با خود  می رسید،  گوش 

بخت هم با او یار بود که خورشید با زاویه ی مالیمی می تابید و عرقی بر 

Brakwater .15 منطقه ای در استان کیپ شاملی
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پیشانی اش منی نشاند که ناگاه بلغزد و روی پاکت های سبز و سفید کاواال16، 

یا از آن بدتر روی بازوی خاک آلود کارگر معدنی بچکد که حتمن با انزجار 

رو خواهد برگرداند؛ از فکر چنین احتاملی دندان هایش را به هم فرشد.

بود و در آن حال خیلی  نگه داشته  را  بازوان منقبض جعبه  با  پدر که 

بلندقد به نظر می رسید، گفت: "ممنونم. من سیگار منی کشم آقا". کلامت 

نا به هنجار پدر آقای ویدون را از خلسه ی ناشی از هارمونی مطلق بیرون 

و  انگشت شست  بین  کاواال  صدتایی  بسته ی  به  خالی  نگاهی  با  کشید. 

باز می کرد،  را  این مردی که درها  اشاره ی پدر زل زد. محض رضای خدا، 

کجاست؟

باد داشت تغییر جهت می داد؟ رطوبت روی پیشانی اش نشست، قطرات 

کوچک و چابک در  هم غلتیدند و درست وسط پیشانی دانه ی عرق براقی 

تشکیل دادند که لغزید و صاف و عمود تا نوک دماغ پایین آمد و هامنجا 

به انتظار ایستاد. آقای ویدون پشت دستش را به نیمه ی پایینی صورتش 

کشید، انگار که یک دفعه احساس خارش کرده باشد، گونه ی چپش را مالید، 

و گفت: "خب، باید راه بیافتیم". جعبه ی سیگارها یک جورهایی در میان 

دست های آزادش فرود آمده بود.

ماندند  بودند، منتظر  داده  تکیه  به کلنگ هایشان  مردها هامنطور که 

و با بلند شدن صدای خرخر موتور ماشین، به زبان آفریکانز خداحافظی 

آهنگینی رس دادند. خوشبختانه آقای ویدون معنای این کلامت را می دانست. 

چرخ ها پیچیدند، سیگار برگی پشت شیشه ی عقب ماشین تکان خورد و 

همه ی اینها را ابری از گرد و غبار بلعید. مردها چشم هایشان را تنگ کرده 

و سعی کردند با نگاه ماشین را دنبال کنند. رس آخر، وقتی ماشین در افق 

زمزمه  به  یک صدا  بچه ها  برداشتند.  را  کلنگ هایشان  دوباره  شد،  ناپدید 

گفتند: "ایناهاش، داره میاد" این کار را با هر ماشینی که از دور پیدا می شد، 

می کردند. من برای دیدن پدر که قرار بود نرسیده به مدرسه پیاده شود، 

دویدم. از پشت بوته ها مرسدس را دیدم که راه افتاد. ابری از گرد و غبار 

16. Cavalla
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رقصان ماشین را بدرقه کرد. یک گله سگ ولگرد نژاد آملانی17 در فواصل 

انگار که در مسابقه ی  مختلف جاده به شکل منایشی پارس می کردند، و 

دوی امدادی رشکت کرده باشند، کنار ماشین می دویدند تا وقتی که به سگ 

بعدی برسند. من برای اینکه به قدم های بلند پدر برسم، یورمته می رفتم. 

از  دستم در دستش قفل شده بود. چشم هایش در میان صورت پوشیده 

گچ، مثل چشم های معدنچی ها رسخ شده بود. تکه ای سنگ گچ به من داد، 

سنگ را رو به خورشید آنقدر چرخاندم تا گوشه های کریستالی اش همچون 

هزاران ستاره در دل سنگ مرده درخشیدن گرفت.

مامان گفت: "چه زود متوم شد". کلامت مبهم و لحن متملقی که از پدر 

می خواست گزارشی کامل ارائه دهد.

پدر جواب داد: "عجیبه! آقای ویدون گفت معدن مثه یه کاسه تو زمین 

می مونه. کاسه مثه ماسه، نه مثه کوسه18. به نظرت درسته؟"

مامان اخم کرد. تا پیش از این فکر می کرد که این کلمه را درست تلفظ 

می کند. گفت: "معلومه، اون انگلیسیه. حتمن بهرت می دونه".

بعد، یک دفعه وسط حرف پدر که داشت جزئیات دیدار از معدن را رشح 

می داد، رو به من کرد و گفت: "خیال کردی از اینکه مثه یه گریکوای19 اهلی 

زیر میز چپیدی، می تونی قرس در بری؟"

ولی در پی انتقام گرفنت نبود. لبخند کنایه آمیزی گوشه ی لبش نشست. 

17. Brackhound
Bowl like hole, not bowl like howl .18 نویسنده در این نام گذاری از کلامت هم قافیه 

استفاده کرده، بنابراین در برگردان هم تالش شده که از کلامت فارسی هم قافیه استفاده شود. 

سفید پوست  مردان  نژاد  ترکیب  (عمدتن  رنگین پوست  نژادی  زیرگروه های  از  یکی   Griqua  .19

زندگی ای  ابتدا  در  گریکواها  جنوبی.  آفریقای  در  تسوانا)  و  کویکوی  قبایل  بومی  زنان  و  هلندی 

نیمه عشایری داشتند. در اواسط قرن نوزدهم برای رشکت در جنگ بین انگلیسی ها و بوئرها، توسط 

استعامرگران انگلیسی مسلح شده و با عقد معاهده ای، تا حدودی خود مختاری پیدا کردند. برای 

چند سال در مناطق تحت کنرتل خود زندگی می کردند و حاکمی از نژاد خودشان داشتند که او را 

کاپیتان می نامیدند. بعدها با فروش زمین هایشان به بوئرها از آن مناطق کوچ کرده و به گریکوالند 

رشقی رفتند. اما در نهایت پس از سال ها مناقشه میان بومیان و استعامرگران، استقالل خود را از 

دست داده و در مناطق مختلف پراکنده شدند. در باور عامیانه، تحت سلطه ی استعامر، گریکواها 

وحشی و بدوی خوانده می شوند.
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را که  نه کوسه." داشت متام کلامتی  "ماسه، کاسه،... و  زیر لب می گفت: 

قبلن از تلفظ آنها مطمنئ بود، دوباره تکرار می کرد.

می دانستم بر خالف بقیه ی ما، زمان زیادی منی برد که مامان کاسه را 

مثل ماسه تلفظ کند، به نرمی و بی هیچ لکنتی.



جان کلینکیز
شاید جان کلینکیز20، پرسعموی پدر، آنقدرها هم عجیب نبود. به هر حال 

یک تکه سیم از قرقره کنده بود و به جای کمربند از آن استفاده می کرد. 

منصفانه نیست مردی را رصفن به این خاطر که با مناعت شلوارش را با یک 

تکه سیم می بندد، در دسته ی عجیب و غریب ها گنجاند، مگر اینکه چنین 

سنگین همراه  قرقره ی  نتیجه  در  و  باشد  قرقره وصل  به  هنوز  کمربندی 

کمربند این طرف و آن طرف کشیده شود. یا به این خاطر که او نه قهوه 

می نوشد نه چای رویبوس21، یا چون به قوطی خالی عالقه ی وافری دارد.

به هر روی، این ها مجموعه چیزهایی بود که درباره ی او گفته می شد. 

این شایعات از روی بدخواهی نبودند. هیچ کس منی گفت که پاهایش چقدر 

الغر است، که دندان هایش زمانی سفید و ردیف بوده اند، که باید فالن کار 

و بهامن کار را بکند. من حتی پیش از این مالقات هم می دانستم که جان 

ارجاع  حاال  و  بود  کرده  کارهایی  زمانی  یک  کار خاصی منی کند.  کلینکیز 

به کارها یا حرف هایش همیشه در اشاره به گذشته بود. چون گذشته اش 

20. Jan Klinkies
Rooibos .21 یا چای رسخ، نوشیدنی حاوی تانین که در آفریقای جنوبی بسیار رایج است.
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در طول زمان جلو نیامده بود. قصه های قدیمی درباره ی جان کلینکیز به 

چند تصویر منفرد خالصه منی شد که جا را برای تصاویر تازه تر باز کنند. 

تصویر  دور  رنگی  زرورق  مثل  او  تازه ی  داستان های  که  نبود  اینطور  و 

اینجا و آنجایش را پوشانده باشند، تصویر قدیمی را  قدیمی تر پیچیده و 

کدر کرده باشند و زرورق پر رنگ تر به نظر برسد. اتفاقی که دو سال پیش 

از این رخ داده بود، سفت و محکم جای جای گذشته را درز گرفته بود و 

سبب فراموشی آن شده بود و حاال جان کلینکیز فقط به امروز فکر می کرد.

با  یا قهوه  نوشیدن چای  از  با سیم می بندد،  را  او شلوارش  که  خالصه 

بستگانش خودداری می کند و دیوانه ی قوطی حلبی های خالی است.

چین  مثل  چیزهایی  به  کردن  فکر  از  را  او  که  بود  همین ها  احتاملن 

و چروک  صورت، سالگردهای تولد، نگرانی در مورد تخم مرغ توی النه ی 

مرغ ها و یا وضعیت روحی اش معاف می کرد. طبعن کلیسا منی رفت، در 

و  می آسایید  و خشنش  زبر  کربیتی  مخمل  مبل  روی  را  یکشنبه ها  عوض 

هیچ کس اعرتاضی نداشت. نه اینکه نادیده گرفته شود. در بعد از ظهرهای 

غمگین و باد خیز، خواهر برادرها، خاله ها و دخرت عمو، پرس عموها مرتب 

ناله  و  آه  می ریختند.  هم  روی  را  عقلشان  و  می شدند  جمع  هم  دور 

می کردند و با شدت و حدت رس تکان می دادند و می گفتند هرچه نباشد 

خون خون را می کشد.

خالصه اینکه پدر سالی دو بار به مالقات جان کلینکیز می رفت که با 

سامجت ارصار داشت از حقیقت بنیادین پشت این مالقات ها ناآگاه مباند. 

دیدنش  به  خاصی  نظم  با  مالقات کننده ها  که  بود  شده  متوجه  احتاملن 

می آیند ولی اینکه آیا غلظت خون را به تناوب این مالقات ها ربط می داد 

یا نه، جای شک دارد، چون به همه به یک اندازه غرولند می کرد.

نگاهش به موازات بازوی باال نگه داشته شده ی پدر و دست پیش آمده اش، 

رس می خورد. اگر این ژست را به دست دادن ربط می داد، فی الفور آن را 

ندیده می گرفت. اگر منی دانستی دو سال قبل رس و وضعش چطور بوده، 

اینکه صورتش زیر آفتاب سوخته و چروکیده شده بود یا نه، اینکه موهایش 
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ژولیده بود یا شانه خورده، هیچ گونه کنجکاوی ای برمنی انگیخت. کاله لبه دار 

بود و دو  پایین کشیده شده  تا روی گوش هایش  به رس داشت که  پهنی 

چسب زخم پت و پهن روی دست چپش حاکی از آن بود که مالقات کننده ی 

قبلی خاله مینی بوده.

وقتی داشتیم به خانه اش نزدیک می شدیم، روی سنگفرش جلوی خانه 

ایستاده و به ما زل زده بود. بعد، وقتی پدر دستش را دراز کرد، از پله ها 

پایین دوید و پنجه ی گیوه هایش را جوری به زمین کوبید که انگار دستگاه 

هواشناسی است، چون بعد از آن رسش را به سمت آسامن گرفت و چیزی 

را از بر خواند که فقط می توانست گزارش هواشناسی رادیو22 از بادهای آن 

روز باشد. این به آن معنی بود که علی رغم وجود الیه ی گرد و خاکی که 

به ضخامت چند اینچ روی رادیوی آشپزخانه اش نشسته بود، هر روز صبح 

گزارش هواشناسی را گوش می کند.

از  عاری  کلینکیز  جان  خود  اما  کرد،  اعتامد  زنش  به  می شد  اگرچه 

جان  که  بود  گزارشی  تنها  هواشناسی،  گزارش  این  اگر  نبود.  فریب کاری 

کلینکیز سال ها قبل شنیده بود، و با علم به این موضوع تکرارش می کرد 

که برنامه ی نوبتی مالقات خانوادگی آنقدر گل و گشاد است که کسی از این 

مالقات تا مالقات بعدی، چیزی یادش منی ماند، برای زنش تعجبی نداشت. 

گذشته از آن آنقدر نامفهوم حرف می زد، آنقدر موقع قرقره کردن اخبار 

صدایش را در گلو می انداخت، که به سختی می شد جان کالمش را فهمید. 

حتی اگر متام طول روز گزارش هواشناسی را تکرار می کرد، کسی فرصت 

منی کرد صحتش را بررسی کند. تازه، صدایش آنقدر یکدفعه و غیر منتظره 

درمی آمد که وقتی کلامت از میان لبان تقرینب بسته اش سوت می کشیدند، 

باید گوَشت را سمتش می گرفتی. یا می خواست صدای باد را تقلید کند یا 

عمدن تالش می کرد کلامت را جوری تلفظ کند که قابل تشخیص نباشند. 

دلیل این کارش هرچه که بود، هر دو کار را با موفقیت انجام می داد.

SABC (South African Broadcasting Corporation( .22 رادیو و تلویزیون دولتی 

آفریقای جنوبی.
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شکننده ی  و  شفاف  آب نبات های  مالقات  نوبت  هر  در  که  بچه هایی 

خاله تروییدا23 را می مکیدند، عاشق او بودند. آب نبات هایی که یواشکی از 

توی قوطی حلبی داخل کمد درمی آورد و به دستشان می داد. ولی اینطور 

نبود که همه درباره ی تروییدا، زن جان کلینکیز، نظر مثبتی داشته باشند. 

حقیقت این بود که او عادت نداشت دروغ بگوید. بعضی ها شجاعت او 

را در ماجرای از دست دادن زمین به خاطر داشتند. اینکه چطور تسلیم 

اراده ی خداوند شده و ماجرا را نعمتی پنهان از سوی او می دانست، چرا 

که فکر می کرد این روش مورد پسند خداوند است.

اینکه چطور با صرب و حوصله صفحه به صفحه ی مدارک مربوط به نوار 

متعلق  مناطق  در  غیرسفید پوست ها  سکونت  "منع  قانون  و  زمین  غربی 

به سفید پوستان"24 را توضیح می داد و تفسیر می کرد و حتی معنی "سلب 

مالکیت" را در یک لغت نامه پیدا کرده بود، چون هر کاری را متام و کامل 

انجام می داد. در برابر همه ی اینها جان کلیکینز عادت آزارنده ی " نه" گفنت 

از  ادامه داد. ولی تروییدا نقشه می چید: برای خودشان بهرت است که  را 

آن مزرعه ی کوچک و به درد نخور بروند و با پول غرامت مزرعه، خانه ای 

در کیپ فلتس25 بخرند. و در حالی که به دست های زبر و خاکسرتی اش 

خراشیدگی  از  پر  کاج  چوب  میز  آن  که  می خورد  قسم  بود،  شده  خیره 

جدید،  جای  در  می گیرد.  سبزرنگ  مرمر  طرح  میز  یک  و  می سوزاند  را 

23. Truida
در  آپارتاید  دوران  در  که  زمین  مالکیت  به  مربوط  مجموعه قوانین   Group Areas Act  .24

آفریقای تحت حکومت حزب ملی و به منظور جداسازی مناطق سفید پوست نشین تصویب شد. 

اضافه  آن  به  متمم  چندین  میالدی  پنجاه  دهه ی  در طول  است،   1950 سال  مصوب  اولیه  قانون 

بخش  مجموعه قوانین،  این  اجرای  با  شد.  بازتصویب  دوبار   1966 و   1957 سال های  در  و  شده 

اندکی غرامت و  با دریافت  از اکرثیت غیر سفیدپوست زمین های خود را از دست داده و  بزرگی 

در جستجوی کار، مجبور به کوچ اجباری به مناطق دورافتاده و کمرت توسعه یافته شدند. زمین های 

سلب مالکیت شده در اختیار اقلیت سفید پوست قرار می گرفت.

Cape Flats .25 ناحیه ای بسیار وسیع و مسطح، واقع در جنوب رشقی منطقه ی تجاری کیپ تاون. 

این منطقه در طول دهه ی پنجاه میالدی توسط دولت آپارتاید به غیر سفیدپوستان تخصیص داده 

شد. بسیاری از غیر سفیدپوستان بعد از سلب مالکیت ناچار به کوچ اجباری به این ناحیه شدند. 

کیپ فلتس کامکان منطقه ای حاشیه نشین و کامبیش توسعه نیافته باقی مانده است.
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دستشویی شان داخل خود خانه خواهد بود، بچه   شان انگلیسی یاد خواهد 

گرفت و جان کار رشافتمندانه ای پیدا خواهد کرد، شاید پیشه ای یاد بگیرد، 

به مدرسه ی شبانه برود... به اینجا که می رسید، چشمش به فک آویزان و 

دهان باز مانده ی جان، که از هر وقت دیگری جدی تر بود، می افتاد و با 

دیدنش لکنت می گرفت. با این وجود حرفش را ادامه می داد- چون قبلن 

هم پیش آمده بود که فک و دهان جان آویزان شود، اما دوباره برگشته 

بود رسجایش- می گفت که می تواند در یک مغازه فروشندگی کند، با زنان 

شهری که کفش پاشنه بلند می پوشند، معارشت کند و کاملن معلوم است که 

بقیه هم همین فکر را می کنند و به خودش هم خیلی محرتمانه گفته اند، 

چرا که باالخره توانایی های دیگران را باید به رویشان آورد، حتی اگر ازشان 
دل خوشی نداشته باشیم.26

مورد  در  خانواده  همه ی  که  منی شد  سبب  اینها  هیچ کدام  این حال،  با 

یک  از  روشنش،  پوست  علی رغم  تروییدا،  باشند.  داشته  مثبتی  نظر  او 

کاری  موهایش  با  بروبرگرد  بی  و  می آمد  چند رگه  تیره پوست  خانواده ی 

می کرد که حالتی نایلونی به خود می گرفت. واقعیت این بود که همه ی 

اهل خانواده از اجاق پریموس اتاق پشتی و شانه ی فلزی و بوی شیرین 

و سنگین بریلیانتی که به ریشه ی مو می چسبید، خرب نداشتند.27 اما مدل 

می گرفت،  الگو  آن  از  احمقانه ای  شکل  به  تروییدا  که  فرانسوی  شینیون 

پشت  نازک  موهای  که  نبود  شکی  می کرد.  تایید  را  سوء ظن ها  همه ی 

Praise must be given where praise is due .26 (اشاره به یکی از آیات انجیل) 

27. در دوران آپارتاید، یکی از راه های تعیین نژاد معاینه ی ظاهر فیزیکی افراد بود: رنگ پوست؛ 

حالت بینی و لب ها؛ و جنس مو. مطابق برخی گزارش ها، در مواردی مامورین تعیین نژاد از فرد 

بسیار  سیاه  پوستان  موی  که  بود  این  عمومی  باور  دهد.  قرار  موهایش  روی  مدادی  می خواستند 

زبرتر و وزوزی تر از موی رنگین پوستان است؛ پس اگر مداد روی موها می ماند، شخص مورد نظر 

که  نظر می رسد  به  ثبت می شد.  (یا حتی سفید)  رنگین پوست  این صورت  غیر  در  و  سیاه پوست 

تروییدا سعی داشته با صاف کردن موها تبار خود را پنهان کرده و از تحقیر نژادی در امان مباند. باید 

توجه داشت که طبقه بندی »رنگین پوست« طیف وسیعی از شهروندان را در بر می گرفت، نه فقط 

کسانی که در خانواده ی خود نیاکانی سفید  پوست داشتند. آسیایی تبارها (که نیاکانشان از آسیای 

جنوب رشقی به آنجا مهاجرت کرده بودند) و یا کسانی که نژادی ترکیبی از چندین قبیله ی مختلف 

داشتند نیز رنگین پوست تلقی شده ولی مسلمن شان اجتامعی هم تراز با دسته ی اول نداشتند.
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گردنش را با شانه ی داغ محکم و با دقت، مثل ساقه ی گیاه به سمت باال 

جمع می کرد. به عبارت دیگر تروییدا ازدواج موفقی کرده بود و متاسفانه 

خانواده  بود.  کرده  وصلت  خودش  از  پایین تر  کسی  با  که  بود  جان  این 

اظهار نظرهای کینه توزانه ی پدر تروییدا در مورد لب پایینی جان را نادیده 

او گاهی وقت ها آویزان می ماند و فقط وقتی آب  پایینی  می گرفتند. لب 

دهانش جاری می شد، دوباره آن را جمع و جور می کرد. این اتفاق گاهی 

در مناسبت های مهم و به خصوصی مثل مهامنی کریسمس هم می افتاد.

خالصه، افراد خانواده در مورد تروییدا هم عقیده نبودند. پدر و دیگران 

شلوار،  ماجرای  مثل  تاسف باری  موقعیت های  گرفنت  نظر  در  با  حتی 

قوطی های خالی، امتناع از نوشیدن قهوه، شکسنت حریم خانه ی این زن و...، 

خیلی مطمنئ نبودند اینکه او شوهر رشعی و قانونی اش را ترک کرده، کاری 

غیر اخالقی نبوده باشد. رسوایی بیش از این، غیررضوری به نظر می رسید 

این  درنتیجه  به خانواده داشت.  بی احرتامی کفرآمیزی نسبت  از  نشان  و 

آمادگی را نداشتند که هر آنچه را تروییدا می گفت، باور کنند.

می  ول  دست به کمر،  هواشناسی،  گزارش  قرائت  از  بعد  کلینکیز  جان 

کمربند  آن  وجود  علی رغم  گل و گشادش،  خاکی رنگ  شلوار  چرا  چرخید. 

سیمی ابداعی همچنان از کمرش آویزان بود؟ واضح بود که قبل از بسنت 

سیم به تا خوردگی لبه ی کمر شلوار، آن را اندازه نزده و فاصله ها را یکسان 

تنظیم نکرده. یا حلقه ای به شلوار ندوخته که بتوان از توی آن سیم را رد 

کرد. در عوض پارچه ی شلوار را بی هیچ نظمی جمع کرده، سیم را دور 

کمرش کشیده و دو رسش را به هم گره زده. طوری که وقتی راه می رفت، 

دو رس سیم از جا درمی آمد و به هم می سایید و طبیعنت دیگران از اینکه 

دامئن دستش به شلوارش بود، گله داشتند. مثل کسانی که برای جلوگیری از 

راه افتادن مخاط بینی شان مدام فین فین می کنند و بعد در کامل تعجب 

یا حتی کیف دستی شان، یک  یا شلوارشان،  ژاکت  توی جیب  از  حارضین، 

بینی را توی آن  دستامل تر و متیز حسابی بیرون می کشند که محتویات 

خالی کنند. جان کلینکیز در مجموع نسبت به این مشکل بی اعتنا نبود. در 
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دوخت دور کمر شلوار درز کوچکی پیدا کرده بود و خیلی معقول انگشت 

کوچکش را به این جیب ابداعی قالب می کرد. ولی این کار چندان اوضاع را 

تغییر منی داد. با احتیاط، در حالی که یک انگشت کوچکش را خم کرده و 

به کمربند قالب کرده بود، ول می چرخید، طوری که به نظر هرکسی رفتاری 

بالقوه بی نزاکت می آمد.

پدر چکش و انرب به دست در اطراف می چرخید و پرچین ها را تعمیر 

می کرد و در آن لحظات عذاب آور، وقتی یک دفعه رس و کله ی جان کلینکیز 

از پشت یک بوته یا دیوار پیدا می شد، با چکش به این طرف و آن طرف 

از حضور هیچ کدام ما در  رضبه می زد. من معتقد بودم که روی هم رفته 

آنجا استقبال منی شود. ورود به خانه، اینکه شان خودت را پایین بیاوری و از 

روی حصاری که دورش سیم خاردار کشیده بودند، به زحمت بگذری، برایم 

زنگ زده  قوطی های  از  کوچکی  تپه ی  با  در  جلوی  بود.  تحقیر آمیز  کاری 

سنگربندی شده بود و برای ایمنی بیشرت کوهی از آت و آشغال های خانه را 

جلوی آن تلنبار کرده بودند. میزبان مان روی پله های سنگی خانه ایستاده 

بود و جوری از زیر کاله پهن و لبه دارش نگاهامن می کرد که انگار چگونگی 

استقبال از ما به این بستگی داشت که چطور از پس این مانع برمی آییم. 

سینه  به  او دست  که  آنطور  و  بود  مانده  جایش  زیبایی رس  به  شلوارش 

ایستاده بود، نشانی از آویزان بودن در شلوار دیده منی شد. بعد جلو آمد 

تا پدر را  متاشا کند که با بیلی که من از آن طرف حصار به دستش داده 

بودم، گودالی برای آشغال ها می کند. پدر با بیل کوه قوطی های فلزی را 

از جلوی در ورودی کنار زد. تنوع قوطی ها حیرت انگیز بود: کنار قوطی 

استوانه ای شکل و بلند ماهی پیلچارد28، قوطی بیضی شکل گوشت منک سود 

گوشه گرد  و  مستطیلی  قوطی های  بود،  افتاده  مختلف  اندازه ی  دو  در 

ساردین، قوطی های خپل و کوتاه شیر غلیظ شده و قوطی های دیگری که 

فقط می شد محتویات مرصف شده شان را حدس زد. چون برچسب هایشان 

به دقت کنده شده بود.

28. Pilchard
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این  پدر  اینکه  از  کلینکیز  جان  آیا  که  زد  حدس  منی شد  هیچ وجه  به 

خرت و پرت ها را با بیل کنار می زد، استقبال می کرد یا خشمگین می شد، آیا 

با اینکه این قوطی های دور ریخته شده در یک نقطه ی مشخص روی هم 

باال بروند، مشکلی داشت؟ حالت صورتش هیچ  تلنبار شوند و مثل منار 

نه  می نشست،  لبش  روی  رضایت  از  حاکی  لبخندی  نه  منی کرد.  تغییری 

دندان هایش را از عصبانیت به هم می فرشد. ولی من حدس می زدم که در 

ساخت این تپه های فلزی مالحظات زیبایی شناسانه ای در کار بوده باشد. 

قوطی هایی که پدر آنطور خشک و بی روح به گوشه ای می راند، احتاملن 

دانه به دانه رس جایشان چیده شده بودند، البد موقع چیدنشان چند باری 

عقب رفته بود و از دور براندازشان کرده بود، بعد دوباره آنها را چیده بود 

یا جایشان را تغییر داده بود. برای مثال، حفظ تعادل مسئله ی مهمی است؛ 

و  باعث رسنگونی همه ی سازه شود  اشتباه می تواند  با شکل  یک قوطی 

آن وقت باید دوباره قوطی هایی را که از جایشان در رفته اند را رسجای اول 

الگوی اولیه ممکن است در طول کار به مرور نظم و ترتیبش  برگردانی. 

را از دست بدهد و الگوی کاملن جدیدی شکل بگیرد. احتاملن فقط در 

رشوع کار، برای اولین پشته ی کوچک قوطی ها، عقب می روی و حاصل کار 

را متاشا می کنی که بسیار هم خوش آیند است. با این همه قوطی و این 

همه تنوع، پس و پیش کردن راس تپه یا شیب آن البد تا ابد طول می کشد. 

شاید دقیقن همین دغدغه بود که باعث می شد جان کلینکیز تنها از دور 

نظاره گر باشد.

ورودی خانه به رسعت متیز شده بود. کارهای زیاد دیگری اما باقی مانده 

بود. خاک دور سیب زمینی ها محکم نشده بود، جوانه های کلم بی رحامنه 

به همدیگر تنه می زدند تا فضای بیشرتی برای نفس کشیدن پیدا کنند، بز 

با بی حالی گوشه ای افتاده بود و به دارویی-چیزی احتیاج داشت و در متام 

این مدت جان کلینکیز در اطراف پرسه می زد، پای درخت به دقت زنگ 

یا تو  رفتگی قوطی ها یا دیگر عیب و ایرادشان را برانداز و بعد روی هم 

تلنبارشان می کرد. در ضمن اطراف ما می پلکید و از پشت بوته های تُُنک ما 
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را دید می زد، از آن پشت چشم هایش مثل چشم شغال می درخشید.

وقتی میزبان مان ناگهان به سمت ما آمد، پدر در حالی که دست و پایش 

یه  اوهوم.  اوهوم  "آها.  گفت:  و  کرد  صاف  را  گلویش  بود،  کرده  گم  را 

فنجون قهوه ی بوئری29 االن خیلی می چسبه. یه فنجون قهوه ی سنگین". 

"چیزیکهواسهبوئرگواراسواسهمنسمه"30.  غرید:  و  شد  قرمز  کلینکیز  جان 

مدام این جمله را تکرار می کرد، من فقط تا بار چهارم توانستم بشمرم، تا 

وقتی که جمله از فرط تکرار تکه پاره شده و فقط ترکیب "گواراسسمه" به 

گوش می رسید.

قرمز  نوشیدن چای  که  کنم. می دانستم  که چای درست  فرستادند  مرا 

کوه های  از  داشت  که  جعبه اش  روی  ارابه ی  تصویر  آن  با  را-  رویبوس 

دراکنسربگ31 باال می رفت- ترک کرده. آدمک های دور و بر کالسکه لباس 

بوئرهای مهاجر32 به تن داشتند، در نتیجه چای رویبوس برای جان کلینکیز 

بود-  محبوبش  خواهر  زمانی  که  سیسی-  گرچه  بود.  توهین آمیز  خیلی 

جوهر  چون  که  خاطر  این  به  بنوشد،  چای  این  از  که  می کرد  التامسش 

مازو ندارد برای دستگاه ادراری مفید است. این بود که من چای پنج گل 

زمینه ای  روی  گل  پنج  با عکس  برچسبی  روی جعبه اش  که  کردم  درست 

نقره ای داشت که اصلن توهین آمیز نبود و به چیز دیگری به غیر از اسمش 

ربطی پیدا منی کرد. مردها چای شان را بیرون خانه و زیر آفتاب نوشیدند. 

من چای ام را در آشپزخانه خوردم و آنجا را حسابی وارسی کردم که ببینم 

ماهیتابه های  و  قابلمه ها  اما  نه.  یا  می کنم  پیدا  رسنخی  یا  بی نظمی  آیا 

سیاه و سنگین، مثل همه ی آشپزخانه های دیگر، روی اجاق قرار داشتند. 

Boeretroos .29 در زبان آفریکانز محاوره ای به معنی قهوه است. (troos) در این زبان یعنی 

آسایش. به نظر می رسد Boeretroos یعنی چیزی که سبب رفع خستگی بوئرها می شود.

Whatcomfortsaboerispoisontome .30 چیزی که واسه بوئر گواراس، واسه من سمه.

Drakensberg .31 رشته کوهی واقع در رشق آفریقای جنوبی.

حدود  از  بزرگ"،  "کوچ  جریان  در  که  هلندی تباری)  (بوئرهای  طالیه داران   Voortrekker  .32

نیمه ی سده ی نوزدهم، برای خالصی از حکمرانان انگلیسی از مناطق خود مهاجرت کردند. گفته 

می شود که در طول مهاجرت بوئرها از ارابه به عنوان وسیله ی نقلیه استفاده می کردند که بعدتر 

تبدیل به منادی از این کوچ شده.
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لیوان های بزرگ لعابی از تیرکی آویزان بودند و زاویه ی قرار گرفنت لیوان ها 

با اندازه شان تناسب داشت. به تیرک دو-سه تار عنکبوت کوچک چسبیده 

بود. هیچ چیز جالب توجهی در آشپزخانه نبود. از آن گذشته، گرد و خاک 

خفه کننده ی برخاسته از روی زمین مانع کنجکاوی ام می شد.

از پشت پنجره آنها را می دیدم که روی زانو چمبامته زده و زیر آفتاب 

نشسته اند. صورت پدر از شادی غیر منتظره ی نوشیدن چای با جان کلینکیز 

کار  از  اسرتاحت دست  برای  که  -هنگامی  را  مردان  آیین  و  می درخشید. 

می کشند- به جا می آورد. چای شان را با رس و صدا و کاملن هامهنگ با 

هم هورت می کشیدند. در وقفه های کوتاه بین هر بار هورت کشیدن پدر 

سخاومتندانه مکامله ای یک طرفه را پیش می برد.

بد نیسنت. کی رسیدن؟" جان  "امسال سیب زمینی ها خیلی  پدر پرسید: 

کلینکیز چای را در دهانش نگه داشت و به پدر، که احساس وظیفه می کرد 

مکامله را ادامه دهد، زل زد و گفت: " ماه گذشته. هفته ی اول ماه پیش. 

رشط می بندم که قبل تر از اون نبوده".

چای شان را با فراغ بال و پر رس و صدا هورت می کشیدند، هامهنگ با 

هم. تا اینکه لیوان در آستانه ی لب جان کلینکیز متوقف شد: "به نظرت 

برای زمستون کافیه؟ فکر می کنم اون یه تیکه کوچیک خاک توی مرغدونی 

خاک  باید  می کنن.  استفاده  ازش  مرغا  که  خیلی وقته  بیاد،  کار  به  هم 

خوبی باشه، محصول خوبی می ده". در سکوتی طوالنی چای شان را مزمزه 

کردند. بعد پدر به آرامی رسی تکان داد و رس اظهارنظر را اینطور باز کرد: 

"احتاملن حق با توئه، اون مرغا به جا احتیاج دارن، بعدشم آره. برای یه نفر 

یا هرازگاهی شام یه خانواده، کلی سیب زمینی هست."

ولی  گرفت.  به دست  را  لقش  فرمان فک  کلینکیز  جان  لحظه ای  برای 

عذاب حاصل از چنین تالشی که می تواند آدم را وادار کند برای جا به جا 

کردن نقطه ی فشار رشوع به حرف زدن کند، دوباره در عرض چند ثانیه 

باعث پایین افتادن فک شد. یکباره با لیوانی که به دقت پیش رویش نگه 

داشته بود، راه افتاد.
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از  پر  "زمین  برگرداند، گفت:  آشپزخانه  به  را  لیوان چای اش  پدر  وقتی 

گرد و خاکه. باید رسگین اندودش کنیم." و از آنجایی که من دخرت هستم، 

منظورش این بود که من باید این کار را انجام دهم.

بتواند به رسگین گاو  ممکن است کسی وسواس داشته باشد و سخت 

دست بزند، اما ترکیب رسگین و کپه ی خاک رس که کمی هم خیس و آنقدر 

ویژگی های  از  بسیاری  شود،  بدل  نرمی  خمیر  به  که  باشد  شده  کوبیده 

شبیه  خیلی  نزدیک  از  بافتش  اگر  حتی  ندارد.  را  تازه  رسگین  ناخوشایند 

رسگین باشد. و وقتی آن را روی زمین می مالی، بنا به کاربردش تغییر شکل 

بشود  که  بود  امیدوار  می توان  نتیجه  در  دارد.  شیرین  بویی  و  می دهد 

مخلوط داخل سطل را با لذت میان انگشتان بازیگوش فرشد؛ که بتوان در 

ابتدا الیه ی قطوری از آن را روی زمین پهن کرد و رسخوشانه و بی هدف 

را  نازک شود و همه ی درزها  که  پهنش کرد  آنقدر  بعد  داد،  را شکل  آن 

و  اینجا  و  می دهی  فشار  را  ناهمواری هایش  دست  کف  با  بعد  کند.  پر 

آنجا روی سطح صاف پستی-بلندی های کوچکی می ماند. در نیمه باز مانده 

بود و اتاق که تازه رسگین مالی و خشک شده بود، به چمن زار رسسبز و 

حاصل خیزی می مانست که گاوها هرگز به چشم ندیده بودند.

کارم با زمین آشپزخانه متام شده بود. هنوز مقداری زیادی از مخلوط 

در سطل مانده بود. حیفم می آمد دور بریزمش. اگر آن را در نهر آب پایین 

رسازیری یا روی بوته های غنا می ریختم، هرجایی که بنا به اقبالش فرود 

می آمد را بدمنظره می کرد. فکر کردم می توانم آن را کف اتاق نهارخوری 

می آمده  کار  این  به  زمانی  بود.  نشده  استفاده  هرگز  اتاق  این  از  مبامل. 

که خاله های پیر با گوش های سنگینشان، در دورهمی های خانوادگی آنجا 

بنشینند و حاال این کاربری را از دست داده بود. روی نوک پا از آشپزخانه 

رد شدم و جای انگشتان پایم روی رسگین پشت رسم را دوباره صاف کردم. 

باید با دستگیره ی سه قفله ی در که مرا از ورود به اتاق بر حذر می داشت، 

می جنگیدم.

اتاق کوچک بود. در گوشه ی اتاق میز مربعی شکلی قرار داشت که از دو 
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طرف باز می شد. چهار صندلی متین و موقر در چهار گوشه ی میز فرو رفته 

بودند، پایه هایشان به هم می سایید و زیر میز مربع کوچکرتی شکل داده 

بودند. دو صندلی دیگر از هامن مدل صندلی های دور میز در گوشه های 

اتاق جا گرفته و وقتی از الی در به داخل اتاق رسک کشیدم با آنها روبرو 

هم  روبروی  مستقیم  می نشستند،  این صندلی ها  روی  نفر  دو  اگر  شدم. 

اتاق زانوانشان را کنار  با نزاکتی شایسته ی این  قرار می گرفتند و هرکدام 

هم قرار می دادند. سمت چپم، در گوشه ی چهارم اتاق، کمدی پا دیواری با 

ویرتینی شیشه ای قرار داشت که زمانی با وسایلی در خور موقعیتی ممتاز 

پر شده بود. هنوز سه وسیله ی وارونه یا یک وری افتاده در کمد رها شده 

بود، انگار که کسی بقیه ی وسایل را با عجله برداشته باشد و اینها جا مانده 

باشند. یک چینی سفید با نواری طالیی روی آن، یک نقاشی روی شیشه ی 

مات آبی و چیز دیگری که برقی نقره ای رنگ داشت و من در تاریکی اتاق 

منی توانستم تشخیصش دهم؛ شاید اینها متام وسایل توی کمد نبود؛ شاید 

باز هم تکه پاره هایی از چیزهای دیگری -بعد از آن جمع آوری دستپاچه و 

بی دقت وسایل- این طرف و آن طرف افتاده بود.

در  من،  کنار  سایه ای  فقط  شود.  رد  آشپزخانه  کف  از  کسی  نشنیدم 

آستانه ی در ظاهر شد و بعد با رسعت به سمت کمد دوید، بازوانش را 

به طرفین باز کرد، با حالتی شبیه به مسیح مصلوب. اما بر خالف مسیح 

پاهایش با کمی فاصله از هم قرار داشتند و رسش را کمی باال گرفته بود.

جان کلینکیز، پرسعموی پدرم، به هیچ وجه شبیه خود همیشگی اش به 

نظر منی رسید. بین پاهای درازش، درست زیر فاق شلوارش که  به ویرتین 

کمد چسبیده و شبیه حرف V برعکس بود، تکه کاغذی به چوب چسبیده 

بود. شکل یک ستاره و به رنگ طالیی کدر. اتاق را با سطلی که هنوز در 

ولی  آشنا می آمد  نظرم  به  کردم. ستاره  ترک  تاب می خورد،  راستم  دست 

وقتی برگشتم تا ببینم او در چه حالی است، متوجه شدم که کف اتاق با 

کف پوش طرح دار پوشیده شده، هامنطور که طبیعنت یک اتاق نهارخوری 

احمق  چقدر  باشد.  داشته  گاو  رسگین  به  نیازی  بود  بعید  و  باشد.  باید 



43

جان کلینکیز

بودم، و یادم آمد که آن تکه کاغذ اصلن ستاره نبوده، برچسب قوطی شیر 

غلیظ شده ی "صلیب طالیی"33 و شبیه ستاره بود.

پدر منتظرم بود. آماده ی رفنت بودیم. باد بعدازظهر بلند شده بود. اینطور 

نبود که همه چیز یک باره به خوبی پیش رفته باشد؛ سخت می شد گفت که 

همه چیز راست و ریس شده. درخت تقرینب تکان منی خورد، اما شاخه هایش 

زیر بار سنگین صدها قوطی وصل شده با تکه های سیم، خم شده بودند. 

قوطی ها تلق تلق می کردند و زوایای اشعه های کورکننده ی نوری که از آنها 

ساطع می شد، بی شک با قانونی معروف34 هم خوانی داشت.

33. Gold Cross
34. اشاره ی مجدد به قانون سلب مالکیت زمین که مسبب پریشان حالی، جنون و استیصال جان 

کلینکیز است.



وقتی قطار می آید
من از آن دسته دخرتهایی نیستم که پرسها دیدشان می زنند. خیلی وقت 

و  می اندازم  پایین  را  رسم  جمع  در  هنوز  اما  می دانم،  را  این  که  است 

رصفن  انگار  می پرد،  من  روی  از  آنها  نگاه  می پایم.  زیرچشمی  را  آدم ها 

چیزی هستم که مانع دیدشان می شود. باید از این قضیه خوشحال باشم؛ 

این چیزی  کنند.  را لخت  نگاهشان بی رشمانه دخرتی  با  پرسها می توانند 

است که ساری35 می گوید. وقتی پرسها با ساری حرف می زنند، ناخودآگاه 

دست هایش برای بسنت دکمه های ژاکت کشباف، به طرف گلویش بال بال 

می زنند. من هم این کار را امتحان کرده ام، با دستپاچگی با دکمه هایم ور 

رفته ام و نگاه معذب و رسدرگم  پرسها را تحمل کرده ام و در مواجهه با 

سوال "رسدته؟" رسخ شده ام.

جا دکمه ای های  سمت  به  دکمه ها  هدایت  عمل  این  قضا  از  می دانم 

چموش است که نگاه ها را به سمت پستان های ساری هدایت می کند.

فکر می کنم امروز پذیرای هر نگاهی باشم که بخواهد پیراهن پلی اسرتی 

را که حارض و آماده خریدمش، بر تنم تایید کند. انتخاب این لباس تردیدهایم 

35. Sarie
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را پایان نداده. لباس طرح راه راه عمودی سفید، خاکسرتی و سیاه دارد، از 

لبه ی اضافی آن نواری بریده ام تا جایگزین کمربندی کنم که البته به آن 

اعتباری نیست. با اینکه هوا برای ماه ژانویه به شکل غیرمعمولی رسد و 

فقط 18 درجه است، ژاکت کشبافم را نپوشیده ام. یکی-دوباری به دسته ی 

پرسهایی که با یک رادیوی بزرگ آن طرف تر ایستاده اند، نگاه انداخته ام. از 

رادیو صدای موزیک تند و رسزنده ای می آید که از میان همهمه ی صداهای 

اطراف به گوش می رسد. در خانه ی ما از موسیقی خربی نیست. پدر می گوید 

موسیقی حواس آدم را پرت می کند. با بی قراری روی سکو ایستاده ایم. قطار 

تاخیر دارد یا شاید ما زود رسیده ایم. بابا پشت به پرسها، که متواضعانه با 

او سالم وعلیک کرده اند، ایستاده است. شانه های پهنش جلوی دید مرا سد 

کرده، اما می توانم صدایشان را بشنوم که مثل چراغ های دهکده در جشن 

روز جمهوری می درخشد. پرسها به من نگاه منی کنند و می دانم چرا. من 

چاقم. پستان هایم بزرگ اند و علی رغم اینکه سینه بند فرنی ای می پوشم که 

رسباال نگه شان دارد، مثل نان وتکوک36 پهن هستند. بغضی در گلویم گیر 

کرده که دلیلش را منی دانم. البته هر از گاهی به خاطر چاق بودنم گریه 

می کنم ولی اشک، این بغض چسبیده به گلو را از جا منی کند. خوشحامل که 

بابا خیلی حرف منی زند. او را متاشا می کنم که تکه نخی از جیبش درمی آورد 

و با اضطراب دور انگشت اشاره اش می پیچد. از پایین همینطور می پیچد و 

می پیچد تا جایی که انگشتش را کاملن می پوشاند. دور آخر حلقه ای است 

که محکم نوک انگشتش را در بر می گیرد؛ دو رس نخ با گره هایی تقرینب 

نامرئی محکم شده اند. امیدوار است که با این بازی مرا رسگرم کند. قرار 

است بعدش نخ بازی کنیم و من دست هایم را مثل احمق ها در هوا نگه 

دارم تا نخ را از او بگیرم؟ از تالشش برای محافظت از من در برابر پرسها 

زجر می کشم؛ واقعن نیازی به تالش نیست.

چهارده  تولد  روز  صبح  منی داند.  چیزی  هیچ  جوان ها  درباره ی  بابا 

Vetkoek .36 نوعی نان سنتی آفریقا که به شکل گرد و برجسته قالب زده شده و در روغن رسخ 

می شود.
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سالگی ام، از سفر سوم پیدایش برایم نقل قول آورد که "تو با درد فرزندانی 

به دنیا خواهی آورد". از مدتی قبل خونریزی ماهیانه ام رشوع شده بود، 

یه سطل  غروب  "باید هر  گفت:  بگوید.  می دانستم چه می خواهد  پس 

نگه شون  آماده  بعد  ماه  برای  بشوری...  رو  پارچه ها  شب  و  بیاری  آب 

دار... همیشه آمادگی اش رو داشته باش... همیشه رسوقت رشوع منی شه. 

مادرت هیچ وقت خونریزی منظمی نداشت... راه های خداوندگار..." و چرخ 

دوچرخه ای که وامنود می کرد در حال تعمیر آن است، را کنار گذاشت.

چیزایی  یه  داروخانه ها  تو  االن  "ولی  کردم:  خطابش  رس  پشت  از 

می فروشن، دستامالیی که می شه بعد استفاده انداخت شون دور". با تردید 

به تپه های آبی رنگ در دوردست ها نگاه کرد و گفت: "آره، می تونی چند تا 

از اون دستامال رو برای مواقع رضوری نگه داری. همیشه براش آماده باش." 

و در حالی که دوباره نگاهش را پایین می انداخت، بی مقدمه گفت: "و حاال 

که خانم جوانی شدی، با پرسها بازی نکن، خطرناکه".

من هرگز با پرسها بازی نکرده ام. وقتی در مزرعه زندگی می کردیم، پرسی 

نبود که با او بازی کنم. دلیلش را منی دانم. خاطره ی پرسبچه ی کوچکی را 

به یاد می آورم که با انگشت پا روی شن ها سوراخ بزرگی درست می کند. با 

حرست به خانه ی کوچکی که روی ساحل شنی درست کرده ام، زل می زند. 

آفتاب  نور  زیر  و ظروفم  روی شان ظرف  که  دارم  قفسه هایی  خانه ام  در 

می درخشند و عروسک خوکم که یک پا ندارد، روی نیمکتی که از خاک رس 

ساخته شده، خوابیده است. در خانه ام آزادم که هر کاری می خواهم بکنم، 

حتی آن پرسبچه را برای بازی دعوت کنم. به قوطی کنرسو ساردینم که در 

آن دو تکه خاک رس زیر آفتاب می پزند، می بامل. برای قوری چینی جدیدم 

روی  صورتِی  رز  دسته گل های  آن  در  که  ساخته ام  سنگی  محفظه ی  یک 

قوری همیشه تازه می مانند. در حالی که هنوز به پرسبچه لبخند می زنم، او 

با مهارت شلنگ عجیب و غریبی از شلوارک خاکی رنگش بیرون می کشد و 

با یک چشم بسته، کامن زردرنگ شاش را به سمت قوری هدف می گیرد. 

یادم منی آید که قوری هیچ وقت دری داشته باشد.
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به  بعضی وقت ها  البته  منی دانم.  را  دلیلش  که  است  گلویم  در  بغضی 

خاطر چاق بودنم گریه می کنم. به خصوص بعد از شام، وقتی دندانه های 

زیپ دامن در تنم فرو می رود. اینجور وقت ها گریه کردن منطقی است. 

اما رس آخر، بارها و بارها در آخرین روز تعطیالت مدرسه روی این سکو 

ایستاده ام. من و ساری، با بابا و آقای بوتا37 که به طرف ابر بخار دست 

تکان می دهند و فریاد می زنند: "حسابی درس بخونین" یا "بچه های خوبی 

که  همین جا  ایستگاه،  تابلوی  سفید  و  سیاه  پایه های  زیر  اینجا  باشین". 

گیاهان گوشتی بی جان و خشکیده در پاییز، قبل از اینکه بهار از راه برسد 

تا به یک باره گل بدهند، در زمستان دوباره فربه می شوند. طوری که بابا 

خواهد گفت: "فصل ها زود می گذرن، خیلی زود زمین می چرخه و خورشید 

وارد برج رسطان می شه و تو دوباره میای خونه" یا "وقتی قطار تابستونی 

تو رو با مدرک پایان اولین سالت برگردونه، آلوورا تازه گل داده." و این طور 

است که زیر تابلوی ایستگاه قطار کلیپراند،38 جایی که بوته ی همیشه بهار 

با چشم های نگینی در همه ی طول سال زیر نور آفتاب چشمک می زند، 

چهار فصل مدرسه یکی پس از دیگری می گذرند.

اولین بغضم را پدر با زمزمه ای پرشور از بین برد: "باید این کارو بکنی فریدا 

کوچولوی من، باید. برای ماها این دور و بر دبیرستانی نیست و تو هم که 

منی خوای کلفت شی. دوست داری رخت های شسته شده ی خامنت رو پهن 

کنی و صدای تلک تلک قطاری رو بشنوی که سوارش نشدی؟" بعد یک بسته 

کشمش را رُس داد کف دستم. تصویر ترسناک کهنه های قاعدگی یک خانم که 

من باید بشورم شان، همچون مایعی رسخ رنگ در ذهنم چرخ خورد. از این که 

صدها مایل از خانه دورم سپاسگزارم؛ چیزهای زیادی هست که باید برایشان 

سپاسگزار باشم. یک روز ماشینی سفیدرنگ خواهم راند.

شور  اشک  و  می کشد  بیرون  جیبش  از  گوشت منک سود  تکه  یک  بابا 

که  زبانم،  زیر  غده های  روی  کنرتلی  هیچ  می نشیند.  پس  چشم هایم 

37. Botha
Kliprand .38 شهری واقع در استان کیپ غربی.
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مزه ی منک را پیشاپیش احساس می کنند، ندارم. چاقوی جیبی پدر سطح 

چاشنی دار و چروکیده ی روی گوشت را می برد و تکه ای گوشت چربی دار 

باقی می گذارد، خشک و براق جوری که مشتاقم روی لب هایم نگه ش دارم. 

اما در عوض، دندان هایم توی گوشت منک سود فرو می روند و آرام می گیرم. 

هرچیزی را که پدر می دهد، می خورم.

که  چیزی  هامن  کرده ایم.  رشوع  ذرت  پوره ی  با  را  روزمان  همیشه 

از زمین  را  معدنچی ها دو وعده در روز می خورند و تکه های سنگ گچ 

بیرون می کشند. چشم های پدر رس میز صبحانه می درخشد و به رسخی 

می زند: "چیزی تو بشقابت باقی نذار. باید بزرگ و قوی بشی. ما از این 

برای خوردن ندارن. مادرت الغر و رنجور  نیستیم که چیزی  گدابیچاره ها 

استخونای صورتت  تو که منی خوای  اندازه ی کافی غذا منی خورد.  به  بود، 

مثل این دهاتی های پاپتی39 بیرون بزنه. انقدر پرشون کن که مثل کدوتنبل 

ذرت  پوره ی  دوم  وعده ی  رصف  روز،  هر  بزنن."  برق  و  بشن  چاق و چله 

مدت هاست  من  که  منی داند  پدر  می کرد.  ارضا  را  فرمان برداری ام  عادت 

از اندامم متنفرم. دمل می خواست یک کدوحلوایی  بودم که روی پشت بام 

که  طوری  می کشیدم،  خود  به  یک رس  را  پاییز  آفتاب  همه ی  گذاشته اند، 

زیر آفتاب سفت می شدم، رنگ می باختم و می توانستم شیره ی پنهان در 

گوشت نارنجی رنگ و افروخته ام را بیرون بکشم.

یکی از پرسها سوت می زند. برمی گردم که نگاهش کنم و می دانم که 

این کار بابا را ناراحت خواهد کرد. دو دخرت با دامن های کلوش شبیه به 

هم از راه می رسند. آنها هم رادیوی خودشان را دارند که از آن موسیقی 

بوئری با صدای بلند پخش می شود. برای ما رس تکان می دهند و احتاملن 

برای محافظت از خود در برابر پرسها، نزدیک مان می ایستند. امیدوارم بابا 

نخواهد با من بلند بلند انگلیسی حرف بزند. از اینکه او را پدر خطاب کنم، 

اجتناب می کنم چون مطمئنم که دخرتها زیر صدای ناله ی آکاردئون که از 

رادیو پخش می شود، ریشخندم می کنند. حتمن می دانند که آن روز برای 

Hottentots .39 نامی تحقیرآمیز که به بومیان قبایل کوی کوی و سان اطالق می شود.
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خجالت زده ام،  من  و  می مانیم  ساکت  همه  ولی  نیست.  عادی ای  روز  ما 

بی آنکه توضیحی برایش داشته باشم. مردم راجع به ما چه می گویند؟ تا 

همین چند وقت پیش فکر می کردم که به من حسودی می کنند؛ البته بدون 

احتساب ظاهرم.

رادیوی شان  صدای  دخرتها  و  می کنند  سمت  این  به  اشاره ای  پرسها 

رو  بوئری  مزخرف  "اون  می زند:  داد  بلند  پرسها  از  یکی  می برند.  باال  را 

بده."  گوش  آمریکایی  و حسابی  درست  موزیک  اینجا  بیا  و  کن  خاموش 

مقاومت شان  باِد  به حرفش گوش می کنند.  می لرزم. دخرتها  به خود  من 

که  می اندازد  سفید پوستی  پلیس  به  پر اضطرابی  نگاه  بابا  است.  خوابیده 

روی سکوی درست و واقعی و سنگفرش شده و مخصوص سفید پوست ها، 

با شتاب باال و پایین می رود. دستامل کاغذی درمی آورم و گرد و خاک روی 

نواِر  این  را پاک می کنم. کار عبثی است، چون  کفش های واکس خورده ام 

سنگفرش نشده، که برایش هیچ لغتی به غیر از سکوی اشتباهی و نامناسب 

کار موقعیتی فراهم می کند که  این  از گرد و خاک است. ولی  پر  ندارم، 

بتوانم زیرچشمی آن جوانک ها را نگاه کنم.

را  رادیو  می کنند.  رقابت  هم  با  دخرت  دو  آن  توجه  جلب  رس  پرسها 

گرفته اند و بین خودشان دست به دست می چرخانند، طوری که دخرتها 

قرمزشان  دامن های   و  می دوند  طرف  آن  و  طرف  این  گرفتنش  پس  برای 

به  و  برداشته  موج  تی رشت شان  در  پوشیده  باالتنه ی  درمی آید،  رقص  به 

بازوان بلند و الغری ختم می شود که برای پس گرفنت رادیو دراز شده. مچ 

از گرد و  پاهایشان  پیچ می خورد.  باریک  بلند و  پاشنه های  پای شان روی 

از آنها با دست رورسی ابریشمی ای که از روی  خاک پوشیده شده. یکی 

رسش لیز می خورد را مرتب می کند، و یکی از پرسها با صورت پر از جوش، 

برتری اش را به رخ می کشد. رورسی را از رس دخرت می قاپد و صدای جیرینگ 

جیرینگ خنده به ناله بدل می شود.

"پسش بده... حق نداری ... مال منه و می خوام که پسش بدی... لطفن، 

وای لطفن"
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بازویش را برای محافظت از رسش باال برده و دستش روی موهایش پهن 

شده.

پرس با لحنی استهزاء آمیز می گوید: "دیگه پوشوندن رست فایده ای نداره. 

رورسی ت دست منه، می خوام رو رس خودم امتحانش کنم."

رگه های بغض و اشک صدای دخرت را نازک کرده، وقتی التامس می کند، 

خواری و خفت در صدایش احساس می شود. طوری که دوستش دلداری  اش 

می دهد: "مهم نیست، یه عامله از این رورسی ها داری. بهشون نشون بده 

که برات اهمیتی نداره." دخرت نگاه شامتت باری به دوستش می اندازد، اما 

گفته م،  بهت  هم  قبلن  نیست،  مهم  "واقعن  می دهد:  ادامه  همچنان  او 

موهات به اندازه ی کافی قشنگه. بذار هر کاری دلش می خواد با رورسی 

بکنه. اصلن بکنتش تو کونش."

به  دلداری  برای  که  دست هایی  و  کن"  "ومل  می کشد:  جیغ  دخرت  اما 

سمتش دراز شده اند را پس می زند. پرس قدبلندتری رورسی را می گیرد و در 

هوا تکان می دهد: "دستامل رستو می خوای؟ واسه چی می خوایش؟ هی! 

بیا بهمون بگو، واسه چی می خوایش؟ چی رو می خوای باهاش بپوشونی؟"

وقتی عمدن رورسی را آرام در هوا تاب می دهد، بلندی صدایش بقیه را 

ساکت می کند و صورتش در هم فرشده می شود. دخرت با عصبانیت به بازوی 

پرس پنجه می کشد، صورتش پشت آن یکی بازوی خم شده اش پنهان شده. 

تندبادی کوچک و ناگهانی مشکل را حل می کند، رورسی را از دست پرس 

می رباید و میان درخت های اوکالیپتوس رها می کند، نقش و نگار قرمز رنگ 

رورسی همچون شعله های آتش روی پوسته ی درخت زبانه می کشد.

ذره ای  بی آنکه  قد بلند  پرس  ولی  بشنوم.  را  حرف های شان  منی توانم 

ساکت  را  رس  لُخت  دخرت  دست،  و  رس  عصبانی  حرکات  با  باشد،  پشیامن 

می کند. دست هایش را که میان انبوه موهای فرفری اش می برد، دست های 

بررسی  را  وضعم  و  رس  می رود.  خودم  موهای  سمت  بی اختیار  هم  من 

بودم  پیچیده  بزرگ  بیگودی های  با  را  خیسم  موهای  قبل،  می کنم: شب 

تابانده  را دور رسم  آنها  بعد  از هم جدا کنم،  را  بتوانم رشته های مو  که 
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بودم  نایلونی کشیده  در طول شب رویش جوراب  بودم،  کرده  و خشک 

بعد محکم  بودم.  زده  وازلین  موهایم  به  کردن شان،  و صاف  نرم  برای  و 

موهایم را عقب کشیده بودم تا جلوی هر گونه احتامل فر خوردن را بگیرم. 

پدر دوست دارد موهایم را عقب بکشم. می گوید پیشانی باز و گوش های 

در معرض دید، نشان صداقت است. احتاملن یاد مادر می افتد که موهای 

صافی داشت، موهایی که برایش دردرسی درست منی کرد. اجازه منی دهم 

که  بلند قد  پرس  کنند.  اظهارنظر  موهایم  مورد  در  ژولیده  جوانک  مشتی 

موهای انبوه و وحشی دارد، برمی گردد و ما را نگاه می کند. فکر می کنم 

دارند راجع به من حرف می زنند. احساس می کنم بدنم دارد ورم می کند و 

از لباسم بیرون می زند، تکه پاره های لباس نوارهای عمودی ای هستند که 

روی پاهایم می افتند. باد حتمن موهایم را مثل کاله گیس بلند کرده و آن 

را همچون پرنده ای مرده و براق روی درخت اوکالیپتوس پهن خواهد کرد.

به نظر می رسد حال دخرتک رس لخت، بهرت شده باشد: با حالتی حاکی از 

تعقل رسش را باال گرفته.

سکوت را می شکنم: "چرا اون پرسه باید اینجوری با گستاخی ما رو نگاه 

کنه؟" بابا متعجب و آزرده به نظر می رسد: "احمق نشو. از این فاصله که 

منی شه تشخیص داد." ولی دهانش چروک می افتد. بعد رشوع به سوت زدن 

می کند، سوتی ناموزون و آزارنده.

می کند.  پایین  و  باال  را  قدم رو، سکوی مخصوص سفیدها  هنوز  پلیس 

در  هفته  در  دوبار  که  هستند  سیاه پوست ها  اینجا   در  حضورش  دلیل 

ایستگاه جمع می شوند تا قطار حامل تیم راگبی اسپرینگبوک40 به کیپ تاون 

را ببینند. منی دانم از اخبار ما مطلع است یا نه. شاید خدمتکارهای شان که 

روی لگن مخصوص لباس شسنت خم شده اند، لحظه ای برای رفع خستگی 

که  به گوش خانم هایشان  را  در گوشی وسبلوک41  داستان های  و  بایستند 

از گرما و بی حوصلگی کالفه شده اند، برسانند. این فکرها را رها می کنم و 

Springbok .40 بزرگرتین شهر منطقه ی ناماکاولند، واقع در شامل غربی آفریقای جنوبی.

Wesblok .41 یکی از حاشیه نشین های واقع در کیپ فلتس.
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به سمت پرسهایی برمی گردم که قطعن می دانند من امروز به مدرسه ی 

سنت ماری42 می روم. متام طول هفته، بزرگرتها روی حصار خم شده بودند، 

از رس تحسین آه می کشیدند "آره، آره" و به بابا چشمک می زدند: "شنتون 

پیرمرد باهوشیه، حسابی در حد و اندازه ی بوئرهاست" و به من می گفتند: 

"نشون شون بده فریدا، نشون شون بده که ما چی کارا می تونیم بکنیم". من 

با خجالت رس تکان می دادم. حاال به دست هایم نگاه می کنم، به پوسته های 

سمج و مهار نشدنی دور ناخن هایم، به ناخن های کلفت و کج و معوجم که 

برای عرضه کردن  که  است  آن چیزی  این همه ی  باریک منی شوند.  هرگز 

دارم، خیانت به نسل خدمتکاران.

خسته ام، چند قدم به عقب می روم تا روی چمدان ها بنشینم. ولی پدر 

نه فریدا. تحمل  از جا می جهد: "روی چمدونا  از چمدان ها  به پشتیبانی 

کیف  داشت  ارصار  پدر  متنفرم.  براق  چمدان های  این  از  ندارن".  وزنتو 

چرم مصنوعی بخریم، انگار که به اندازه ی کافی به خرج نیافتاده بودیم 

و مدعی بود که مردم از روی ظاهر آدم قضاوت می کنند. دمل برای کیف 

کهنه و خش افتاده ام تنگ شده و آرام آرام، انگار که این فکر باید از میان 

الیه های چربی تنم گذر کند، متوجه می شوم که دمل برای ساری تنگ شده 

و بغض در گلویم سفت و سخت تر می شود.

من و ساری همه ی این سفرها را همراه هم بوده ایم. به محض اینکه سوار 

قطار می شدیم، غم جایش را به هیجان می داد. روی صندلی سبز ترک خورده، 

به هم می چسبیدیم، رس این بحث می کردیم که کدام مان روی تخت باالیی 

تا می خوردیم،  می رفت،  به رسدی  رو  که شب ها  زمستان  و  بخوابد.  قطار 

در هم فرو می رفتیم و کنار هم روی تخت پایینی می خوابیدیم. وقتی در 

طول شب در کوپه ی جادویی مان تکان تکان می خوردیم، پدرهای مان کم کم 

محو می شدند و ما آزاد بودیم. حاال ساری یونیفرم آهار خورده ی دانشجویان 

پرستاری را به تن دارد، گواهینامه ی پایان دوره ی متوسطه، قاب گرفته شده و 

در اتاق پدرش آویزان است. برای خداحافظی با من نخواهد آمد.

42. St Mary School
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من و ساری هامن روز اول مدرسه پیامن دوستی بستیم. وقتی بی حوصله 

بودیم، با بافته های شق  و  رق موهای مان بازی بازی می کردیم؛ کتاب اول 

جوس.44  و  بودند.  خوانده  برای مان  خانه  در  را  سانی ساید«43  »روخوانی 

جوس در عرض یک هفته کتاب روخوانی را متام کرده و به ما پیوسته بود. 

بودیم که  ناگسستنی دخرتکان خندانی  در دست، رشته ی  هر سه، دست 

این طرف و آن طرف کشیده می شدیم، به ماجراهای روِور، جین و جان45 

در کتاب سانی ساید می خندیدیم. من اصلن منی دانستم که چاقم. جوس 

که من  و می گفت  زیبایش حلقه می کرد  دور دستان  مرا  بافته های موی 

خوشگلم، که بافته های مویم مثل رشته های سوسیس هستند.

جوس جسور و باهوش بود. همچون گردباد از یکنواختی بازی های تکراری 

درمی رفت و قوانین جدیدی اخرتاع می کرد. ما منتظر بودیم که از او دستور 

آرد  کیسه ی  از  که  زیر رسبندی  می داد  را رس  دستش  بعد جوس  بگیریم. 

رنگ شده درست شده بود و رسش را می خاراند. گوش های قهوه ای کمرنگ ش 

جسورانه  جوس  می زد.  بیرون  رسبند  زیر  از  آفتاب  اشتیاق  و  حرست  در 

ساعت ها زیر آسامن غرق ستاره، ایستاده بود که از میان ترک در، به دنیا 

آمدن بچه ی پنجم خانواده را دزدکی متاشا کند. در متام طول آن مدت، فقط 

یک بار از زور احساس درد روی برگردانده بود و بعد ستارگاِن صورت فلکی 

دارند  که  انگار  بودند،  کرده  عوض  را  جای شان  غربی  آسامن  در  شکارچی 

صندلی بازی می کنند. همه ی چیزهایی را که دیده بود برای مان تعریف کرد 

و ما به شیوه ی اخرتاعی خودش قسم خوردیم که هرگز بچه دار نخواهیم شد. 

جوس از همه ی آنچه که بزرگرتها فکر می کردند باید از ما مخفی نگاه داشته 

شود، خرب داشت. پدر می گفت: "بچه ی پدر سوخته، خیلی گنده تر از دهنش 

حرف می زنه، آخر و عاقبتش آشپزخونه ی یه خامنه." ولی الزم نشد از هم 

جدای مان کنند. وقتی جوس نه ساله شد، مدرسه را ترک کرد و خانواده اش به 

دهی نقل مکان کردند که پدرش آنجا در یک گاراژ کاری پیدا کرده بود. کمرش 

43. Sunnyside Reader
44. Jos
45. Rover, Jane and John
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در معدن آسیب دیده بود. جوس می گفت قرار است که ماشین بخرند؛ که 

حتمن در یکی از آن مسابقات برنده خواهد شد، می گفت مسابقه آسان است 

و فقط باید یک شعار رس هم کرد.

بعد نوبت نقل مکان ما بود. بابا برای متامی اجتامع رنگین پوستان نامه 

 نوشت، وقت هایی که فکر می کرد که من نگاهش منی کنم، ناخن هایش را 

می جوید و ساعت ها به علف زار خیره می شد. وقتی نامه ی رسمی از راه 

رسید، کلمه های درهم و برهم گویی که از قفس بیرون پریده باشند، در 

طوالنی ترین مونولوگ پدر جا گرفتند.

"جایی که باید بریم، خونه ها تنگ هم چیده شده ان، تنگ و ترش، حتی 

جا نداری پاتو دراز کنی. همه ی عمرم تو فضای باز زندگی کرده م و فقط 

تو خیابون های  نگاه همسایه هایی که  با  بوده.  ناظر اعاممل  خدا شاهد و 

تنگ همدیگه رو هل می دن و تنه می زنن چه می کنم؟ باد چطور تو حیاط 

پشتی این خونه ها بپیچه که بوی این همه آدمو با خودش بربه؟ کجا چیزی 

بوقلمون  و  دارن  احتیاج  جا  به  رشد  برای  کدوحلوایی  یا  هندونه  بکارم؟ 

حیاط جارو شده ای می خواد، که روی رد جارو طرح نقش و نگار پرهاش رو 

به رخ بکشه. چه باید کرد فریدا؟ چی قراره رسمون بیاد؟" و بعد، آرام ادامه 

پرده  پنجره ها  به  وسبلوک.  می ریم  کرد.  منی شه  کاری  خب،  "بسیار  داد: 

می زنیم و با نور برق رس می کنیم. یه گوشه ای هم برای گربه گیر میاریم، 

ولی اونجا خونه ی خودمون نخواهد بود. بیخودی که به من منی گن شنتون 

پیر باهوش. خون اسکاتلندی تو رگامه. در عرض پنج سال اونقدر داریم که 

بتونیم یه جای کوچیکی بخریم. یه خونه ی کوچیک با آجرای قرمز و جایی 

تا جوجه نگه داریم. حاال وسط علف زار  ببندیم و چند  بز  یه  بتونیم  که 

سینک دستشویی می خوایم چیکار؟"

"اگه نزدیک رودخونه  خیال پردازی به صدایش رنگ شادی می بخشید: 

باشیم، می تونیم یه تاالب هم داشته باشیم واسه نگه داشنت اردک یا غاز. 

تا مدت ها  ناماکاولند،47  تو  اینجا  بابام تو سوارتربگ46 همیشه غاز داشت. 

Swarteberg .46 منطقه ای واقع در جنوب کشور و رشق کیپ تاون.

Namaqualand .47 منطقه ای وسیع واقع در جنوب غربی آفریقای جنوبی و جنوب نامیبیا.
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بدون صدای جیغ و داد غازها خوابم منی برد. و شرتمرغ. هیچی مثه گوشت 

منک سود شرتمرغ که پُر از دونه ی گشنیز باشه، منی شه". بعد رضب آهنگ 

کنار رودخونه زمین  اجازه منی دن  که  ما  به  بابا،  "ای  آمد:  پایین  صدایش 

بگیریم. ولی مهم نیس. بهشون نشون می دیم فریدا. نشون شون می دیم. 

اندازه ی  به  می مونی.  نتی48  عمه  پیش  و  دبیرستان  می ری  دیگه  سال  تو 

کافی براش پس انداز داریم. خدا به آدم مغز داده واسه پول درآوردن، وقتی 

که  پاپتی49  دهاتی  یه مشت  پیش  برمنی گردی  برگشتی خونه،  دیپلمت  با 

رس دهکده، به صف دوال شدن. نه دخرتم، نه". یک تکه گوشت گوساله ی 

منک سود بیرون کشید و با چاقو چند الیه ی نازک از آن برید، الیه هایی که 

با لذت کف دست مان لوله می شدند.

انقدر  چرا  منی فهمیدم  واقعن  بستیم.  را  بندیل مان  و  بار  آشفتگی  با 

بی دلیل نگران است و از چه شکایت دارد. محل مخصوص رنگین پوستان 

دیگر  که  بود  معنی  این  به  برقی  چراغ  وجود  نبود.  افتضاح  هم  خیلی 

نیازی به متیز کردن چراغ های روغنی نیست و انتهای هر خیابان شیر آب 

وجود داشت. آنجا پرس هم بود. ولی بچه ها پشت رسم می دویدند و صدا 

می زدند: "خیکی. نون وتکوک خیکی". حتی بچه های کوچکرت هم. ساری 

محکم بازویم را می گرفت و می گفت که اینطور نیست، می گفت بچه ها به 

موهای بلندم حسادت می کنند. من باور می کردم و مغرورانه موهایم که 

خرگوشی بسته بودم شان را در هوا تاب می دادم. تا وقتی که پستان هایم 

بزرگ شد و فهمیدم که بچه ها راست می گفتند.

بلند  تخت های  روی  بود،  علیل ها خواهد  و  مریض ها  کنار  ساری  حاال 

بیامرستان خم می شود، آنها را تسکین می دهد و آرام شان می کند. ساری در 

یونیفرم سفیدی که چشم را خیره می کند و دور کمر باریکش کمربند پهن 

آبی بسته شده است.

اگر ساری اینجا بود، می توانستم با اطمینان از دو پله ی فلزی قطار باال بروم.

48. Nettie
Hottentots .49 ر.ک. به زیرنویس شامره ی 39.
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را  سکو  و  درمی آورد  را  پلیس  ادای  مو  به  مو  دارد  حاال  قد بلند  پرس 

را  کسی  عبوس  صورتک  صورتش  روی  انگار  می کند.  پایین  باال  قدم رو 

با  و  گیرد. دوستانش چمبامته زده اند  را دست کم منی  دارد که وظیفه اش 

آن  با  که  تکه چوبی  کمک  به  یکی شان  هستند.  صحبت  مشغول  جدیت 

روی شن ها چیزی می نویسد یا می کشد، نقطه ای را نشان می دهد. دخرتها 

تیرگی  مقابل  در  داده اند.  تکیه  اوکالیپتوس  درخت  به  و  کشیده اند  کنار 

تنه ی درخت، همچون ستاره می درخشند. دوازده فوت آن طرف تر رادیوها 

جدل  هم  با  آرام  صدایی  با  دارند  انگار  و  گرفته اند  قرار  هم  روبه روی 

می کنند. تنها هرازگاهی صداهای زنانه ای که به تلخی می خندند، بلندتر از 

صدای ماشین آالت به گوش می رسد.

پدر می گوید باید مسئول ایستگاه را پیدا کند تا از او بپرسد چرا قطار 

هنوز نیامده. به من فرمان می دهد: "با من بیا". به خودم جرات می دهم 

که تظاهر کنم این سوال است نه فرمان، اما از تالش برای نافرمانی خون 

به صورتم می دود.

که خسته  این  می رود.  پدر  و  می مونم."  منتظر  "نه، خسته م، همینجا 

نفس  همیشه  و  ندارم  چندانی  انرژی  مجموع  در  دارد.  واقعیت  هستم، 

آنکه  از  پیش  بی شک  زودرس،  مرگ  فکر  با  را  خودم  اغلب  می آورم.  کم 

تنها  با چمدان هایم  پیری بدل شوم، دلداری می دهم. وقتی  به خدمتکار 

می مانم، با بیهودگی این مفهوم مواجه می شوم. از آنجایی که همین حاال، 

همین امروز، چند روز بعد از تولد پانزده سالگی ام، خدمتکار پیری هستم، 

می توانم خیال مرگ زودرس را رها کنم. در هر حال فکر منی کنم که روحم، 

سبک و پر انرژی مثل دود چوب تازه بریده شده، به بهشت پرواز کند.

فکر  افتاده اش  شانه های  به  برود،  که  می کند  پشت  من  به  پدر  وقتی 

می کنم و از خودم می پرسم که آیا باید دنبالش بدوم یا نه. اما فکر دویدن 

خسته ام می کند. از یادآوری آن همه انرژی اش وقتی همین چند هفته پیش 

پرید توی باغ، دوباره جا می خورم. با دو دستش روزنامه ی دی بورگر50 را 

Die Burger .50 روزنا مه ای به زبان آفریکانز که از سال 1915 منترش می شود.
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در هوا گرفته بود و فریاد می زد: "فریدا ، فریدا. ما تونستیم. همه ش مال 

ماست، همه ی دنیا مال ماست."

مقابل  در  که  رنگین پوست  شامس  یک  درباره ی  بود  کوتاهی  گزارش 

معترب  مدرسه ی  نتیجه،  در  و  بود.  برده  را  دادگاه  آنگلیکان،51  کلیسای 

لحنی  با  مقاله  بود.  باز  هم  ها  غیر سفید پوست  روی  به  حاال  سنت ماری 

را ژستی توخالی و خرابکارانه  اتفاق  این  نارضایتی متام می شد،  از  حاکی 

دانسته و به دخرتان شامس هشدار داده بود که قرار نیست آنجا در پر قو 

باشند.

صدایش از زور هیجان گرفته بود: " تو بهرتین آموزش ممکن رو خواهی 

دید".

"هر سال کلی پولش می شه".	 

و 	  می شه  متوم  ماملزبری52  تو  َدرِست  امسال  نگو.  چرت 

فقط دو سال باید برای پیش دانشگاهی پول بدیم. واقعن، 

خدا رو شکر که فقط دو سال از درست مونده."

رک و روراست پرسیدم: "از کجا می خوای پول بیاری؟"

بخوای 	  اگه  احمق.  دخرته ی  پس اندازمون  از  معلومه، 

انقدر خنگ باشی، منی تونی بری مدرسه ی سفیدا. شنتون 

اونقدر پول داره که خرج بهرتین تحصیالِت تنها دخرتش 

کنه".

کمی تردید کردم و بعد پرسیدم: "ولی مزرعه چی؟" در نهایت چندان از 

وسبلوک خوشش نیامده بود. زمان حال را در تنظیف رویا می پیچید؛ آنقدر 

انگار روی  بود که  اندیشیده  به رویای دوردست و تحقق نیافته ی مزرعه 

چشم هایش مه نشسته بود.

یکی از ماهیچه های صورتش لرزید، بعد لبخند گشادی زد و گفت: "یه 

مرد هر جایی می تونه زندگی کنه، می تونه برای استفاده از همچین فرصتی، 

51. Anglican Church
Malmesnury .52 شهری کوچک در استان کیپ غربی.
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مثه خرگوش یه سوراخ بکنه و بره توش". از فرصت به دست افتاده برای 

دلیل  تنباکو  و  تنبلی  "جهالت،  داد:  ادامه  و  کرد  استفاده  سخرنانی  ایراد 

انحطاط مردم ما بوده. این وظیفه ی ما در پیشگاه خداست که وضعیت مان 

را بهبود ببخشیم، از مغزمان، از استعدادمان استفاده کنیم، نه اینکه آن را 

برای  باید  آمد.  برخواهیم  کار  این  از عهده ی  ما  نه!  بگذاریم.  بال استفاده 

فداکاری آماده باشیم تا از پس چنین فرصتی بر بیاییم."

چشامنش دور تا دور دیوار باغ چرخید، بعد در حالی که غر می زد که 

چرا مثل پشه زیر آفتاب، وقت تلف می کند، دوید داخل خانه و نامه نوشنت 

به مدرسه ی سنت ماری در کیپ تاون را رشوع کرد.

صدای  خواندم.  رمان  و  کردم  پنهان  نظرها  از  را  خودم  تابستان  متام 

خرچ خرچ بیسکوییت میان دندان هایم، همچون غرش طوفانی بود که از 

دوردست ها در راه است. چانه ام انقدر پر از جوش شد که داروهای پوستی 

مادام رز53 را با پست سفارش دادم. حداقل این یکی به قولش عمل کرد و 

به موقع رسید.

وقتی ساری از خوشحالی یا حرست اشک می ریخت، غافلگیر شدم. طوری 

که اشک خودم هم درآمد و روی صفحات کتاب »آموزش گام به گام التین 

ریچی«54 چکید. (پدر گفته بود در مدرسه به زبان التین دعا می خوانند و 

من باید بدانم برای چه دارم دعا می خوانم). شب ها، حفره ای در دمل ایجاد 

می شد که مثل موش گرسنه همه چیز را می جوید و من با رصف کلامت و 

افعال التین و بیسکوییت ایتسومور55 پرش می کردم. ساری گفته بود ممکن 

است آنجا پرسهای سفید را ببینم و در آن لحظه، در حالی که داشتم روی 

رصف فعل عشق ورزیدن کار می کردم، در خیامل نگاه پرسهای آنگلیکان 

کالسکه خم شده اند، و  روی  که  شاهزاده های دست نیافتنی  می دیدم،  را 

نگاهشان در اندامم که مثل کدو حلوایی زرد بود فرو می رود.

بیفتد،  اتفاقی  که  انتظار  این  در  پاییزی،  بی رمق  آفتاب  زیر  که  امروز 

53. Madame Rose
54. Ritchie’s First Steps in Latin
55. Eetsumor
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ایستاده ام، دیواری سخت و سنگی پیش رویم می بینم. باد الطبیب56 موهای 

بلوند خرگوشی و طنین خنده های نقره فام دخرتان رهگذر را بلند می کند و 

با خود به این سو و آن سو می برد. آنها مرا منی بینند. قرار است متام ساعت 

نهار را در دستشویی پنهان شوم؟

شاد تری  روز  بابا  برای  امروز  که  کنم  کاری  می توانستم  داشتم  دوست 

باشد اما منی دانم چطور. درست نیست االن دنبالش بدوم. خیلی دیر شده.

پرس بلند قد به طور نامحسوسی محدوده ی رژه رفتنش را گسرتش داده. 

می خواهد به پلیس نزدیک تر شود یا قصد دارد از غیبت پدر استفاده کند؟ 

به پاهایش نگاه می کنم، باال، پایین و صدای خرچ خرچ پاشنه هایش روی 

شن ها در گوشم منفجر می شود. نزدیک تر می آید و فکری مثل جریان برق 

از طول بدنم رد می شود و آن را به لرزه می اندازد. شاید دارد مشتاقانه مرا 

نگاه می کند و می کاود؛ اما من منی توانم نگاهم را از زمین بگیرم، در طول 

شلوار اتو نکشیده اش باال بربم و به او نگاه کنم. چشمم به چکمه های سیاه 

پلیس می افتد. هیچ کس منی تواند ادای او را درآورد. پاهای سنگینش مثل 

دو تنه ی درخت است که در آسفالت کف ایستگاه ریشه دارد. دستش را 

روی برآمدگی جلد اسلحه اش نگه داشته. وقتی هر دو برمی گردند، دیگر 

کنم.  مقاومت  پرس  پای  پاشنه های  خش خش  صدای  مقابل  در  منی توانم 

می شود.  متوقف  و  می کوبد  هم  به  را  پاشنه هایش  می گیرم.  باال  را  رسم 

چشم هایش به نشانه ی تحقیر غیر قابل انکاری باریک شده اند. به انگلیسی 

مشخصن استهزاء آمیزی به من سالم می کند. جیغ بی صدایی برای خرب کردن 

بابا از لب هایم خارج می شود و قبل از اینکه جواب بدهم، متوجه می شوم 

که پلیس قدم زدنش را از رس گرفته. صدای پرس عصبانی است و من در 

عجبم کجای لباسم او را دلخور کرده.

بی آنکه لزومی داشته باشد، می پرسد: "منتظر قطار کیپ تاونی؟" و من 

از  که  از  و خشک  شدید  بادی   ،Cape Doctor باد  یا   The Cape south-easter  .56

ابتدای بهار تا اواخر تابستان (سپتامرب تا مارس در نیم کره جنوبی) در طول سواحل آفریقای جنوبی 

می وزد. وجه تسمیه ی چنین نامگذاری ای این است که به باور عموم، این باد کیپ تاون را از آلودگی 

و طاعون پاک می کند.
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به نشانه ی تایید رس تکان می دهم.

"فردا قراره َدرستو تو مدرسه ی سفیدا رشوع کنی؟" حفره ای در شکمم 

دهان باز می کند و آرزو می کنم کاش بیسکوییت داشتم. جوابی نخواهم 

داد. "یه رسی هسنت که بین ریل ها دینامیت می ذارن و پرتاب شدن واگن 

می مونه.  پرنده ها  قفس  کردن  باز  مثه  می کنن.  متاشا  رو  هوا  به  سفیدا 

را  هوا  در  پرنده ها  شدن  پال  و  پخش  درازش  و  الغر  دستان  با  پششش" 

توصیف می کند. "شاید برای همینه که قطارتون نیومده"

بیاندازم،  رویش  را  خودم  می خواهد  دمل  می گوید.  دروغ  که  می دانم 

ناخن های کند و ضخیمم را در چشم هایش فرو بربم و آنقدر به مچ پاهایش 

لگد بزنم که بشکند. اما نجیبانه دست هایم را به هم قالب می کنم و جلوی 

اشک هایم -اشک هایی که هر لحظه ممکن است جاری شوند- را می گیرم.

از  یکی  بعد  میاد."  داره  »ِپ-َدرررر«  نیگا،  شد.  مستجاب  "دعات 

سمت  به  و  می چرخد  رسعت  به  می کوبد،  دیگری  به  را  پاشنه هایش 

دوست هایش قدم رو به راه می افتد.

برسه."  ممکنه  هرآن  راهه،  تو  "قطار  می گوید:  و  می زند  لبخند  پدر 

بازویش را می گیرم و دستم رس می خورد توی جیبش. با انگشت سیب زمینی 

پالسیده ای را ملس می کنم که برای تسکین درد رماتیسم با خود دارد.

می خندد و می گوید: "دیگه گوشت منک سود نداریم دخرتک". حفره ی 

توی شکمم به شکل خطرناکی بزرگ و بزرگ تر می شود.

باربرها  ازدحام آدم هاست.  از  پر  سکوی مخصوص سفید پوست ها حاال 

انعام دادن  برای  چمدان ها را روی چرخ شان می گذارند و مردهای سفید 

سیاه پوستی  دخرت  می گردند.  پنسی  شش  سکه های  دنبال  جیب شان  ته 

خامنش  می خورد.  تلوتلو  سفیدها  سکوی  روی  دست،  هر  در  چمدانی   با 

مهربان و خودمانی سالنه سالنه کنارش قدم برمی دارد تا از دخرتک که با هر 

قدم پس و پیش می شود، جلو نیافتد. بی آنکه نشان دهد قصدش تشویق 

دخرتک و دلگرمی دادن به اوست، وراجی می کند و بعد خم می شود تا یکی 

از چمدان ها را از دست دخرت که به وضوح از پس دو چمدان بر منی آید، 
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بگیرد. دخرت درشت استخوان است و بازوهای قوی و ساق های تراشیده ای 

انداخته؟  تلو تلو خوردن  این طور به  او را  دارد. داخل چمدان چیست که 

پیشبند آهارزده اش زیر کمرش تا خورده و کاله پیشخدمتی ِپرپّری کج شده. 

وقتی در انتهای سکو می ایستند، دستش را زیر لبه ی کاله می رساند و رسش 

را می خاراند. رسیع دستی به نرمه ی گوش قهوه ای کمرنگ ش می کشد. قلبم 

فرشده می شود. رویم را برمی گردانم و آن طرف را نگاه می کنم.

و  می کند  کر  را  گوشامن  دور  از  گوش خراشی  و  طوالنی  غرش  صدای 

پیش از آنکه به ما برسد، صدای جیر جیر زیری روی ریل ها شنیده می شود. 

وحشت همچون گنبدی شیشه ای دور رسم را فرا می گیرد، طوری که صدای 

می بلعم.  را  هوا  مایوسانه  و  می روند  عقب  اطرافم  و  دور  وراجی های 

ولی از حال نخواهم رفت. قطار سنگین و آرام آرام متوقف می شود و آه 

عمیقی می کشد، بدنم که انگار حفره ی گرسنگی تقرینب همه جایش را فرا 

گرفته، سبک بارانه به اطراف تاب می خورد، حتی وقتی که پدر با چمدان 

جلو می آید تا قدم روی پله ی قطار بگذارد. و وقتی که به طرف نرده ها 

قدم برمی دارم، چشامن ظفرمند پرس قد بلند را می بینم که کنار دروازه ی 

سفید رنگ ایستاده. کلامت فراتر از صدای ناهنجار ماشینی در حال توقف، 

متکربانه و پرنخوت روی زبانم می غلتند:

چرا بر و بر می کنی نیگام
نکنه من از جنس طالم؟57

  ”Why you look and kyk gelyk, Am I miskien of gold gemake?”  .57

شعری کودکانه و بی معنی که از تلفیق انگلیسی با کلامت آفریکانز ساخته شده.
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تامیتا،58 در حالی که به دیوار رو به رشق تکیه داده، برای رهایی از خارش پشت، 

شانه هایش را کش و قوس می دهد و مثل گربه به آجرها می مالد. چنین خارش 

ناگهانی و وحشتناکی باید نشان نحسی باشد. و در حالی که غرق فکر کردن به 

معنای این خارش و سامجت آن شده، انگار گوشت نافرمان کمرش با ردیف 

آجرهایی که حاال روی پشتش جا انداخته اند، در هم آمیخته اند. دلش لک زده 

برای آفتاب سوزانی که نقش این آجرهای نوی باریک را روی گوشت تنش داغ 

بزند و با حرارتش خارش را از بین بربد. هرگز به این هوای رسد و منناک کیپ تاون 

در زمستان عادت نخواهد کرد. همین روزهاست که تابستان رخ نشان دهد؛ 

چند روزی است که از آفتاب خربی نیست. و در مورد این خارش؛ چه کسی 

وقتی هیچ خربی از درد و ناخوشی جسم نیست، به درد و ناخوشی فکر می کند؟ 

درست هامن وقتی که اصلن به خارش فکر منی کنی، باید گوش به زنگش باشی.

با خودش غرولند می کند: "آخ! آدم نباس غر بزنه. امروز اولین روز بهاره، 

حتی اگه خیلی هم طول نکشه، انقده گرم هست که دیوار رطوبتو از جون 

آدم بکشه بیرون."

58. Tamieta
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فقط ای کاش می دانست این خارش نشان کدام نحسی است. چون هیچ 

باعث  یکرسه  اینها  همه ی  بگیرد؛  ندیده  را  چیزها  این  آدم  نیست  خوب 

آفتاب مردد  این  به  -راستی، دیروز  بود  اگر دیروز  دردرس می شوند. حاال 

نگاه نیانداخته بود و دل دل نکرده بود که قهوه اش را بیرون بخورد و به 

این دیوار قشنگ تکیه دهد؟- آره، اگر دیروز بود، می توانست وقتی اخبار 

ایستگاه اسپرینگبوک از رادیوی چارلی پخش می شد، از تعجب فریاد بزند. 

"خودشه، خارش پشت رس صبح یعنی قراره یکی رو ترور کنن."

و در حالی که دارد دانه های قهوه ی ته مانده در فنجانش را روی چمن 

زبر و خشکیده خالی می کند، یاد کاموای بئاتریس می افتد. قول داده بود 

بعد از کار به بلویل سوث59 برود و چند اونس کاموا که قبلن پیش پرداختش 

را داده بود، از مغازه ی ویلتون وولز60 بگیرد. شاید خارش نه نشان نحسی، 

که یادآور چیزی باشد: خارش باعث شد به آجرها فکر کند و آجرها او را یاد 

الگویی انداخت که در دستان ظریف بئاتریس است. وقتی دارد آجرهایی 

که از جا درآمده اند را دوباره توی دیوار جا می زند، با جدیت می خواند: 

"چهار تا گره بزن، یه دونه حلقه بنداز". رنگ کاموا انتخاب هوشمندانه ی 

بئاتریس برای پلیور کشبافی به رنگ آجر و مالت است. اوه، بچه اش حاال 

چه باهوش شده. با دست ها و البته کله اش می تواند تقرینب هر کاری بکند، 

چرا که اگر دست های آدم مهارت دارند، کله هم باید مهارت داشته باشد. 

این را فرستاده ی خدا گفته و درست هم گفته، چون همه ی اینها اعضای 

بدن یک آدم هستند.

کاری  روز  دردرسهای  برای  را  خودش  غذاخوری  سالن  در  حالی که  در 

دیوار جدید و قشنگ می افتد و  این  به آجرهای  آماده می کند، چشمش 

در کامل تعجب باید تصدیق کند که  آجر به هیچ وجه این رنگی نیست. 

این دیوار خاکسرتی متامیل به سیاه  واقعن، می شود گفت رنگ آجرهای 

و البته با رگه هایی از آبی روشن است، اما مسلمن قرمز آجری یا قهوه ای 

Belleville South .59 ناحیه ای در حومه ی کیپ تاون.

60. Wilton Wools
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نیست. خب، حداقل فقط مردم ما نیستند که در این مورد اشتباه می کنند؛ 

تا جایی که عقلش قد می دهد، مردم بی توجه بوده اند، یا علی رغم شواهد 

موجود فقط مزخرف می گویند. اما خودش را مالمت می کند که فریب این 

تداعی اشتباه را خورده. باید خیلی زودتر، وقتی نیازی به یادآوری چیزی 

نبود، متوجه بیهودگی این یادآوری می شد. و حاال درست در همین لحظه، 

خارش با شدت بیشرتی برمی گردد. تامیتا هرگز فکرش را هم منی کرد ممکن 

است کارش به جایی برسد که گوشت تنش از پوستی که آن را در بر  گرفته 

جدا شود: چنین خارشی حتمن باید معنا و مفهوم عمیقی داشته باشد.

وقتی رسش را باال می گیرد تا پشتش را بهرت بخاراند، اولین دانشجو را 

می بیند که در طبقه ی باالی کتابخانه روی صندلی مستقر می شود. هرگز 

در کتابخانه نبوده، اگرچه نزدیک ترین بلوک به کافه تریا است. اینجا، در 

طول این مسیرهایی که چهار ساختامن دانشگاه را به هم متصل می کنند و 

دولت به مردم ما اختصاص داده، هامن جایی است که یک روز بئاتریس در 

آن قدم خواهد زد، با کفش های پاشنه سه سانتی و کیفی که زیر بغل زده، 

از درهای شیشه ای گذر خواهد کرد. ولی بلندی دامنش به اندازه و آبرومند 

و  می پوشند  دخرتها  بعضی  تازگی ها  که  دامنی  این  مثل  نه  بود،  خواهد 

باالی زانو جمع می شود.

از پله ها به سمت کافه تریا باال می رود، صدای چارلی بلند  وقتی دارد 

تیکه تیکه  "تامیتا، گوشت گوسفندو  لحنی موزون می گوید  با  که  می شود 

از  رگه هایی  و  می آید  نخوتش  و  تکرب  به  که  دارد  صدایی  چارلی  کردم". 

متسخر در آن است که در گوش های تامیتا زنگ می زند، برایش جالب است 

که چارلی همچنان ارصار دارد او را دهاتی61 بداند. برای همین هم موقع 

حرف زدن مشتی کلمه ی انگلیسی می پراند، انگار تامیتا انگلیسی منی فهمد. 

"بذار فکر کنه اهل منطقه ی شش62 بودن، چیز مهمیه".

61. Plaasjapie
که  کیپ تاون  مرکز  در  چندفرهنگی  و  کارگرنشین  منطقه ای  شش،  منطقه ی   District Six  .62

در اوایل دهه ی هفتاد میالدی، توسط دولت آپارتاید به چند منطقه ی کوچکرت تقسیم و عملن از 

ساکنین قدیمی تر پاکسازی شد. این منطقه به عنوان مرکز فعالیت های فرهنگی و هرنی سیاه پوستان 
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روی صندلی ام  باعث می شود  پله ها  روی  تامیتا  انرژی  پر  جست وخیز 

بجنبم. گل و گشاد و پر رخوت به میز و صندلی تک نفره ام در طبقه ی باالی 

کتابخانه چسبیده ام و هیچ پیرشفتی، هرچند کوچک، در مقاله ای که باید 

دهم،  تحویل  دیروز  تا  بود  بنا  و  می نوشتم  دوربرویل«63  »تس  درباره ی 

نکرده ام. در صورت عدم تحویل مقاله، حق رشکت در آزمون پایان سال را 

نخواهم داشت. با این وجود حتی توان رشوع کردن ندارم. دیروز، همین 

موقع، وقتی داشتم دنبال بهانه ای برای تحویل ندادن مقاله می گشتم و از 

فکر مالقات با آقای ریتیف64 در اتاقش، واقع در راهروی مفروش دانشکده، 

میزبان  گوش  در  گوارش  دستگاه  انگلی  کرم  یک  می لرزیدم،  خود  به 

میزبانی که دست های  متقاعد کننده فش فش می کرد،  لحنی  با  یونانی اش 

لرزانش هنگام وارد آوردن رضبه ی مرگبار به نخست وزیر، برای یک لحظه 
از لرزش ایستاد.65

امروز زود رسیدم و از آنجایی که کرم انگلی منی تواند تا ابد نجاتم دهد، 

اینجا، در طبقه  ی باالی کتابخانه میان کتاب های بزرگ و قطور گیاه شناسی 

پنهان شده ام. در حاشیه ی این برگه ی خالی که اندازه ی استاندارد انگلیسی 

دارد، خطوط تر  و  متیز هندسی ای به شکل مثلث و متوازی االضالع کشیده ام. 

دمل می خواست می توانستم چهره ی  و  ندارم  پرتره کشیدن  در  استعدادی 

و رنگین پوستان شناخته می  شده و آثار هرنی بسیاری از دل آن بیرون آمده. دالیل رسمی دولت 

وقت برای پیش بردن سیاست کوچ اجباری و پاکسازی منطقه، از جمله جلوگیری از مناقشات بین 

نژادی میان اهالی منطقه و مبارزه با جرامئی نظیر قامر یا تن فروشی در محالت این منطقه بود. اما 

به باور بسیاری از ساکنین، دلیل اصلی اجرای چنین سیاست این بوده که دولت آپارتاید به خاطر 

نزدیکی این منطقه به مرکز شهر، بندر و کوه تیبل، چشم به ترصف زمین های منطقه داشته است.

Tess of D’Ubervilles .63 رمانی نوشته ی توماس هاردی.

64. Retief
نیز  65. روز ششم سپتامرب 1966 هرنیک فرورد، نخست وزیر دولت مستقر که به معامر آپارتاید 

رسید.  قتل  به  چاقو  رضبات  با  تسافنداس  دیمیرتی  توسط  کشور  این  پارملان  در  داشت،  شهرت 

پارملان  در  دفرتی  کارمند  عنوان  به  زمان  آن  در  که  یونانی-موزامبیکی،  سیاسی  فعال  تسافنداس 

زندگی  گوشش  در  که  غول پیکری  انگلی  کرم  کرد  ادعا  بازجویی ها  طول  در  بود،  کار  به  مشغول 

می کند، دستور این قتل را به او داده. دادگاه با تشخیص ابتال به شیزوفرنی، او را از مجازات مرگ 

معاف کرد.
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را  او  بتوانم  به تصویر بکشم. کسی که  کاغذ  این  را در حاشیه ی  ریتیف 

هربار  که  سواالتی  دهم.  قرار  عبث  سواالت  کالف رسدرگم  این  مخاطب 

فرار  و  می لولند،  درهم  کرم  توده ای  همچون  برمی دارم،  را  خودکارم  که 

آرمیده. درپوش  پدر، روبرویم  پارکر، هدیه ی ترشیفاتی  می کنند. خودکار 

آن بسته است و با من همکاری منی کند. دوباره نگاهی به جزوه ی ریتیف 

ببینم.  را  کارش  دفرت  نشدم  موفق  که  است  حیف  جهاتی،  از  می اندازم. 

جیمز، که او هم یک بار در وضعیت مشابهی بوده -البته به غیر از اینکه 

به خاطر مریضی مادرش، عذر موجهی داشته- می گوید رنگ پوست ریتیف 

از  که  (انگار  زردی می زند  به  بیشرت  بلکه  نیست.  اصلن سفید  نزدیک  از 

نارسایی کبد رنج می برد) و رگ های رسخ و نازکی دارد. و اینکه وقتی حرف 

می زند، دانشجویی که او را فقط رس کالس درس در سالن بزرگ آمفی تئاتر 

دیده، صدایش را به سختی به جا می آورد. از خودم می پرسم اگر به دفرتش 

راگبی باز،  ریتیف  وقتی  می ریختم؟  به هم  آنجا  را  چیزی  بودم، چه  رفته 

در آن اطاقکی که طراحی مدرن، کاربردی و مرتبی دارد، کلمه به کلمه از 

جزوه های درسی دانشگاه غیر حضوری ای که با دانشگاه ما همکاری رسمی 

دارد، رونویسی می کند، به زحمت می تواند پاهایش را دراز کند. احتاملن 

چسبیده به در، از پس دیوار شیشه ای احرتام و ترس، چیزی می گفتم. چیز 

موثق و قابل باوری که باعث شود در حالی که با همدردی و دقت حرفم را 

گوش می کند، پاهای بلندش را جمع کند و با صدای غریبی بگوید: "اصلن 

جای نگرانی نیست. من مسلمن متوجه هستم خانم... اِ...

می توانستم هر چیزی بگویم و از آنجایی که مرا منی شناسد -در واقع 

آورد-  نخواهد  خاطر  به  مرا  هم  بعد  روز  و  منی شناسد  را  هیچ کدام مان 

دانسنت این نکته که اصلن اهمیتی ندارد چطور دروغم را تحویلش می دهم، 

مایه ی مرست است.

در خودکارم را برمی دارم و از روی جزوه ی دیکته شده ی ریتیف می خوانم. 

وقتی جویده جویده انگلیسی صحبت می کند، انگار که دارد به کلمه ها نوک 

پیِش رویش  با رسهای خمیده ی دانشجویان  می زند و رسش در همراهی 
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تقدیر  این رمان درباره ی  ریتیف می گوید  پایین می رود.  و  باال  مثل کفرت 

است. این گفته به شکل اضطراب آوری ساده است، اما نه آنقدر ساده که 

به نظر من می رسد، اگرچه جایگزینی هم برایش ندارم. حقیقت این است 

که من همیشه موفق به فهم زبان پیچیده منی شوم. گرچه مسلمن از اصل 

داستان و قسمت هایی که در آن اتفاق جالبی می افتد، رس در می آورم. ولی 

حتی آن موقع هم منی توانم از چیزی که واقعن در جنگل ِچیس66 اتفاق 

می افتد، کاملن مطمنئ باشم.

جای  گسرتده ام،  رویم  پیش  را  وسکس67  پادشاهی  مستعمل  نقشه ی 

خط تای نقشه رنگ و رو  رفته و فرسوده است. دره ی رسسبز و حاصل خیز 

فروم ولی68 که پرسفونه69 جست و خیز  کنان از آن می گذرد، گل های بابونه 

او هیچ  و  می ریزند  اطراف  به  مچاله شده اش  پیشبند  میان  از  که  آالله  و 

اهمیتی به گل هایی که با صورت به زمین می افتند و رسنوشت محتوم شان 

مرگ است، منی دهد. این نوار سبز لگد مال شده ی روی نقشه، جنگل ِچیس 

است که خدا می داند در آن چه اتفاقی افتاده. مطابق با آنچه در جزوه ام 

کند؟  اغوایت  داری،  نفرت  او  از  که  اغوا شده. می شود کسی  تس  آمده، 

می شود درختانی که گذر زمان انبوهی از گره و پیچ و خم رویشان بر جای 

گذاشته، حظ زائد الوصف کهن را زمزمه کنند و امواج تیرگی تا آنجایی که 

گوشت تنت آب شود روی پوست تیره ی ران هایت موج بزنند؟ مسلمن من 

از این چیزها رس در منی آورم، ولی به خاطر تس بر خود می لرزم.

آن سوی این ساختامن های رنگ و رو رفته، که زیرنور نوپای بهاری همچون 

The Chase .66 نام جنگلی خیالی در داستان تس.

Wessex .67 منطقه ای باستانی در جنوب انگستان که تا پیش از اتحاد این کشور در اواخر سده ی 

دهم میالدی، در سیطره ی پادشاهی آنگلوساکسون بوده است.

68.  Frome Valley
Persephone .69 در اساطیر یونان دخرت زئوس و دمرت (الهه ی باروری و حاصل خیزی)، ملکه ی 

جهان زیرین و همرس هادس (خدای مردگان) است. در افسانه ها آمده یک روز که برای چیدن گل 

به دشت رفته، هادس او را که باکره بود، دزدید و با خود به زیر زمین برد. تس در اینجا به پرسفونه 

تشبیه شده.
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اشباح سوسو می زنند، ردیفی از انبوه درختان نسبنت بلند آکاسیای بیدی70 

و اوکالیپتوس نیلی71 است که محوطه ی پاک شده ی ساختامن های دانشگاه 

نگهبانان ژولیده به رسبازانی  این  اطرافش، متامیز می کنند.  بوته زار  از  را 

پشت  بوته زار  و  کشیده اند  صف  فرمان  به  گوش  که  می مانند  عروسکی 

تصور  می توانم  است.  رفته  پیش  مایل ها  تا  کیپ فلتس  در رسارس  رسشان 

کنم که شاخه های رسکش و چموش بوته ها رشد کرده و چون تار و پود 

به گیاهان خودروی زیر بوته می پیچند و با آنها یکی می شوند. می گویم 

تصور می کنم، چون هرگز از مسیر سیامنی این محوطه پا بیرون نگذاشته ام. 

حتی پیش می آید که در تابستان زوج ها دست در دست هم بیرون بروند 

و عشق شان را زیر گل های کرکی و زرد درختان آکاسیا به منایش بگذارند، 

ولی آنها هم بی شک هیچ وقت جسارت پا فراتر گذاشنت ندارند. می گویند 

جایی آن سوتر از ساختامن های اداری، که امروز پرچم نیمه افراشته بر فراز 

آن در اهتزاز است، ایستگاهی هست که قطارهای مسیر رفت و برگشت 

به کیپ فلتس چهار بار در روز در آن توقف می کنند. از آنجایی که ایستگاه 

دفرت فروش بلیط ندارد، اوباش متام روز را در آن سکوی مرتوکه می نشینند و 

با پاهای آویزان از روی ریل ها، علف دود می کنند. ولی حتی از این ارتفاع 

هم راهی که در میان بوته ها می پیچد و پیش می رود، پیدا نیست. دسته ی 

باید هر روز مثل طالیه دارها  استفاده می کنند،  از قطار  که  دانشجویانی 

راهی را بین گیاهان خودرو بکوبند و هموار کنند.

 به موازات عنوان مقاله، "تقدیر در داستان تس"، که باالی صفحه قید 

از ردیف واگن های قطار کشیده ام. منی توانم  شده، حاال طرح کودکانه ای 

تشخیص  هم  از  را  بد  و  بوده ام خوب  قادر  همیشه  کنم.  آغاز  را  نوشنت 

بدهم ولی این داستان مرا رسدرگم کرده و یادداشت های کالس هم کمکی 

منی کند.

قتل گناهی است که باید هر انسان رشیف و متمدنی را به خشم آورد.

70. Port Jackson
71. Blugum tree
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کتابخانه کم کم پر از آدم می شود. پرسی دوبار از پیش رویم رد شده 

حدس  ولی  نیستم،  مطمنئ  می گیرد.  هدف  خشم  از  پر  نگاهی  با  مرا  و 

می زنم دانشجوی علوم پایه باشد. بی شک جایی که اشغال کرده ام را متعلق 

را ترک کنم. شاید وقتی جای غریبه ای  اینجا  باید  به خود می داند. شاید 

می نشیند، منی تواند کار کند.

از پنجره جیمز را می بینم که کشباف زرد قناری اش را پوشیده، ژاکتش زیر 

بغلش لوله شده و برای رشکت در کالس انگلیسی به سمت ساختامن هرن 

یورمته می رود. باید از او جزوه بگیرم. جیمز دوست خوبی است؛ شبیه بقیه ی 

پرسها نیست. صدای زنگ ساعت نُه که از دور به گوش می رسد، لربیز جراتم 

می کند و جمله ی اول به انگلیسی سلیس روی صفحه نقش می بندد: پیش 

از ارزیابی نقش تقدیر در این رمان، باید به این سوال پرداخت که آیا تس 

گناهکار است یا خیر، آیا خطا از جانب اوست که بکارتش را از دست داده، 

شوهرش را فریفته و معشوقش را کشته است یا خیر."

آن  ندارم.  دادن  ادامه  توان  که  خسته ام  متهورانه  تالش  این  از  آنقدر 

بیرون، مسیرهای رفت و آمد خالی شده اند. دانشجویان سال اول انگلیسی 

در حال  زیر صدای  شانه های شان  و  نشسته اند  نیمکت هایشان  روی  االن 

دیکته کردن ریتیف خمیده شده. پرس عبوس با یک جلد کتاب قطور زیر 

به  که  نگاه ُمرصی ای  در  نهفته  نفرت  رد می شود.  مقابلم  از  دوباره  بغل 

من می اندازد، جای اشتباه باقی منی گذارد. با عجله وسائلم را جمع می کنم 

و پیش از آنکه به در خروجی برسم، پرسک از پشت میز در معرض دید 

میز و صندلی تک نفره  با بی رشمی روی  کتابخانه می جهد و چنان  وسط 

سکندری می خورد که از فکر جای گرم باسنم که هنوز روی روکش نازک 

صندلی مانده، رسخ می شوم. حتمن در طبقه ی اول، جایی که معمولن بین 

به  اینکه  به محض  اما  بود.  راحت تر خواهم  کار می کنم،  آشنا  چهره های 

پایین پله ها می رسم، تشنگی بی مالحظه ای مرا مستقیم به بیرون کتابخانه 

تامیتا روی اجاق  و به سمت کافه تریا می کشاند، جایی که قوری قهوه ی 

قل قل می کند.
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تامیتا زیر لب غرولند می کند: "هنوز آماده نشده". در قابلمه هایش را 

به هم می کوبد و چنان شیر آب را با فشار باز می کند که آب روی چارلی 

می پاشد. چارلی از جا می جهد و فریاد می زند: یا مسی! خاله جان! به خدا 

الزم نیست اینجوری کنی.

قیافه اش را طوری کج و کوله می کند که انگار سخاومتندانه منتظر قبول 

عذرخواهی است، اما رس تامیتا که روی سینک ظرفشویی خم شده، تکان 

منی خورد. چارلی طاقت سکوت را منی آورد و برای باز کردن رس بحث، با 

لحنی آشتی جویانه چیزی زیر لب زمزمه می کند و با اشاره به دری که به 

اطاق غذاخوری استادها باز می شود، می گوید: "اون یارو که اونجاست... 

اون یارو همین االن می گفت که مهندس معامر اینجا فرورد72 بوده."

تامیتا با حارضجوابی می گوید: "واسه اینکه به حرفای بقیه گوش می دی، 

تو  کارت  هیچ وقت  نکنی،  جمع  حواستو  اگه  می ره ها.  یادت  رو  سفارشا 

این غذاخوری منی گیره و پیرشفت منی کنی. ِمیامرو73 بی خیال شو؛ حرفای 

آدم های باهوش دخلی به تو نداره."

جدی  را  حرفه ای  توصیه های  این  می کند.  تحقیرآمیزی  خنده ی  چارلی 

منی گیرد، چون به باور او امکان ندارد گوینده از چاپلوسی کردن کسی که 

فالگوش حرفش ایستاده، به خود نبالد. پس حتی اگر برای گوینده به جای 

اشتباه-  دلیل  به  علم  -با  او  بیاورند،  کاری  خورشت  گوجه فرنگی  خوراک 

اهمیت چندانی به این موضوع نخواهد داد. گذشته از آن، او، چارلی، فقط 

یک بار چند هفته پیش در گرفنت سفارش اشتباه کرده است.

شمرده شمرده و با صبوری معلم واری می گوید: "می دونم شامها که تو 

دهات خونه هاتون رو با چوب و گل می سازین، نیازی به مهندس معامر 

ندارین، ولی اینجا تو کیپ تاون آدم های کله گنده ای هستند که طرح می زنن 

اینه که نخست وزیر  و نقشه ی ساختمون می کشن. حاال خالصه، منظورم 

کارای مهم تری داشته و اینو یه استاد دانشگاه باید بهرت بدونه. اون یارو 

Verwoerd .72 هرنیک فورورد نخست وزیر مقتول آفریقای جنوبی، ملقب به معامر آپارتاید.

73. تامیتا منی تواند کلمه ی "معامر" را درست تلفظ کند.
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استاده حتمن مال دانشکده ی االهیاته." با انگشتش جهت اشتباهی را نشان 

داده و در ادامه می گوید: "این اُبنه ای ها هیچی رسشون منی شه."

انگشتان تامیتا همچون منقارهایی حریص در ظرف خمیر فرو رفته و 

چشامنش به معجزه ی آرد و روغنی که به سختی در هم می آمیزند، خیره 

مانده. این مسلامن کفرگو که همین چند لحظه پیش شک و شبهه ی او در 

مورد ریشه ی لغوی "یا مسی"74 را برطرف کرده، منی تواند او را تحریک کند. 

آنها هیچ چیز درباره ی خدا منی دانند و بله، او وظیفه دارد به عنوان یک 

مسیحی از خدای خود دفاع کند. ولی این چارلی دیگر شورش را درآورده. 

را  مایع  آرام  آرام  باشد.  خودش  مراقب  حسابی  امروز  باید  برادرمان  این 

به چیز جدیدی  تبدیل  به متامی  اولیه اش  مواد  اینکه  از  و  اضافه می کند 

می شوند، در شگفت است. اما این شگفتی خیلی طول منی کشد. تارت شیر 

در  می کند،  رقابت  تارت های جهان  با همه ی  که  پف کرده،  و  گرد  تامیتا، 

دهان های بسیاری آب خواهد شد و این پایان کار است.

حرف های چارلی میان افکار تامیتا می پیچد: "...این واعظای خشک مغز 

که خرفت  انجیل خوندن  روز  متام  نشسنت  انقدر  میان،  کوه  از پشت  که 

او ساکت  نکند،  این پرسک اعرتاض  به بی حرمتی  تامیتا  تا وقتی  شدن...". 

نخواهد شد و تامیتا خسته از خواست پروردگار، آه می کشد. حتی لطف 

و پاداش هم رشط و رشوطی دارد. مثلن، وقتی آدم مجبور است متام شنبه 

را مثل برده کار کند تا بتواند برای یک روز اسرتاحت آماده باشد، فایده ی 

روز "سبت"75 داشنت چیست؟ وقتی اولین بار خدمتکاری در خانه ی خانم 

کار می کرد. همه ی  باید  را رشوع کرد، خدا می داند که چقدر  فان گران76 

سبزیجات باید شب قبل پوست گرفته می شدند، گوشت گوسفند باید در 

قابلمه نیم پز و خوراک لوبیا تقرینب کامل پخته می شد. و حاال در خانه ی 

74. تامیتا حاال متوجه شده که منظور از مسی "مسیح" است.

75. روز اسرتاحت، دست کشیدن از کار و انجام فرائض مذهبی. در متون مذهبی آمده که در روز 

هفتم آفرینش جهان، خداوند از کار دست کشیده و آن روز را مقدس نامیده است. مطابق فرامین 

مذهبی کار کردن در روز یکشنبه گناه است.

76. Ounooi Van Graan
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خودش در بوشول،77 باید متام شنبه را کار کند که یکشنبه روز اسرتاحتش 

باشد. آه، حارض بود هر کاری بکند که وظایفش در طول چند روز تقسیم 

شود و اتوکشی را برای یکشنبه بگذارد. اما به جای آن، باید حواسش به 

بئاتریس باشد که دست هایش به خاطر کار با میل بافتنی می خارد. وقتی 

کار  یکشنبه می نشینند و منی دانند چه  نهار مخصوص روز  و  کار  از  بعد 

کنند، دلش برای بچه می سوزد. خمیازه می کشد و چشم هایش را می بندد و 

از خدا قدرت می خواهد که بتواند در برابر میل بچه به بافنت چیزی مقاوم 

و بادوام بایستد. برای اینکه وقتی روز یکشنبه بافتنی می بافند، انگار خدا 

مستقیم به چشامنش زل زده. این وظیفه ی مقدس اوست که این بچه را 

از آتش سوزان جهنم دور نگه دارد، بچه ای که چون مال خودش نیست، 

مسئولیتش را دو برابر می کند.

اولین باری که به کلیپراند برگشت، دخرتخاله سوفی را رسخوش از الکل 

در  که  می خورد  وول  خودش  برای  اطراف  آن  هم  دوساله ای  طفل  دید. 

موهای فرفری و پرپشتش شپش ها بی رشمانه این ور و آن ور می پریدند. 

بچه را که به سختی تقال می کرد و دست و پا می زد، بین دو پایش محکم 

گرفت و به حساب تک تک شپش ها رسید. موهایش را در ردیف های بسیار 

محکم بافت که از پس سخت جان ترین شپش ها هم بر می آمد. بعد پوست 

رس بچه را با محلول ضد عفونی خیساند و بئاتریس کوچولو زیبایی حاصله 

از پاکیزگی را به جلوه گذاشت. و تامیتا دانست که، نه چندان بی شباهت 

به مریم باکره، به عنوان مادِر بر حق این طفل انتخاب شده است. او که 

رنج  و  حاملگی  دردرس  بدون  می توانست  می پرستید،  را  کوچک  بچه های 

زایامن، بدون آقاباالرسی که نفسش بوی تنباکو بدهد و دست های سنگین 

برای  حالی که  در  سوفی،  باشد.  بچه ای  صاحب  باشد،  داشته  مرطوب  و 

ناتوانی خودش اشک می ریخت، موافقت کرده و برای دو فرزند دیگرش 

هم خانواده ای پیدا کرد. این طور بود که با خالص کردن خودش از دست 

بچه هایی که دیگر توانایی مراقبت از آنها را نداشت، بر درستی این تصمیم 

77. Bosheuwel
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تامیتا، مبنی بر انتخاب بچه ای که دلش پیش او بود، صحه گذاشت.

هشت سال خوب و خوش در کنار بچه، گواه عاقالنه بودن این قول و 

بروند،  کلیپراند  به  این است که سالی یک بار  بئاتریس عاشق  قرار است. 

جایی  که سوفی جون با یک بغل هدیه انتظار آنها را می کشد. البته هدایا 

سوفی  اما  بخواهد،  دلش  شهری  دخرت  یک  که  نیستند  چیزهایی  همیشه 

حسابی بذله گوست و آنقدر با رس و صدا و پر تحرک داستان های جالبی 

این دخرتخاله اش  قهقهه می زنند.  از خوشی  که همه شان  تعریف می کند 

آنقدر زبان چرب و نرمی دارد و آنقدر حرف های گنده گنده می زند که 

فقط آدم را به دردرس می اندازد. هامن بهرت که به ده بچسبد؛ کیپ تاون با 

او رس سازگاری ندارد.

آن  پیش  کار  از  بعد  نیاورده.  برکت  جز  چیزی  خودش  با  بئاتریس 

خانواده ی وحشتناک انگلیسی در کیپ تاون -که پول خوبی به او می دادند 

اما هرگز نه با او حرف می زدند نه حتی با خودشان، مگر با صدایی خفه، 

انگار که کسی از اهل خانواده همین حاال مرده باشد- بخت در غذاخوری 

دانشگاه یو سی تی78 به تامیتا رو آورد، دیگر می توانست رسش را باال بگیرد 

و به عنوان شغلی آبرومند برای آدم هایی که مغزشان به خوراک نیاز دارد، 

آشپزی کند. او بود که آشپزخانه را همیشه متیز و بی نقص نگه می داشت، 

او بود که بدون ذره ای ارساف آشپزی می کرد و کوکش خطا منی زد؛ انتخاب 

او برای گرداندن غذاخوری دانشگاه جدید مخصوص رنگین پوستان کاملن 

به حق بود. اولین پرسی که در آشپزخانه وردست او کار می کرد، ساکت 

و مشتاِق خوشحال کردن و راضی نگه داشنت دیگران بود. اما این چارلی 

مثل خاری در چشم تامیتاست. از خود متشکر است و هیچ احرتامی برای 

آلونک79  درباره ی  مدام  بخواهد  باید  چرا  نیست.  قائل  خودش  از  بزرگرت 

مردمان روستایی حرف بزند؟ تامیتا نگاه پر از خشمی به دخرتی که آنجا 

نشسته، رسش را توی آن کتاب لعنتی اش فرو کرده و منتظر قهوه اش است، 

78.  UCT (University of Cape Town)
Pondokkie .79 رسپناه های ارزان و بدوی، معمولن از جنس حلبی، که در روستاها یا حاشیه ی 

شهرهای بزرگ ساخته می شود.
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می اندازد. این دخرت هم اهل روستاست. تامیتا پدرش را که در ده بغلی با 

ماشین رانندگی می کند، می شناسد. چه کسی در ناماکاولند کوچک80 هست 

که شنتون را نشناسد؟ دخرتک انگلیسی صحبت می کند ولی حضورش مانع 

از آن منی شود که تامیتا چیز شسته رفته ای به چارلی بگوید و او را رسجایش 

دارد  که  هامنطور  و  کند  رو  چارلی  به  تامیتا،  او،  که  است  االن  بنشاند. 

خمیری که زیر وردنه اش نرم می شود را ورز می دهد، او را با یک جمله ی 

آقای  این  به صورت  اخم  که  بنوازد، جمله ای  انگلیسی  و حسابی  درست 

انگلیسی ها  برای  کردن  کار  از  که  نبوده  اینطور هم  بیاورد.  همه چیز دان 

قائل  ارزش  آنها  برای سالح سکوت  که  آموخته  باشد.  نگرفته  یاد  چیزکی 

باشد و حرف های رسد و بی روح خامنش به آن مرد کیف به دست را به خاطر 

سپرده: "احمق ها با رس به جایی می دوند که فرشته ها می ترسند به آن پا 

بگذراند". وای که قیافه ی گیج و ویج چارلی پیش از آنکه وامنود کند معنی 

این جمله را دقیقن فهمیده، متاشایی است. وقتی پرسک با تخته ی پر از پیاز 

خرد شده اش از جا بلند می شود، انگشتان تامیتا مثل چوب خشک می شوند، 

اگر همین حاال جمله ای را که آماده کرده بگوید و پرسک فقط بخندد چه؟ 

درست  اما  بگذارد،  حال خودش  به  را  می توانست پرسک  اگر  می شد  چه 

وقتی چارلی می خواهد پیازها را توی ماهیتابه بریزد، تامیتا فریاد می زند: " 

باید ریزتر از این باشه". اشک حاصل از خرد کردن پیاز روی صورت چارلی 

روان است.

"ببین چه جوری اشکمو درمیاری تامیتا. این اشک سال های جوونی منه 

و اینجوری دیگه اشکی برای روز عروسی تو منی مونه. می گن قراره عروسی 

کنی، تامیتا. حاال این روز قشنگ کی هست؟"

انگار که  به سطح صیقلی موهای روغن خورده اش می کشد،  را  دستش 

و  صاف  موهای  با  چارلی  این  بگذارد.  منایش  به  را  برتری اش  دارد  قصد 

دماغ مثل خیمه اش از هر فرصتی برای تحقیر او بهره می برد. باید از او 

بخواهد که دست هایش را بشوید. هیچ کس دلش منی خواهد خورشتی با 

Little Namaqualand .80 بخشی از استان کیپ شاملی.
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طعم روغن بریل81 بخورد. اما پاهایش تیر می کشد و خارش پشتش دوباره 

رشوع می شود. خارشی که مثل هزاران چشمه ی داغ و جوشان عمیق است. 

آنقدر که واقعن منی تواند به چارلی وقعی بنهد. این اجاق خودش با ِجرم 

دست چارلی کنار خواهد آمد. این یک خارش معمولی نیست.

رو به چارلی می کند و می گوید: "باید دست بجنبونیم. همه ی کارای فردا 

رو باید امروز صبح متوم کنیم، واسه اینکه امروز بعد از ظهر به خاطر مراسم 

یادبود، کافه تریا تعطیله."

پرسک صفیر می کشد: "اووههو، من دارم می رم سمت خیابون هانوفر که 

برای لباسای کارناوال مون وسایل بخرم. هفته ی دیگه مترینو رشوع می کنیم. 

امسال گروه سیلور بلیدز82 همه ی جایزه ها رو به ما می بازه."

"ای خدا! منی دونم شام مسلمونا چه جوری  اعرتاض می گوید:  به  تامیتا 

می تونین روز اول عید برین به همچین منایشی واسه اینکه سفیدا بهش بخندن."

"بابا تامیتا، شام دهاتی ها هیچی منی دونین بابا. بهرتین قسمتش وقتیه که 

نصفه شب با اون لباسامون میایم بیرون. تا حاال نصفه شب تو شهر بودی؟"

می کند.  سکوت  تحقیرآمیزی  شکل  به  و  می پوشاند  را  صورتش  تامیتا 

چارلی ادامه می دهد: "نه، تو چراغ های خیابون آدرلی83 رو ندیدی که مثه 

ستاره های دست ساز چشمک می زنن. وای! انگار همه ی کهکشان داره تو 

درست همون  و  میان  در  صدا  به  زنگ ها  همه ی  بعد  می رقصه.  خیابونا 

موقع ماها با روغن پولیش سیاه از تاریکی می زنیم بیرون."

در حال رقصیدن به سمت تامیتا می آید، ران هایش را به هم می مالد و 

کف دستاِن ازهم بازشده اش را مثل موج در هوا تکان می دهد. تامیتا توان 

عقب نشینی  دستش  توی  چوبی  قاشق  با  وقتی  و  ندارد  کردن  بی محلی 

می کند، چارلی شوخ و شنگ زانوهایش را با دست می گیرد و نفس نفس زنان 

جای  همه  به  و  می گیریم  رو  سفیدا  همه ی  وقت  "اون  می رود.  کالغ پر 

صورتشون روغن سیاه می مالیم."

81. Brylcreem
82. Silver Blades
83. Adderly Street
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"من باید یه بابون احمق باشم که به این چرت و پرتا گوش بدم. کجا یه 

سفید به یه گله راکون اجازه می ده که حتی به صورتش دست بزنن؟ ممکنه 

تو آلونک به دنیا اومده باشم ولی بچه نیستم. بفهم."

می گم  "راس  کند:  باور  را  حرفش  که  می کند  التامس  تامیتا  به  چارلی 

یه جور  برقراره. می دونی،  که  برنامه خیلی ساله  این  تامیتا، راس می گم. 

سنته." بعد چاقویش را باال می گیرد و با جدیت ادامه می دهد: "فک کنم 

سفیدایی که میان اونجا، می دونن چه خربه و مخصوصن واسه همین روغن 

از  ما  وقتی  نفرشون  دو  یکی  حتمن  آره،  یعنی  ممکنه،  ولی  میان،  سیاه 

تاریکی می زنیم بیرون، قبض روح می شن."

تامیتا فنجان ها را بیرون می آورد و روی پیشخوان می چیند. واقعن توان 

گوش دادن به مهمالت این پرسک را ندارد و اگر این پرس منی داند که قرار 

است بعد از ظهر در مراسم یادبود رشکت کند، خب، مشکل خودش است.

رو به دخرت شنتون می گوید: "بیا، قهوه آماده ست".

در میان این صدای نا  به هنجار به هم خوردن فنجان ها و افتادن پشت 

رس هم چاقوها، بوی پیازی که جلز و ولز می کند و صدای بم و سنگین 

قل قل سوپ لوبیا، کار نوشنت مقاله نسبنت خوب پیش می رود. صدای آدم ها 

و  رس  با  چارلی،  و  تامیتا  خودمانی  زمزمه ی  و  هست.  پس زمینه  در  هم 

صدای آشپزخانه که در سوپ لوبیای محبوب دانشجویان و خوراک گوجه ی 

کارکنان دانشگاه مادیت می یابد، هامهنگ است.

داده ام.  ادامه  دیگر  پاراگراف  دو  با  را  مقاله  رشوع  برای  اولیه  فشار 

پاراگراف هایی که رسکشی می کنند و به سمت تربئه ی تس پیش می روند. 

آمد.  نخواهد  خوش  او  مذاق  به  این  و  منی آید  کارم  به  ریتیف  جزوه ی 

به  ده  ساعت  بی محل  زنگ  که  وقتی  تا  می رود  پیش  خوب  همه چیز 

وقتی مدل  از  اعالم می کند.  را  به دستشویی  زمان رفنت  و  صدا درمی آید 

موهایم  آرایش  برای  رضایت بخشی  راه حل  افتاده،  ور  فرانسوی  شینیون 

پیدا نکرده ام، گرچه جعد موهایم مثل همیشه شکننده است. خوشبختانه 
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همیشه می شود روی اسپری موی آمامی84 حساب کرد. انگشت هایم را زیر 

شیر آب خیس می کنم و به ریشه ی تاب دار و مجعد چرتی هایم می کشم، 

مه آلود  و  مرطوب  صبح  صافند.  کاملن  ریشه ها،  برخالف  که  چرتی هایی 

کیپ تاون برای موها خوب نیست. خدا را شکر آینه ی متام قدی این دور و 

بر نیست که شامتتم کند. با این حال احساس می کنم کمربند دامنم شل 

شده. بعد از اینکه برای آخرین بار به چرتی هایم که حاال صاف ایستاده اند، 

نگاهی می اندازم و َشستم را برای اطمینان بین پیراهن و کمربندم می کشم، 

برای ساعت اسرتاحت و قهوه آماده ام.

پرسهایی که معمولن ته سالن ورق بازی می کنند، پیشاپیش آنجا مستقر 

گرگی85  سوت  می شوم،  کافه تریا  وارد  دوباره  اینکه  محض  به  و  شده اند 

معمول شان را رس می دهند. خوشبختانه میز من درست جلوی سالن است 

و مجبور نیستم این ادای احرتام را تا ابد تحمل کنم. مسلمن دانسنت اینکه 

چند لحظه وقت گذاشنت جلوی آینه چنین سودی به همراه دارد، مایه ی 

دلگرمی است؛ اینکه قدم زدن خوشایند یک زن می تواند در حواس آنهایی 

که مجذوب ورق بازی شده اند، خللی ایجاد کند. رضبان قلبم تندتر می شود. 

دادن  ادامه  کنم.  چه کار  باید  منی دانم  نشسته ام،  آنها  به  پشت  اینکه  با 

انگار  دارند.  مذکر حس ششم  موجودات  این  است.  منتفی  قطعن  مقاله 

در حالی که رسشان گرم بازی است، می دانند یک دخرت کی تکان می خورد 

و لحظه ای فرصت لوله کردن لب ها و خارج کردن پر رس و صدای هوای 

از دست منی دهند، حتی اگر خم شده باشی که یک  از میان آنها را  داغ 

تکه کاغذ را از روی زمین برداری. حتمن دخرتهایی هم هستند که پرسها 

هرگز برایشان سوت منی زنند، اما فکر نکنم من چنین دخرتی را بشناسم. 

همه ی ما با درجات مختلف تعریف و متجید، از شیپور شادمانه زدن برای 

زیبارویان گرفته تا این تک سوت ها برای آنانی که جذابیت کمرتی دارند، 

برایت  کسی  چه  که  داری  را  دل مشغولی  این  همیشه  هم  بعد  آشناییم. 

84. Amami
Wolf whistle .85 سوت زدن به نشانه ی تحسین یا جلب توجه که معمولن از جانب مردان 

انجام می شود.
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سوت می زند، و از آنجایی که احتاملن منی توانی به طرف نگاه کنی -چون 

خجوالنه رست را پایین می اندازی یا رسد و بی روح به روبرویت زل می زنی- 

است  ممکن  گرفته ای،  لرزه ی رسخوشانه ای  سوت  ارتعاش  از  حالی که  در 

مجرای  در  چوب پنبه  مثل  که  توضیحی  غیرقابل  بغض  آزارنده ای،  سوزش 

تنفسی ات گیر کرده، احساس کنی. شاید آن که سوت می زند، پرس دهاتی 

مزخرفی است که موقع انگلیسی حرف زدن تته پته می کند و کاله پَردار به 

رس دارد... ولی سوت حامیتی گروهی احتامل وقوع چنین اتفاقی را برطرف 

می کند. آدم هرگز منی فهمد ستایش گر اصلی کدام شان بوده، پس بهرتین 

کار این است که نه نگاه کنی و نه حرفی بزنی.

از دیدن جیمز خوشحامل و پوشه هایم را کنار می زنم تا برایش جا باز کنم. 

اما جیمز یک فنجان قهوه می گیرد، کیفش را روی میز من می اندازد، سالم 

کرده و نکرده یک راست می رود ته سالن و به پرسها می پیوندد. معمولن 

چنین کاری منی کند، اما واقعن مهم نیست. پاهایم را دراز می کنم، کیف 

جیمز را تکیه گاه ساق هایم می کنم و پاشنه هایم را روی آن می گذارم. شاید 

باید دوباره پوشه ام را دربیاورم و سعی کنم بنویسم. ولی فایده ای ندارد؛ 

بقیه ی دانشجوها به زودی از راه خواهند رسید. در عوض، تصمیم می گیرم 

یک فنجان قهوه ی دیگر بخرم. افراطی در کار نیست؛ به جایش بعد از ظهر 

دیگر نباید قهوه بخورم. با سکه ی ده سنتی ام انقدر روی پیشخوان فوالدی 

ورق بازی  که  کسانی  بیداد  و  داد  این  می شوم  متوجه  باالخره  تا  می زنم 

می کنند نیست که مانع شنیده شدن صدای سکه می شود. هیچ کس سوت 

نزده است. آیا علی رغم اینکه دور کمرم در حال باریک شدن است، تبدیل 

به یکی از آن هایی شده ام که ارزش دو بار نگاه کردن ندارند؟

مویرا86 که وارد کافه تریا می شود، برای یک لحظه در آستانه ی در میان 

چارچوب توقف می کند و پلک می زند، چون آفتاب دوباره در آمده. یکی 

از آن روزهای اول بهار است که خورشید قایم باشک بازی دیوانه واری راه 

انداخته و گردش چهار فصل سال را می شود در یک روز دید. حاال مویرا پس 

86. Moira
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از تابش خیره کننده ی آفتاب آن بیرون، در تاریکی سالن پلک می زند. ورود 

همراه با سکوتش مرعوب کننده است. هرگز پیش نیامده که مویرا بدون 

هیاهوی سوت و رضب گرفنت رسیع پرسها روی میز به این سالن پا بگذارد. 

لحظه ای تردید می کند، گویی هرم هوای داغ تنها منبع انرژی جنبشی ای 

بوده که پاهای دلپسند و خوش تراشش را به حرکت وا می داشته. زیبایی 

موهای  ظریف،  و  تراشیده  اندام  صاف،  پوست  ندارد.  بحث  جای  مویرا 

قهوه ای و براق.

حالتی  با  انگار  است،  نگرانی  و  اضطراب  از  پر  چشم هایش  االن  اما 

و  می دهم  تکان  دست  برایش  طوری که  باشد،  معلق  هوا  در  نامطمنئ 

صدایش می زنم. پاهایش تاب می خورند و به حرکت در می آیند، پای چپش 

من  سمت  به  را  خودش  ماهرانه  و  می آید  فرود  زمین  روی  اطمینان  با 

می کشد. با صدای بلندی زمزمه می کنم: "قهوه یا چای؟" و به میزی اشاره 

می کنم که پوشه هایم روی آن است. مثل آدم آهنی تغییر جهت می دهد و 

به چابکی به سمت صندلی می رود.

می پرسد: "اینجا چه خربه؟ جیمز کجاست؟"

این دوستی  پذیرای  یاد گرفته ایم که  ما می نشیند.  کنار  جیمز همیشه 

گهگاهی و بافاصله از جانب پرسها باشیم؛ با این حال، رفتار امروز جیمز 

تاریک  قطعن خائنانه است. چرا بی هیچ توضیحی رفت آن ته و به دژ 

پرسهایی ملحق شد که داشتند با دقت چیزی را روی میز متاشا می کردند؟ 

واضح است که رسگرم ورق بازی نیستند. یک نفر که ما از اینجا منی توانیم 

او را ببینیم، با صدایی آرام حرف می زند و بعد مشتی روی میز می کوبد. 

حرارت صداها باال می گیرد. جیمز را می بینیم که خود را از حلقه ی داخلی 

پرسها بیرون می کشد، روی پشتی یک صندلی می نشیند و رسش را تکان 

می دهد، اما به سمت ما نگاه منی کند.

حاال کافه تریا پر از آدم است. صف بلندی برای قهوه درست شده در 

می شوند،  مستقر  جدایی  میزهای  پشت  دست  به  قهوه  دخرتها  حالی که 

جمع  به  و  می شوند  کشیده  سالن  ته  سمت  به  غریزه  برحسب  پرسها 
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تاریکی ردیف نشسته و پچ پچ می کنند. مویرا  مردانی می پیوندند که در 

به هم ریخته و هیجان زده است. راجع به چه چیزی حرف می زنند؟ با دقت 

به  دیگر  جمع شان  هستند.  نامفهوم  کامکان  صداها  اما  می دهیم  گوش 

اندازه ی قبل منسجم نیست. بیش از حد بزرگ است، طوری که گروه های 

کوچکرتی در میان شان تشکیل شده که با صدای ناهنجاری غرولند می کنند، 

کسی به متسخر می خندد و آقای جانسون با صدایی گرفته و خش دار بلندتر 

آقای  می کند.  جمع  یک جا  دوباره  را  پراکنده  گله ی  این  خنده،  صدای  از 

جانسون دانشجوی سن و سال داری است که در دوره ی جوانی کار سیاسی 

می کرده و حاال قیافه ی داغدار کسی را به خود می گیرد که منی تواند مرگ 

جنبش را باور کند.

چیز  به  راجع  دارن  اگه  پیش شون.  بریم  باید  نظر  "به  می گوید:  مویرا 

مهمی حرف می زنن، پس به حال ما هم اثر داره، باید بریم و ازش رس در 

بیاریم".

مضطربانه اعرتاض می کنم: "اوه، نه". فقط می توانم لحظه ای را تجسم 

کنم که با حرکات آهسته و قدم های سنگین همچون فیل از عرض سالن رد 

شوم، در حالی که ران هایم به سنگینی به هم می سایند. سکوتی مرگ بار که 

فقط صدای خش خش جوراب شلواری نایلونی پای چپ که به پای راست 

می مالد و بعد پای راست که به پای چپ می مالد، آن را می شکند، پیش 

از  پر  و  بلند شود  انسانی  باروی  آن  ریه های  از  مبهم  آن صدای  آنکه  از 

ارتعاش در گوشم زنگ بزند. دامنه ی این صدا را تشخیص منی دهم؛ می شود 

با حرکات آهسته صدای سوت را معوج کرد؟ منی توانم آن صدای قدیمی و 

آشنا، آن گام و طنین را به خاطر بیاورم. آزمندانه فکر می کنم روزی ماشینی 

را ترجمه کند، آن را روشن و واضح  ساخته خواهد شد که صدای سوت 

یا...  متجیدآمیز...  بدهد:  بیرون  و  کند  چاپ  ابهام  بدون  قالب صفتی  در 

استهزاء آمیز؟ یک ماشین کوچک و جمع و جور که صدا را با اطمینان کامل 

جذب کند -هامن کاری که من کرده ام. و بتوان به راحتی در جیب حملش 

کرد. معنی سوت باید قابل شنیدن و قابل اندازه گیری، در گام صدا نهفته 
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باشد؛ وگرنه بی تردید هرگز منی توان آن را چیزی جز یک صدا، عبارتی برای 

بیان زمان در نظر گرفت. از کجا همیشه آنقدر مطمنئ بودیم که این سوت 

بر تحسین و متجید داللت دارد؟

"اگه بهشون نزدیک بشیم، سوت می زنن"،  تا وقتی که می گویم  مویرا 

مصمم به رفنت است. دوباره روی صندلی می افتد و با بی حالی روی دامنش 

که باالی زانو جمع شده، دست می کشد. لبه ی این دامن ها که در حالت 

اینطور  ابهام اند.  و  تردید  از  پر  آزادی ای  مدعی  می شوند،  جمع  نشسته 

خودمان را دلداری می دهیم که با دامن های مد سال گذشته هم در مقابل 

این سوت زدن ها دل به دریا زده بودیم و بعد انگشتان پای مان را که همین 

تازگی ها از فشار نوک تنگ کفش های مد پارسال رها شده، جمع می کنیم.

جیمز با قدم های بلند طول سالن را طی می کند، لحظه ای می ایستد، یک 

پایش را روی صندلی می گذارد و سیگاری روشن می کند. حلقه های دود را 

قبل از بیرون دادن از دماغ با بی حالی مزمزه می کند.

هنوز  "هی!  می اندازد:  دستم  می افتد،  من  پوشه های  به  که  چشمش 

متومش نکردی؟ ریتیف امروز صبح دنبالت می گشت".

هیچ عالقه ای ندارم که رس به رسش بگذارم. جیمز تا االن متوجه نشده 

رویش  برمی گرداند،  را  صندلی  منی شناسد؟  را  هیچ کدام مان  ریتیف  که 

می نشیند و پاهایش را آزادانه از هم می گشاید. متوجه عصبانیت قیافه ی 

برافروخته ی ما منی شود.

هوای روز آرام آرام به سمتی می رود که انگار وسط زمستان است. آسامن 

تیره می شود و بارانی تند و ناگهانی به شیشه ها می کوبد. باد ساختامن، این 

واقع  بوته زار  پاک شده ی  محوطه ی  در  که  نوساز  آجری- شیشه ای  جعبه ی 

شده، را درمی نوردد، انگار که می خواهد آن را از جا بکند.

جیمز می گوید: "یا خدا" و بعد به سخرنانی ای در مورد خواص شیشه 

مراقب  مشخصن  می کند.  مهامن مان  ساختامن  مصالح  از  یکی  عنوان  به 

است که سیب دانشش را پیش خودش نگه دارد و آن را یکجا در اختیارمان 

نگذارد، با بی قیدی انحنای رسخ سیب را جال می دهد تا جایی که از حدس 
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و گامن به دست و پا بیافتیم. تازه آن موقع است که اجازه می دهد گاز 

کوچک و خامنانه ای به سیب بزنیم. تشویش دارد که آیا آن طور که شایسته 

است میوه را می جویم یا نه و حواسش هست این قدرت را داشته باشد که 

متامش را یکجا پس بگیرد.

مویرا به میز ته سالن اشاره می کند و می پرسد: "بگو! ماجرا چیه؟"

امروز  یادبود  مراسم  برای  می کنیم  سازمان دهی  آکسیون  یه  "داریم 

بعد از ظهر. باید مطمنئ باشیم که هیچ کس منیره. اگه ما..."

می پرم وسط حرفش: "ولی هیچ کی منی خواد بره".

"ماجرا اینه که یه عامله آدم احمق هسنت که منی خوان برن، ولی حسابی 

ترسوندنشون که برن. وقتی پای منره وسط باشه، ترس از تالفی چیز کمی 

نیس. اما اگه هیچ کس، منظورم اینه که حتی یک نفر، هم نره، دیگه چیزی 

برای ترسیدن وجود نداره. واضحه که منی تونیم فراخوان عمومی بدیم، پس 

می تونیم  که  هرکس  با  و  بزنیم  دانشگاه  تو  یه چرخی  باید  هرکدوم مون 

صحبت کنیم. هرکدوم مون باید مطمنئ بشیم که کسی منیره. شام دوتا قراره 

برین رس کالس روانشناسی، مگه نه؟ خب، زودتر پاشین برین و ماجرا رو به 

بقیه بگین. من منیام اونجا، می خوام به جاش برم رس کالس آفریکانز-هلندی 

یک. قراره امروز صبح هرکس بره رس یکی از کالسا و بعضی بچه ها هم 

اینجا می مونن. آقای جانسون و بقیه دور و ور کتابخونه هسنت. برنامه اینه 

که با همه ی دانشجوها تا قبل از ساعت یک حرف زده بشه."

ما رس تکان می دهیم. امیدوار بودم امروز رس هیچ کالسی نروم تا بتوانم 

مقاله را متام کنم. باید کاری کنم چون اگر مقاله امروز متام نشود، بعد از 

امروز، قطعن ریتیف دیگر مقاله را قبول منی کند، به خصوص با این ماجرای 

تحریم برنامه ی بزرگداشت.

حتی  یا  شوک  یا  ترس  احساس  هیچ کدومتون  ترور،  این  "از  می پرسم: 

انزجار می کنید؟"

مویرا با انگشتان زیبایش روی میز رضب می گیرد. جیمز بلند می شود و 



83

محوطه ی پاک شده  ای در بوته زار

می گوید: "بهرته من برم و با میز سالی87 اینا حرف بزنم."

ارصار می کنم: "خب! چنین حسی داری یا نه؟ می تونی تصور کنی که 

یکی از اعضای خانواده اش باشی یا از نزدیکانش؟"

آدمای  مثلن  داریم؟  مشکلی  ماها  می کنی  فک  "نه!  می گوید:  مویرا 

بی اخالقی هستیم؟"

"چه می دونم. پدرم اگه اینجا بود، می گفت این غیر انسانیه. با مسیحیت 

مغایرت داره. به نظرم انگار انقدر مدام آدما به خود انسانیت در معنای 

عام گیر می دن و راجع بهش بحث و جدل می کنن که الزم نیست به این 

سوال حیاتی فکر کنیم که آیا می تونیم تصور کنیم جای یه آدم مشخص 

باشیم یا نه. یا مثلن پیامدهای جواب این سوال رو در نظر بگیر. متام چیزی 

که در مورد رشایط انسان می تونم بگم اینه که همیشه می شه از فکر یا 

باشیمش،  داشته  که  منی کردیم  فکرشم  هیچ وقت  که  خودمون  تو  حسی 

شگفت زده بشیم."

مویرا با خنده می گوید: "تو همیشه یه چیز قلمبه سلمبه ای برای گفنت 

داری. تعجب می کنم که از پس نوشنت یه مقاله بر منیای".

وقتی به سمت ساختامن هرن راه می افتیم، باغبان ها را در لباس رسهمی 

کارکنان  و  دانشجویان  از  پذیرایی  برای  که  می بینیم  قهوه ای رنگ شان 

دانشگاه، صدها صندلی را گرد هم می چینند. صندلی ها را بین باغچه های 

کوچک بتنی، جایی که شاخ و برگ های جوان و رسسبز بهاری از میان بنت 

رسک می کشند، به زور جا داده اند. سعی می کنم بفهمم شاخ و برگ های 

چه گیاهی هستند، ولی منی توانم گل های پالسیده و خمیده ی روی لبه ی 

بتنی را به جا بیاورم. سایه ی پرچمی که باد کاملن به اهتزاز درآورده، حاال 

مثل شالق روی لبه ی بتنی فرود می آید.

کمی بعد، پشت کافه تریا به دیوار آجری تکیه می دهم، پاهایم را دراز 

کرده ام و پوشه روی جوراب شلواری ام جا خوش کرده. خاک کمی مرطوب 

است اما اهمیتی منی دهم، چون خورشیدی که کامبیش گرمم می کند، به 

87. Sally
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سمت دیوار چرخیده. از آن گذشته، جای دیگری ندارم که بروم؛ کتابخانه 

و کافه تریا هردو بسته اند و دمل منی خواهد در ساختامن هرن، که پرنده در 

آن پر منی زند، بنشینم.

سکوت سنگینی محوطه ی دانشگاه را فرا گرفته. بوته زار طوری ساکت 

است که انگار پرنده ها دارند به فرورِد مرده ادای احرتام می کنند. این نور 

مرطوب و آبکشیده خیلی دوام منی آورد؛ چنین آرامشی قطعن وزش بادی 

ویران گر از جنوب رشق را در پی خواهد داشت که همه جا را در خواهد 

نوردید.

به متاشای مورچه ای نشسته ام که باالتنه اش را به ساقه ی علفی می مالد. 

به  و  افتاده  پیش  دقیقه شامرش  عقربه ی  که  می کنم  نگاه  ساعتم  به  بعد 

شد.  خواهد  آغاز  دیگر  دقیقه ی  پانزده  تا  یادبود  مراسم  می دود.  رسعت 

احتاملن یک ساعت طول خواهد کشید و مقاله ی من باید قبل از آن متام و 

تحویل داده شده باشد. جزوه ی ریتیف را می خوانم و دوباره از اول رشوع 

ویرایش  به  برسد  چه  ندارم،  ایده هایم  بسط  و  برای رشح  وقتی  می کنم. 

و اصالح زبان ناپخته ی منت. پس چیزی که حاال می نویسم، باید نسخه ی 

نهایی باشد. باید تالش برای فهم پیام اخالقی داستان را رها کنم. ریتیف 

چیزی که می خواهد را به دست می آورد؛ بازنویسی جزوه های خودش، و 

من هم منره ای می گیرم که صالحیتم برای رشکت در امتحانات پایان سال 

را تایید کند.

کار کردن در این سکوت وهم آلود کار آسانی نیست. این سکون درختان، 

می شود،  ناشناخته  و  موهوم  ترسی  باعث  رویم  پیش  تیره ی  بوته زار  این 

و  سیاه  چشم های  مثل  خودم،  چشم های  که  گویی  وحشت،  یک جور 

وق زده ی یک سنجاب، از درون بوته زار به من زل زده اند. تنها هستم. اینکه 

تقرینب سیصد یارد آن طرف تر زیر پرچم، استادها در حال مستقر شدن روی 

فقط یک  اگر  نیست.  دلگرمی ام  باعث  عزاداری شان هستند،  صندلی های 

که  رویکرانز88  غوزه های رسخ رنگ  روی  جانوری  یا  می کشید،  جیغ  پرنده 

88. Rooikrans
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تشویش  این  ریخته، می دوید،  بوته زار  در حاشیه ی  قرمزی  همچون فرش 

آرام می گرفت. وقتی با اولین وزشی که هوا را به جنبش وا می دارد، درختان 

اوکالیپتوس اسرتالیایی به لرزه می افتند، انگشتان بی قرارم که مثل چنگک 

در علف ها فرو رفته اند، را جمع می کنم تا دوباره به تس بازگردم، تس با 

آن لب های شهوانی، که در این صفحه هم باز دوباره مهر گناه کاری خورده 

و خیانت کرده است. هرچه بیشرت ادامه می دهم، زمان همچون گیره ای که 

دور انگشتانم را گرفته باشد مدام تنگ تر می شود. این مقاله، هرچند کوتاه 

و ناقص، باید قبل از ساعت سه متام شود.

به  رشوع  کسی،  قدم های  زیر  سنگریزه ها  خش خش  صدای  شنیدن  با 

نوشنت می کنم. مطمئنن کسی اینجا منانده است. دانشجویانی که در خوابگاه 

زندگی می کنند، احتاملن در اتاق های شان می مانند و بقیه تا حاال رفته اند 

که به اتوبوس ساعت 1:30 برسند. نگران تر از این بوده اند که سواری های 

سمت  به  مسیرشان  و  می گذرند  اینجا  از  معمولن  که  بگیرند  را  رایگانی 

مناطق مسکونی است. با احتیاط از جایم بلند می شوم و پاورچین پاورچین 

به سمت دیوار می روم و زیر چشمی، چند مرد جوان را می بینم که در لباس 

روز یکشنبه به صف از دانشکده ی االهیات به سمت میدان می روند. در 

سکوت گام برمی دارند. چانه ی شان را با نوعی اطوار شجاعت نظامی باال 

گرفته اند. شک ندارم که ازشان خواسته شده که به تحریم مراسم بپیوندند. 

ولی رسپیچی شان را عملی قهرمانانه می دانند و اضطرابشان را با قدم هایی 

همچون مارش نظامی رسبازان به سمت مراسم سوگواری نخست وزیر فرو 

تا  اندازه گیری شده ی شان  قدم های  و  سنجیده  رفنت  راه  می نشانند. صدای 

چند دقیقه بعد از این که از جلوی چشامنم ناپدید می شوند، ادامه دارد. 

کلامتی که از روی رس هم سکندری می خورند را بی دقت و با عجله پشت 

از  را  کلامت خط  خورده صفحه  بلند  ردیف  می کنم، طوری که  ردیف  هم 

شکل می اندازد. خودکار رسکش نقطه های متورمی بر جا می گذارد و پیش 

از رشوع هر جمله ی جدید، جوهرش کمرت و کمرت می شود. به محض اینکه 

مقاله را متام می کنم، طره های طالیی خورشید باالی رسم که به گلوله ای 
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برای  وقتی  باران زا.  و  غم بار  ابرهای  زیر  می خورند  رُس  می ماند،  پنبه ای 

پاک نویس کردن ندارم. ساعت نزدیک سه است و جرات ندارم در ورودی 

اصلی، کنار کاکتوس های بلند و گوشتی، با آن قد و قواره ی عجیب و غریب 

که به هیکل آدمیزاد می مانند، منتظر اتوبوس یا سواری شوم. مقاله را بدون 

هیچ یادداشت توضیحی، به زحمت از زیر در به اتاق ریتیف رُس می دهم 

و برای مواجهه با بوته زار تجدید روحیه می کنم، چون باید مسیری را که به 

سمت ایستگاه کوچک قطار می رود، پیدا کنم و قطار کیپ فلتس را بگیرم.

تامیتا روی صندلی جا به جا می شود و مچ دستش را باال می آورد تا دوباره 

ساعت مچی اش که تیک تیک می کند را چک کند. اگر این ساعت مچی رس 

همراهی کردن نداشت، باید عمدن طوری رسعت گذر زمان در طول روز را 

باال می برد که تامیتا مثل مرغ رسکنده میان قابلمه هایش بدود... ولی تامیتا 

دستش را روی ران پایش ول می دهد؛ به چیزهای غیرممکن نباید فکر کرد. 

و تازه، همین حاال نفس نفس زنان روی صندلی افتاده، اولین صندلی ردیف 

آخر، و هیچ کس را اینجا منی بیند. هیچ بنی برشی. متام صندلی های جلویی 

خالی هستند، به جز دو ردیف اول که بوئرها در سکوت اشغال کرده اند. 

فقط دو نفر از اساتید زن هستند که با آن کاله های سیاه لبه پهن شان از این 

فاصله عجیب و غریب به نظر می رسند.

تامیتا به هیچ وجه تصورش را منی کرد که مراسم مخصوص سفید ها باشد. 

وای، حاال باید چه کار کند؟ از خجالت سینه اش گر می گیرد. باید صرب کند 

زیر  االن  همین  که  کارش  لباس  کیسه ی  یا  برود؟  که  بگویند  خودشان  تا 

صندلی انداخته را بردارد و برود پی کارش؟ اما وقتی داشت می نشست، 

چند نفر رس برگرداندند؛ حتمن تا االن او را دیده اند. از آن گذشته، حاال 

چطور می تواند به پاهایش که از ترس و رشم مثل چوب خشک شده اند، 

آستین  از  دهد، دست حق  رخ  فاجعه ای  می خواهد  از خدا  کند؟  اعتامد 

حتی  تصور چون  ورای  تصور.  ورای  و  آسامنی  چیزی  بیاید،  بیرون  کسی 

منی تواند لحظه ای را تصور کند که هجوم سیل یا برق صاعقه سبب شود او 

با آن کفش های کهنه و خط افتاده و آن کیف دستی دود خورده، این طرف 
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و طرف بیافتد و روی رس کسانی که آن جلو نشسته اند معلق بخورد و به 

دست و پای شان بپیچد. اینکه دیگران او را در جمع این عزادارن به یاد 

بیاورند، هیچ تصویر درخور احرتامی از مرگی محتمل به دست منی دهد. 

پس به جای این فکرها توی کیف دستی اش دنبال دستامل معطری می گردد 

شقایق  "رایحه ی  شده:  نوشته  بطری  روی  ببخشد.  دوباره  جان  او  به  که 

داده  به عنوان منونه سفارش  آن  از  بئاتریس یک شیشه  که  کالیفرنیایی"، 

بود و وقتی به اداره ی پست رسید، به سختی می شد تشخیص داد تصویر 

و  بود.  قرمز  لکه ی  بیشرت شبیه یک  است،  گل  برچسب، عکس یگ  روی 

وقتی تامیتا این رایحه ی آرامش بخش را درون ریه هایش می کشد، ذهنش 

پُررنگ آقای رییس خالی می شود. آقای گرتس89 در  یاد  از هر چیزی جز 

حین بازدید از آخرین محموله ی ارسالی بشقاب ها رصاحنت گفته بود: "فردا 

یه  از  بیشرت  ببند.  رو  کافه  نهار،  از  بعد  بالفاصله  پس  بزرگداشته،  مراسم 

ساعت طول منی کشه، در نتیجه بعد از ظهر کاری نداری و می تونی بری."

فهم  قابل  و  ساده  همیشه  که  است  مردی  گرتس  آقای  مبهم.  کلامتی 

حرف می زند. از آن گذشته، اگر بنا بود رنگین پوست ها اجازه ی رشکت در 

رسیدن  راه  از  و  منی چیدند  بیرون  را  صندلی ها  باشند،  نداشته  را  مراسم 

اولین دسته ی دانشجویان بر این احساس امنیت تازه یافته مهر تایید می زند. 

روحانیون  آشناست،  برایش  دینی  علوم  دانشکده ی  جوان  مردان  چهره ی 

آینده ی کلیسای اصالحی هلندی،90 یا بهرت است بگوییم کلیسای میسیونری، 

و سینه اش از آرامشی پر می شود که تامیتا آن را به احساس غرور و افتخار 

به هموطنانش تعبیر می کند. مردها بی صدا روی صندلی های ردیف سوم 

توانند  منی  هیچ عنوان  به  و  هستند  نفر  یازده  فقط  ولی  می گیرند،  جای 

گسرته ی وسیع میان تامیتا و ردیف جلو را پر کنند.

دانشجوها  از  به هیچ وجه  دقیقه.  پنج  و  دو  نگاه می کند.  به ساعتش 

انتظار نداشته که برای مراسمی به این مهمی دیر کنند؛ چرا باید در چنین 

89. Grats
90. Dutch Reformed Church
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مناسباتی سیاه پوست بازی در بیاورند و باعث خجالت او شوند؟ بقیه کجا 

هستند؟ و بعد دستامل آغشته به عطر تسلی بخش شقایق کالیفرنیایی را 

بو می کشد و بو می کشد.

ساختامن  از سمت  بلند  گام های  با  سیاهش،  ردای  در  دانشگاه  رییس 

اداری به این طرف می آید. مثل گاوی که برای حمله به صندلی های خالی 

آماده می شود، نعره می کشد: "خانم ها و آقایان، بیایید مایی که از خشونت 

بیزاریم، مایی که چشم اندازی ورای تاریکی و وحشی گری داریم، امروز و 

اینجا برای مرگ تراژیک نخست وزیرمان اشک بریزیم..."

رییس دارد رو به او صحبت می کند... »خانم ها و آقایان...« که شامل 

او، تامیتا،  هم می شود و اشکالش کجاست؟ چرا نباید خانم خطابش کنند؟ 

اویی که همیشه مطابق فرامین خدا رفتار کرده، اویی که تا به حال نه یک 

با  را  لکاته زده، و متام زندگی اش  قطره مرشوب خورده نه لب به سیگار 

وظیفه شناسی کار کرده؟ بله. درستش همین است که خانم خطاب شود. و 

تصور کن که چنین چیزی از دهان رییس دانشگاه بیرون بیاید. مگر اینکه 

رییس او را ندیده باشد، یا اینکه او را در شامر رشکت کنندگان این مراسم 

به حساب نیاورد. ممکن است این گروه غریبه که لباس تیره ی دانشجویان 

االهیات به تن دارند، یک دیوار دفاعی، یک سد ساخته باشند که تامیتا باید 

در مقابل آن رسش را پایین بیاندازد؟ چطور او، تامیتا اسنیو،91 می تواند با 

این پاهای کُند و سنگین چنین ارتفاعی را اندازه بگیرد؟

"...این صندلی های خالی نشان بربریت است، وظیفه ی سنگینی که بر 

دوش تعلیم دهندگان سنگینی می کند..."

آیا باید کمی نزدیک تر به ردیف جلو بنشیند؟ وقتی خشم رییس جایش 

را به غم و اندوه می دهد، تامیتا دیگر منی تواند حرف هایش را بشنود. انگار 

در گوش هایش هزاران ملخ قرمز میان مزرعه ی ذرت، رس و صدا می کنند 

و صدای باد خشکی که در میان ترک های در می پیچد، گویی راوی داستان 

این  باید صرب کند، فقط صرب کند که حرف  تامیتا  غم انگیز خیانت است. 

91. Snewe
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آدم ها متام شود. به یاد ندارد هیچ وقت، حتی عرص یکشنبه، زمان به این 

کندی گذشته باشد. اگر می شد از توی کیسه ی پالستیکی اش کاله و پیشبند 

آهار زده اش را در بیاورد و بعد از آخرین دعا، لبخند به لب سینی قهوه را 

بگرداند، شاید می توانست بعد از آن با خیال راحت در مراسم بنشیند. هرم 

داغ رشم در سینه اش باال می گیرد و به فرق رسش می رسد. برای این مراسم 

نوار گالبتون کاله حصیری که به موهای همچون مندش سنجاق شده، را 

از کاله جدا کرده بود. (چون مسلمن موقع کلیسا رفنت مثل زنان روستایی 

دوکی به رس منی گذارد) احساس می کند کاله از زور رشم گر گرفته و در حال 

سوخنت است، چون مدت هاست کسی دیگر از چنین کاله های آهار زده ای 

استفاده منی کند.

سال ها از آن زمانی که میتای92 جوان سطل روحی روی رسش می گذاشت 

و  شق  را  باریکش  و  بلند  گردن  است.  گذشته  می آورد،  آب  از چشمه  و 

بیرون منی ریخت.  از سطل  آب  قطره  یک  و حتی  نگه می داشت  کشیده 

بعدتر دوکی اش را مثل حلقه می پیچید و روی رسش می گذاشت تا سطل 

را محکم نگه دارد و در ضمن لبه های تیز سطل رسش را زخمی نکند. آنها، 

آسامن  نیلی  در  خورشید  نارنجی  وقتی  غروب،  روشنایی  در  دخرتان،  آن 

ذوب می شد، خرامان به خانه بازمی گشتند، می خندیدند و به همدیگر تنه 

می زدند، اما رسشان را صاف نگه می داشتند و هرگز نیاز نبود با دست شان 

سطل را بگیرند.

آخ اگر زنان دیگری بودند که در این دانشگاه کار کنند، حتمن یکی شان 

به تامیتا می گفت و او را خرب می کرد. این پرسک بی خدا، چارلی، حتمن خرب 

داشته. حتی نتوانسته بود جلوی زبانش را بگیرد و آن مزخرفات را در مورد 

کارناوال تعریف کرده بود، در حالی که تامیتا خیانت او را در جهتی کاملن 

اشتباه بو کشیده بود. معلوم است که در متام مدت می دانسته تنها کسی 

که قرار است در مراسم رشکت کند، تامیتاست. و همین حاال که در خیابان 

هانوفر ایستاده و پارچه های ساتن سبز و صورتی میان انگشتانش می لغزند، 

92. مخفف نام تامیتا.
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سفیدها  میان  تنها  که  دهاتی  زن  یک  می خندد،  زیرجلکی  تامیتا  فکر  از 

نشسته و مثل احمق ها رسود می خواند. پیروزمندانه انگشت هایش را میان 

پارچه فروش  که  است  لحظه  همین  درست  -اما  می کشد  لختش  موهای 

یهودی می گوید: "های با تو اَم، دوست ندارم پارچه هام چرب بشه. هوی! 

فک کنم بهرته بزنی به چاک." و این برای چارلی درس بزرگی خواهد بود؛ 

که بفهمد در این دنیا، مو همه چیز آدم نیست.

کلامت رسود از دهانش خارج منی شوند. صدای زیری از میان لب های 

یا  شده،  چاپ  کتابی  در  که  انگار  کلامت  اما  می گریزد  ازهم گشوده اش 

باشند، هامن جا  شده  نوشته  مدرسه اش  امالی  لوح  روی  معوج  با حروف 

می مانند. آیا باد بر خواهد خاست و زمزمه ی لرزان او را به سمت جنوب 

خواهد برد و به گوش کشیش خواهد رساند که با سخت گیری نگاهش را 

باال خواهد گرفت و خواهد گفت: "یاال! بلندتر بخون... بلندتر"؟

در  آویزان  گوشت منک سود  تکه های  را هم چون  گلویش  باد  انگار  آه، 

مزرعه و در معرض نسیم عرصگاهی، خشک کرده. اشتیاق داشنت یک لیوان 

بزرگ قهوه به سق دهانش چنگ می زند. قهوه ای با یک قاشق پُر و پیامن 

پودر شیر، غلیظ و شیرین، که به تامیتا نیرو دهد. چقدر دیگر باید اینجا 

این زمانی که غریبه ها به سوگواری  بنشیند و منتظر گذشنت زمان باشد؟ 

کردن در عزای مردی با کله ای بزرگ تخصیص داده اند!

شبیه  بزرگ  رسی  با  مردی  بود،  دیده  روزنامه  در  که  بود  چیزی  این 

بولداگ، و تامیتا که به خودش اجازه می دهد لذت ناشناخته ی بی حرمتی 

کردن را بچشد، زبان منناکش را روی لب های خشکیده اش می کشد.

به گیاهان توی باغچه های کوچک بتنی کنار دستش نگاه می کند. اسم 

جلوی  درست  که  دید  خواهد  را  برگ ها  روییدن  ولی  منی داند  را  گل ها 

چشم هایش رشد می کنند. با یک چشمش که به یکی از برگ هاست -ساقه ی 

رسحالی را انتخاب کرده که روی لبه ی باغچه آرامیده- شاهد معجزه رشد و 

منو خواهد بود. به اندازه ی کافی چیزهایی در زندگی اش بوده که پاورچین 

شکلی  به  و  کرده اند  غافلگیرش  یک باره  به  شده،  نزدیک  او  به  پاورچین 
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غیرقابل تصور موجب شگفتی اش شده اند. نه، او همراه با گذر زمان سفر 

خواهد کرد و زیر چشامن هوشیارش شاهد سترب شدن جوانه ای خواهد بود.

وقت رسپا ایستادن برای دعاست، و وقتی به خودش یادآوری می کند 

کرده  انتخاب  که  برگی  به  کامکان  و  دارد  نگه  پایین  را  نگاهش  باید  که 

چشم بدوزد، کیسه ی پالستیکی زیر صندلی اش می افتد و همه چیزش جلوی 

چشم همه ی جهان بیرون می ریزد و منایان می شود، دستار آبی کهنه اش، و 

کفش های راحتی اش. ولی همه ی چشم ها بسته است، پس وسائلش را به 

آرامی جمع می کند و دوباره توی کیسه می گذارد. درست به موقع برای 

ادای آخرین سکوت احرتام حارض می شود. رسها با اندوه پایین افتاده. گردن 

انگشتان ظریفش گره ماهیچه های  با  بئاتریس  تامیتا درد می کند. امشب 

گردن تامیتا را باز خواهد کرد. برای رفنت به شهر و گرفنت کامواها نیرویی 

ندارد، ولی بئاتریس حتمن درک می کند. تامیتا اولین کسی است که از روی 

صندلی بر می خیزد. وقتی قرار است باران بیاید، لباس شسنت فایده ای ندارد. 

در حالی که بازوی راستش را خم کرده و کیف دستی اش با ظرافت روی بازو 

تاب می خورد و بسته ی لباس ها زیر بازوی چپش لوله شده، رسش را باال 

می گیرد و به سمت بوته زار می رود، به سمت ایستگاه مرتوکه، جایی که 

اوباش متام روز آنجا می نشینند و پاهای شان از سکو آویزان است.
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قهوه ای  پول  کیف  مانده،  حرکت  بی  کیف دستی   ته  که  راستم  دست  با 

چرمی را میان انگشتانم می فشارم. بندهای انگشتانم عقب و جلو می روند 

و به تو دوزی کیف کشیده می شوند... این باید آنجایی باشد که می توانی 

کارت هایت را بگذاری... و از اینکه قبلن توجه ام به جنس تودوزی کیف 

جلب نشده بوده، شگفت زده می شوم. ماه هاست که این کیف را دارم. با 

یک متاس رسرسی دست باید می فهمیدم که: "ته این کیف از مند دوخته 

شده".

آن روز، مایکل گفته بود: "به نظر بنجل و بی ریخت میاد" و با دیدن نگاه 

متعجب من صدایش را پایین آورده و ادامه داده بود: "متوجه منی شی؟" 

البته او داشت در مورد الیه ی بیرونی کیف، در مورد ظاهر آن، حرف می زد.

در  مردانه.  پول  کیف  یک  می شود.  جا  دستم  کف  درست  پول  کیف 

کیف دستی باز است. با آرنج آن را به ران پایم می فشارم ولی این کار سبب 

رفع شک و سوءظن منی شود. اتوبوس با رسعت زیاد، خیلی زیاد، در حال 

حرکت است، بی بروبرگرد رسعت مجاز را رد کرده، طوری که روی صندلی ام 

تکان تکان می خورم، چیزی در زهدانم می جوشد، مکیده می شود و انگار 
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روی مخمل قرمز صندلی می ریزد، کیف پول را محکم تر چنگ می زنم و 

باسنم را به صندلی فشار می دهم تا کمرت احساس ناراحتی کنم.

بلیط فروش بدهم، حساب کنم.  به  را که می خواهم  باید پول کرایه ای 

شاید هم نه؛ هنوز جلوی اتوبوس ایستاده. در حال رد شدن از روندبوش93 

هستیم، بنابراین رسش کاملن گرم مسافرهای سفید پوستی خواهد بود که آن 

جلو نشسته اند. زن های مو آبی، که رس کج کرده اند و همین طور که دارند 

برای هم داستان تعریف می کنند، رس فرصت دنبال پول خرد می گردند. و 

فقط در لحظه ی پرداخت کرایه، وسط حرف زدن یکی از مصوت هایشان 

را کش می دهند.

مایکل گفته بود: "اینقدر مضطرب نباش. درست می شه". دستم را که 

سعی می کرد نوازشش کند، عقب کشیده بودم.

من همواره مضطرب بوده ام و هیچ چیزی درست منی شود؛ ممکن است 

هیچ چیز دوباره درست نشود. نباید گریه کنم. نگاهم روی شیارهای کف 

نگاه  کرده اند  احاطه ام  که  به صورت هایی  می رود.  جلو  و  اتوبوس عقب 

می کنم ولی به گامنم این صورت ها با نگاهی مملو از حدس و گامن به 

کیِف  توی  احمق ها  مثل  که  دستم  برای  دارد  کسی  شده اند.  دوخته  من 

دهان باز کرده مانده، داستانی رِس هم می کند؟ این صورت ها منتظرند یک 

پای قطع شده را که از آن خون چکه می کند، از توی کیف بیرون بکشم؟ 

دارند از فکر دستی رسد و مومی شکل، که قطع شده و روی پیاده رو افتاده 

بوده، و من در کیف پنهانش کرده ام، به خود می لرزند؟ دستم را از توی 

کیف بیرون می کشم و متظاهرانه انگشت هایم را تکان تکان می دهم. جلب 

صدای  اتوبوس  ترمز  بلند  صدای  ندارد.  فایده ای  سوءظن  ایجاد  و  توجه 

سینه  در  یکباره  به  گذاشته ام  منایش  به  دست  دیدن  با  که  را  نفس هایی 

حبس شده اند، در خود خفه می کند.

اتوبوس  دو زن در حالی که مثل سگ نفس نفس می زنند، خود را توی 

و  تجاری  منطقه ی  چندین  که  کیپ تاون  حاشیه ی  در  مسکونی  ناحیه ای   Rondebosch  .93

همین طور دانشگاه یو تی سی در آن واقع شده است.
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می اندازند. پیش از اینکه بنشینند، بلیط فروش زنگ را فشار داده و اتوبوس 

پیچ وتاب  اتوبوسی که  اندام شان را در طول  افتاده. زن ها ماهرانه  به راه 

فرود  من  مقابل  روی صندلی  آن طرف می کشند.  و  این طرف  می خورد، 

کاله های  هم  با  هم زمان  الغر.  یکی  آن  و  است  چاق  یکی شان  می آیند. 

آهار خورده ی خدمتکاری شان را از رس بر می دارند و روی پای شان می فشارند. 

سیگاری روشن می کنند و من لبم را می گزم. ممکن است روی این کیفی که 

تودوزی مخصوص نگهداری کارت دارد، باال بیاورم؟ ای کاش با خودم یک 

کیسه ی پالستیکی آورده بودم؛ این کیف خالی برای حمل کیف پومل است. 

نفس عمیقی می کشم که بر تهوعی که باالتر و باالتر می آید تا در نهایت 

همراه حلقه های دود، روی کیف های ورقلمبیده ی بین پاهای این دو زن، 

جاگیر شود، غلبه کنم. برای آماده کردن کرایه های شان هیچ زحمتی به خود 

منی دهند؛ حتمن قصد بلیط فروش را درست نفهمیده اند. او می داند که آنها 

در موبری94 پیاده می شوند تا اتوبوس های رشکت "پیکان طالیی"95 را بگیرند 

که به سمت شهرک های حاشیه نشین96 می رود. اویی که زنگ را با چنین 

رسعت عملی فشار می دهد، منی گذارد از زیر پول دادن دربروند.

او را متاشا می کنم که جلوی اتوبوس ایستاده. با شست دست راستش 

سکه ها  که  دستی  هامن  با  گرفته.  رضب  نقره ای  اهرم  روی  بی صربانه 

معلق زنان رویش فرود می آیند، کیف چرمی اش را هم نگه داشته، که مثل 

با صدای جیرینگ جیرینگ سکه ها،  تاب می خورد. همراه  در دستش  ننو 

آوازی را زمزمه می کند که به سختی شنیده می شود. تغییرات واحد پول را 

که به تازگی انجام شده، از بر  می خواند. مثل جدول رضب مدرسه و من 

انگشت های پرسانه ای را می بینم که به نرمی خم شده و روی چرتکه ای پر 

از لکه های جوهر می لغزند؛ پرسبچه با جدیت آرنجش را به میز تکیه داده، 

روی آن خم شده و حساب کردن را یاد می گیرد. این تصویر برایم بی اندازه 

94. Mowbray
Golden Arrow Bus .95 رشکت اتوبورسانی کیپ تاون.

Townships .96 نامی عمومی که از دوران آپارتاید به مناطق غیرتوسعه یافته و جداسازی شده 

برای زندگی غیرسفیدپوست ها اطالق می شود.
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غمگین است و درست وقتی اشک هایم در آستانه ی رسازیر شدنند، صدای 

توخالی و حاکی از بی صربی رضب انگشت شست بلیط فروش روی جعبه ی 

سکه را می شنوم که به چند جوان سفید و خواب آلود می گوید: "کرایه هاتون 

لطفن". دستم دوباره به سمت کیف دستی پر می زند، کیف  پومل را بیرون 

می آورم. یک کیف  پول چرمی مردانه.

روی  بلوندش  و  صاف  چرتی های  پرسبچه هاست.  مثل  هم  مایکل 

چشم هایش می ریزد. وقتی به جوابی که می خواهد بدهد فکر می کند، با 

بی صربی کنارشان می زند. انگار که موها جلوی فکر کردنش را می گیرند. 

باشد.  او بوده  به  این کیف پول زمانی متعلق  هرگز منی توانم تصور کنم 

نتیجه کیفی  ندارد، در  زینتی  کیف کوچک، شکل حرف U است و هیچ 

مردانه است. زبانه ای دارد که می توان آن را بیرون کشید و هم به دهانه ی 

ردش  خمیدگی  کف  باریک  نوار  بین  از  می شود  هم  کرد،  چفت  کیف 

بیرون  را  چاق و چله  کیف  این  در  چپانده شده  اسکناس  کوچک ترین  کرد. 

می آورم. یک اسکناس پنج راندی.97 چرا قبلن به کرایه ی اتوبوس فکر نکرده 

اما اگر  از اسکناس است،  بودم؟ گرچه حتمن کیف چرمی بلیط فروش پر 

به خاطر اسکناس من ذخیره ی پول خردش ته بکشد، عصبانی خواهد شد. 

احتاملن  مایکل عصبانی هستم.  از دست  آرامم منی کند.  فکرها  این  ولی 

هرگز سوار اتوبوس نشده است. چطور می تواند ترس رد کردن و از دست 

بلیط فروشی  نا آشنا را درک کند، ترس منتظر نگه داشنت  ایستگاهی  دادن 

مطمنئ  وقتی  لطفن"،  سنت  "هفده  گفنت  سلیس  و  درست  ترس  عجول، 

نیستی کرایه چقدر است و یک اسکناس پنج راندی تحویلش می دهی. ولی 

این سفر من است و نباید از مایکل انتظار داشته باشم مسئولیت همه چیز 

از  بیشرت  باشم  داشته  انتظار  بگویم، منی توانم  بهرت  یا  بگیرد.  عهده  به  را 

دارد؛  تقسیم کردن  مایکل وسواس  بگیرد.  به عهده  را  از مسئولیت  نیمی 

من اما منی توانم همیشه از اینکه چطور باید هر چیزی را دقیقن دو نیم 

کرد، مطمنئ باشم. حساب و کتابم هیچ وقت خوب نبوده، به خصوص این 

Rand .97 واحد پول آفریقای جنوبی.
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حساب و کتاب ذهنی که در لحظه با آن مواجه شده ام.

البد حاال که اینجا نشسته ام و اسکناس پنج راندی را توی مشتم فشار 

می دهم، خیلی احمق به نظر می رسم. اسکناس را دوباره توی کیف پول رُس 

می دهم و به جمود دو زنی بازمی گردم که دارند سیگار می کشند. کامکان 

هیچ زحمتی برای پیدا کردن کرایه به خودشان منی دهند. اتوبوس با رسعت 

در عجبم.  نرسیده ایم،  موبری  به  اینکه هنوز  از  و من  پیش می رود  زیاد 

شاید دارم اشتباه می کنم. شاید موبری را رد کرده ایم و این زن ها دارند به 

سی پوینت98 می روند که در شیفت شب پاویلیون99 کار کنند.

مارگه،100 دخرت بزرگ خاله ترودی،101 در پاویلیون خدمتکار است ولی در 

خانواده ی ما به ندرت از او صحبتی می شود. می گویند "مایه ی رسوایی و 

آبروریزیه، باید اینقدر عقلش می رسید که با یه مرد سفید نره".

خاله ترودی فش فش کنان می گوید: "سفیدای بی پول. حتی منی تونه یه 

مرد موجه و پولدار پیدا کنه که باهاش مبونه. تازه دخرت به این خوشگلی. 

دیگه تو این خونه راهش منی دم. برای دخرتی که یه آشغال سفید مرصفش 

کرده، تو این خونه جایی نیست".

مبل  روی  که  جوانی  بلوند  مرد  ستایش برانگیز  تصویر  توصیف  هنگام 

چرم مصنوعی تازه ی خاله ترودی نشسته و او برایش پیراشکی102 وعصاره ی 

زنجبیل می آورد، چشامنش برق می زند. چون خوردن یک نوشیدنی آبرومند 

آن مرد  احتاملن  بعد  ندارد.  قانون  با  منافاتی  رنگین پوست ها،  در خانه ی 

می گوید: "خانم هوملن،103 اوه خانم هوملن، این بهرتین عصاره ی زنجبیلیه 

که تو متوم این سال ها خورده م."

خانواده در مورد مایکل هیچ چیز منی دانند. گرچه او هامن مرد جوانی 

است که همیشه با آدم می ماند و می  تواند متام یک بعد از ظهر یکشنبه ی 

Sea Point .98 منطقه ای ساحلی و اعیان نشین در کناره ی اقیانوس آتالنتیک.

Pavilion .99 یکی از مراکز تفریحی ساحلی و بسیار گران قیمت در کیپ تاون.

100. Marge
101. Trudie
102. Koeksister
103. Holman
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این چنینی را با مالحتی بی انتها در جایی بنشیند. از تصور پدر که در لباس 

رسمی خش خش کنان این طرف و آن طرف می رود و منی تواند شعف اش را 

از موقعیت موفِق آکادمیک مایکل پنهان کند، به خود می لرزم.

شاید باالخره به موبری رسیده ایم. ساختامن سمت راستی که از مقابلش 

رد شدیم، آشنا به نظر می آید. باید بدانم کجاست، اما گم شده ام، مایوسانه 

گم شده ام. و در حالی که ذهنم در تقالست تا ساختامن را بشناسد، احساس 

می کنم چیزی به نرمی در رحمم بال بال می زند. آنقدر آرام که منی توانم 

مطمنئ باشم، و بعد دوباره، خیلی نرم، مثل پِر پروانه. از زیر کیف، دست 

چپم را باز می کنم و دمل را می گیرم. باریکه ی نوری که روی شانه ام افتاده 

و در این مسیر با من همسفر شده، چشم خداوند است. خداوند هرگز مرا 

نخواهد بخشید.

باید ذهنم را با حرف های دو زنی که روبرویم، روی این صندلی دراز، 

پنهان  از من  انگار که می خواهند رازشان را  اما  نشسته اند، مشغول کنم. 

و  سنگینی خم می شود  به  آنها  از  یکی  یک دفعه ساکت می شوند.  کنند، 

دستگیره های کیف خریدش را می چسبد، انگار بخواهد درد ستون فقراتش 

مواظبت  شکمم  از  دست  دو  هر  با  حالی که  در  من  و  دهد.  تسکین  را 

زن  ولی  می شوم.  خودم  درد  تسلیم  و  می خورم  تکان تکان  آرام  می کنم، 

دستش  نظرمی گذراند،  از  را  کیف  داخل  محتویات  دقت  با  اینکه  از  بعد 

را هدفمند مثل منقار پرنده، به گوشه ی سمت چپ کیف فرو می برد و 

فاتحانه بسته ی کاغذی قهوه ای رنگی را بیرون می کشد که لکه های کم رنگ 

در  این مدت  را می گشاید و دوستش در متام  بسته  مانده.  روغن رویش 

سکوت متاشایش می کند. میان کاغذ روغنی سه تکه مرغ پخته هست. با 

مهارت یک تکه را نصف می کند و نیمی از آن را به دوست الغراندامش 

می دهد. در سکوت مرغ را می جوند، لبانشان با لذت برق می زند.

می گوید: "اینا واسه بچه هاست". در حالی که دهانش هنوز پر است، 

باقیامنده ی غذا را می پیچد و با سهل انگاری هامن باالی کیف جا می دهد.

به  آرنج  با  گفتی".  بهم  پختشو  دستور  که  ادویه داریه  مرغ  "همون 
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دوستش می زند و ادامه می دهد: "هوم، خوشمزه ست".

دوستش اخم می کند و می گوید: "دوست داشتم مزه ی هل توش بیشرت 

بود. خوبه که توی غذا یه دونه ی کامل هل پیدا کنی و زیر دندون لهش 

کنی. دونه ی هل هیچ وقت همه ی مزه شو به غذا منی ده. وقتی می جوی ش، 

خود دونه هنوز مزه داره".

متوجه فاصله ی بین دندان هایش می شوم و از اینکه دانه های هل بین 

دندان  دو  مدرسه  در  که  دخرتهایی  می ترسم.  بخورند،  لیز  دندان هایش 

پیشینی شان را کشیده بودند -چون در کیپ تاون مد شده بود- می گفتند 

اینطوری بهرت می شود کسی را بوسید. بعد من، که چاق و معصوم بودم، 

بوسیدن  از متنای  تکان می دادم. چطور می توانستم  تایید رس  نشانه ی  به 

چیزی بدانم؟

از دست پختش شده،  انتقادی که  با  اجازه منی دهد داستانش  زن چاق 

غیرقابل  عطش  از  و  آورده  خاطرش  به  را  ماجرایی  مرغ  مباند.  نامتام 

فرونشاندن تعریف کردن داستان به خود می پیچد.

می پزم  براشون  خوبو  غذای  این  کن،  "فک  می شود:  منفجر  دست آخر 

که سورپرایزشون کنم و همونی رو می گم که تو دوست داری، اینکه مرغ 

ادویه دار دهن هر  کسی رو آب می ندازه. فکرشو بکن، دیروز همینو به اون 

یکی که دست به کمر کنار اجاق وایساده بود، گفتم. داشت می گفت »منی 

دونم امروز بهشون چی بدم، اونقدر کار دارم که منی تونم فکرمو مشغول 

غذا کنم«. بعد من براش ناراحت شدم و گفتم »نگران هیچی نباشید مادام. 

کار  و حسابی  درست  آدمای  برای  که  (خوبه  آشپز  دستای  به  بسپارینش 

کنی و فقط غذا بپزی و هیچ کار دیگه ای انجام ندی، نه بشور و بساب، 

نه خرید، هیچی. نه؟)... گفتم: »دستای آشپز« بعد اون با خوشحالی جیغ 

کشید و اینو خوند: »و من برای چشای آبی آقای جرجی، می کشم تو ظرف 

یه سورپرایز به چه بزرگی.«.

این آقای جرج، دوس پرس مادمازل لوسیه. دیشب قرار بود بیاد. می دونی، 

نامزد کردن. بعد من همه ی روز رِس پا بودم، مالفه ها رو آهار می زدم، نون 
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روتی،104 سوپ عدس ادویه دار، سیب زمینی شیرین و یه عامله چیز خوشمزه 

که باید با مرغ هل دار خورد، درست کردم. بعد فک می کنی چی گفت؟"

باشد.  جواب  منتظر  که  انگار  می کند،  مکثی  و  می آورد  باال  را  رسش 

ولی آن یکی عبوسانه به روبرو زل زده است. بی آنکه تسلیم شود، ادامه 

رسک  قابلمه هام  به  منی تونه  اینکه  -واسه  »تینا«  گفت:  "بهم  می دهد: 

مثه سگ شکاری  و  باز می کنه  قابلمه هامو  در  نکشه، می دونی، همیشه 

بو می کشه- بهم گفت: »تینا« بعد منتظر واستاد تا من بگم »بله خانم؟«. 

بعد من می دونستم یه نقشه ی شومی تو آستینش داره و صاف به چشامش 

نیگا کردم. لبخند زد، از اون لبخندهایی که همیشه حواسمو پرت می کنه، 

بعد همین طور که داشت توی یخچالو نیگا می کرد، گفت: »می تونی برای 

مرغ  بقیه ی  من  اینجوری  بخوری،  رو  خوشمزه  لوبیای  سوپ  این  شامت 

رو می ذارم برای فردا که تو منیای رس کار«. منم بهش گفتم: »این سوپ 

لوبیا رو امروز ناهار خوردم«. و اون بهم گفت: »آره، می دونم. ولی من 

و مادمازل لوسی، فردا شام تنها هستیم« بعد اخامشو هم کشید و گفت: 

»اَه! چقدر از غذای دوبارگرم شده بدم میاد« بعد شونه هاشو باال انداخت، 

انگاری که می خواد بگه: »همینه که هست«".

به دوستش سقلمه ای می زند و می گوید: "پررو! مرغ گنده ای بود. خودت 

می دونی که غذا وقتی یه روز مبونه و ادویه حسابی بره به خورد گوشت، 

مزه ش چقدر بهرت می شه. تازه، فقط کافیه اجاق رو روشن کنی و پیاز خرد 

کردن و اشک ریختنی در کار نیست، فقط باید منتظر مبونی که قابلمه روی 

اجاق رشوع کنه رقصیدن. البته که اون رس در منیاره. خالصه، پرروئه. من 

که به چنین چیزی می گم پررویی. بعد قبل اینکه مرغو بربم رس میز، اینو 

برداشتم." فاتحانه به کیفش اشاره ای می کند و می گوید: "برن به جهنم".

زن الغر دهانش را باز می کند، یک بار، دوبار، خودش را آماده می کند 

که چیزی بگوید.

Roetie .104 نانی نازک که از آرد گندم و کره درست می شود و توسط هندی تبارها وارد فرهنگ 

غذایی آفریقای جنوبی شده است.
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در نهایت با دلسوزی نگاهش می کند و می گوید: "به هرحال هیچ وقت 

متوجه منی شن. تو پستوی خونه شون، تو یخچال شون و رس میز یه عامله غذا 

هست؛ منی دونن اونجا چی هست، چی نیست."

سگ  مثه  خانومم  میز،  رس  بردم  رو  پودینگ  وقتی  منی شه.  "باورت 

بی اعصاب شده بود. پودینگ زردآلو، خیلی خوب از آب در  اومده بود. ولی 

حتی بهش نیگام نکرد. می دونست یه مرغ سامل و چاق و چله بوده و روی 

یه رونش حساب می کرد و می دونست چه خربه. همون موقع می دونست. 

حتی نگفت »مرسی تینا«. حاال تا چند روز باهام حرف منی زنه، ولی خب 

چی کار می تونه بکنه؟" در صدایش همدردی حقیقی ای با خامنش که گرفتار 

وضعیتی دشوار و متنقاض شده، موج می زند.

"باالخره مجبوره باهام حرف بزنه". صورتش را شبیه اسبی عبوس می کند 

و ادای خامنش را درمی آورد: »امشب می خوایم شام تا ساعت هفت آماده 

این  لطفن  »تینا می شه  بعد  باید شسته بشن«،  پرده ها  »تینا  بعد  باشه«، 

زیپ منو درست کنی، مطلقن چیز دیگه ای ندارم که امروز بپوشم«، بعد 

این  لبخند می زنه و فکر می کنه  تا روزسوم که  ادامه می ده  همین طوری 

لبخند نشونه ی بخشیدن منه."

هرچی  "نه،  می کشد:  آهی  و  بر می گرداند  عادی  حالت  به  را  صورتش 

بیشرت داشته باشی، بیشرت باید حواستو جمع کنی و رست تو حساب و کتاب 

باشه، واسه اینکه می دونی حواست نیست یا یادت منیاد. نه، اگه زیاد داشته 

باشی، باید عکس هرچی که تو کابینتت داری رو تو ذهنت حک کنی. هر 

از گنجه ی خوراکی ها. واسه همینه که  تازه  روز، کلیک، کلیک، یه عکس 

لیست  داره  کردنه. همش  فکر  حال  در  خسته س، همش  انقده  آدم  این 

کابینت هاس رو واسه خودش دوره می کنه. من هیچ وقت  تو  چیزایی که 

منی دونم تو کابینت خونه م چی هست، ولی می دونم که سامی105 من یه 

دزد حرومزاده س که منی تونه دستشو تو جیبش نگه داره".

زن الغر از پنجره به بیرون زل زده، انگار که همه ی این ماجراها را قبلن 

105. Sammie
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شنیده باشد. تکه مرغش را متام کرده، در حالی که آن دیگری که مدام در 

حال حرف زدن است، هنوز یک تکه استخوان نیم خورده ی ران را با ظرافت 

از  حالی که  در  و  می گذرد  خرید  ساک  روی  از  نگاهش  گرفته.  دست  در 

پنجره به بیرون زل زده، با حواس پرتی انگشت هایش را می لیسد.

تکرار می کند: "هی، خیلی خوشمزه س، بچه ها چه جشنی بگیرن امروز".

دیگری می پرسد: "ارباب جرج از غذا خوشش آمد؟"

وقتی  شده.  عالی  »تینا  زد:  داد  رسم  پشت  جنتلمنه.  واقعن  اون  "وای، 

عروسی کردیم، باید تو رو از خانم بدزدیم«. تیپش حسابی دل می بُرد. چه مرد 

جوون و باهوشی. البته بگام، مادمازل لوسی هم همین طور. خوشگل ترین 

و خوش پوش ترین دخرت خیابون مونه. ولی باید باهوش باشه که بتونه مردش 

رو نگه داره. تقرینب یک  ساله که داره قرص ضد بارداری می خوره؛ تعجبی 

منی کنم اگه آقای جرج واسه عروسی رسمی هیجانی نداشته باشه. اوه، باید 

پاک  همچین  می زنه.  ورق  عروس  لباس  عکس  داره  وقتی  ببینی  قیافه شو 

و معصوم، فک می کنه من منی تونم رو جعبه ی قرصو بخونم. بعضی شبا 

وقتی فنجون کاکائوش رو براش می برم، میگه »تینا، قرص رس درد منو از تو 

کشو بیار«. ولی می دونه چه جوری باید با آقای جرج رفتار کنه؛ بایدم بدونه، 

مثلن  می زنه؟  دست  دیگه ای  مرد  غذای  ته مونده ی  به  مردی  کدوم  وگرنه 

یه پر برگ بو و یه پاره استخون مونده!" و تحت تاثیر واج آرایی شکل گرفته، 

تصویری که در ذهن دارد، در استخوان توی دستش تجسم می یابد. "مثه این 

پاره استخون" و استخوان را زیر دماغ دیگری که رشوع به حرف زدن کرده، 

تکان تکان می دهد. منی دانم حرف زدن آن دیگری از روی احساس گناه است 

یا ترس یا میل فلج کننده به خوردن مرغ بیشرت. با لحنی عبوس تکرار می کند: 

"این پاره استخون، که هیچی گوشت بهش نیست و فقط سگ می خوردش." 

دوستش دوباره رشته ی کالم را به دست می گیرد و عمدن خود را به نفهمی 

می زند: "یا مثه سوپ لوبیای دیروز. ولی ما زنا باید بدونیم که غذایی که کنار 

گذاشته می شه و تا فردا می مونه، مزه ی بهرتی داره. مردا که اینو منی دونن. 

باید رشوع کنن یه کم آشپزی کردن تا رس از یه چیزایی دربیارن."
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ولی آن دیگری کوتاه منی آید، با پافشاری تکرار می کند: "یه استخون". 

برای کمک به تصویرسازی اش، استخوان را تکان می دهد و می گوید: "یه 

استخون".

حقیقنت هم رنگ استخوانی که در دست دارد، خاکسرتی مرده است و 

هیچ اثری از گوشت یا چربی ای که یک دقیقه پیش به آن چسبیده بود، 

رویش نیست. استخوانی که ارباب جرج کنار می گذارد، قطعن به هیچ وجه 

شبیه این نیست. حتمن با چنگالش رشته های گوشتی که دارند از استخوان 

می افتند را جدا می کند. بعد ماهرانه همه ی آن را یکجا با چاقو برمی گرداند 

با دیدن گوشتی که رسسختانه به مفصل چسبیده، اخم می کند و بعد  و 

استخوان را همراه گوشت چسبیده به آن، به طرف تکه های پوستی که باید 

دور ریخته شوند، هل می دهد.

درست است، این استخوان کسی را وسوسه منی کند. فقط ممکن است 

یک سگ، رصف قایم موشک بازی احمقانه ای، آن را جایی چال کند. زن چاق 

ناگهان  استخوان  است  قرار  گویی  که  تکان می دهد  در هوا  را  آن  طوری 

رشوع به غیب گویی کند. چشامنم این حرکت را تا جایی تعقیب می کند 

که استخوان از نظر ناپدید شده و بعد دوباره مثل صلیب ظاهر می شود. 

صلیبی که رس مسیح غمگینانه روی آن آرمیده، پاهای زیبایش که با دستانی 

غمگین مسح داده شده، زیر میخ به هم چسبیده است. مامان می گوید 

نگاه کن. به آن چشم های گداخته از عشق و درد نگاه کن. به آن اندامی 

که از رنج گناهان ما در هم پیچیده، و با هم برای زیبایی و اندوه مسیح 

در آن تکه پارچه ی سفیدی که پاهایش را پوشانده، اشک می ریزیم. رسبازان 

رومی عبوس و شق و رق در لباس هایشان ایستاده اند، نیزه های شان زیر 

نور برق می زند، ریش های تیره رنگ شان کوتاه شده و لب های شان در هم 

فرشده می شود. در نیم روز، یهودا صورتش را به سمت آفتابی که کم رنگ 

می شود برمی گرداند و زوزه می کشد، وقتی تاریکی اطرافش را فرامی گیرد و 

او را با پولی که هنوز در تای ردای نارنجی رنگش جیرینگ جیرینگ می کند، 

به متامی می بلعد، برای بازگشت روز همچون سگی ناله رس می دهد. پولی 
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در کیف چرمی، همیانی بی زینت، پنهان شده است.

ساختامن ها در کناره ی راه بلند تر می شوند ولی ای وای، منی دانم کجا 

هستم و به این فکر می کنم که از آن زن، زن الغر اندام، بپرسم. اما رسم را 

که باال می گیرم، نگاه عبوسش را می بینم که به من دوخته شده و استخوان 

در دستش بی هدف برگه ی تبلیغاتی باالی رسم را نشانه رفته. دست هایم 

از روی  با احساس گناه  که هنوز مثل گهواره شکمم را در آغوش گرفته، 

ران هایم رُس می خورند و بعد روی زانوانم فرود می آیند. اما جنین با لرزش 

ناگهانی دیگری مرا لو می دهد. آهی می کشم. شنیده ام وقتی جنین لگد 

بانزاکت  آرام و  پای مادرانی که  از روی  می زند، حتی ممکن است کتاب 

نشسته اند،  بیافتد. اجازه نخواهم داد تحقیرم کنند. از جا می پرم و زنگ را 

فشار می دهم.

از پشت رسم صداهایی می آید. صدای بلند زن چاق که می گوید: "وای، 

گفتم"، در صدای بلیط فروش که در طول اتوبوس راه می رود و می گوید 

"بلیط لطفن" می پیچد. با هیچ کس حرف نخواهم زد. باید خودم را کف 

پر از شیار این اتوبوس بیاندازم و با زانوان خم شده و دست های روی رس، 

زنده  فردا  ندارم که  انتظار  به هیچ وجه  باشم؟ در هر حال،  منتظر مرگم 

باشم. ولی باید مقاومت کنم؛ باید قلبم را در برابر چشم های اندوهگین و 

پر ِشکوه ی مسیح سخت و سنگ کنم.

فریاد می زند: "خانم، با شامم" و صدایش رنگ آشنایی به خود می گیرد. 

صدایش مثل سامجت و پافشاری صدای پدر که از ته گلو بیرون می آید و 

فرمان می دهد، آدم را وادار به فرمان برداری می کند. اما دست بلیط فروش 

روی شانه ام فرود می آید، رس دستگاه بلیط چاپ کُنش توی دنده هایم فرو 

می رود. وقتی دستم را برای بیرون کشیدن کیف پول توی کیف دستی ام فرو 

می برم، نگاهم به برق دکمه های یونیفرمش می افتد. زن چاق موقع خم 

شدن به جلو، روی صندلی اش کله پا می شود. دوستش، که حاال آرام به نظر 

می رسد، با آرنج جلوی او که خم شده و داد می کشد: "می گم کیف پولتون 

به  رو  وقتی  بیایم.  نظر  به  قدردان  می کنم  می گیرد. سعی  را  اینجاست"، 
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همه ی اتوبوس داد می زند: "این جوونا احمقن. ممکنه خیلی مکش مرگ ما 

لباس بپوشن، اما بازم احمقن"، چشم هایش برقی متسخرآمیز دارد.

البته نه در مورد لباسم. لباسی که پوشیده ام را برانداز  حق با اوست. 

سال  این  پایان  بی تردید  نبوده ام.  حامقتم  متوجه  این  از  پیش  می کنم. 

جرات  چطور  منی دانم  هنوز  و  می دهم  را  نهایی ام  امتحانات  تحصیلی 

کرده ام جنینی که در رحمم دست و پا می زند را از آن تو بیرون بکشم. 

البته اگر امشب جان سامل به در بربم و زنده مبانم.

روی پله های این ساختامن بلند می نشینم و با چشامن نیمه باز به رسدر 

مرمری ساختامن نگاهی می اندازم. آرنج هایم را روی زانوانم می گذارم که 

که  پیداست  بدانم کجا هستم؛  باید  از هم گشوده ام.  را  آنها  بال  فراغ  با 

ساختامن دولتی مهمی است. برای اولین بار حرست مرغزار دوران کودکی ام 

را می خورم. آنجا که شن رسخ رنگ در طول چندین مایل در هم پیچیده، 

حضور  شاخص  نقطه ی  چند  بایستی،  خانه  پشت  بلندی های  روی  اگر  و 

دامئی شان را به رخ می کشند: رودخانه ای که به پایین رسازیر است و در 

طول مسیری خشک، از شامل به سمت جنوب می گذرد؛ گل های گیلبوس106 

پر کرده اند. در هر دو سوی  را  کناره ی رودخانه  در ردیف های مستقیم، 

کوچک  و  فربه  کاکتوس  بوته های  می رود،  غرب  سمت  به  که  مسیری 

طوری چمبامته زده اند که انگار دامنشان را برای شاشیدن باال گرفته اند. و 

خوشه های ویگی107 همچون انگشتانی ورم کرده از میان بدنه ی سنگی گیاه 

بیرون زده و مسیر را نشان می دهند. در مرغزار همیشه می توان راه خانه 

را پیدا کرد.

برای دیدن مایکل اضطراب دارم. ما امروز را با دقت و با در نظر گرفنت 

با  مردم  که  ساعتی  بودیم،  کرده  برنامه ریزی  ترافیک  و  شلوغی  ساعت 

بدخلقی به سمت خانه هایشان رسازیر می شوند و در آن شلوغی کسی به 

اینکه ما دو تا با هم هستیم، توجهی منی کند.

106. Geelbos
107. Vygies
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مایکل گفته بود: "خیلی آسونه. اتوبوس از جاده ی اصلی که از حاشیه ی 

اداره ی پست،  به  به سمت مرکز شهر، وقتی رسیدی  میاد  شهر می گذره، 

پیاده می شی و من اونجا می بینمت. راس ساعت پنج."

دیدن قیافه ی مضطرب من، وادارش کرد که تاکید کند: "کسی اونجا، تو 

کیپ تاون، گم منی شه"، با انگشت به جایی پشت رسش اشاره کرد و گفت: 

"اونجا کوه های تیبله،108 اونجا قله ی شیطان109 و اونجا هم کوه راس االسد،110 

خب محض رضای خدا بگو چطور ممکنه گم بشی؟" کلامت غیر منتظره از 

دهانش بیرون می پریدند، همچون آبشاری کوچک و قهوه ای رنگ از میان 

دندان های پیرمردی که دیگر مزه ی تنباکویی که متام روز جویده، را احساس 

منی کند. فکر می کنم چیزهایی هست که حتی معشوق هم منی تواند از آنها 

چشم پوشی کند.

من معشوقم؟

خوشبختانه  بروم.  شهر  به سمت  و  شوم  بلند  پله ها  این  روی  از  باید 

به  رسیدن  برای  هنوز  پس  بیافتم،  راه  زودتر  که  هست  حواسم  همیشه 

مایکل که قرار است با ماشین مرا از جاده ی ماشین روی دو وال111 تا دامنه ی 

کوه های تیبل بربد، وقت دارم. جایی که خانم کوتزی112 با انربهایش منتظر 

من است.

بدخلقم. موهایم چرب شده.  و  نه! من کودن و زشت  من معشوقم؟ 

که  مدت هاست  مایکل  منی شود.  چیزی رسم  از جهت یابی  و  فراموشکارم 

دیگر عاشقم نیست: مرا در حالی دیده بود که سینک دستشویی را بغل 

کرده بودم و عق می زدم و با اولین نشانه های بدخلقی ام، با اکراه پا پس 

کشید. وقتی دارد برای عقب کشیدنش نقشه می چیند، نگاه پریشانی دارد. 

و  شک  اولین  وقتی  است.  محرتم  و  شده  تربیت  حسابی  و  درست  ولی 

108. Table Mountain
109. Devil’s Peak
110. Lion’s Head
111. De Waal
112. Mrs Coetzee



106

کسی تو کیپ تاون گم منی شه

ازدواج  "باید  افتاد، پوزخند عصبی و تلخی زد و گفت:  تردیدها به دلش 

کنیم". وقتی این حرف ها را می زد، ردیف دندان های مرتبش پیدا بود.

بی آنکه لزومی داشته باشد، گفتم: "این کار خالف قانونه".

ولی او که تجسم زندگی ای خیالی در مناظر رسسبز انگلیس به جانش 

چنگ انداخته بود، در رویایش مرا می دید که دوباره رسم را باال گرفته ام، 

برمی دارد و  بابونه موج  دامن کاهویی رنگ و شهوت برانگیزم روی دشت 

درخت بید روی دهان رسخ کودکی که سینه ام را می مکد، خم شده. مرصانه 

گفت: "بی خیال. این کارو نکن. می ریم انگلیس و اونجا ازدواج می کنیم. 

همه چی درست می شه." و در حالی که منشا خیاالتش را لو می داد، گفت: 

"اونجا، چندهزار مایل دورتر از این خراب شده، برای همیشه خوشبخت و 

خوشحالیم".

اگر می توانستم، برایش توضیح می دادم. ولی منی توانستم توضیح دهم 

چرا این تصویر مقابل چشامنم است: بارش آهسته ی خاکسرت روی چند یارد 

حریر شفاف، بیدهایی که بال بال زنان با شعف و لذت پشتک وارو می زنند 

و تند تند به تور سفید که به توده ای کف می ماند، زبان می مالند. دو سال 

عاشق مایکل بوده ام، دو سال دمل می خواست با او ازدواج کنم. اما منی که 

فریب یک رویا را خورده بودم، حاال فقط رسم را تکان دادم.

"ولی تو عاشق بچه ای. باالخره یه روزی بچه می خوای. پس چرا خواست 

مقدس خداوند رو نپذیریم؟ هرچی باشه، تو مسیحی هستی و معتقدی که 

این کار گناهه، نه؟"

خداوند شنونده ی خوبی نیست. مثل پدر، انتظار فرمان برداری دارد و 

در  توضیح  کنار می کشد.  کج خلقی  با  نشوند،  برآورده  اگر خواسته هایش 

مورد نقطه نظراتم آنقدر او را خشمگین می کند که در سکوت از غضب به 

خود می لرزد. فقط همین یک بار عجز و البه منی کنم و تسلیم منی شوم؛ به 

راحتی می توانم این مردها را ندیده بگیرم.

مایکل با لحنی رسزنش آمیز گفت: "حتی گوش منی دی چی می گم. منی دونم 

چطوری می تونی چنین کاری بکنی". در صدایش انزجار موج می زند.
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برای دو سال کوتاه و گذرا، مایکل را می پرستیدم.

دل  ته  از  بودیم،  نشسته  نوک صخره ها  به شکل خطرناکی  که  یک بار 

به این فکر که بچه ای داشته باشیم، خندیدیم. در کیپ پوینت،113 آنجا که 

اقیانوس ها به هم می رسند و از هم جدا می شوند. اقیانوس هند و آقیانوس 

آتالنتیک، که بر رس هویت مستقل خود در جنگند، طوری می غریدند و با 

غضب به یکدیگر می کوبیدند، که ما محکم به هم چسبیده بودیم، دست 

او روی شکم من بود. می گویند اگر یک چشمت را ببندی و با چشم دیگرت 

به دقت مترکز کنی، شاید خطی که دو اقیانوس را از هم جدا می کند، در 

خلسه ای سکرآور پدیدار شود، بسیار کمرنگ و به باریکی مو. من اما نگاه 

با لبه ی رورسی ام که بال بال می زد، می جنگیدم  نکردم. در آن باد موذی، 

و تالش می کردم آن را دور رسم بپیچم. هامن روز، کمی بعد، روی ماسه ی 

نقره فام ساحلی مرتوک و دور افتاده، موقرانه نوشت: با من ازدواج می کنی؟ 

و انگشتان لرزان من دور این کلامت قلب بزرگی کشیدند. پیش روی مان 

خورشید بر فراز موج ها می رقصید و روی آنها رگه های طال می پاشید.

و  کرد  اخمی  دادم.  نشان  مایکل  به  و  نوشتم  روز شعری  آن  درباره ی 

گفت: "البته خلیج الگیس114 این جوری نبود". با صدای بلند ابیات مربوط 

به جنگجویانی را خواند که از دریا بیرون می جهند و رسنیزه های شان در 

نور آفتاب می درخشد، صدای طبل شان آبها را پیش می راند و رضب صدا در 

حفره های پوسیده ی میان صخره ها می پیچد.

غرق در فکر، رسش را تکان داد و گفت: "خوبه. عنوانش رو دوست دارم 

»"عشق در خلیج الگیس"؛ (ساحل مخصوص سفید پوستان)«115 گرچه فکر 

می کنم همه ی ظرافت شعر رو منی گیرم، ولی خوبه" و تشویقم کرد: "باید 

بیشرت بنویسی".

شعر،  آن  می کرد؛  اشتباه  او  و  می گفتم.  شعر  همیشه  شدم.  من رسخ 

شعر خوبی نبود. گیج کننده بود و از خودم تعجب می کردم که چرا شعری 

Cape point .113 پرتگاهی در جنوب غربی ترین نقطه ی شبه جزیره ی کیپ.

114. Logiesbaai (Logies Bay به انگلییس( 
115. Love at Logiesbaai (Whites Only(
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را نشانش داده ام که حتی برای خودم معنی ندارد. شعر را پاره پاره کردم.

عشق، عشق، عشق. هامن طور که به نوبت مچ پاهایم را تکان می دهم 

و ورمشان را بررسی می کنم، آه می کشم.

لبخند  مایکل مثل پرسبچه ها روی چشم هایش می ریزد. وقتی  موهای 

چپ  سمت  گوشه ی  و  می شوند  تنگ  رسخوشی  با  چشم هایش  می زند، 

و  عجیب  مورب  خط  دندان هایش  ردیف  طوری که  می رود،  باال  دهانش 

غریبی باالی چانه درست می کند. رسش را یک باره تکان می دهد تا حلقه ی 

موها را برای یک لحظه از روی چشم هایش پس بزند، بعد دوباره موها 

پایین می افتند. رسیع، مثل زبان مارمولکی که در هامن لحظه ی پدیداری، 

دوباره جمع می شود.

می گفت: "یه جایی رو پیدا می کنیم، جایی که کاملن تنها باشیم". این 

و  بدترین  دارد. همیشه  غریزه ی جهت یابی  مایکل  و  است  پهناور  کشور 

سایه سارشان  به  را  ما  که  می کند  کشف  را  دره هایی  نقاط  مزخرف ترین 

سوق مان  آنها  سمت  به  دریا  غرش  که  خطرناکی  صعودهای  می خوانند. 

صخره های  از  آن  در  که  می برد  آبی رنگی  خلیج های  به  را  ما  و  می دهد 

غیرقابل دسرتس فرود می آییم. خورشید پایین می آید و به ما نزدیک می شود. 

از پلیس های چراغ قوه به دست منی ترسیم. آنها فقط شب ها می آیند و دنبال 

مجرمین می گردند. عشق ما را ایمن کرده. آنها منی توانند پیدای مان کنند 

چون منی دانند که وجود داریم. روزی خواهند فهمید عشاقی وجود دارند 

که متامی روزها را می ربایند، روزهایی گرد همچون گوی.

و  آهسته  است.  بوده  هولناکی  هیجان  افکاری همیشه  چنین  پس  در 

چنان  با  اشک هایم  و  می برم  فرو  کفش  داخل  دوباره  را  پاهایم  بادقت 

مال  کنم  باور  منی توانم  که  می پاشد  پیراهنم  روی  گستاخانه ای  بی قیدی 

من باشند. این تکه پاره ها از گوی های سوراخ شده ی روزهای ربوده آویزان 

می شوند و رشه می کنند و من تصاویری که به یاد آورده ام را با خود نگاه 

می دارم. چندی بعد دیگر به خاطر نخواهم آوردشان.

با رس کج کفش ها و ارتفاع کوتاهی از پاها را متاشا می کنم که از پله های 
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مرمری باال و پایین می روند و تغییر مسیر می دهند تا به من برخورد نکنند. 

شاید کسی به پلیس خرب دهد تا مرا از اینجا بلند کنند.

عشق، عشق، عشق، آه می کشم. دوباره چیزی در زهدانم بال بال می زند. 

از جا  پنجره تقال می کند و  بیدی فکر می کنم که پشت قاب  بال های  به 

برمی خیزم.

به خیابان آدرلی که نزدیک می شوم، بوی دریا به سمتم هجوم می آورد. 

باد منی آید ولی آب منک با رسسختی به مهی که ذراتش از هم تجزیه شده، 

از سمت چپ،  کشیده.  نقره فام  الیه ای  ُمخّنث  روی خورشید  و  چسبیده 

تصویر معوجی از مغازه ی ولینگتونز،116 در پاسخ به احساس گرسنگی ام، از 

دور منایان می شود. قرص میوه های خشک شده ای که منی توانم در برابرشان 

مقاومت کنم. نور مصنوعی مغازه اشک هایم را خشک می کند، چشمم را 

افتاده ی کیپ  از آفتاِب دوبار به دام  از میوه، پر  می زند و سینی های پر 

-یک بار برای رسیدن و یک بار برای خشک شدن- گویی زیر این نور می لرزند 

و هر آن ممکن است از قالب خود بیرون بجهند. ردیف آناناس ها لشکر 

کهربایی رنگ  صفحات  میان  در  زردآلو  هسته های  خورشیدند،  بی انتهای 

کنار  آلوها   پیدا  نیست.  شده اند،  چیده  کامن  شکل  به  که  لواشک هایی 

چروکیده ی  پشت  به  گیالس ها،  خون  از  پر   و  برافروخته  چشم های 

تیره ی شاداب و رسزنده  انجیرهای سبز  سوسک های سالخورده می مانند. 

صاف نشسته اند و آن طرف سینی ها را دید می زنند. و من هم که دیگر از 

خود بیخود شده ام، به پناه گرفنت در استعاره ای امید می بندم که متامی این 

خود را در بر گیرد. لواشک و انجیر می خرم. هوس مثل کرم تسافنداس117 

به جانم افتاده و هیچ چیز راضی اش منی کند. به محض اینکه اولین انجیر را 

در دهان می گذارم، خطر همراه با جریان بزاق در دهانم فواره می زند. آیا 

به همین یک مرگ بسنده خواهم کرد؟

116. Wellingtons
ادعا  آفریقای جنوبی  قاتل نخست وزیر  تسافنداس  دیمیرتی  که  کرمی  Tsafendas هامن   .117

کرده بود در گوشش زندگی می کند و دستور قتل نخست وزیر را به او داده است. برای اطالعات 

بیشرت رجوع کنید به زیرنویس شامره ی 65.
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مدت زیادی است که در کناره ی این جاده پیاده راه آمده ام و باید به 

طرف اداره ی پست برگردم. به محض دیدن مایکل از دور، که با ناخن روی 

در ماشین رضب گرفته، به سمتش یورمته می روم. بازوی آفتاب سوخته اش 

از پنجره ی ماشین بیرون زده. با اضطراب یا شاید بی صربی روی در ماشین 

رضب گرفته و به محض اینکه روی صندلی کنار راننده می پرم و شادمانه 

-جوری که انگار قرار است به گردش برویم- می گویم: "بزن بریم"، از ترس 

یخ می کنم.

مایکل در خیابان بعدی، توی ماشین منتظر خواهد ماند. آن زن گفته 

فقط ده دقیقه طول می کشد. دستم را می گیرد و مانع پیاده شدنم می شود. 

بدویت  به  می دوم،  کوه ها  به سمت  می کنم،  فرار  که  می کند  فکر  شاید 

باز می گردم. دستش روی ساعدم سنگینی می کند و چشم هایش  وحشی 

شبیه چشم های سگی زخمی است که از درد بی حال شده.

سعی می کنم دلداری اش بدهم "درست می شه" و از خود می پرسم آیا 

مایکل صدای خودش را در صدای من می شنود. صدایم نازک است، مثل 

رشته پولکی از دهانم بیرون می جهد و بال بال زنان یک راست از پنجره خارج 

می شود.

دستش  بر می دارم،  ساعدم  روی  از  که  را  سنگینش  دست  برم".  "باید 

بی جان روی دنده می افتد.

اتاق تاریک است. پرده ها کشیده شده و یک چراغ توری به چهارگوشه ی 

آن  آستانه ی  بر  من  که  دری  است.  انداخته  سایه  مستطیل شکل  اتاق 

تقسیم  خوردن  غذا  و  خوابیدن  برای  قسمت  دو  به  را  اتاق  ایستاده ام، 

زده  تکیه  خدمتکاری  آن  پشت  که  دارد  قرار  میزی  چپ  سمت  می کند. 

و چشم هایش را به دیوار خالی پیش رویش دوخته. از سمت راست، زن 

سفید پوست میانسالی با لبخندی خوش آمد گوی از روی دیوانی که به جای 

مبل استفاده می شود، برمی خیزد و انگار که بخواهد بر زنندگی کل ماجرا 

صحه بگذارد، کوسنی با طرح گل صورتی را نوازش می کند. در گوشه ی اتاق 

یک گنجه ی لباس باریک و تیره رنگ قرار دارد.
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با شام حرف زدم.  تلفنی  دیروز  بودید.  "منتظر من  تردید می گویم:  با 

من سالی اسمیت118 هستم". هیچ تلفنی در اتاق منی بینم. زن اخم می کند.

"شام رنگین پوست نیستید، مگه نه؟" سوال بی موردی است. به بازوان 

قهوه ای رنگم که روی سینه به هم قفل شده اند، نگاهی می اندازم و موهای 

دستم را می بینم که سیخ می شوند. نگاه زن به من دوخته شده. کور است؟ 

بعد متوجه  انجام دهد؟  را  بینایی معیوب چطور می خواهد عمل  این  با 

می شوم: لهجه ام، صدایی که نشان از تحصیالتم دارد، کورش کرده. من از 

اعامق وجودم از مایکل نوشیده ام، وقتی از زبانش می نوشیدم، صدایش را 

بلعیده ام. آیا او هم صدای مرا بلعیده است؟ فکر منی کنم.

هم زمان  کیپ تاون  جوجه خروس های  همه ی  منتظرم  و  "نه"  می گویم 

جیغ بکشند. در عوض خدمتکار به خود می آید و با تحسینی آشکار به من 

زل می زند.

می گوید:  می گذارد،  منایش  به  را  زردش  دندان های  که  لبخندی  با  زن 

"بسیار خب. این روزا باید چک کرد. می دونین که این دخرتای رنگین پوست، 

دیگه خیلی پیرشفت کرده ن، فاجعه ن. راجع به من چی فکر می کنن؟ انگار 

می دونین،  بکشم.  بیرون  رو  هری ها  و  دیک ها  تام ها،  همه ی  من  قراره 

من این کاره نیستم؛ اینجا جای آبرومندیه و تالشم اینه که به زنان نجیب 

و تحصیل کرده کمک کنم. نه! می تونین به من اطمینان کنید. هیچ دخرت 

رنگین پوستی تا حاال روی این مبل نخوابیده".

تا  برمی گردد  می زند،  من چشمک  به  می کند،  دخرت خدمتکار رسفه ای 

بوی  بزند.  هم  را  می جوشد  پریموس  اجاق  روی  که  قابلمه ای  محتویات 

آوردنم، چیزی که  باال  آستانه ی  بلند می شود و من در  قابلمه  از  سیرابی 

ترسم را بیشرت می کند. دمل می خواهد پا به فرار بگذارم، اما پاهایم از ترس 

به کف پوش پالستیکی کف اتاق چسبیده است. فقط نگاهم از این سو به 

آن سوی اتاق حرکت می کند، به جایی که زن روزنامه ای را از میان کپه ی 

روزنامه هایی که بین دیوار و گنجه تپانده شده اند، بیرون می کشد. آن را 

118. Sally Smith
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روی مبل پهن و با دست چروکش را صاف می کند. در همین حال دخرتک 

در اتاق را می بندد و کلید را در قفل می چرخاند. گربه ای با تنبلی از زیر 

میز بیرون می خزد و آنقدر به من زل می زند تا چشامن سبز رنگ همچون 

جواهرش منقبض شده و به دو نقطه ی کوچک کریستالی بدل می شود.

را  ابزار کارش  از پشت گنجه  به سمت مبل راهنامیی می کند.  زن مرا 

بیرون می کشد و آن را جلوی دامن صورتی رنگ و شق  و رقش، که رنگ 

لباس نوزادان است، نگه می دارد.

رسم را که باال می گیرم تا متاشا کنم، می گوید: "بخواب و چشامتو ببند". 

حرکات شان بسیار دقیق و هامهنگ است، مثل مانوری که از قبل مترین 

می کنند.  حرکت  و  می دهند  عالمت  هم  به  چشم هایشان  با  باشد.  شده 

دخرتک باالی رسم جاگیر می شود و خامنش به سمت پاهایم می رود. زانوانم 

بیرون می کشد.  از جیب  را  ابزارش  با یک حرکت  باز می کند و  از هم  را 

برای لحظه ای یک تکه لوله ی پالستیکی از جایی آویزان می شود. زانوانم 

تکان سختی می خورند و دهانم کاملن باز می شود اما متام بدنم در کنرتل 

خفه  را  گریه ام  و  می آید  فرود  دهانم  روی  قهوه ای رنگ  دستی  آنهاست. 

زن  می کنند.  باز  هم  از  را  زانوانم  وحشیانه  سفید  دست های  می کند؛ 

هیس هیس کنان می گوید: "جرات داری جیغ بزن. می خوای پلیسای لعنتی 

بریزن اینجا؟ اگه جیغ بزنی، خودم می کشمت".

نگاه  صورتم  به  دخرتک  می گیرد.  آرام  دهانم  دور  قهوه ای رنگ  دست 

می کند و می گوید: "جیغ منی زنه". کودکی هستم که به قوت قلب احتیاج 

صورتم  دور  قهوه ای رنگ  دست  می کنم.  تعجب  صدایش  نرمی  از  دارد. 

حرکت می کند و موهایم را کنار می زند. دمل می خواهد آن دست دیگرش را 

بگیرم؛ اهمیتی منی دهم آن پایین چه اتفاقی دارد می افتد. خط سیاهی از 

وحشت آنجا را از باال تنه ام جدا کرده. از میان پاهایم خون فواره می زند و 

برای یک لحظه درد دو نیمه ی بدنم را به هم متصل می کند.

متام می شود. دست های زرد رنگی که در استفاده از ابزار سقط مهارت 

دارند، ازاله ی بکارتم کردند. ترس و نفاق، که از آِن منند، در قامت لکه خونی 
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تیره رنگ روی روزنامه پخش می شوند.

زن می گوید: "خب، دیگه خودتو جمع کن".

لباس می پوشم و منتظر می مانم تا توضیحاتش را بدهد: "می ری خونه و 

منتظر می مونی که جنین بیاد. نواربهداشتی داری؟"

با نفهمی و گیجی رسم را تکان می دهم. برای یک لحظه صورتش در هم 

می رود، اما دوباره لبخند می زند و از توی گنجه یک نواربهداشتی بیرون 

می کشد.

بی آنکه سعی در پنهان کردن تابش سخاومتندی اش داشته باشد، می گوید: 

"الزم نیس براش پول بدی خوشگله" دستش را سمت من می گیرد و من 

کیف پول را کف دستش می گذارم. پول را می شامرد، راضی است، کیف پول 

را با اکراه روی میز می گذارد، اما من با اشاره ی دست آن را پس می زنم.

می گوید: "تو دخرت خوبی هستی" و هر دو دستش را روی شانه هایم 

از دهان  می گذارد. نفسم را حبس می کنم؛ منی خواهم هوای بدبویی که 

را  بیرون می آید  زرد،  دندان های  آن  با  انزجارآور  و  تازه داماد عجیب  این 

استنشاق کنم. بوسه ای روی گونه ام می نشاند، گویی به نشانه ی هم دستی 

برمی گردانم  روی  بدنم،  با  بدنش  متاس  از  منزجر  من  و  جرم  ارتکاب  در 

او  از  انکار کنم که  باشم؟ منی توانم  بیزار  آیا حق دارم که  بروم. ولی  که 

سپاسگزارم. پس دوباره بر می گردم تا باالخره کیف پول را پس بگیرم. دخرتک 

به من چشمکی می زند. کیف پول درست کف دستم جا می گیرد؛ دلیلی 

ندارد که به مایکل پسش بدهم.

صورت مایکل غرق ترس است. به اندازه ی من به روند ماجرا بی توجهی 

می کند. رسیع، موجز و مخترص برنامه را برایش رشح می دهم. "قراره امشب 

اتفاق بیافته، من می رم خونه و منتظر می مونم، صبح بهت زنگ می زنم. 

اون موقع دیگه همه چی متوم شده". به نظر می رسد خیالش راحت شده 

باشد.

مرا تا جلوی در خانه ام می رساند و خانم صاحب خانه از روی سنگفرش، 

جایی که میان گلدان های رسخسش نشسته و قالب بافی می کند، شادمانه 
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برای مان دست تکان می دهد.

با اضطراب می گوید: "نگاه نکن، یه هدیه است برای تو، برای جهازت". 

لبخند شیطنت آمیزی می زند و ادامه می دهد: "وقتی یه زوج دیگه منی تونن 

این صرب کنن، فوری شستم خربدار می شه، منو منی شه گول زد،  از  بیشرت 

می دونی که".

امشب در اتاق کناری من، بر بسرت پاک و دست نخورده اش غلت خواهد 

زد، برای طرح قالب بافی، از پیچک های صورتی و نارنجی الگو خواهد گرفت 

و در میان انبوه ملحفه های سفید دنبال سوزن گمشده اش خواهد گشت.

ایوان  سنگفرش  و  چسبیده  هم  به  دو  به  دو  که  خانه هایی  ردیف 

ورودی شان پولیش قرمز خورده، در سمت غربی خیابان تریولیان119 قرار 

قطارهای  که  قراردارد  کیپ فلتس  آهن  جاده، خط   گرفته اند. سمت رشق 

آن  از  تلق تلق کنان  زمان بندی،  برنامه ی  و مطابق  برقی همیشه رس وقت 

می گذرند. این خیابان به پیچ کاملن خمیده ی خیابان مین رود120 می رسد و 

در آن همه جور امکاناتی برای زندگی کردن، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد پیدا 

می شود: قصابی، نانوایی، سلامنی، داروخانه، کتاب فروشی، مرشوب فروشی. 

آن گوشه، درست آنجا که همچون استخوانی مضحک از پیچ خیابان بیرون 

زده، یک مغازه ی ماهی و سیب زمینی رسخ کرده فروشی هست و کنار آن 

-اگر بخواهم دقیق بگویم، در خیابان تریولیان- سطل زباله ای به تنه ی نخل 

جوانی تکیه داده. اگر بسته ی روزنامه پیچ شده ای داخل این سطل بیافتد، 

به رسعت برق و باد بوی ترشیدگی پاکت های دور انداخته شده ی ماهی و 

سیب زمینی را به خود خواهد کشید.

بسته ی کاغذ پیچ شده توی سطل است. منی دانم برای خداوند چه اتفاقی 

افتاده. او بیزار است. درست هامن لحظه ای که من موهای سیاه و نم دارم 

را صاف می کردم تا باالی رسم ببندم، خداوند گریخت. فکر منی کنم برگردد. 

119. Trevelyan
120. Main Road
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ساعت 6 صبح است. آفتاب از پشت مهی که چون کفن کوه تیبل را در 

بر گرفته رس می زند و آن را سوراخ می کند. خیابان ها خالی هستند و من 

آسوده خاطر به یاد می آورم که قطار بعدی راس ساعت 6:22 دقیقه خواهد 

گذشت.



هیچ جا خونه ی آدم منی شه
بدون  نباید  هیچ وجه  به  خانم  یک  که  می گوید  همیشه  سیسی121  عمه 

که  است  دلیل  به همین  و  انظار عمومی ظاهر شود.  در  کیف دستی اش 

آن شی یغور را بین شکمش و لبه ی میز نهار خوری چپانده. صندلی اش را 

به عقب هل می دهد و کیف را از فشار می رهاند تا آن را برای یافنت نامه 

زیر  و   رو کند و کاملن مشخص است که با این کار از زیر بار فشار خالص 

از  که  می کند  برمال  را  رازهایی  کیف،  تاریکی  در  اشیا  ملس  گویی  شده. 

هیجاِن آنها چشم هایش دو دو می زند، رازهایی مثل قبض برقش، که کلامت 

و اعداد پررنگ و برجسته روی آن چاپ شده، و توی کیف چرمی نازک و 

پر از خراش از چشم دیگران پنهان مانده. آنها با صرب و حوصله ی کسانی 

که انتظار شنیدن چیز جدیدی ندارند، منتظر می مانند و در هامن حال عمه 

سیسی انگشتانش را رس صرب توی کیف فرو برده و پی چیزی می گردد، بعد 

پاکت آبی رنگ را از توی کیف بیرون می کشد. و با صدای بلند نامه ی عمو 

هرمانوس122 را می خواند. زبان نگارش نامه انگلیسی شسته رفته ای است که 

121. Cissie
122. Hermanus
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عمو هرمانوس هرگز آن طور حرف منی زد:

"اکنون، هفته هاست که خاک را ندیده ام، به طوری که منی توانم باور کنم 

این هامن زمینی ست که همواره بر رویش قدم برمی دارم. اینجا، تا چشم 

کار می کند، برفی سنگین نشسته. این رسزمین، واقعن در خور مردان سفید 

است."

تا شده  نامه ی  به  دستی  دیگه!"  کاناداس  "خب،  می گوید:  عمه سیسی 

می کشد و بعد دوباره آن را درون کیف روی پایش می رساند.

پدر با دقت و وظیفه شناسی استخوان توی دستش را لیس می زند و با 

لحنی دوپهلو و ایهام آمیز که زاییده ی متاشای ابرهای باران زایی است که باالی 

رس زمین خشک و بی آب جمع شده و دوباره متفرق می شوند، می گوید: 

"خب آره". دوباره تکرار می کند: "خب آره، حاال واسه خودش جایی شده." 

بعد با یک هورت پر رس و صدا مغز استخوان گردن بز را بیرون می کشد و 

می خندد. خنده اش، خنده ی رضایت آمیز کسی است که ناغافل برکت پنهان 

زمین خشک و بایر را دیده است. بعد اضافه می کند: "تازه همه شونم مجبورن 

گوشت یخ زده بخورن" و غرش خنده ی همه بلند می شود.

عمو گری123 رسش را تکان می دهد، به بیکنزکاپ124 در دوردست ها اشاره 

می کند و می گوید: "ای بابا، منو اونجا، فقط اونجا خاک کنین". بعد یک باره 

انقده  که  جایی  بری  می خوای  چی  واسه  "اَه!  برمی گردد:  من  سمت  به 

رسده؟"

پدر رسش را پایین می اندازد. زیر صدای به هم خوردن کارد و چنگال ها و 

مکیدن مغز استخوان ها، سکوت سنگینی می کند. از برنج توی بشقابم یک 

تپه می سازم و دانه های رسکش برنج را به خط ردیف می کنم، تا جایی که 

عمو گری می گوید: "عین عمو هرمانوس احمقی. چی رو داری اونجوری 

فقط با چنگال می خوری؟ بابا چاقو رو بگیر دستت؛ تو درست و حسابی 

تربیت شدی."

123. Gerrie
Bakenskop .124 کوهی در استان کیپ غربی.
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در این شب پیش از عزیمت، به استقبال بحث و جدل نخواهم رفت. 

چیزی منی گویم و به عمو هرمانوس کبیر روی عرشه ی کشتی فکر می کنم.

ما  و  کشتی،  میانه ی  از  ممتد  و  بلند  بوقی  شد،  بلند  کشتی  بوق  صدای 

بین آن صورت های سفید، دنبال صورت پیرمرد می گشتیم. وقتی در نهایت 

راهش را به عرشه ی کشتی باز کرد، شناخنت آن قیافه ی سیه چرده و مچاله 

که داشت با تکان های منقطع و بریده بریده ی دست راستش -مثل آدمک 

کوکی ای که خراب شده باشد- به ما عالمت می داد، کار سختی نبود.

درست پیش از سوار شدن، گفته بود: "بابا مشکلی نیس؛ معلومه وقتی 

و  زبر  دست  می شیم."  محسوب  اروپایی  همه مون  دیگه  کانادا،  برسیم 

زمختش با ظرافت به سمت دهانش پرواز کرده بود، انگار که بخواهد جلوی 

رسفه کردنش را بگیرد. و بعد باال آورده بود. مایعی آبکی با تکه های گوشت 

و هویج نیمه جویده روی کفش های نوی چرمی و طرح دار دخرتخاله لتی125 

بودند،  ایستاده  عقب تر  پلوخوری شان  لباس  با  که  هیجان زده ای  اقوام  و 

پاشیده بود. و پیرمرد، انگار که مسخ شده باشد، میان حلقه ای که از قی 

خودش ساخته شده بود، تلوتلوخوران دور حوضچه ی استفراغ رقص عجیب 

و غریبی کرده و مبهوت به تک تک مان نگاهی انداخته بود تا جایی که عمه 

کثافِت  به  حواسش  حالی که  در  و  گذاشته  پا  استفراغ  حلقه ی  به  سیسی 

هنوزچسبیده به دهان عمو هرمانوس بود، او را به شیب رشقی پستان های 

عظیمش فرشده بود.

دخرتخاله لتی که خودش را جمع و جور کرده بود، نگاهش را از روی 

کفش های دوباره برق انداخته اش باال گرفت و گفت: "وای عموجون، شام 

خیلی خوش شانسین که دارین می رین یه جای درست و درمون. ماری و 

الهی!  ندیدین،  رو  ماری  که  االن سه ساله  منتظرتون هسنت.  اونجا  آندرو 

متوم  کانادا هسنت؛  هم  کلوئت126  خانواده ی  دارین!  که  جدیدم  نوه ی  یه 

125. Lettie
126. Cloete
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منی کشه.  طول  خیلی  هم  سفرتون  دیدارتونن،  منتظر  قدیم،  آدمای  اون 

بگردین  پیدا می شن.  تو کشتی  رنگین پوست مهربون هم  مطمئنم چندتا 

دنبال خانواده ی وان استادنس127 که اهل وینربگ128 هسنت. فکر کنم اونا 

هم امروز مهاجرت می کنن."

گوشه ی سمت چپ دهان عمو هرمانوس با ماللی که به دنبال لبخندش 

آمده بود، به پایین متامیل شد. بعد بوسه های خداحافظی اش را به صورت 

همه ی ما که دور او یک منحنی تشکیل داده و بین او و حوضچه ی استفراغ 

حائل شده بودیم، نشاند. یکی از بچه ها که با دیدن استفراغ با صدای بلندی 

گفته بود "اَه"،  تودهنی خورده بود و در متام مدتی که ما منتظر آخرین 

دست تکان دادن های عمو هرمانوس بودیم، هق هق می کرد. رس آخر، یکی از 

عموها گفت: "بی خیال، یه روزی می تونین برین کانادا و ببینینش."

به موقع سوار کشتی شد، روی عرشه ایستاد و از زیر دستی که سایبان 

می خوردند  پیچ وتاب  هوا  در  شادمانه  که  ریسه هایی  بود،  کرده  چشم ها 

و شکنندگی رنگارنگ گره هایی که با دور شدن آرام و خزنده ی کشتی به 

رسعت و با یک تکان از هم باز می شدند را زیرچشمی متاشا می کرد. عمو 

هرمانوس کبیر در جیبش دو بسته ی تر و متیز ریسه پیدا کرد، ناشیانه کمی 

با بسته بندی محکمشان ور رفت تا بازشان کند، و در حالی که داشت دنبال 

معنای این رسم منسوخ می گشت، دو بسته ی کوچک ریسه را ظفرمندانه 

به سمت اسکله پرتاب کرد. یکی از آنها را دخرت شانزده ساله ی سفید پوستی 

به  کشتی  رس  پشت  بود.129  پوشیده  لباس  بیت نیک  سبک  به  که  گرفت 

جنبیدن افتاده، کوه تیبل راست قامت و استوار ایستاده بود، کوهی که من 

سال های سال هر روز در حاشیه نشین جنوبی شهر، رو به دامنه ی پشتی 

آن چشم گشوده بودم.

127. Van Staden
128. Wynberg

Beatnik .129 خرده فرهنگی شکل گرفته در محافل هرنی و روشنفکری نیویورک در دهه ی پنجاه 

و شصت میالدی که مخالف ارزش های سنتی، سیاست گریز و در تضاد با تجمل گرایی رایج در آن 

دوره بود. شیو ه ی لباس پوشیدن طرفداران این جنبش، بسیار ساده، اغلب تنها متشکل از دو رنگ 

سیاه و سفید و عمدتن بدون استفاده از هیچ وسیله ی تزئینی بود.
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عمو گری همچنان ادامه می دهد: "خب، ما تو رو فرستادیم دانشگاه. 

اینجوری،  حاال  داده.  بهتون  دولت  این  که  خودتون  مخصوص  دانشگاه 

می تونی بری و ما رو تو جهل مون تنها بذاری. می دونم که تو این مرتع، 

بین این گریکواها130 جایی برای یه آدم تحصیل کرده نیست. ولی همه مون 

غنی ترین شهر  و  زیباترین  داری.  رو دوست  کیپ تاون  تو  فکر می کردیم 

جهان. تو اینجا آینده داری."

برای من زیبایی کارت پستالی خلیج و شکوه و جالل کوه ها، خانه های 

باد  قشنگ و سفید که روی شیب کوه سوار شده اند و کاج هایی که در 

که چراغ مسرتاح هایش  ندارد. شهری  ارزش  ارزنی  می  خورند،  تاب  طبیب  

بلند  ضدعفونی کننده  مواد  بوی  کاج هایش  از  و  می زند  سوسو  همیشه 

می شود. و منطقه ی شش131 که برایم غریبه است و بولدوزرها و کرکس های 

کم طاقتی که روی گند و تعفن شهر پرسه می زنند. ولی چیزی منی گویم. زیر 

ستون های این عامرت توخالِی احساس گناه، صدای جنبیدن دانه ی رشم به 

گوش می رسد. از عمه سیسی متشکرم که می گوید: "آخ، گری، تو می دونی 

که این بچه همیشه همین طور بوده. همه می رن کانادا، حاال این می خواد 

بره انگلیس که هیچ کس اونجا نیس. حتی یه نفر از آفریقای جنوبی هم 

اونجا نیس. این بچه مثه قاطر چموشه. همیشه یه راه دیگه می ره."

اما بعد یکی از آن خنده های روشن و با صفای همچون آب جاری اش را 

رس می دهد و پشتم را نوازش می کند. متوجه هشدار توی چشم های پدر 

می شوم و دروغ راحت و بی دردرس بر زبانم جاری می شود.

"خانم بکس،132 صاحبخونه م، یه دخرتخاله ای داره که لندن زندگی می کنه. 

جمعیتی  پر  نسبنت  خانواده ی  خانواده ش.  با  و  کنم  زندگی  اون  با  قراره 

هستند."

با فکر خانواده خشنود می شوند، خیالشان از توانایی خانواده ی بکس که 

به شیوه ی دیگر اعضای سلسله ی جانوران قادر به تولید مثل هستند، راحت 

Griquas .130 ر.ک. به زیرنویس شامره ی 19.

District Six .131 ر.ک. به زیرنویس شامره ی 62.

132. Beukes
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می شود. ولی عمو گری حارض نیست مرا به حال خودم بگذارد. 

ساعت  این  تو  می ری؟  نحس  ساعت  این  تو  نصفه شبی،  داری  "چرا 

آدم های محرتم و حسابی تو تختشون خوابن."

ولی  می کند  پرواز  چشم هایم  مقابل  از  جوانی  در  گری  عمو  تصویر 

بیهوده به دنبال چیزی می گردم که به آن چنگ بیاندازم و انزجارم را به آن 

ربط دهم.

"برای رفنت  به نظر برسم، می گویم:  در حالی که سعی می کنم شادمان 

آدم  تا  دو  یکی  اون ساعت هنوز  کنم  فکر  نوئه.  شب خوبیه. شب سال 

حسابی مشغول رقصیدن باشن."

عمه سیسی می گوید: "فریدا کوچولو" و من زیر بار لحن حرف زدنش 

له می شوم. "دخرتم، خیلی باید حواستو جمع کنی. همیشه مثه یه خانم 

رفتار کن و یادت باشه که صداقت همیشه بهرتین سیاسته. بذار اینجوری 

بهت بگم، موقع رقصه که وسوسه تو لباسای مختلف رساغ آدم میاد". برای 

رعایت نزاکت صدایش را پایین می آورد و ادامه می دهد: "خانم کارلسه133 

تو نامه ش برام تعریف کرده که مردم تو کشتی، جایی که هیچ قانون و 

پلیسی نیس، چه جوری رفتار می کنن. بیچاره سفیدا، خودت می دونی دیگه، 

پس یادت باشه که تو یه دخرت تحصیل کرده هستی. بین انگلیسی ها هم 

کنی، همیشه  و حواستو جمع  باشی  تو خوب  اگه  و  پیدا می شه.  اوباش 

خوشحال خواهی بود. برو به امید خدا و یادت باشه که هر روز دعا کنی."

عمو گری، در اضطراب برای بسنت این بحث هوس و وسوسه، با صدای 

"باید  می کند:  اعرتاض  سیسی  عمه  به  و  می لیسد  را  انگشت هایش  بلند 

برامون  رو  بوفورت135  تو  گلدنهویز134  سول  بوئتا  دخرت  عروسی  ماجرای 

از هامن خنده های همچون آب روانش  تعریف کنی". عمه سیسی یکی 

را رس می دهد و رشوع به تعریف داستان می کند. هامنطور که دارد برای 

ماجرایی که سه سال پیش اتفاق افتاده، نظریه ی جدیدی می سازد و آن را 

133. Karelse
134. Boeta Sol Geldenhuys

Beaufort .135 شهری در استان کیپ غربی.
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رشح و بسط می دهد، دیگران جزئیات ریز داستان را یادآوری می کنند. پدر 

منی تواند مقاومت کند و در خط آخر داستان از او جلو می زند: "و داماد 

پرید تو ماشین و دیگه هیچ وقت هیچ کس ندیدش".

داستان هایشان به هندوانه ی عظیم الجثه ای می ماند که تکه تکه از آن 

متامش  خانواده  دورهمی  یک  در  را  آن  منی توان  که  هندوانه ای  می برند، 

کرد. انگار برای اولین بار است که تکه های پر از تخم این میوه ی با شکوه را 

می چشند و احتامل کمپوت درست کردن از گوشت بی مزه ی چسبیده به 

پوست سبز میوه را بررسی می کنند. داستان هایشان، مثل این هندوانه که 

از دل خاک خشک و بی حاصل اینجا رشد کرده، دست نخورده و بی نقص 

این  روی  را  مشتم  می خواهد  دمل  شده.  جهان  همه ی  جایگزین  و  است 

بی نقصی و کامل پایین بیاورم و به متاشای ترکی بنشینم که عاصی و متمرد 

راهش را وسط هندوانه پیدا می کند، و هندوانه آهسته آهسته این شکاف 

صورتی روشن را در معرض دید می گذارد. دمل می خواهد در این لحظه به 

زبان بیایم، جوری که دیگر منتظر بازگشتم نباشند. ولی آنها از داستان های 

که  مردی  داستان  از  حتی  هیچ کدامشان،  از  آمد.  نخواهد  خوششان  من 

دیشب در قطار بود. آنجا که باید به نگهبان می گفتم: "آقا"، باید می گفتم: 

مسلمن خودش  ولی  خانم هاست".  کوپه مخصوص  این  اما  آقا،  "ببخشید 

می دانست. البد آن ساعت از شب، متکین و احرتام بهرت جواب می داد. ولی 

با اکراه و بیزاری لرزیده بود و رس آخر با  صدای من بی مثر لرزیده بود، 

لحنی خشک و عاری از احساس بیرون آمده بود.

از هیاهوی بیرون کوپه ام، خواب به چشامنم نیامده. از ناله ی "تو رو خدا 

وقتی  این طرف، حرومزاده ی مست".  "از  می گویند:  که  بوئرهایی  و  آقا" 

کلید ناشیانه توی در می چرخد و زبانه ی نقره ای رنگ قفل از جا در می رود، 

قلبم از وحشت مچاله می شود. نگهبان چشم آبی یونیفرم پوش در کشویی 

کوپه  بیرون  نور  سمت  به  هامن حال  در  و  داشته  نگه  رانش  با  را  کوپه 

می چرخد و به کسی آن بیرون اشاره می زند.
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"بیا اینجا پرس، حواستم به کارت باشه؛ یه زن این باالس". ولی به منی که 

روی تخت باالیی دراز کشیده ام، چندان وقعی منی نهد.

مرد جوانی گرامافون به دست، تلوتلوخوران وارد می شود و آن را با رس 

و صدا گوشه ای می اندازد، صدای افتادن گرامافون آنقدری بلند هست که 

صدای کلید مرد چشم آبی که در را قفل می کند، در آن گم شود. من چند 

جمله ی اعرتاض آمیز آماده کرده ام و خودم را در حالی تصور می کنم که 

در راهرو دنبال نگهبان می دوم و با امتناع آن چشم های آبی یخی مواجه 

می شوم که با حالتی استفهام آمیز به من زل زده اند. متایلی ندارم که مرد 

داخل کوپه را تحمل کنم؛ ولی ترس از هر دوی این مردان باعث می شود 

روی تختم بی حرکت دراز بکشم.

پنهانی چشمم به اوست که روی صندلی مقابل ولو شده. با خودش بوی 

ترش عرق تن و خروار خروار رشاب به همراه آورده. میز تاشو را باز می کند 

و با دقت گرامافون و صفحه ای که آهنگش را به زمزمه می خواند، را به راه 

می اندازد: "اون حلقه ی منو دستش کرده...".

زیر صدای موسیقی، جریان خون متوقف شده در رگ هایم دوباره راهش 

این مرد  تا در مقابل  را آماده نگه داشته ام  بازوی چپم  از رس می گیرد.  را 

که حاالحاالها قرار نیست تنهایم بگذارد، بتوانم از خودم دفاع کنم. وقتی 

بطری برندی136 را از جیبش درمی آورد و فریاد می زند "ِهپی، ِهپیییی" دوباره 

یخ می زنم. بطری را مقابل هیبت شق و رق و پیچیده در پتویی که من 

باشم، نگه داشته. در مقابل کوتاهی من در جواب دادن، دو جرعه برندی 

باال می رود و با چنان نیرویی بطری را روی میز فرود می آورد که سوزن 

گرامافون از جا در می رود و می پرد روی آخرین نت های مستاصل مانده ی 

آهنگ. آهنگ را دوباره از اول پخش می کند و حاال که به این نتیجه رسیده 

من یک جنازه هستم، با صدای بلند رشوع به خواندن می کند، کلامت را 

اشتباه می شنود و با لهجه ی آمریکایی اشتباهی تکرار می کند: "که به دنیا 

Brandy .136 نوعی مرشوب الکلی که از تقطیر رشاب به دست می آید.
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بگه تا ابد می میره".137 آهنگ دوباره و دوباره از اول پخش می شود و دلیل 

خواندش را دوباره و دوباره تکرار می کند: "می خونم، چون اون انگشرت منو 

دستش کرده".

رسفه ای می کنم، او رسش را باال می آورد و مبهوت نگاهم می کند. ادای 

مزاحم  تا  می کند  احوال پرسی  در سکوت  درمی آورد،  برداشنت  از رس  کاله 

صدایی نشود که مغزم را با احساسات اسیدی اش می خراشد. وقتی آهنگ 

متام می شود و او دسته ی گرامافون را برمی دارد که آهنگ را از رس تکرار 

اراده ام را یک جا جمع می کنم و می گویم: "چطوره بزنی اون طرف  کند، 

صفحه؟"

"اون ورش خوب نیس جیگر، یه مشت مزخرفه".

بعد سوزن دوباره روی صفحه می افتد تا پیام ماللت بار و مالیخولیایی اش 

را با خراشیدن آن، دوباره به گوش برساند. طوری که چهاردست وپا از تختم 

زل  دهات  ظلامت  به  و  می دوم  قطار  راهروی  طرف  به  می آیم،  پایین 

و  پر چین  قله های  روی  نور  و خطوط  روز می شود  که  وقتی  تا  می زنم. 

چروک کویولیربگ138 سایه می اندازد، منی دانم کجا هستیم. دشت زیر نور 

یکدست و زرد خورشید حامم آفتاب گرفته و آسامن به رنگ آبی مرمری 

است. مرد توی کوپه صدای موسیقی را بلند می کند. هر لحظه ای که صدای 

که  شعری  همچون  موسیقی  منقطع  نوای  می شود،  کمرت  قطار  تلق  تلق 

به لکنت خوانده شود، به گوش می رسد و من در راهروی قطار دورتر و 

را  به کالور139 که می رسیم، تصمیم می گیرم دوباره جایم  دورتر می شوم. 

اینکه جلوی در کوپه می رسم، در کنار می رود،  اما به محض  پس بگیرم، 

قوس  و  کش  را  بدنش  جربوت  و  جالل  پر  آسایشی  با  که  می بینم  را  او 

می دهد و هرچه در بیشرت باز می شود، پرهیب او در مقابل چشامنم فضای 

She wears my ring .137 ترانه ای از الویس پریسلی. ظاهرن مرد ترانه را اشتباه می خواند 

 to tell“ :می گوید ”to show the world she’s mine eternally“ و به جای عبارت

”the world she die eternally

138. Koeivleiberg
Klawer .139 شهری واقع در استان کیپ غربی.
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بیشرتی را اشغال می کند. شلوارش پایین افتاده و روی لگنش آویزان است، 

نه آنقدر که چاک باسنش را کاملن نشان دهد، ولی کاله پرداری که روی 

رسش می فشارد، کاله مردان روستایی ست. کاله جوری روی رسش ایستاده 

که انگار هر لحظه در حال افتادن است. وقتی با گرامافون -تنها وسیله ای 

به آفریکانز توضیح  با لحن بچگانه ای  پیاده می شود،  که به همراه دارد- 

می دهد: "قبل اینکه برگردم شهر، یه کار کوچولویی اینجا دارم. سفر خوبی 

بود، عروسک خانوم." چشمکی می زند و تنها صفحه ی موسیقی همراهش 

را شادمانه در هوا برایم تکان می دهد.

نه، آنها از این داستان خوششان نخواهد آمد. در حالی که از پشت میز 

بلند می شوم، می گویم: "باید برم پایین رودخونه" و از آنجایی که می دانم 

بیان احساسات فریادهای الینقطعی را که می گویند باید قبل از راهی شدن 

یک بشقاب دیگر از پودینگ مخصوص کریسمس بخورم را از ریشه قطع 

می کند، با لحنی بیش از حد منایشی اضافه می کنم: "جایی که تو بچه گی 

را  زمین  این  باید حرمت  شاید  و  گذروندم".  توش  رو  ساعت های خوشی 

نگه دارم، رس در چاه فرو بربم و راز گناه آلودم را به زمزمه بگویم: من باز 

نخواهم گشت. هرگز دوباره در این کشور زندگی نخواهم کرد.

در چند سال گذشته که شش ماه یک بار به خانه رس می زدم، آن پایین، 

کنار رودخانه نرفته ام. زیر آفتاب نشسته ام و در اضطراب برای بازگشت به 

زمستان خیس کیپ تاون، کتاب خوانده ام. یا در اتاقی که تاریکش کرده ام 

و در گرمای سنگین و غلیظ تابستانی با پنکه خنک می شود، در منظره ی 

که هر  منظره ای  رفته ام،  فرو  انگلیِس هاردی140  و روشن  علفزارهای سبز 

کسی عاشقش می شود.

کناره ی دست راست روخانه، جایی که االن قاعدتن باید روی آن ایستاده 

باشم، تقرینب ناپدید شده است. طوری که زمین به شکل نامحسوسی ریزش 

کرده و فرو نشسته. باالتر، تنها دو خط باریک آب در طول بسرت خشک 

رودخانه پیچ و تاب می خورند. آن طرف، آبکندی بزرگ و عمیق جایگزین 

Hardy .140 نویسنده ی انگلیسی و مولف رمان مشهور تس.
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مسیری شده که پیش از این به شکل زیگزاگ تا کرانه ی دست چپ رودخانه 

پیش می رفت. به این معنی راهی که به سمت ده می رفت، دیگر وجود 

از کار به خانه  یاد می آورم وقتی روزهای شنبه مردها  به  خارجی ندارد. 

بازمی گشتند، چطور پشت کامیون مثل دم پرستو در آن آب کم عمق تند تند 

بیاید، تراکتوری بود که  از آنکه کامیون به ده  پایین می رفت. قبل  باال و 

گاری ای را هم دنبال خودش می کشید و آدم ها روی گاری می نشستد و قبل 

از گاری، خیلی پیش از اینها، خاطره ای مبهم از ارابه ای که قاطرهای عمو 

داوید آن را می کشیدند، را به یاد می آورم.

اینجا باید سیلی آمده باشد و تعجب می کنم که چرا پدر در نامه هایش 

چیزی در مورد آن نگفته. البد باران در کوه های دوردست بوکولد141 رسمنشا 

رودخانه را اشباع کرده و گرداب قهوه ای-نارنجی به راه انداخته که چندین 

مایل خروشیده و تا پایین دست رودخانه آمده. بعد یک روز صبح، روزی 

معمولی مثل همه ی روزهای دیگر، روستای ما را غافلگیر کرده. بی هیچ 

هشداری، به غیر از غرش خفه و مبهمی که از حدود یک مایل آن طرف تر 

در راه بوده، صدایی که در طول شب در تار و پود خواب خفتگان تنیده 

است. البد درخت های از ریشه درآمده را روبیده و با خود آورده، کُنده ی 

یا بزی که موقع چریدن در  چوب هایی غول پیکر و آماس کرده، گوسفند 

بسرت رود گیر افتاده، و یک بار هم جسد زنی را با خود آورد. من ندیده 

بودمش، زن غریبه و بی جانی که جنازه اش به رسعت از جلگه رد شده و 

مقابل چشامن مردان ماهیگیر در پاپن دورپ142 توی دریا پرتاب شده بود. 

ولی آن شب در تختم چشم های شیشه ای و بی روحش را دیدم که از میان 

از آبش به من زل زده بود. و پستان هایش مثل  صورت کبود و ورم کرده 

بادکنک روی آب باال و پایین می شد. البد در اولین تالش هایش برای زنده 

ماندن لباس هایش را پاره کرده، و من رسم را توی بالش فرو بردم و کف 

دست هایم را روی گوش ها فرشدم تا آن مرگ را از خود برانم.

Bokkeveld .141 رشته کوهی در استان کیپ غربی.

Papendorp .142 روستایی کوچک و ساحلی، واقع در کناره ی اقیانوس آتالنتیک.
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روز اول آب در طول رود سالت143 می غرید، بسرت رودخانه را پر می کرد 

و به کناره های مرتفع رود می کوبید، طوری که زنانی که در مرغزار برای 

یافنت هیزم پرسه می زدند، بقچه های روی رسشان را زمین می انداختند و 

آب  آمدن  از  تا  می دویدند  رودخانه  پایین دست  به  ژولیده  دستارهای  با 

داستان  و  کرده  ازدحام  رودخانه  کناره ی  در  و حیرت  ترس  با  دهند.  خرب 

که  بی جانی  زن  ماجرای  و همیشه  تعریف می کردند  را  پیشین  سیل های 

با هر موج چشم های شیشه ای و بی روحش می درخشید، هم نقل می شد. 

سیل سه روز متام در خروش بود و هنگامی که آب فرو می نشست، بچه ها 

و بزرگرتها با پاهایی که تا زانو در گل و الی فرو رفته بود، به جای راه رفنت 

دست و پا می زدند و آب قهوه ای-نارنجی دور پاهایشان می پیچید. من اما 

روی کناره ی رودخانه، که زیر نور آفتاب خشک شده و ترک برداشته بود، 

چمبامته می زدم و به این آب نارنجی رنگی که زیر آفتاب غلیظ تر می شد و 

رنگش به قرمزی متامیل به قهوه ای می زد، خیره می شدم. بعد جسد سیاه 

زن را می دیدم که در خون باال و پایین می شود.

ولی این سیل باید از هر آنچه که در کودکی ام دیده ام، نیرومندتر بوده 

باشد. چون تا جایی که چشم کار می کند، هیچ اثری از کناره ی رود نیست، 

به  بتوان  که  نیست  نقطه ای  هیچ  رودخانه.  سمت  به  یک رساشیبی  جز 

از آن رشوع می شود. چون  بسرت رودخانه  که  است  قطعیت گفت جایی 

بسرت و کناره ی سمت راست رود، درست برخالف کناره ی سمت چپ، درهم 

کناره ها  از  یکی  اینکه  وجود  با  حتی  شده اند.  یکی  هم  با  و  فرو رفته اند 

کاملن معلوم و مشخص است، باز هم رودخانه مشکل ساز است. نه اینکه 

ماجرا سه جریان باریک آب یا حتی نوار ماسه ای خیس بین شان باشد. ولی 

در این سمت هم، جایی که به نظر می رسد ماسه خشک باشد، روی هم رفته 

باز منی توان احتامل شکل گرفنت چهارمین باریکه ی آب را رد کرد. نوارهای 

آبی-خاکسرتی رنگی که منک حل شده در آنها می درخشد یا تکه های در هم 

فرو رفته ی پوسته پوسته که در آن کریستال های منک میان ماسه ها پنهان 

143. Salt River
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شده اند، خرب از احتامل جریان گرفنت آب می دهد. قبلن دیده ام که چنین 

نوارهای تُُنکی در طول زمستانی پر باران از آب اشباع و متورم شده و به 

جریان آبی بدل شوند که رودخانه را از نو پر آب کند. فقط در جاهایی که 

ماسه در هم آمیخته و به شکل ابر و باد زمین را پوشانده، یا پای درخت های 

کوتاه قامت دابیکوا144 به شکل تپه ای کوچک جمع شده، اگر اصلن آبی در 

کار باشد، بی تردید در عمق زمین می ماند. بیشرت به نظر می رسد حفاری به 

سمت مرکز زمین سبب فوران توده ی گرد و خاک شده باشد.

به درخت ها که نزدیک می شوم، بزهایی که برای چرت بعد ازظهر زیر 

سایه روشن  زیر  و  ندارم  کاله  می جنبند.  جا  از  شده اند،  جاگیر  درخت ها 

باز  آفتاب  نور  رقصان  رگه های  برای  را  راه  که  می نشینم  تُُنکی  برگ های 

بال بال  از برگ های سوزنی  کرده اند. پرنده ها در میان شاخه های پوشیده 

می زنند. صدای عرعر االغی از پشت توده ی درخت هایی که کمی دورترند، 

به گوش می رسد. قورباغه ها قورقور می کنند و رصفن اگر آب به اندازه ی 

از  را  نامفهومش  و  تند  اعرتاض  صدای  می شد  حتمن  بود،  موجود  کافی 

جانب نهرهای ازهم جدا افتاده اش شنید.

تفی می اندازم و به خلطم نگاه می کنم که روی ماسه های داغ جلز  و  

امروز  سینوس هایم  نیست؛  غضب  روی  از  فقط  کردنم  تف  می کند.  ولز 

نداشتم حواسم  امیدی  منتظر چه چیزی هستم؟  و  کرده اند.  پیدا  مشکل 

چنان گوش به زنگ باشند که به لرزه بیفتند، که متام این تصاویر و اصوات 

حافظه ام را زیر و رو کنند، درست مثل مرغ هایی که آنقدر میان کاه ها 

می لولند تا مناسب ترین جا را برای النه ساخنت پیدا کنند. جایی که در این 

مکان آشنا و گرم و نرم چون توده ی پر بتوانم دوباره کودک باشم. نوباوه و 

بی جنسیت، مثل وقتی که به تنهایی در کناره ی این رود پرسه می زدم، و بی 

هیچ چون و چرایی به این کشور، به این جهان متعلق بودم.

از بین بوته های غنای پشت رسم صدای خش خشی می آید که منی توانم 

منشا آن را تشخیص بدهم. این کلامت را به خاطر می آورم: "حواست به 

144. Dabikwa
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مارها باشه". کلامتی که همچون حروف قرمز رنگ برچسب های هشدار از 

میان لب های پدر می گریختند. حقیقت این است که پدر هجای اول کلامت 

برای گفنت  دنبال چیزی  آدم ها  که  بیان می کند، مثل وقتی  را من من کنان 

می گردند. صدایش زیر صدای عقب رفنت صندلی من به هنگام برخاسنت گم 

شده بود و من وامنود کردم که حرفش را نشنیده ام. درست مثل امروز صبح 

که گفته بود: "هیچ خوب نیست که اینقدر نازک نارنجی باشی. از چیزای 

اطرافت فاصله بگیر، از هرچی. این جوری عزت نفستو حفظ می کنی. وقتی 

از  برگردی، یه چیزایی هست که بشه تجربه اش کرد." وقتی باالتنه اش را 

روی خرک بلند کرد، دو طره موی معلق و گریس خورده اش دوباره برگشتند 

با هم، بی آنکه ذره ای روی هم  کاملن مامس  باشند.  باید  هامن جایی که 

بیفتند، و رس براقش را کاملن پوشاندند. کاش نیازی به خم شدن نداشت. 

تقصیر من است که پدر اینقدر پیر شده؟

دستم به سمت کف رس خودم حرکت می کند. تعجبی نخواهم کرد اگر 

موهایم، خسته از همواره به عقب کشیده شدن، کش آمدن و صاف شدن، 

ابریشم  به  که  موهایی  میان  دارند  انگشت هایم  آیا  بریزند.  دسته  دسته 

مصنوعی می مانند و مقاومتشان از حد معمول کمرت است، می دوند؟ در 

آن هوای دم کرده ی انگلیس چه خواهم کرد؟ منی که این خطر را به جان 

خریدم که اندام متورمم از لباس شنا بیرون بزند و در آب های ولرم اقیانوس 

هند دست و پا زده بودم و در حالی که موهایم به هر دری می زدند که 

خشک مبانند، برای ذوب شدن در آن آب له له می زدم. وقتی موهایم در 

هوای مه آلود انگلیس فر بخورد و مثل کالفی در  هم فرو رود، چه خواهم 

کرد؟ شاید آن دوردست ها که جهان وارونه است، رگباری غیرمنتظره کله ی 

کاملن جدیدی روی رسم سبز کند، مثلن موهایم همچون فرن بیرون بجهند 

و مثل بوته ای به نظر بیایم که به شکل سگی یک گوش هرس شده.

مبانم،  بی حرکت  کاملن  اگر  شاید  می شکافد.  را  سکوت  شالقی  صدای 

دیده نشوم. ولی این شاخ و برگ ها خیلی تُُنک هستند. عمو داوید145 با 

145. Dawid
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دارد  که  است  رفته اش  رو  و  رنگ  خاکی   پیراهن  و  نیم چکمه های چرمی 

به خاک  ماهی ای  زبانم همچون  می دهد.  تکان  تکان  هوا  در  را  شالقش 

افتاده، در حفره ی خشک دهانم تقال می کند. چرا حرف زدن با کسانی که 

پنهان  برای  جایی  است؟  برایم سخت  اینقدر  می دانند  من  مالک  را  خود 

شدن نیست، پس با فراغ بال حساب شده ای به سمتش می روم، ولی به نظر 

متوجه حضور  یکباره  به  است،  کار خودش  گرم  پیرمرد که رسش  می رسد 

من شده. پیش از سالم و احوال پرسی کمی براندازم می کند. صدای رسایش 

جای خود را به غرولند خسته ای داده و وقتی از فاصله ی نزدیک صورتم 

را می کاود، مردمک چشم هایش را می بینم که به سفیدی می زند. دستان 

بزرگ و زبرش با نیرویی رو به افول دستان مرا می گیرد. لبخندش دهانم را 

مرطوب و زبانم را دوباره نرم می کند.

بزنی.  به ما رس  نیومده بودی خونه  بود که  می گوید: "ها، خیلی وقت 

ولی شنیدم داری می ری اونور آب، به یه دنیای دیگه. این بار خیلی طوالنی 

دور منون."

می رم  دارم  عید  اول  روز  برگشتم.  که  خوبه  "آره،  می گویم:  بی هوا 

انگلیس."

پیرمرد مرصانه ادامه می دهد: "ولی هنوز خونه ای، با مردم خودت: پرسه 

زدن توی هوای رسد تو جایی که بهش تعلق نداری، منی تونه خیلی جالب 

باشه."

نوک کفشم را توی ماسه ها فرو می برم و مثل احمق ها می خندم.

از  بعد  و  آره... زندگی همینه".  "ها،  داوید غرولند کنان می گوید:  عمو 

پایانی را  سکوت کوتاهی با بی قیدی کسی که می خواهد مکامله ی رو به 

بعد  تکرار می کند.  را  بگیرد، جمله اش  از رس  تازه،  بحثی  پیش کشیدن  با 

لبخندی  داشته،  رس  در  پنهانی  که  درخواستی  آوردن  یاد  به  با  یک دفعه 

صورتش را می پوشاند. درخواستش را ابراز می کند: "در مورد ملکه س. باید 

بری ببینی هنوز جوون و خوشگله یا نه".

تصویر رنگ و رو رفته ی مراسم تاج گذاری ملکه که باالی کمد پا دیواری اش 
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چسبانده بود، را به خاطر می آورم.

ارزش  برام  پشیزی  ببینم.  انگلیسو  ملکه ی  نیست  قرار  "اوه،  می گویم: 

نداره" و در لحظه از کلامت تند و تیز خودم پشیامن می شوم. ولی پیرمرد، 

که از من نرنجیده، می خندد: "پس یه روز خودم باید پاشم برم دیدن ملکه 

و براش تعریف کنم که این بوئرها چطور با ما تا می کنن".

داد  به یکی دل  باید  "باالخره  به من می اندازد و می گوید:  تیزی  نگاه 

دیگه. تو حاال دیگه نه می خوای چیزی راجع به فورسرت146 بدونی، نه ملکه 

برات اهمیتی داره، نه اون رییس گریکوامون رو آدم حساب می کنی. ما به 

رهرب و راهنام احتیاج داریم. شام جوونا که سواد دارین، باید بیاین ما رو 

هدایت کنین."

احساس دیرین گناه باال می آید و رطوبت زبانم را می خشکاند. گرچه 

می دانم او طرفدار پر و پا قرص این شعار است که "بزرگرتها بهرت می دانند"، 

و اصلن خیال ندارد برای هر جوابی که بدهم، پشیزی ارزش قائل باشد.

از رس عادت دوباره می گوید: "ها... آره... اینجوریاس" و چشم های پیر 

ناماکوایی اش147 را با حالتی دوستانه و خودمانی تنگ می کند. "خالصه که 

االن برگشتی پیش ما، جایی که همیشه می تونی سنگ های سفید قرب مادرتو 

روی تپه ببینی". به تپه های دوردست اشاره ای می کند و ادامه می دهد: 

"موهای بابات داره سفید می شه. مرد نباس وقتی پیر می شه بچه هاش دور 

به خانم صاحب کار  بنویسه  نامه  یه  برام  باید  پیر  نباشن. شنتون  برش  و 

لیزی148 تو کیپ تاون. لیزی تو شهر یه کار درست و حسابی پیدا کرده، یه 

جورایی رسخدمتکار انگلیسی هاست. ولی دیگه باید برگرده خونه. ما داریم 

خیلی پیر می شیم. خاله سارچه149 دیگه خیلی منی تونه کار کنه -می دونی 

که پاهاش مشکل داره". بی هیچ توضیحی می گوید: "آخ که شام جوونا تو 

Vorster .146 بالتازار یوهانس فورسرت، نخست وزیر رژیم آپارتاید که از سال 1966 تا 1978 در 

قدرت بود.

147. مردمان بومی ناماکوالند چشامنی بادامی و شبیه به اهالی آسیای رشقی دارند.

148. Lizzie
Saartjie .149 مخفف سارا.
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اون ماشیناتون خیلی شبیه آدم حسابی ها می شین"، رویش را برمی گرداند و 

ماهرانه و به رسعت هرکدام از سوراخ دماغ هایش را فشار می دهد و آب 

بینی، تر  و  متیز، همچون کامن از سوراخ دماغ هایش بیرون می جهد.

"باید برم این قاطرای لعنتی رو پیدا کنم. بلسکوپ150 رو یادته؟ دیگه 

خیلی پیر شده. ولی هنوز می ره گم و گور می شه که منو جون به رس کنه. 

آره، هر روز باید برم دنبال شون بگردم. مثه تو همیشه یه جایی برای رفنت 

دارن. دردرسشون بیشرت از منفعت شونه."

با من دست می دهد و در حالی که راه می افتد، می گوید: "وقتی برگشتی، 

بیا چیزای جالب اون ور آبو برام تعریف کن. منم باید برات تعریف کنم که 

چطور اون قدیام مردم پای پیاده از گریکوالند151 سفر می کردن" برای یک 

لحظه می ایستد و حقیقنت رسدرگم و بهت زده اضافه می کند: "منی دونم 

ملکه اصلن از این چیزا خرب داره یا نه".

او را متاشا می کنم که با گام های بلند از عرض آب می گذرد و به کناره ی 

سمت چپ رودخانه می رود، جایی که مسیر تازه و پر پیچ و خم دور آبکند 

اگر  می پیچد.  رودخانه  بسرت  عرض  در  شالقش  صدای  پژواک  می گردد. 

منی ترسیدم که ریشخندم کند، از او می پرسیدم که چاه آب کجاست. ولی 

حتمن با خودش فکر خواهد کرد که این سوال از تاثیرات زندگی در شهر 

است و صفیر خواهد کشید: "احمق نباش! تو هم مثه همه ی ما یه عمر از 

چاه آب کشیدی و بُردی خونه".

در حالی که به سمت چاه حرکت می کنم، در عجبم که چرا پدر از من 

نخواست که با خودم سطل بردارم. جایی توقف می کنم که شن و ماسه ی 

داخل کفشم را بتکانم ولی زمین از حرارت به جلز و ولز افتاده و وقتی به 

نوبت یکی از پاهایم را باال می گیرم، به سختی می توانم با پای دیگر تعادمل 

را حفظ کنم. باید چاه را پیدا کنم و از این گرما خالص شوم.

بی شک کناره ی وسیع رودخانه با درختان جان تواکی152 که اینجا و آنجا 

150. Bleskop
151. Griqualand
152. Jan Twakkie
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روییده اند، جایی است که می توان در آن چاه را یافت. ولی ماسه ی نرم 

یک دست متام سطح کناره را پوشانده و هیچ اثری از آثار چاه در آن نیست. 

زیرزمینی  حفره ی  و  دابیکوا  تنومند  درخت  بین  فرضی  خطی  ذهنم  در 

را  آبکند  شکل  و  و رس  می نشینم  می کشم.  رودخانه  دست چپ  کناره ی 

بررسی می کنم که از این زاویه برایم نا آشناست. بعد به سمت چپ حرکت 

می کنم، پیش تر و پیش تر می روم تا جایی که نور کورکننده ی خورشید به 

شکاف آبکند برخورد می کند، جایی که خرچنگ ها در خاک رسی که رنگش 

به آبی روشن می زند، سوراخ های گرم و نرم و جمع و جوری حفر کرده اند.

آنجا  برگرد مطمئنم زمانی چاه  با یک ترکه ی درخت، جایی که بی برو 

و  گل  از  الیه ای  زیر  حاال  که  چاهی  می کشم.  زمین  روی  دایره ای  بوده، 

ماسه ی کوه های دوردست مدفون شده. یا شاید چاه را از بین برده اند و 

شده  مهار  چاه  سیامنی  دیواره ی  توسط  سال  سال های  که  خیس  ماسه ی 

بوده، طبق قانون سینتیک،153 خود را از سیامن رها کرده و رفته رفته فرو 

ریخته، چون چاه استوانه ای سیامنی و فرو رفته در ماسه بود که ارتفاعش 

تنها به شش فوت می رسید و بعد خاک داخل آن را تخلیه کرده بودند. عمو 

کلونکیز154 که اهل رویربگ155 بود، در حالی که اخم کرده بود، اینجا چوب 

چنگگی شکلش را روی زمین کشیده و اعالم کرده بود که آب این قسمت 

شوری کمرتی دارد. و حق با او بود. آب اینجا منک داشت ولی برخالف آب 

جاری تلخ و شور رودخانه که گلوی آدم را می سوزاند، این آب عطش را 

فرو می نشاند.

به  زمین  روی  ماسه  سطح  از  باالتر  اینچ  نُه  اندازه  به  استوانه  لبه ی 

بیرون خم شده. بچه که بودم، اینجا روی شکم دراز می کشیدم و در آبی 

که آن پایین بود صورتم را متاشا می کردم که دهانه ی چاه دورش را قاب 

گرفته بود. به پایین خم می شدم و در حالی که لبه ی سیامنی چاه به زیر 

بغلم فشار می آورد، با دست چپ یک پیاله ی روحی را درون آب راکد و 

153. شاخه ای از علم که به رسعت فرآیندهای شیمیایی و عوامل موثر بر آن می پردازد.

154. Klonkies
155. Rooiberg
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بی حرکت فرو می بردم، از آن آب برمی داشتم و در آن سکوت بی کران به 

صدای آهنگین آبی گوش می دادم که در پیاله ی روحی می پیچید، پیاله به 

فلزی خالی  دیواره ی سیامنی چاه کشیده شده و چهچهه زنان توی سطل 

می شد. ذخیره ی آب پیش از پر شدن سطل ها متام می شد. سطح آب که 

دو  تیره و تار می شد، طوری که  قاب گرفته ی صورتم  تصویر  پایین می رفت، 

دستم را به دهانه ی چاق و چله ی سیامنی قالب می کردم و تا جایی که جا 

داشت، توی چاه رسک می کشیدم تا از میان تصویر معوجم آب را ببینم که 

دوباره باال می آید. اگر به زمزمه مجیز آب را منی گفتی و خواهش منی کردی، 

آب از باال آمدن رس باز می زد. در حالی که رسم در اعامق تاریکی آویزان 

را  استغاثه ام  نوای  می آورد،  رگ هایم هجوم  به  هر طرف  از  و خون  بود 

رس می دادم تا جایی که روح آب رسخوشانه می جوشید و تصویر صورت 

قاب گرفته ام در حلقه ی آب دوباره کامل می شد.

به  که  تخلخلی  پر  سیامن  می توانستم  اگر  بود،  اینجا  هنوز  چاه  اگر 

زیر بغل های لختم فشار می آورد را احساس کنم و به تصویر رسم که گویی 

از بدن جدا شده، در آب خیره شوم، نوای استغاثه، که احساسات درخور 

رسم  می شد.  جاری  زبانم  بر  دوباره  می کند،  بیدار  من  در  را  لحظه  این 

درنگ  زبانم  بر رس  کلامت  ولی  تکان می خورد،  آهنگ  نوای  با  هامهنگ 

می کنند، در گلویم می لغزند و در تالش برای باال آمدن آن را می خراشند. 

و بعد یک پرنده جوری جیغ می کشد که کلامت با دستپاچگی برمی گردند 

هامن پایین. به جایش ترانه ی دیگری از دوران کودکی را به یاد می آورم:

سطل توی دستم

سطل روی رسم

رس می خوردم

پاها تو ماسه

کاشکی می مردم (هیچ کلمه ی دیگری نبود که با "می خوردم" هم قافیه 

شود)

در طول راه مال رو به سمت خانه، در حالی که سعی می کردم با وجود 
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سطل آب تعادمل را حفظ کنم، این شعر را بارها و بارها می خواندم و در متام 

طول راه فقط یک بار توقف می کردم که سطل را در دستانم جا به جا کنم.

هجوم کلامت رسسام آور است. شاکله ی واژگانی که فارغ از خواست من 

عمل کرده و برای خودشان تصمیم می گیرند، آزارم می دهند و به ستوهم 

رسعت  به  بعد  و  می شود  پیدا  شان  کله  و  رس  لحظه  یک  در  می آورند. 

ناپدید می شوند، از اینکه به یاد بیاورم شان یا پس شان بزنم، رس باز می زنند. 

هامن طور که اختیار این را ندارم که به قلبم دستور بدهم تندتر بتپد یا 

آهسته تر، کلامت هم می توانند بی محابا در خالل مکامله بیرون بجهند یا از 

به زبان آمدن رس باز بزنند، به من خیانت کنند یا مرا احمق جلوه دهند. 

بنابراین، مادامی که نغمه ی سطل نیز از ذهنم رانده نشود، آواز آب رخ 

نشان نخواهد داد.

راه مال رو را دنبال می کنم، زمانی بارها و بارها از این راه برای رفنت به 

خانه گذشته بودم. در نیمه ی راه می ایستم و پشت رسم را نگاه می کنم. 

می توانم آن طرف، پیرمرد را ببینم که از تپه باال می رود. نوک درخت ها از 

باالی خط مستقیمی که رودخانه قطعش کرده، پدیدار است. آن طرف رود، 

یک  در  که  بدل می شوند  به سلسله کوه هایی  و  کرده  ورم  یک باره  تپه ها 

ردیف مستقیم و افقی تا چاک رودخانه، به آسامن می رسند. گویی پوسته ی 

پوشیده از سنگریزه های سفید و براق تپه ها، مملو از هزاران هزار نقطه ی 

به  و  برمی خیزند  جا  از  نور خورشید  زیر  که  است  نقاشی شده  رنگارنگ 

رقص می آیند. خط  آهن پای کوه که به موازات رودخانه پیش می رود، به 

تازگی ساخته شده. هنوز قطار ایسکور156 را ندیده ام که در طول خط آهن 

در حرکت باشد و بیش از صد واگن حمل آهن و فوالدش همچون خطی 

آخرین  در  پدر  شوند.  کشیده  دنبال هم  به  کوه ها  ردیف  میان  در  سیاه 

نامه اش چیزی شبیه به این گفته بود، اینکه قطار آن روز صد و نه واگن 

داشته، بلندترین قطاری که تابه حال بین سیسهن157 و خلیج سالدانها158 در 

ISCOR .156 رشکت نیمه دولتی صنعت فوالد در آفریقای جنوبی.

Sishen .157 معدن آهن واقع در کیپ شاملی.

Saldanha Bay .158 بندرگاهی طبیعی واقع در ساحل اقیانوس آتالنتیک جنوبی که موقعیت 
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رفت و آمد بوده. معنی این حرف این است که پدر یک روزدرمیان از خانه 

را  از کجا چنین چیزی  را بشمرد، وگرنه  تا واگن های قطار  بیرون می دود 

می دانسته و چرا باید فی الفور در نامه اش به این موضوع اشاره کند؟ یک 

سالم و احوال پرسی رسرسی و بعد خرب پرهیجان قطار صد و نه واگنه، حتی 

پیش از اینکه محتاطانه از من درخواست کند تا آخرین روزهای حضورم 

در آفریقا را در خانه بگذرانم، جایی که همه، همه ی خانواده، برای دیدنم 

می آیند.

پله ی  روی  آنها  می دهم.  ادامه  خانه  سمت  به  را  راه  خالی  دستان  با 

ورودی در انتظار نسیمی نشسته اند که هوا را خنک کند. باد تازه در حال 

درهم  خاک  و  گرد  حلقه های  خشکیده  جلگه ی  میان  از  است.  برخاسنت 

و  نرم  به مخروط های  و  باالتر می آیند  و  باال  بلند می شوند،  و  می پیچند 

نازکی بدل می شوند که با طنازی رس راهم در رقص اند. دانه های شنی که 

نیش  گونه هایم  به  و  می چرخند  با رسعتی رسسام آور  کرده،  بلندشان  باد 

می زنند. نفس داغ این باد با خود تسکینی به همراه نخواهد داشت.

جمع حارض روی پله های ورودی مرا متاشا می کنند، شکی ندارم که دارند 

درباره ی من حرف می زنند، درباره ی چشم انداز ازدواج کردنم، رسکش بودن 

راه  تعلل کردن بی فایده است. هیچ  ندارد.  وعزم شنتونی  ام159 که ردخور 

مستقیم  برخورد  از  ندارد.  وجود  خانه  سمت  به  نظری  از  دور  و  پنهان 

کوه  به  عمه ها  سینه ی  نیست.  گریزی  خونی  قوم و خویش  این  متامی  با 

می ماند؛ مردها مثل درختان تنومندند. عمه نتی جوری زمان نوشیدن قهوه 

را برنامه ریزی کرده که به محض رسیدنم حارض باشد.

یکی شان می گوید: "خیلی طول کشید تا برگردی."

ناتوان از جفت و جور کردن جواب، لبخند می زنم.

پدر می گوید: "آخ! این دخرتو به حال خودش بذارین. خیلی وقته که 

اینجاها رو ندیده."

جغرافیایی آن در جنوب غربی کشور است.

Shenton .159 نام خانوادگی خانواده ی پدری فریدا.
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عمه سیسی می گوید: "هیچ جا خونه ی خود آدم منی شه."

پدر اضافه می کند: "و خونه ی آدم جاییه که دل آدم اونجا باشه" بعد 

اخم می کند چون این دقیقن آن چیزی نبوده که می خواسته بگوید.

با لب هایی که  او را متاشا می کنم که قهوه را در نعلبکی اش می ریزد. 

به همین قصد جمع شده، مایع توی نعلبکی به قعر گلو کشیده می شود. 

قهوه از دهان پیرش چکه می کند. با وجود لب پایینی که هم زمان هم پیش 

می آید و هم آویزان می شود، قهوه هیچ راهی جز چکه کردن روی شلوار 

پلی اسرت تازه اش ندارد. با پشت دست لکه ی قهوه را پاک می کند.

نداره".  زن متومی  یه  کار  که  "آخ  و می گوید:  آهی می کشد  نتی  عمه 

پیش از اینکه سینی به دست از جا برخیزد، نگاه معنی دار اما بی حاصلی 

به خواهر بزرگرتش می اندازد، کفل هایش انگار با بی میلی پشت رسش به 

راه می افتند.

در حالی که شعر سطل آب در رسم می چرخد و می چرخد، صدای مبهم 

گفتگویی را می شنوم که در گوشم وز وز می کند.

"فریدا، تو چی می گی؟"

نیست  الزم  گوش منی کردم.  به حرف شان  که  کنم  اذعان  نیست  نیازی 

چیزی بگویم. این سوال فقط برای این است که چیزی گفته باشند. آمده اند 

که مرا ببینند، نگاه شان را به من بدوزند و از صحت خانواده که گرد هم 

آمده، خاطرجمع شوند.

عمو گری می گوید: "این فریدای ما آدم کم حرفیه. کم حرفی هم نشان 

ِخرَده" حاال عمو گری جوان را، در روزهای اوج جوانی اش با کاله حصیری 

بیلچه ای در دست، به خاطر می آورم. رسم داد می زد: "میمون!  بر رس و 

چرا این بچه ی بد ترکیب همش تو دست و پاس؟" و بعد برای صاف کردن 

همین پله ی ورودی که رویش نشسته اند، با کف دست سیامن را می کوبید. 

واقعن منی شود چنین چیزی را پله ی ورودی نامید. بلوک سیامنی ای است 

که ارتفاعش به زحمت به دو فوت می رسد، دِر آشپزخانه روی این بلوک 

باز می شود و گرد و خاک را در محوطه ی ورودی خانه نگه می دارد. ورودی 
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آدمی  چشامن  محافظتی  سازه ی  این  وجود  بدون  و  ندارد  ایوانی  خانه 

منی تواند به آن اندازه که ایوان ورودی خانه های استعامری چنین فرصتی 

به دست می دهند، این رسزمین را تصاحب و مرصف کند.

عمو گری می پرسد: "پس رفته بودی اون پایین طرف رودخونه؟"

ردیف  همچون  ذهنم  در  تردید  نقطه ی  هزاران  بعد  و  "اِه...آره..." 

کرم های شب تاب در تاریکی آویزان می شوند، تا جایی که صدای خودم را 

می شنوم که ادامه می دهم: "باید سیل اومده باشه. اونجا رو دیگه تقرینب 

منی شناختم. پیدا کردن چاه برام سخت بود ولی بعدش یادم اومد که نزدیک 

چاه یه درخت گنده و یه آبکند بود."

رفته. حتی آب  بین  از  یه سالی می شه که چاه  "تقرینب  پدر می گوید: 

و  پودر درست و حسابی  که  میاریم. خوبه  ده  از  دیگه  رو هم  شستشو 

ساحل  همه ی  کردی؛  پیدا  چاهو  که  عجیبه  برام  می گیریم.  هم  صابون 

رودخونه شسته شده و از بین رفته. اون طرف تر از بلووکلیپ160 هم رفتی؟ 

از اونجا شاید بشه آبکند قدیمی رو تشخیص داد."

"نه، نرفتم."

"پس فک کنم یه آبکند دیگه رو اشتباه گرفتی. اینی که تو دیدی جدیده، 

با سیل سال قبل درست شده."

شاید حاال باید به بلووکلیپ بروم ولی با این گرد و خاکی که بلند شده، 

نگران سینوزیتم هستم. بهرت است در خانه مبانم. به آشپزخانه پیش عمه 

پیشنهاد  وقتی  ولی  ظرف هاست.  کردن  خشک  حال  در  که  می روم  نتی 

می دهم که کمکش کنم، حوله را می قاپد و محکم به سینه اش می چسباند.

می گوید: "نه، امروز روز اسرتاحتته. ولی یادت نره دخرتم، هرجایی که 

کارها  تو  همیشه  خوب-  خانواده ی  یه  پیش  مسلمن  -البته  شدی  ساکن 

کمکشون کن. همش با کتابات منون تو اتاقت. دخرت باید همیشه کمک کنه 

که خونه متیز مبونه". ناشیانه چشمکی می زند و ادامه می دهد: "بعد که یه 

مرد خوب پیدا کردی، تجربه ی کار خونه رو هم داری."

Blouklip .160 نام کوهی در شامل رشقی کشور.
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می گویم بله و بی هدف به سمت اتاق نشیمن راه می افتم. الیه ی ضخیمی 

از خاک همه جا را پوشانده و آدم تحریک می شود با نوک انگشت رویش 

خوش نویسی کند تا چوب صیقل خورده ی زیر خاک آشکار شود. روی کدام 

یک از این سطوح باید راز گناه آلودم را بنویسم؟ جرات چنین کاری را ندارم. 

نه در اینجا که مادر در آستانه ی غروب، پس از فرونشسنت باد، می نشست 

و صدای غرولندش از دور، از پس خلط سینه اش به گوش می رسید. وقتی 

هوا را به رسعت می بلعید، دهانش مثل دهان قورباغه باز و بسته می شد. 

به  آلوده  نفس  و  کند  تازه  نفسی  تا  می نشست  اینجا  گردگیری  از  پیش 

انگار خدا  اتاق را پر می کرد، صورتش را جوری باال می گرفت که  آسمش 

هامن باال، آن طرف پشت بام پوشیده از آهن گالوانیزه چمبامته زده. و این 

زیر، داخل اتاق همیشه صدای تق تق حاصل از انقباض آهن شنیده می شد. 

تق تق، گویی قطرات غول پیکر باران جدا جدا و تعمدن فرو می افتند. ولی 

قطرات باران بعد از برخورد با آهن داغ جلز و ولز می کنند و در حین بخار 

شدن در  هم می پیچند، موقع در  هم پیچیدن صدای جیز جیز می دهند. در 

نتیجه وقتی دمای آهن فروکش می کرد، صدای آرایش مولکولی قطرات به 

ندرت شنیده می شد. حتی حاال که در خانه ها سقف کار گذاشته اند، هنوز 

صدای تق تقی به گوش می رسد که بازمی ایستد، لحظه ای سکوت می شود و 

بعد به دنبال آن صدای تق تق مرتعش آن همه ی جهان را فرا می گیرد، گویی 

مادر هنوز آنجا نشسته و بریده بریده نفس می کشد و خدایش آن باالست.

عمه نتی پر جنب و جوش، با چوب گردگیری وارد می شود.

"این همه گرد و خاک باورکردنی نیست؛ اصن منی دونم چه جوری میاد 

تو خونه. منی دونم چرا بابات منی ره یه جای خنک تری زندگی کنه که سبز 

هم باشه؟"

به خوبی و با دستانی ماهر گردگیری می کند- البته اگر معیار گردگیری 

رسعت و چابکی باشد. مچ دست راستش چوب پوشیده از پر رنگ شده ی 

شرتمرغ را روی سطوح تکان می دهد، هم زمان با دست چپ قبل از تکان 

می گذارد.  رسجای شان  بعد  و  می کند  بلند  را  دکوری  وسایل  چوب  دادن 
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پرها روی صورت های پوشیده با شیشه ی مسیح، ملکه ی مادر در جوانی، 

بابابزرگ شنتون و تصویر یک کلبه ی کاه اندود انگلیسی در کارو161 بال بال 

"هیچ جا  شده  نوشته  پیچ در پیچ  تزئینی  خطوط  با  تصویر،  باالی  می زنند. 

هامنطور  را  خاک ها  منی کنند.  تعلل  دستانش  منی شه".  آدم  خود  خونه ی 

می زداید که خاطره ی سال های ابتدایی خدمتکاری را از حافظه اش زدوده، 

او  که  آن جذابیتی  کند.  گردگیری  به رسعت  بود  گرفته  یاد  که  سال هایی 

را از آشپزخانه ی خامنش بیرون کشید، را هرگز از دست نداده، آن پوست 

رنگ پریده و موهای مجعد و نرمی که رس آخر شوهر معلمی را نصیبش 

کرد.

در حالی که به سمت اتاق خواب می رود، با دست راست موهای خودش 

اگر قرار بود دنبال عمه نتی بروم،  باید چه کنم؟  را نوازش می کند. حاال 

آنها  کنار  بعد از ظهر  خنکای  در  و  ورودی  پله های  روی  برمی گشتم  باید 

می نشستم.

از پشت رسش داد می زنم: "فک کنم دوباره برم طرف رودخونه."

عمه نتی موافقت می کند: "باشه دخرتک، بعدش واسه اسرتاحت بیا پیش 

ما رو ایوون. باد داره می خوابه و خیلی زود هوا معرکه می شه."

"مواظب  می زند:  داد  پدر  و  می شوم  رد  دیگران  جلوی  از  رسعت  به 

افعی ها باش. معمولن وقتی باد می افته، میان بیرون."

حال  هر  به  نداشت.  لکنت  این جمله،  گفنت  موقع  مهملی!  چه حرف 

قبلن هم چنین چیزی گفته بود. شکی ندارم که باز هم این جمله را خواهد 

مرغزار،  توی  شیرهای  کرد:  خواهد  رس  هم  دیگری  مخاطرات  یا  گفت. 

گیاهان آدم خوار. یا شاید گفنت چنین چیزی اصلن از روی ناشی گری نباشد، 

بین مان  عمیق  سکوت  در  می خواهد  که  نباشد  این  رصفن  دلیلش  شاید 

همه  از  که  می کند  اعالم  کار  این  با  پدر  بچکاند.  قطره  صدایی همچون 

بیشرت می داند.

در  سمج  پشه ی  دسته ای  مثل  حرف های شان  متام  حرف های شان، 

The Karroo .161 کویری واقع در شامل رشقی کیپ تاون.
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گوش هایم وزوز می  کند. دیگر هیچ اشتیاقی به پیدا کردن چاه ندارم. کارم 

با مزخرفات احساساتی مربوط به ارواح آب متام شده. این ارواح مدت ها 

پیش خفه شده و از بین رفته اند. شکاف میان رودخانه آدم را رصفن به 

فرار ترغیب می کند.

راه معمول را ندیده می گیرم، با تقالی بسیار به سمت کناره ی رود پایین 

هامن جا  و  می نشینم  می شود،  متوقف  زمین  لغزش  که  جایی  و  می روم 

در  می کند.  عرعر  آب  باریک  جریان  دو  بین  قاطری  روبرویم،  می مانم. 

جایی که باید خط ممتد یک باتالق باشد، در حال دست و پا زدن است. 

گوش هایش که از ترس تغییر شکل داده، به دو هادی انرژی می ماند که به 

سبب احساس خطر می لرزد. همراه با حرکات تند و خشونت آمیز گوش ها، 

صدای عرعرش کش می آید و به زوزه هایی ترسناک بدل می شود. وقتی سعی 

دارد تعادلش را روی پاهای عقب حفظ کند، به حیوانات بدتعلیم دیده ی 

سیرک می ماند. پاهای جلو بلند شده اند و وقتی تلوتلو می خورد و انگار 

دارد به شکل عجیب و ترسناکی می رقصد، شکم سفیدش برق می زند. وقتی 

پاهای عقب سنگینی می کنند و در عمق ماسه ها فرو می روند، پاهای جلو 

برای پیدا کردن تعادل فرو می افتند. بعد حیوان در حالی که رسش را باال 

نگه داشته، در حین فرو رفنت بی حرکت می ماند.

پرنده ها با رسعت زیاد مثل تیری که از چله ی کامن در رفته باشد، در 

تواکی  جان  درختان  منعطف  و  نرم  شاخه های  روی  یک باره  و  حرکت اند 

فرود می آیند و االغی که از خواب پریده عرعر می کند.

پدر نگفته بود "مواظب باتالق باش." و من هرگز نخواهم گفت امروز 

در رودخانه چه دیدم.



پشت بوته  ی گل کاغذی
به  کاغذی  گل های  نازک  خوشه های  می گیرد،  بازی اش  یک باره  که  نسیم 

خش خش می افتند. بوته ی انبوه از شکوفه های پُر بار بنفش روی دیواری 

که رنگ سفید خورده، می لغزد. دسته ی آدم هایی که زیر بوته نشسته اند، 

در جای خود می جنبند و روی کفل هایشان جا به جا می شوند، مچ پای شان 

را تکان می دهند یا رگ گردن شان را می شکنند و بعد، به جز چند صورتی 

در  بر می گردانند، دوباره  پایم روی سنگریزه ها، رس  با شنیدن صدای  که 

دسته ی بدن هایی که گل و گشاد نشسته اند، جا خوش می کنند.

احوال پرسی  و  سالم  می تواند  هم  که  گرفته ام  خود  به  مبهمی  قیافه ی 

الجرم  و  است  دکرت  مطب  اینجا  باشد  هرچه  اخم و تخم.  هم  شود،  تلقی 

حقارت باری  طرز  به  باشم.  کشیدن  درد  حال  در  که  می رود  احتامل  این 

با نگاهی رسرسی و بی توجه تحویل  از واکنش شان خرسندم، واکنشی که 

می دهند،  تکان  هم  رسی  ولی  ورمی چینند  لب  بعضی هاشان  می گیرم. 

بعضی دیگر زیرلبی یا خرخر کنان سالم می دهند و بچه ی کوچک و خندانی 

با صدای بلند و رسا رو به من می گوید: "سالم خاله جون".

درنگ می کنم. صدای پدر در رسم می پیچد. "اوه، حاال می بینی که دیگه 
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همه چی فرق کرده. دیگه مثه قدیام الزم نیس تو حیاط منتظر مبونی؛ حاال 

دیگه حتی یه اتاق انتظار داریم با یه دستشویی که آب متیز و خوب داره. 

ولی  کرد،  استفاده  ازش  باید  پاپتی162 منی دونن چه جوری  دهاتی های  این 

خب فک کنم حاال دیگه بوئرها به نسبت متمدن به نظرت بیان".

از مقابلشان رد می شوم و به  بیرون، توی حیاط نشسته اند؟  اینها  چرا 

روی  را  پایم  یک  دارد.  قرار  دیوار  انتهای  در  که  می روم  بازی  دِر  سمت 

پله ی ورودی می گذارم و توی اتاق رسک می کشم. دیوارهای اتاق به رنگ 

خالی،  صندلی های  از  ردیفی  باالی  و  دل مرده ای ست  پوست تخم مرغی 

تصویری از نقاشی رز گریان ترتچیکوف163 روی دیوار آویزان است. گل رز 

با  افتاده و  بیرون  باریک خم شده و  لیوان شیشه ای  لبه ی  بی محابا روی 

تحسین به قطره اشک تازه شکل گرفته اش، با آن گردی خوش تراش، می نگرد. 

رنگ آبی پس زمینه ی تصویر به شکل هرنمندانه ای در رنگ مایه ی آبی قاب 

و دودلی روی  تردید  با  را  تابلو جلوه می یابد. کف کفش هایم  پالستیکی 

کدر  زرد  کرپ  کت دامن  روی  چشم هایم  و  شوند  متیز  تا  می مامل  پا دری 

زنی فرود می آید که بی حرکت روی صندلی اش نشسته. جعد موهای باالی 

گوشش طوری با اتو صاف شده که امکان ندارد هیچ نسیمی آشفته اش کند، 

و به تصویر قاب گرفته ی زنی در لباس زرد رنگ، روی دیوار روبرویش خیره 

شده. رنگ لباس زن توی عکس پررنگ تر و درخشان تر است، و موهایش که 

به رنگ ذرت رسیده می ماند، گویی از ترس خورده شدن توسط گوساله ای با 

چشامنی خامر، به پرواز درآمده. آیا زن مرا دیده است؟ مچ پاهای پوشیده 

در جوراب نایلونی اش را روی هم انداخته و دست راستش را به آرامی تکان 

می دهد تا گرما را پس بزند. زیر نگاه خیره اش، مردی مشغول موشکافی 

سامسونت  کیف  می دهد.  بیرون  گرما  دل  در  که  است  دودی  حلقه های 

بزرگی بین کفش های مرد گیر افتاده و ساق هایش در اثر فشار از زیر شلوار 

بیرون زده.

162. ر.ک. به زیرنویس شامره ی 39.

Tretchikoff .163 نقاش قزاقستانی متولد 1913 میالدی.
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پارکت کف زمین حسابی صیقل خورده، انعکاس تار اجسام روی زمین 

صیقل خورده طوری می لرزد که انگار خرب از وقوع حادثه ی شومی می دهد. 

دیگر برایم مهم نیست، به هر حال مسخره است که وامنود کنم این ژست 

انتظار کشیدنم بوده. برمی گردم و هزاران چشم آنهایی را می بینم که توی 

حیاط چمبامته زده اند. آنها هم مرا متاشا می کرده اند. تنش این لحظه را با 

تکان خوردن و خاراندن خود -کاری که همه ی آدم ها برای کم کردن عذاب 

انتظارانجام می دهند- ابراز می کنند. به دیوار تکیه می دهم و وزنم را روی 

گرده هایم می اندازم، در جستجوی کتاب کیفم را باز می کنم ولی منی توانم 

خودم را راضی کنم که آن را بیرون بیاورم. اینطور به منایش گذاشنت سواد 

از نزاکت به دور است. به جایش یک دستامل کاغذی بیرون می کشم و با 

رس و صدا و جلب توجه فین می کنم.

کودکی رشوع به زاری می کند و از دامن مادرش آویزان می شود، ولی 

مادر قاطعانه به روبرویش زل زده و با نگاهش مسیر بی فرجام مورچه ی 

قرمزی را دنبال می کند. زنی عظیم الجثه که دور خودش ُجلی پیچیده، به 

داد کودک می رسد. "نه، نه"، با صدایش کودک را آرام می کند "برای گریه 

کردن، هوا خیلی گرمه. نسیم رو می ترسونی و فراری می دی." ولی نسیم 

پیش از اینها رفته است. در روزی به این داغی و بی حرکتی این نسیم بیشرت 

از زور رشم فرو  بازیگوشانه ی هوایی می مانست که نهاینت  به جا به جایی 

نشست. فقط بوته ی گل کاغذی در حالی که شکوفه هایش آرام می گیرند و 

از حرکت باز می مانند، کامکان به زمزمه مجیز نسیم را می گوید.

پیرمردی پشت رس هم رسفه می کند و با هر دو دست سینه اش را چنگ 

می زند؛ اوهو اوهو، سینه اش خس خس می کند، بعد دوباره اوهو اوهو. در 

واکنش به صدای رسفه اش، صدای آه همچون گروه کری هامهنگ از هر 

طرف بلند می شود و دل گرمش می کند، جوری که سینه اش آرام می گیرد و 

تا دور بعدی رسفه، رسش خود به خود تکان تکان می خورد.
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زیر بغل پدر مرغ رسخ رنگی از نژاد رودآیلند164 قدقد می کند. پرهایش 

را با اضطراب پوش داده، پدر رِس خم شده ی مرغ را روی سینه اش می فشارد 

و در دست راستش یک سوزن رفوگری می درخشد.

در حالی که به خود می لرزم، می پرسم: "دردش منیاد؟" چشامن نارنجی رنگ 

مرغ در سکوت از وحشت جیغ می کشند.

"چرا. ولی بعدش حالش خیلی بهرت می شه. باید نشانه های بیامری رو 

بشناسی، بعدش دیگه فقط می مونه کندن این توده ی نوک تیز رس زبونش 

زخم  روی  و  داری  برش  کافیه  فقط  جوجه165-  جغجغ  می گیم  بهش  -ما 

منک بریزی که ضدعفونی بشه و بعد در عرض یک روز قرباق و رسِ حال 

می شه. فقط ماده ها متایل دارن که..." اما صدایش در جیغ ترسناک پرنده ی 

خشمگین که پرهایش را باد کرده و قصد فرار دارد، گم می شود.

دوباره رس حرف را به حال و اوضاع من بر می گرداند: "ای بابا، واسه درد 

قفسه ی سینه ت باید بری پیش دکرت فن زیل.166 مرد باهوشیه این فن زیل. 

وقتی پنج-شیش سالت بود، از تب رماتیسم نجاتت داد. اون موقع جوون 

بود، تازه فارغ التحصیل شده بود. یادته؟"

یادم بود. سکوت، نور نصفه نیمه  از پس پرده های کشیده شده و تابش 

آفتابی که روی طرح پارچه ی ساتن می افتاد را به یاد می آوردم. هزاران املاس 

درخشان به آرامی در  هم می پیچیدند و نور آفتاب از روی پارچه ی ساتن 

که رنگ صورتی عروسکی بود، بلندشان می کرد. آن بیرون مرغ ها، بی حال 

و خسته از گرما، به رس و کله ی هم می پریدند یا خرب تخم گذاشنت شان را 

در بوق و کرنا می کردند. روی تختی شبیه به بخاری، حرارت مفاصلم را 

می فرشد و می خشکاند و مامان با لوسیون الکل دار مفصل هایم را می مالید، 

خنک همچون آوای مسیح. بعد دکرت با پاهای پُر مو و صندل هایی که غژغژ 

می کرد، وارد شد.

رس مامان نعره زد: "همین جوری مثه جغد پرکنده تو تاریکی وانسا، بذار 

164. Rhode Island Red hen
165. Kuikenpiep
166. Van Zyl
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یه کم نور بیاد تو اتاق"، بعد شیهه ای کشید و در ستایش تشبیهی که به 

کار برده، رسش را عقب گرفت.

وقتی با آن صندل هایش که صدای چرخ می داد، اتاق را ترک کرد، مامان 

دوباره تا جایی که دلش می خواست، پرده ها را کشید و املاس های تب دار 

ملحفه زیر نور آفتاب بعد از ظهر همچون یاقوت درخشیدن گرفتند. همراه 

روی خاک می کشید،  را  بال هایش  با خودستایی  که  نری  بوقلمون  صدای 

چرتم گرفت. به غیر از صدای بوقلمون، چنان سکوتی حاکم بود که دانستم 

مرغ ها قاطعانه رسشان را زیر بال هایشان فرو برده و خوابیده اند.

به موافقت گفتم: "آره، یه وقت ازش می گیرم."

پدر که انگار حواسش نبود، جا خورد، بهت زده نگاهش را باال گرفت و 

دستش آرام از حرکت ایستاد، طوری که مرغ از زیر دستش پایین جهید و 

با صدای قدقد گوش خراشی فرار کرد.

منی شه  هنوز  نیست.  کیپ تاون  اینجا  بگیری،  وقت  بتونی  نکنم  "فک 

اینجا از این کارا کرد. فقط باس بری اونجا و منتظر وایسی. ولی یه اتاق 

انتظار قشنگ داره و دستشویی مدرن با آب متیز."

"اوه، فک نکنم بخوام یه روز کامل منتظر دکرت فن زیل مبونم که تهش 

بهم بگه برونشیت دارم."

دکرت  منتظر  که  منی شه  هم  چیزی  حاال  و  تعطیالتی  تو  االن  نه؟  "چرا 

با  می تونی  تازه  مهمه.  کتابات  اندازه ی  به  سالمتی ت  دخرتکم،  وایسی. 

برای خوندن بربی. تشخیص دکرت حتمن درسته و بهت  یه چیزی  خودت 

چند تا آنتی بیوتیک می ده که گلوت صاف شه. مطبش هم قشنگ و متیز و 

مدرنه، الزم نیست بهرتین لباست واسه نشسنت تو خاک و خل خراب شه."

دوباره صدای مامان را می شنوم که پارچه ی گلدوزی را از دستم می قاپد 

و می گوید: "دخرته ی حواس پرت، نباید رو لبه ی پارچه کوک بزنی. حاال باید 

دوباره از اول رشوع کنی؛ دخرتای خوب این جوری شلخته گلدوزی منی کنن". 

و بعد صدای خرچ خرچ تیغه های قیچی که از روی لباس کاملن نویی که 

مادر از توی صندوق بیرون کشیده بود، یک دایره می برید. لباس از جنس 
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بود و  ابریشم167  از طرح شاخ و برگ های زرد گل  پارچه ی نخی پوشیده 

کرم رنگ  پس زمینه ی  روی  کرکی  لبه های  آن  با  گل  گرده های  انبوه  گویی 

پارچه می لغزید و در آن محو می شد.

با  و  نشست  بعد  کن"  پارچه رشوع  لبه ی  از  "درست  غرید:  یک دفعه 

با  یک باره  ولی  گرفت.  نظر  زیر  مرا  گلدوزی  شاهینش  همچون  چشامن 

از  مچاله شده  کپه ای  همچون  پارچه،  و  زد  چنگ  لباس  به  عصبی  حالتی 

به  من  که  طوری  خورد.  لیز  و  لغزید  انگشرتهایش  زیر  ابریشم،  گل های 

خودم جرات دادم که بپرسم: "این که قشنگه. چرا دیگه منی خوایش؟"

"یه بار پوشیدمش. یه روز متوم واسه درست کردنش وقت رصف کردم و 

درست فردای همون روزی پوشیدمش که با حمله ی آسم از خواب پریده 

بودم. حامل خیلی بد بود. منی تونستم رِس پا منتظر واسم. واسه همین همون 

وسط حیاط مطب دکرت فن زیل دراز کشیدم." لباس را به کناری هل داده 

و ادامه داد: "روش لک افتاده. متام سمت راستش" و در حالی که لباس را 

"این  می شد.  به هم فرشده  انزجار  از  لب هایش  می چپاند،  توی صندوق 

فن زیل آدم درستی بود، گفت »بذارین این خانوم جون بیاد تو« و اون روز 

بعد از ظهر قبل از همه منو معاینه کرد."

که  غروری  و  می رفت  پایین  و  باال  سختی  به  که  مادر  سینه ی  تصویر 

می شد آن را هنگام پهن شدن روی زمین از چشامن به پایین دوخته شده اش 

خواند، پیش روی هر دوی مان پدیدار شد.

یک هفته بود که در خانه بودم. یک هفته ی متام مثل توریست های توی بازار 

به دست و پای هم پیچیده بودیم. و حاال این کلامت پدر که رنگ می باختند 

و به نقطه هایی مردد بدل می شدند، نقطه هایی ذوب شده در لحظه ی یادآوری 

گذشته ای مشرتک. لحظه ای چنان ترد و شکننده که مرا از کوره به در بُرد.

"من آنتی بیوتیک منی خوام و هر لباسی که دمل بخواد، می پوشم. شک 

سفید  پیرمرد  یه  دیدن  برای  داشتم،  هم  رو  لباس ها  بهرتین  اگه  که  نکن 

نخراشیده نگه منی داشتمشون."

167. mimosa
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پدر با نگاهی استفهام آمیز، پلک زد؛ یک بار، دو بار. و باید پیش از این 

فایده ای  دروغ  در  محاط شده  خاطره ای  داشنت  عزیز  که  می دادم  توضیح 

خورده  جا  مترین شده ام  دقت  به  و  فاخر  کلامت  توفق  از  شاید  ندارد. 

بود، ولی غمگینانه با هر دو دست منکدان را چنگ زد و چنان با احتیاط 

جا به جایش کرد که منکدان در میان گرد و خاک واژگون شد و تصویر آدم 

بالهت بار،  لبخند  آن  با  مارک رسبوس168  روی منکدان  آبی پوش  کوچولوی 

در وضعیت واژگونی حالت فرزانه ای به خود گرفت. گفتم: "هممم، فردا 

می رم پیش فن زیل". با رضایت خاطر لبخندی زد؛ فرزندی در مقابل خشم 

و اوقات تلخی والدینش کوتاه می آید و آرام می گیرد، بله، خیلی هم خوب.

می کنم.  متاشای شان  من  و  می خوانند  را  مصوری  کتاب  هم  با  دخرت  دو 

چشامن شان که بر اثر مترین مهارت پیدا کرده، هم زمان با هم هر صفحه را 

به امتام می رساند و بعد به هم نگاه می کنند. متام کردن کتاب به هیچ وجه 

زمان زیادی نخواهد برد، اما بعد متوجه می شوم کتاب دیگری هم ذخیره 

کرده اند که از توی کیف یکی شان بیرون زده؛ برای انتظار در مطب دکرت 

کاملن مجهز آمده اند. تا این لحظه هیچ نشانه ای از این که کسی متوجه 

حضور ما در حیاط باشد، در دست نیست. آیا پرستاری با کاله آهار خورده 

بر رس، از الی دری رسک کشیده و در گوشی آن دو نفری که در اتاق انتظار 

هستند، را خاطرجمع کرده که "دکرت دیگه االنا کارشو رشوع می کنه؟"

دوباره خودم را با فکر خواندن کتابم رسگرم می کنم، ولی دستم با صدای 

متوقف  کیف  در  می گذارد،  حیاط  به  پا  لنگ لنگان  که  جوانی  مرد  لرزان 

می شود. بی آنکه حواسش باشد با بوته ی گل کاغذی برخورد نکند، از کنار 

آن می گذرد، و پشت رسش شکوفه های بوته از نو به لرزه می افتند. توقف 

می کند و فقط چشم هایش برای برانداز کردن گروهی که در حیاط هستند، 

می جنبند. تنها با یک چرخش رسیع نگاه، حتی ولگردهای آن دور و اطراف 

را هم زیر نظر می گیرد. گرد و خاک چنان یک دست صورتش را پوشانده 

168. Cerebos
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که گویی می خواهد هرکه را که تصادفن نگاهش به او می افتد، بفریبد. 

مرتب  شانه  روی  را  کیفش  خاکی رنگ  بند  تا  می دهد  شانه اش  به  تکانی 

آن  داخل  محتویات  از  می خواهد  انگار  می کشد،  کیف  به  دستی  و  کند 

مطمنئ شود. بعد به رسعت وارد اتاق انتظار می شود. وقتی روی صندلی 

جا به جا می شود تا موقعیت راحتی برای نشسنت پیدا کند، صدای خش خش 

خود  در  را  او  اتاق  سکوت  می شنوم.  را  پالستیکی  صندلی  روی  شلوارش 

می بلعد. کجا خواهد نشست؟ کنار مردی که پاهایش با شک و سوء ظن 

دور کیف سامسونت گره خورده؛ و با نگاهش مرد جوان را به پنهان کاری 

متهم می کند؟ دلیل لنگیدنش چیست؟ آیا سوراخ های دماغ زن توی اتاق 

از بوی تند عرق تن او چین خواهد خورد؟ ریشه ی موهایم با دیدن صورت 

مرد غریبه که پیش چشامنم بزرگ و بزرگ تر می شود، به سوزش می افتد، 

از گوشت  به کوه کج و معوجی  برابر شده و  منای نزدیک صورتش چند 

بدل می شود. همچون گالیوری ترس خورده، به دقت به سوراخ های دماغش 

که به دو غار عظیم و شعله ور می مانند، خیره می شوم و از فکر آتشی که 

این طور استنشاق کردن هوا بر خواهد افروخت به خود می لرزم. موج گرما 

همچون خطوط پیچ در پیچ نقره فام از برابر گوشت سیاه بدنش می لغزد و 

من برای واضح تر دیدن این تصویر، باید پلک بزنم. نه! باید چشامنم را با 

دست مبامل.

مرد غریبه در حال سکندری خوردن از اتاق انتظار بیرون می آید، انگار 

بخواهد جایش را پس بگیرد. تلوتلو خوران، خودش را روی زمین می اندازد و 

در ورودی را تقرینب مسدود می کند، و در هامن حال لب هایش با غرولندی 

نامفهوم می جنبد. هم زمان از جیب راستش یک عینک دودی و از جیب 

می آورد  بیرون  می کند،  را خیره  که سفیدی اش چشم  دستامل  یک  چپش 

و به دقت مشغول پاک کردن شیشه های عینک می شود. آن را به چشم 

می گذارد و انگار که بخواهد کیفیت عینک را بسنجد، مستقیم مرا نشانه 

که  می بینم  را  خودم  صورت  عینک  آینه ای  و  گرد  شیشه ی  در  می گیرد. 

پاییز انگلستان رنگ پریده اش کرده، صورتی همچون خرگوشی وحشت زده، 
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و نگاهم را پایین می اندازم. به دنبال کتاب کیفم را می کاوم و صفحه ای 

از کتاب تصادفن باز می شود. منی توانم اجازه دهم دست هایم موقع پیدا 

کردن آخرین صفحه ای که خوانده ام، زیر نگاه خیره ی او بلرزند.

رشوع به خواندن می کنم: "چهره ی نفر سمت راستی، تیره تر از آن چیزی 

بود که یک اروپایی باید باشد، اما نه آنقدر تیره که مشخصن بتوان گفت 

هندی یا پاکستانی است، و مطمئنن کاکاسیاه هم نبود، چون خصوصیات 

چهره اش به اندازه ی خود ادوارد به سفیدهای قفقازی می مانست."

شیشه های آینه ای عینک این کلامت را از توی صفحه می مکند و منعکس 

می کنند، از خجالت رسخ می شوم و بازویم را روی کتاب می گذارم تا کلامت 

را از دید پنهان کنم. خیامل راحت است که جلد کتاب روی پاهایم قرار گرفته 

و قابل دیدن نیست. اما از انعکاس نور می ترسم، خطوط نور همدیگر را 

قطع می کنند و از هم می گذرند، منعکس می شوند و خدا می داند تصاویر 

تکانی  تعمدن  عینک  می نشانند.  کجا  را  می کنند  بازسازی  که  واژگونی 

ناگهانی می خورد. سبک رسی کرده ام که کتاب را بیرون آورده ام؟

حکام می گویند ادبیات روح تشنه را سیراب می کند. و من خودخواسته 

غالم حلقه به گوش این حرف شده ام. علی ایحال باید این مرد را که این طور 

وقیحانه به من خیره شده، رس جایش بنشانم. مگر دلیل اینجا بودنم این 

انگلیسی ها خسته شده ام؟ خداوندا، دیگر این  از نگاه خیره ی  نیست که 

کیف  توی  را  کتاب  گناه  احساس  با  برمنی تابم.  را  موشکافانه  نگاه های 

می چپانم، رسم را پایین می اندازم و به زانوانم چشم می دوزم.

زمستان گذشته باران می بارید و می بارید. از پشت پنجره جوانه های زرد و 

رنگ پریده ی دانه های کلزا را متاشا می کردم که زیر رگبار تند باران سست و 

پژمرده می شوند. روی تیرک سقف آشپزخانه قطرات باران در فواصل منظم 

ردیف می شدند، قطرات روشنی که در رنج کامل شدن، شاهد اضمحالل 

خود بودند. زیر نور المپ لخت و بی حفاظ آشپزخانه، شکل گردی به خود 

می گرفتند، اینطور که هر قطره در ابتدا به ستاره ی کوچکی می مانست که 
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به نقطه ی شفاف و مجزایی  برای یک لحظه  افتادن  از فرو  درست پیش 

تبدیل می شد، یک کره ی بی نقص و درخشان و بعد بینگ! روی ظرف روحی 

زیر تیرک می افتاد، از هم می پاشید و اطرافش را خیِس خیس می کرد. اما 

درست پیش از فرو افتادن، ستاره شکل بیضی نامتقارن و مملو از انعکاس 

نور به خود می گرفت، رنگ پریده و بیضوی بر تیرکی که نور رویش سایه 
انداخته بود، همچون عقیقی که روحش می گریزد.169

افتادن قطره ها را یکی یکی متاشا می کردم و  با زانوان بغل گرفته، فرو 

به سمفونی قطرات بی نقصی که در ظرف های به ردیف چیده شده ی زیر 

تیرک از هم می پاشیدند، گوش می کردم. انگار که هر قطره به زبان مورس 

پیغام صلحی را می رساند که صدای زیر و یکنواخت بارش اریب باران را 

نقض می کرد.

گربه که روی میز در خود حلقه شده بود، نگاه مملو از سوءظنش را به 

ظرف حلبی غذایش دوخته بود که زیر تیرک قرار داشت و آب باران را در 

خود جمع می کرد.

خطاب به گربه گفتم: "بارون خیلی زیاده پیشی" و اجازه دادم قطرات 

اشک در چشامنم حلقه بزنند، به کره هایی بی نقص بدل شوند و بعد به 

قصد رسوا کردنم راه بگیرند و روی گونه هایم بچکند. از لوله های سینک 

ظرف شویی صدای رشرش آب می آمد، آن بیرون باران صدای بم تری به خود 

گرفته بود و گربه که رس و صدا و لحن دوستانه و غیرمعمول من به او 

جسارت بخشیده بود، با صدای بلندی ِخرِخر می کرد. جمله ام را این طور 

اشتباهی  کوفتِی  نیمکره ی  این  در  من  و  زیاده  خیلی  "بارون  کردم:  متام 

هستم."

اما زنان قهرمان باید گریه کنند، پس علی رغم اینکه دیگر میلی به گریه 

نداشتم، اجازه دادم که اشک هایم آزادانه جاری شوند. یک قطره ی دیگر 

روی تیرک، همچون مرواریدی بی نقص گرد شد و درست در آن لحظه ای 

که داشت نور می پراکند، من تصمیمم را گرفتم. تصمیمی که به هر حال، 

Ghost opal .169 گونه ای سنگ عقیق.
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منطقن از چیزی که به گربه گفته بودم، منتج می شد. به خانه برمی گردم. 

بیش از این منی توانم از دیدار خانه طفره بروم.

چشم هایم را بستم و همراه با صدای ِخرِخر گربه به جنوب سفر کردم، 

چشم  به  که  کرده  آماس  آسامن  در  چنان  آفریقا  خورشید  که  جایی  به 

می کنند،  برخورد  گالوانیزه  شیروانی  با  که  گرما  تاب دار  امواج  و  می آید 

هستند.  شیروانی ها  خویشاند  می شوند،  منعکس  آن  از  و  می خورند  پیچ 

آه، آنجا باران که می بارد، آواز باران روی شیروانی خانه صدای سوپرانوی 

در  که  هست  لعاب خورده ای  ظرف های  خانه ها  زمین  کف  دارد.  صافی 

بیرون  آن  ما  می کنند.  جمع  خود  در  را  سقف  تراوشات  کامل،  هم نوایی 

پاهای مان  انگشتان  میان  را  شن  نرم  دانه های  نقره فام  رد  تا  می دویدیم 

له شده  پرتقال  به  که  آب  تازه ی  گودال های  پاهای مان  زیر  و  کنیم  حس 

می مانست، شکل می گرفت. خیلی از بچه ها کیسه های شکر را مثل شنل 

دور خود می پیچیدند و یک گوشه ی آن را همچون کالهی نوک تیز روی 

رس می کشیدند. تن مان زیر رگبار تند و اریب باران خم می شد. باران روی 

که  بعد،  روز  می خواند.  نغمه  کنفی مان  کیسه های  در  پوشیده  کمرهای 

باران آسامن آبی را آبکشی کرده و زمین رسخ را شسته بود، شاخه های ترد 

و نازک تاک زیر اشعه ی زرد و روشن خورشید آماس می کرد. ما رسمان را به 

سمت دستان ازهم گشوده ی خداوند باال می گرفتیم و او از میان ریش های 

تا عمر  انبوهش، زیر لب می گفت: "مادرت را تکریم کن و پدرت را نیز 

طوالنی کنی..."

کنم، می خواهم همین حاال در  پروردگارا من منی خواهم عمر طوالنی 

برابر این چشامن همچون آینه به قطره ی آبی بدل شوم.

"روز  می زند:  فریاد  کسی  می پرم.  جا  از  رسم  پشت  از  فریادی  صدای  با 

آن طرف تر  یارد  چند  که  می بینم  را  زنی  و  برمی گردم   170 داداش".  به خیر 

مشتاقانه صورتش را به طرف در ورودی پوشیده از برگ پیش آورده. آن 

Mholo Boetie .170 این کلامت در منت اصلی به زبان زولو نوشته شده است.
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بال بال زدن  طرف خیابان یک مرد سیاه پوست، مثل پرنده ای که در حال 

در هوا معلق مانده، روی دوچرخه اش به انتظار ایستاده. از میان شاخ و 

برگ ها با فریاد پیغام بلندی به زبان خودش به زن می رساند. رس و دستش 

را که تکان می دهد، دوچرخه هم تکان تکان می خورد، ولی او همراه با اوج 

و فرود داستانش، خشمگینانه به عقب و جلو رکاب می زند. خوشبختانه 

نوشته  آن  -که روی  به جلوی دوچرخه  سبد مشبک حمل گوشت متصل 

شده آندریس برینک171 بهرتین قصاب روستاست- خالی است.

زن گه گاه وسط حرف مرد می پرد و با لحنی ستایش آمیز می گوید: "آره، 

و  گیج  حالت  زن  صورت  می رود،  جلوتر  مرد  روایت  هرچه  ولی  آره".172 

متعجب تری به خود می گیرد. مرد قاصد یک باره با شنیدن صدای بوئری که 

از ورودی مغازه ی قصابی کنار خیابان او را خطاب قرار می دهد، ساکت 

پشت  پرهیبش  که  برمی گردیم  مغازه  صاحب  سمت  به  همگی  می شود. 

فریاد  پنهان شده.  است،  آتشی  قرمز  رنگ  به  که  فنجانی ختمی  گل های 

تلف می کنی.  منو  با خاله زنک بازیات وقت  داری  "کوزی! دوباره  می زند: 

واسه چی باید این مزخرفات کاکاسیاها رو با فریاد تعریف کنی؟ رس ملت 
از این رس و صدا درد می گیره."173

داد  بی هوا  حال  در هامن  می شود،  راهی  دوچرخه اش  بر  سوار  کوزی 

می زند: "آره خواهر جان، آره"174 و زن را، که حاال دارد بلند بلند راجع به 

با جدیت و  نفر  تنها می گذارد. یک  با رفقایش مشاجره می کند،  موضوع 

حرارت بحث می کند، طوری که می توانم به حدس و گامن بگویم موضوع 

باید مرگ یک دکرت یا قتل یکی از رجال قضایی باشد. ولی بعد که همه ی 

گروه در حال بحث با هم جا به جا می شوند، زنی از میان شان برمی خیزد و با 

رقصی استهزاء آمیز کفل هایش را پیچ و تاب می دهد، رسش را به عقب گرفته 

و در هرم گرما خنده ای توام با تلخی و طعنه رس می دهد. با خیره رسی به 

171. Andries Brink
Ewe .172 این کلمه در منت اصلی به زبان خوسایی است.

173. این جمالت در منت اصلی به زبان آفریکانز است.

174. در منت اصلی به زبان خوسایی است.
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لثه های صورتی و لب های براق و بنفشی که دهانش را در بر گرفته، زل 

می زنم. در متام طول مدتی که صدای خنده ی منقطعش آرام آرام خاموش 

می شود، دهانش باز می ماند و من محکم رس انگشت هایم را فشار می دهم 

تا رگ مفصل شان را بشکنم.

منی دانم چه می گویند. از حرکات بدن، خنده های بی محابا و رس تکان 

دادن های متفکرانه شان مطلقن چیزی دستگیرم منی شود.

دو دخرتی که در ماجرای عاشقانه ی زن قهرمان موطالیی غوطه ور شده 

بودند، با خشم و غضبی منایشی کتاب را می بندند. یکی شان با صدای نسبنت 

بلندی زمزمه می کند: "رس آدم از این همه رس و صدا درد می گیره". آن یکی 

با نگاهش مرا به دام می اندازد، بعد رسش را پایین می آورد و غفلنت نگاهش 

به سمت هامن زنی می پرد که خندیدنش تازه متام شده. عضالت صورتم در  

هم فرشده می شوند ولی نگاه دخرت مرص است. آیا به مناسبات قبیله ای پر 

از پیچیدگی کشیده شده  ام؟ صورت پوشیده در عینک مرد غریبه هم چنان 

به  مرا نشانه گرفته. وقتی به زبان زولو175 جمع را خطاب قرار می دهد، 

رسم می زند که از جا بپرم و اعرتاض کنم. بحث و جدل رضب آهنگ تازه ای 

به خود می گیرد؛ زن رقاص، نادم و پشیامن به نظر می رسد و به سینه اش 

که  آنقدر  کشیدنند.  داد  حال  در  هم  با  همه  دیگران  هم زمان  می کوبد، 

از دیوار پشتامن رسی پدیدار می شود و با بی ادبی به زبان آفریکانز ترش 

نه عربده کش خونه".  اینجا مطب دکرته  با همه تونم.  می زند: "خفه شین، 

و  پس؟"  کجاس  مرتیکه  این  جهنم.  "به  می زند:  داد  جوابش  در  نفر  یک 

پیرزنی به اعرتاض می گوید: "با بزرگرتت این جوری حرف نزن". ولی دخرت رس 

بر می گرداند، خنده ی زننده ای می کند و از باالی دیوار بلند پایین می رود. 

آن طرف دیوار حتمن باید نردبانی باشد، چون دخرتک تعادلش را به خوبی 

حفظ کرده و برای شاخه های نارس انگور سبز، که چون زیورآالت به سبکی 

از روی شانه اش آویزان شده اند، مزاحمتی ایجاد منی کند.

چیزی  زولو  زبان  به  خاک،  و  گرد  در  پوشیده  غریبه ی  به  زنی خطاب 

Zulu .175 یکی از زبان های محلی آفریقای جنوبی از خانواده ی زبان های بانتو.
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گوشزد می کند و او در حالی که با پنج انگشت دستش چیزی را می شامرد، 

جواب می دهد و درست وقتی که دارد در آخرین دور شامرش به انگشت 

شستش رضبه می زند، متوجه می شوم که او کیست. او هم مرا به جا آورده؟

متام تنهایی کودکی دوباره مرا در خود فرو می بلعد و باید به سختی آب 

دهانم را قورت بدهم تا از فرو افتادن اشک هایی که گوشه ی چشامنم جمع 

می شوند، جلوگیری کنم. به یاد می آورم که چطور زانوانم را در بغل گرفته 

بودم و به صدای باد عرصگاهی، که محزون در میان درزهای دِر مدرسه ی 

قدیمی صفیر می کشید، گوش می دادم. آنجا، در تنهایی، آن روز پر از ننگ 

و رسوایی دوباره از آن خودم شد. آنجا، خواهش و اشتیاقی که همراه با 

صدای باد کش می آمد، به اندازه ی همه ی جهان وسعت پیدا می کرد و در 

رسم کلامت تصادفی درست در بطن وضوح خاطره ی آن رسوایی به یکدیگر 

تنه می زدند.

نامه را آنجا پیدا کردم. آن را طوری در شکاف در گذاشته بود که دیده 

شود، احتاملن درست قبل از اینکه من داخل مدرسه بخزم. بله، در نامه، 

هرنی  او،  که  بود  گفته  بودم،  زده  حدس  قبل  از  احتاملن  که  هامن طور 

هندریکسه،176 مرا دوست دارد. شگفت زدگی به رسعت به پیشگویی بدل 

شد... بله، هامنی بود که باد از میان شکاف های در به زمزمه گفته بود. 

همچون  که  من،  لب های  روی  را  لب هایش  دارد  دوست  که  بود  نوشته 

با  به عشق  اندیشیدن  در  توانایی اش  از  من  بفشارد.  نرم هستند،  مخمل 

عباراتی تا این حد عینی و ملموس شگفت زده بودم. آیا می توانست تصور 

اندامم بلغزند؟ ولی به چاقی ام، و  کند که دستانش روی الیه های چربی 

به سینه های نرم و اسفنجی ام اشاره ای نکرده بود. در عوض گفته بود که 

سینه هایم به دو بچه آهو می مانند، یک جفت غزال که در میان گل های 

این را بعدترها گفته بود، چند  اما به گامنم  نیلوفر مشغول چرا هستند. 

هفته بعد در نامه ای دیگر، چون ما هرگز با هم حرف منی زدیم. (به جز بار 

آخر که دمل منی خواهد به آن فکر کنم). در متام طول آن تابستان ما برای 

176. Henry Hendrikse
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هم نامه هایی عاشقانه و خوش گوار می نوشتیم. و این یک راز بود، چون 

پدر گفته بود هنوز سنم کمرت از آن است که بخواهم به پرسها فکر کنم؛ 

از آن گذشته، بارها شنیده بودم که هرنی هندریکسه گفته بود که کاکاسیاه 

خالص است. جد ما شنتون ها یک انگلیسی بود که باید یاد و خاطره اش را 

مقدس می داشتیم، و نباید نژادمان را با درآمیخنت با کسانی که از ما پایین تر 

بودند، می آلودیم. ما شنتون ها رنگین پوستان محرتمی بودیم.

به  رفنت  برای  دو  هر  آنکه  از  پیش  روز  چند  تابستانی،  عرص  یک  در 

دبیرستان خانه را ترک کنیم، اتفاق افتاد. هرنی در نزدیک ترین مدرسه ی 

آفریکانز در نووروس177 درس می خواند. در نامه هایش می گفت علف های 

آنجا به امواج دریا می مانند، یا چیزی شبیه به این. مرا وقتی پشت مرغ دانی 

پیدا کرد که گرما فروکش کرده بود، آسامن در نوری که داشت جان می داد، 

بنفشی رنگ باخته ای به خود گرفته بود. چیزی نگفت، فقط رسم را میان 

فشار  با  بعد  لب های من فرشد.  روی  را  لب هایش  و  گرفت  دست هایش 

زبان به زور لب هایم را از هم باز کرد و آب دهانش طوری جاری شد که 

فکر کردم توی دهانم تف کرده؛ انگار بیش از این منی تواند جلوی حس 

تحقیری که نسبت به من دارد را بگیرد. خودم را عقب کشیدم و پا به فرار 

گذاشتم. در حال دویدن دست هایم را روی گوشم فشار می دادم، مبادا او 

چیز توهین آمیز و ناشایستی بگوید.

در خانه، پدر میز شام را چیده بود. خوردن کمپوت هلو با خامه، که درس 

مخصوص روزهای یکشنبه بود، را خیلی کش دادم. خامه ی غلیظی که پدر 

از دستگاه کَره زنی برای من کش رفته بود. خامه با رشبت شفاف کمپوت 

به جزیره های  که  دو نیم شده،  تکه های هلوی  و دور  بود  آمیخته  در هم 

پراکنده می مانستند، طرحی شبیه ابر و باد درست کرده بود. تکه های هلو 

در دهانم به زیبایی متام آب می شد و آبشاری از لذت به راه می انداخت، 

طوری که هر لقمه را مدتی در دهانم نگه می داشتم و گونه هایم به شکل 

زننده ای باد کرده بود. بوسه نباید چیزی شبیه به این می بود؟ دندانم را در 

Nuwerus .177 شهرک نشینی در استان کیپ غربی.
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گوشت هلو فرو بردم. شاید هم ما از هم متنفر بودیم؛ شاید به همین دلیل 

آن بوسه منجر به شکست شده بود. ولی نه، در نامه ی روز بعدش گفته 

بود که آن بوسه به طعامی بهشتی می مانست، و این طور بود که بعدتر با 

به یاد آوردن خاطره ی هم زدن رشبت هلو و خامه، دوباره عاشقش شدم.

خواهد  پس  را  کلامت  آن  و  کرد  خواهد  استفاده  فرصت  از  امروز  آیا 

گرفت؟ یا از گزافه گویی های عاشقانه خسته است؟ امروز برای تف انداخنت 

به صورت من دالیل زیادی خواهد داشت.

ولی از آن دوران زمان زیادی گذشته است. حتمن حاال با سکوتی بالغانه 

حس تحقیری که نسبت به من دارد را نشان خواهد داد. یا کلامتش، به 

زبانی که من قاعدتن باید بلد باشم، روی گوش هایم که قادر به فهم این 

کلامت نیست، فرو خواهند افتاد. یا شاید منی که مطلقن هیچ راهی به 

جهان سخن گوی پیرامونم ندارم، ارزش توجه او را نداشته باشم.

رسم را باال می گیرم و خودم را در شیشه های عینکش می بینم که به من 

می گویند باید اینجا را ترک کنم. اما پای راستم که زیر ران پای چپم مانده 

بود، خواب رفته و به گز گز افتاده. لنگ لنگان بلند می شوم، سعی می کنم 

دستم را به دیوار بگیرم ولی به جای دیوار دستم میان چنگ محکم دستان 

او فرود می آید.

از روی چشامنش  را  عینکش  و  "حالت خوبه؟"  انگلیسی می پرسد:  به 

برمی دارد. ژستی پوچ و عبث، چون صورتش همچنان هامن ناشناس بودنی 

مطمنئ  هنوز  می کند.  حفظ  را  بود،  بخشیده  آن  به  مشفقانه  عینک  که 

نیستم که مرا به جا آورده باشد: دیگر موهایم را صاف منی کنم، لباس هایم 

را به دقت از میان خروارها لباس درهم و برهم مغازه ی دست دوم فروشی 

اندامم  قلمبگی  گیاهخواری،  رژیم  رس  صدقه ی  از  و  کرده ام  انتخاب 

روی هم رفته چندان هم ناخوشایند و بدون جذابیت نیست. یک بورژوای 

آلرتناتیو، با سبک زندگی اروپایی. شاید از صدایم مرا بشناسد.

می گویم: "آره، خوبم...فقط..." ولی وقتی دستم را پس می کشم، پاهایم 

علیه  را  بدنم  این طور  که  کند  کاری  توانسته  ندارند. چطور  تحمل  یارای 
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خودم بشوراند؟ دوباره دست هایم را می گیرد. می گوید: "باید آب بخوری" 

با کمک های اولیه ی فوریتی آشناست، مرا  با اعتامد به نفس کسی که  و 

به سمت شیر آبی هدایت می کند که رنگ نارنجی کدر گل های میمونی178 

پژمرده تقرینب از نظرها پنهانش کرده.

پیرمرد  گل هاست.  مال  نخوری.  آب  اون  از  "بهرته  می گوید:  کسی 

خونه خرامبون می کنه."

زنی که چندین دوکی دور رسش پیچیده و باالی رس شیر ایستاده، از زیر 

بقچه اش یک دبه ی آب بیرون می کشد.

می گوید: "من هر وقت می خوام برم، دبه ی آمبو اینجا پر می کنم. آب 

سمت ما تو مودولور179 اونقدر شوره که دل و روده ی آدم چروک می ا فته. 

بیا، یه کم آب بخور. فقط اینور و اونور نپاش، اگه جایی رو خیس نکنی، 

منی فهمه."

را  عفونت  به  آلوده  گلوهای  عطش  و  می چرخد  دست به دست  دبه 

برطرف می کند. زن بوته های گل میمونی را کنار می زند و درست وقتی که 

کاله آهار زده ی دخرتک خدمتکار از باالی دیوار پدیدار می شود، شیر آب را 

باز می کند.

دخرتک با عصبانیت فریاد می زند: "خدای من! دکرت جوری به خدمتت 

می رسه که مادرت نشناستت- خرد و خمیرت می کنه". و انگار تکه گوشتی 

خیالی میان دستانش باشد، با دستانش ادای کوبیدن و له کردن در می آورد. 

زن در کامل خونرسدی، با گردنی کج به حرف های دخرتک گوش می دهد 

به  بی ربط  و  می کند  اشاره ای  دوردست ها  به  منی بندد.  را  آب  شیر  ولی 

آبی  کوه های  اون  پشت  اونجا،  "مامانم  می گوید:  دعوا  محل  موضوع 

خوابیده. یه جعبه استخون زیر یه تپه خاک." طوری که دخرتک خنده اش 

می گیرد، صدایش را پایین می آورد و جواب می دهد: "دکرت االن می رسه. داره 

آخرین مریض سفیدشو می بینه" وقتی دوباره پشت دیوار غیب می شود، 

178. Cannas
179. ر ک به زیرنویس شامره ی 14.
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خوشه های سبز انگور پیچ و تاب می خورند.

بین شاخ و برگ بوته های گل کاغذی، جایی پیدا کرده ام که می توانم مثل 

بالش رسم را رویش بگذارم. رسگیجه دارم. به شکوفه های ارغوانی زیر پایم 

که به کاغذرنگی های تزئینی له شده می مانند، خیره شده ام و برای اولین بار 

متوجه گل های شیپوری زرد رنگی می شوم که وسط حیاط است. تا وقتی که 

او با صدایش مرا از میان بوته ها بیرون نکشیده، خودم متوجه نیستم که 

چقدر مضحک به نظر می رسم.

دوباره عینک سیاهش را به چشم می گذارد و می گوید: "بهرته یه کم راه 

بری" بی شک می خواهد مرا به کشنت بدهد. اگر فکر می کند ضعف کرده ام 

و اگر واقعن این طور باشد، تحرک برای ضعف جسمی درمان معمولی به 

نظر منی آید. ولی مقاومتی منی کنم. بنا ندارم به این مردی که به جن بوداده 

می ماند بگویم که گورش را گم کند. و فکر برگشنت به خانه، پیش پدر و یک 

فنجان چای رویبوس هم آرامم منی کند.

تلوتلو خوران از مقابل مغازه ی قصابی می گذریم. صاحب مغازه با کاله 

را  آن  بار می زند و  را در سبد دوچرخه  پلی اسرت بسته های گوشت  سفید 

برای نوبت ارسال بعد از ظهر آماده می کند. هرنی به زبان خودش به سمت 

مرد فریاد می زند و چیزی می گوید، ولی مرد گیج و منگ نگاهش می کند. 

این بار شمرده شمرده حرف می زند. دارم  هرنی حرفش را تکرار می کند و 

و  خلوت  بسیار  خیابان  می شود؟  پژواک  هرنی  صدای  که  می کنم  خیال 

گرمای  از  که  و هامن طور  مانده اند  باقی  مغازه دارها  فقط  است؛  ساکت 

بعد از ظهر به گوشه ای پناه برده اند، کلیدهای شان را در دست می چرخانند. 

مرد کاله به رس لبخندی می زند و به جای جواب دادن، مشتی خرخر و "آره 

آره" تحویل می دهد، طوری که به نظرم می رسد این گفتگو چیزی بیشرت از 

خوش وبش نیست. و رصفن به قصد خودمنایی انجام شده. ولی می خواهم 

او نشان دهم. رشم و غرور توامان کلامت  رسسپردگی و وفاداری ام را به 

از هر احساسی حفظ  را رسا و عاری  زبانم جاری می کنند، صدایم  بر  را 

می کنم: "زولو حرف می زنین؟"
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"نه" کمی صرب می کند تا این »نه« تاثیر خودش را بگذارد و بعد ادامه 

می دهد: "خوسایی"180 جوابش سبب می شود دوباره احساس ضعف کنم. 

می دهند.  هم  به  را  جای شان  متناوبن  رس  سنگینی  احساس  و  رسگیجه 

احساس می کنم دوباره رس و کله ی یکی از آرزوهای دوران نوجوانی ام پیدا 

شده و لرزه به اندامم می اندازد. چقدر امیدوار بودم یک بار در بیهوشی 

مطلق فرو بروم و معلم علوم مان، که ناشکیبایی اش در برابر حامقت من 

جایش را به نگرانی داده، مرا در طول راهروی مدرسه با خود حمل کند. 

ولی من همیشه درشت و قوی بنیه بودم؛ بیهوش شدن حتی فقط برای یک 

لحظه ی خوشایند، اتفاق نامحتملی بود.

می شکنم:  را  آن  من  که  سکوتی  می رویم.  راه  سکوت  در  و  آهسته 

"خوسایی رو کجا یاد گرفتی؟"

منی دانم  من  که  انگار  و  می کند  مکثی  دوباره  کاراسبورگ"181  "تو 

کاراسبورگ کجاست، ادامه می دهد: "تو نامیبیاس."

" اون باالها، اینقدر دور."

"آره، همون باالها، اینقدر دور". به دام توضیح بیشرت نخواهد افتاد. مگر 

اینکه رصفن دروغی رس هم کرده باشد، چون سمت شامل، آنقدر دور از 

اینجا، خوسایی حرف منی زنند.

دوباره به خیابان "مین رود" برمی گردیم که طرفینش با ردیف تنه های 

خاک گرفته ی درخت های اوکالیپتوس محصور شده است. شاخ و برگ های 

روی  از  می زند،  خاکسرتی  به  سبزشان  رنگ  که  درخت ها  از دسرتس  دور 

کرده اند.  پیرشوی  شهر  خنک تر  مناطق  سمت  به  یک طبقه  ساختامنی 

اشعه های راکد آفتاب نیمروز به ذرات فلزی مذاب می مانند که با رس و 

این سنگینی  زیر  گردنم  فرو می افتند.  پرپشتم  و  سیاه  صدا روی موهای 

متورم می شود. دست آزادم را به تنه ی درختی می گیرم و او که در صدایش 

از آنکه  از بی صربی شنیده می شود، می پرسد: "چی شد؟" پیش  رگه هایی 

Xhosa .180 یکی دیگر از زبان های خانواده ی زبان های بانتو.

181. Karasburg
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غلیظ  لهجه ی  به  حواسم  باید  می رم"،  حال  از  "دارم  دهم  جواب  بتوانم 

روستایی اش باشد تا حرفش را بفهمم. به تندی و با اضطراب نگاهی به باال 

و پایین خیابان می اندازد و من از خودم می پرسم آیا فکر می کند هر آن 

ممکن است پدر از گوشه و کناری ظاهر شود.

می گوید: "من یه دوستی دارم که خونه اش فقط چند یارد اونطرف تره. 

می تونیم بریم پیشش، اونجا بشینی و یه کم اسرتاحت کنی." ترجیح می دهم 

به مطب دکرت برگردم، ولی او با فرض موافقت من، مرا به پایین خیابان، به 

سمت خیابانی که منطقه ی مسکونی ای سفید و اعیان نشین است، هدایت 

می کند. با لحنی حاکی از معذرت خواهی می گویم: "هوا خیلی گرمه". به 

طرزی مبهم از این واقعیت آگاهم که منی خواهم اینجا حضور داشته باشم. 

به وضوح باعث دردرسش هستم.

وارد کوچه ای می شویم که دو طرفش را ردیف شکوفه های ختمی گرفته اند، 

شادابی  غریو  آتشین شان  قرمز  شیپورهای  از  دارند  گویی  که  شکوفه هایی 

می کشند. از در کناری وارد خانه ای می شویم. پشت خانه، آن طرف تر از بسرت 

گل های کوکب و ردیف رسبه زیر گالیل های صورتی، به ساختامنی می رسیم 

که پشت بامی مسطح دارد. در ساختامن پشت به خانه باز می شود، مشخصن 

اینجا اتاق خدمتکار است. ساکن اتاق، در حالی که که هنوز دارد پیشبندش را 

می بندد، روی پله نشسته و در اتاقش نیمه باز است. کفش هایش را کنده و 

برآمدگی استخوان کنار شست پایش به کبودی می زند.

با ترش رویی می گوید: "ظهر به خیر". مرد به زبان آفریکانز و با عجله 

توضیح می دهد که به اتاق نیاز دارد، چون من، دخرت آقای شنتون که از 

انگلیس آمده ام، احساس ضعف می کنم.

کفش هایش را می پوشد، از جیب پیشبندش کلیدی درمی آورد و به سمت 

او پرتاب می کند. بعد بی هیچ حرفی به سمت خانه راه می افتد.

کنار دیوار ته اتاق یک تختخواب تک نفره با ملحفه ای کتانی و راه راه 

قرار دارد. دری که به دستشویی تنگ و ترشی باز می شود، نیمه باز مانده. 

او با اتاق آشناست. از توی کابینت یک ماگ پالستیکی بر می دارد، آن را پر 
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از آب می کند و به من می دهد. حریصانه آب را رس می کشم. تخت خواب 

نرم است. کالبدم در آن فرو می رود و با صدای الالیی ضعیف و بی رمق 

قطرات باران روی تیرک سقف به خواب می روم.

بچه گربه مغمومانه میو میو می کند، ولی تاریکی فرو می افتد و من، غرق 

باریک تر می شوند،  باریک و  در مردمک سیاه چشم هایی که رو به شب 

کوچک و کوچک تر می شوم.

وقتی به خود می آیم، او کف زمین نشسته و دارد با عجله محتویات 

بیرون ریخته ی کیفش را دوباره به آن بازمی گرداند. چشمم به یک ِرولور، 

یک نقشه و یک قمقمه ی بغلی می افتد.

می گوید: "یه چند دقیقه ای از هوش رفته بودی". می پرسم: "رولور رو 

واسه چی می خوای؟"

انتظار پاسخ ندارم، ولی او با جدیت جوابم را می دهد: "اونجا تو بوته زار 

یه جنگی راه افتاده که تو هیچی ازش منی دونی، تو هیچ روزنامه ای ازش 

حرف منی زنن."

می گویم: "می دونم" و به بوته های گل کاغذی نگاه می کنم که آن بیرون 

زود  اینقدر  که  "عجیبه  می گوید:  با خوش رویی  پنجره خم شده اند.  روی 

مقاومتت رو در برابر گرما از دست دادی. فقط ده سال اینجا نبودی، در 

واقع ژانویه می شه یازده سال." پس در طول این سال های گذشته، که نه او 

را دیده ام و نه حتی به او فکر کرده ام، حرکات مرا زیر نظر داشته. پیش از 

آن که حرفش را ادامه دهد، بیهوده منتظر می ماند که تعجبم را نشان دهم. 

و بعد می گوید: "برام از اون رسزمین سبز و باصفا بگو".

پاییز  "تو  می شود:  جاری  زبانم  بر  تالشی  بی هیچ  و  به رسعت  کلامت 

درختا برگاشون رو از دست می دن، طوری که اگه کسی لباس استتار بپوشه، 

به اندازه ی لباس پلوخوری تو چشم می زنه. من از تو جنگل رشوود182 برگ 

جمع می کنم، نارون، بلوط، رسخس. تو گلیسیرین می خیسومنشون."

برای اولین بار لبخند می زند، لبخندی کنایه آمیز، و می پرسد: "چرا؟"

Sherwood .182 جنگلی در منطقه ی ناتینگهام شایر.
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"اتوشون می کنم، برای کارای تزئینی. گلیسیرین پررنگ ترشون می کنه، و 

سامل نگه شون می داره."

واقعیت این است که یک بار چند برگ را اتو کرده بودم ولی آن موقع 

از قابلیت حفظ کننده گی گلیسیرین خرب نداشتم. چند ماه بعدتر، برگ ها 

را الی دفرتچه ی تلفن پیدا کرده بودم. ولی آنقدر برای پیدا کردن شامره ی 

لوله کش عجله داشتم که برگ ها از الی دفرتچه به زمین افتادند و زیر پایم 

له شدند.

می گوید: "هممم، سینه هات به اندازه ی پونزده سال پیش دلفرینب."

لیز  شانه  روی  تا  بلوزم  یقه ی  و  زده ام،  تکیه  راستم  دست  آرنج  روی 

خورده. دکمه ی باالیی لباس باز شده و بالشی که زیر بغلم است، به آن 

قسمت از سینه هایم که پیداست چسبیده، آنها را برجسته کرده و به منایش 

گذاشته. وحشت زده از گستاخی او، به رسعت بلند می شوم و صاف روی 

تخت می نشینم. ولی او از جا می پرد و روی صندلی کنار من می نشیند، 

می کند.  را صاف  گرفته  قرار  بینامن  که  رو تختی  راه راه  پارچه ی  دست  با 

صدایش را پایین می آورد و به نرمی می گوید: "متاسفم. نباید چنین حرفی 

می زدم. یادم رفته بود که تو چقدر خجالتی هستی."

است،  اشتباهی  دلیل  پشیامنی اش  دلیل  که  نکته  این  کردن  گوشزد 

فایده ای ندارد؛ لزومن این پشیامنی  را باور منی کنم.

دستش به سمت مچ پایم حرکت می کند، یکی از انگشتانش روی خراشی 

که خودم متوجه آن نبودم، معطل می ماند و می گوید: "پات چی شده؟"

از اینکه موضوع دیگری فراهم شده که بتوان به آن پرداخت، شکرگزارم. 

خراش از آنچه به نظر می رسد، عمیق تر است و از اینکه دلیل چنین زخمی 

را منی دانم، تعجب می     کنم. آنقدر به زخم خیره می شوم تا خط صاف خون 

خشک شده که انگار روی گوشت التیام یافته ی مچ پایم کوک خورده، زیر 

از زخم  تازه دوباره  باز می شود. طوری که خون  او  پیاپی شست  حرکات 

چکه می کند. همچون صبح زمستانی ترد و شکننده ای که ترک بر می دارد 

انجامد یخی که  تا جهان یک دست و همگوِن محصور در  باز می شود  و 
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جعفری  شاخه  یک  کند.  پدیدار  را  می  امند،  سوزان  آتشی  به  سفیدی اش 

بر می دارم و آن را میان انگشتانم می چرخانم. گُه، گُه. فریاد می زنم. دیگر 

به جایی رسیده ام که از جعفری انتظار دارم زمستان انگلیس را تاب بیاورد. 

همچون کودکی خشمگین ساقه ی گیاهان روی زمین یخ زده را لگد می کنم.

صدایی از روی پشت بام همسایه سکوت را می شکند: "روز قشنگیه". رس 

بلند می کنم و مردی را در لباس سفید رسهمی می بینم که دستش را باال 

گرفته، توی دستش یک قطعه کاشی شیروانی دارد و به من نگاه می کند. با 

خباثت پوزخند می زند. خودم را به سمت پرچین پوشیده از گیاهان تیغ دار 

که رنگش به سفیدی چرکی می زند، عقب می کشم. تیغ ها در مچ پای راستم 

فرو می روند ولی من کامکان به بوته های هرس نشده ی آن می چسبم. مرد 

دوباره تکرار می کند: "روز قشنگیه" و بعد به طرز نامفهومی می گوید: "یه 

چای بهم می دی جیگر؟" از جا می جهم و دیگر منی شنوم که او به فریاد چه 

می گوید. قطرات خون روی زمین کثیف آشپزخانه برای یک لحظه تاللویی 

رسخ رنگ دارند و بعد در کثیفی کاشی ها ناپدید می شوند.

دوباره می گوید: "برام از انگلیس بگو."

دستش که در طول پایم به حرکت درآمده، به رانم رسیده. من بی حرکت 

وقتی  می گیرد.  رسچشمه  کجا  از  اعتامدبه نفسش  این  منی فهمم  می مانم. 

نگاهش در طول بدنم حرکت می کند، چشم هایش حریصانه در چشم خانه 

روی  رسعت  به  خزندگان  چشم  همچون  که  تیره  چشم هایی  می چرخند. 

و خشمگین  آشفته  پرواز  که  انگار  می شود،  پایین  و  باال  بی حرکتم  اندام 

پشه ای در تله افتاده را دنبال کند.

می گوید:  کند،  تشویقم  زدن  حرف  به  بخواهد  که  جوری  متفکرانه، 

"انگلیس، به اسمش می خوره که رسسبز و آروم باشه."

"تلویزیون تصویر بهرتی بهت می ده تا من. حرفای من همیشه مثل آدم 

فضایی هاست." صورتش حالتی حاکی از بذله گویی به خود می گیرد، طوری 

که در ادامه می گویم: "منی خوام حرف بزنم."

را  او  را بدهد. و من  ترتیبم  باشم،  دارد بی آنکه خودم متوجه  دوست 
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از چنین عیشی محروم خواهم کرد؛ بزدلی من تا آنجا پیش نخواهد رفت. 

ترس روی روتختی کتان که نقش بدِن غرق در عرق من خطوط راه راهش را 

قطع کرده، چکه می کند. به گامنم این ترس یک جورهایی به اشتیاق تعبیر 

می شود، به فرونشاندن احساس گناه. به دقت حرکات او را دنبال می کنم. 

دستش روی رانم می خزد و باال می رود. روی من خم می شود و او را پس 

منی زنم. ولی رصفن عرق روی پیشانی ام را پاک می کند. فراوانی عرق به 

باشد،  شدیدش  نیاز  به هم ریختگی  این  دلیل  هم  شاید  یا  می ریزد  همش 

چون راست کرده. ماهرانه و با رسعت زیپ شلوارش را باز می کند و آن چیز 

وحشتناکش را بیرون می کشد که من فقط برای لحظه ای گذرا می بینمش. 

از فکر عجله ای که دارد آرام می گیرم و به درستی پیش بینی می کنم که زیاد 

طول نخواهد کشید. بدنم ناامیدی زودگذری از خود نشان می دهد و حاال 

همه ی دالیل الزم را دارم که از این معامله خشنود باشم.

پیش از آنکه به دستشویی بروم و این کثافت کاری را متیز کنم، مدتی رسش 

را روی سینه ی من می گذارد. روی توالت می نشینم، نفس عمیقی می کشم 

و عضالت شکمم را جمع می کنم تا آب منی خیره رس را از خودم خارج کنم. 

با صدایی که در برابر صدای خش خش دستامل توالت ارزان قیمت به نرمی 

می زند، می گوید: "دوستت، الگا رو دیدی؟"

"کی؟"
"الگا سیمسون"183

تازه الگا را به یاد می آورم. حدس می زنم که شلوارش را باال کشیده. که به 

دیوار تکیه داده و شاید دارد با عینک آفتابی آینه ای اش بازی بازی می کند.

الگای نوجوان، که با دیدن او زیرزیرکی خندیده بود و با صدای خیلی 

بلندی گفته بود: "اونی که اون نامه ها رو می نویسه ِهرنی نیس که؟"

نامه  بومی  یه  به  نباش. من  احمق  "نه.  بودم:  داده  زیرلب جواب  من 

بنویسم؟" و برای آخرین بار به اطراف نگاه کرده بودم، به آن چشم های 

زخمی که همه چیز را دیده بودند.

183. Olga Simson
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وقتی از دستشویی بیرون می آیم، به عینک آینه ای اش نگاه می کنم و با 

عجله می گویم: "نه، وقتی رفتم کالج، رابطه ام با اون اکیپ قطع شد. خیلی 

پیشه." کار دیگری  اینا مال خیلی وقت  اینکه برم خارج. همه ی  از  قبل تر 

از دستم برمنی آید. همیشه محاسباتم در مورد اینکه سکس چقدر رایج و 

متداول است، اشتباه بوده.

پدر روی یک نهال جوان هلو خم شده. برگ های نهال پیچ خورده اند و به 

قیف های کوچک و رسسختی بدل شده اند. آبفشان و تیرکی که می خواهد 

زیر نهال بزند را زمین می گذارد و می گوید: "به موقع رسیدی. االن وقتشه 

که یه فنجون قهوه ی ناب بزنیم."

آشپزخانه خیلی گرم است. پرده های کتان چهارخانه کشیده شده اند و 

جلوی قهر وغضب آفتاب بعد از ظهر را گرفته اند. در توری آشپزخانه را قایم 

می بندد و می پرسد: "فن زیل چی گفت؟"

چرا مجبور است داد بزند؟ زیر صدای تلق تلق فنجان ها و قوری قهوه به 

آرامی می گویم: "رسآخر منتظر منوندم. این یارو هرنی هندریکسه رو دیدم. 

شاید یادت بیاد کیه. چند باری تو دبستان کتکم زده بود. شاگرد اول کالس 

شده بود. حاال هرچی، دیدمش و حوصله ام که از منتظر موندن رس رفت، 

پدر دارد یک ظرف کوچک  یه قدمی هم زدیم." و هامن طور که  با هم 

خامه درست می کند، با جیغی حاکی از لذت، حرفم را این طور متام می کنم: 

"هممم. این خود بهشته."

پدر می گوید: "آره، این پرسه حدود شیش ماه پیش یه دفعه رس و  کله اش 

معلوم نیست از کجا پیدا شد و بعد دوباره غیبش زد. می گن واسه دولت 

یامفت  مردم حرف  کردن.  واسه جاسوسی  پول می گیره  کلی  کار می کنه، 

زیاد می زنن؛ دولت چرا باید جاسوس الزم داشته باشه؟"
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چوب و حلبی در، که با میخ های حاال زنگ زده و پوسیده، به هم جفت و جور 

می کردند.  تلق تلق  و  جیرجیر  خودشان  برای  جدا جدا  کدام  هر  شده، 

اسکیرتبود184 درست به موقع از خانه قدم بیرون گذاشت تا تاج خورشید را 

ببیند که به رسخی خون است و با حرارتش افق را چروک انداخته.

به بانگ بلندی گفت: "اوه! رس صبحی بیخود اینقدر عجله کردم. هنوز 

خیلی وقت دارم خانم جان، برای کوهنوردی ماللت بار امروز حسابی وقت 

هست."

دوست داشت درست قبل از طلوع خورشید برخیزد. دست هایش بیهوده 

با سوراخ دکمه های پیراهنش ور می رفت. دکمه حتمن شب پیشش افتاده 

بود و او گنگ و مبهم، جسم سختی را به یاد می آورد که در خوابش فرو 

رفته بود و آن را کنکاش می کرد. یا شاید هم وقتی اندام سفت و عضالنی 

زن در خواب غلت می زد و از اسکیرتبود فاصله می گرفت، رس آرنجش بوده 

که به او می خورده.

184. Skitterboud
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صدا زد: مید!185 مید! آفتاب باال اومده.

ملحفه ها  میان  از  و  کرده  چفت  در هم  رس  زیر  را  دست هایش  مید 

و سوزان،  نورس  دنبال می کرد. خورشید، حاال  را  آفتاب  آهسته ی  برآمدن 

سینه جلو داده بود تا به جنگ صبح ترس خورده برود. مید از جایش تکان 

نخورد. کمی بعد که آفتاب کمرنگ تر می شد و از خشم می لرزید، دیگر 

منی توانست مستقیم به آن نگاه کند. در کامیسربگ186 دخرتی را می شناخت 

که متام توانش را در چشم هایش جمع کرده بود تا خورشید نیم روز را ببیند 

و چیزی که دیده بود، آنقدر وحشتناک بود که بعد از آن دیگر هیچ کالمی 

تار کرد.  و  تیره  را  که روز  افتاد  راه  به  از دهانش خارج نشد و طوفانی 

می آید.  بند  زبانت  ولی  کور منی شوی  می افتد:  اتفاق  همیشه همین طور 

روز بعد خورشید طوری طلوع کرده بود که انگار نه انگار اتفاقی افتاده.

مید پتو را روی رسش کشید و بچه که سمت راستش خوابیده بود، زیر 

لب نق نقی کرد، به هوای بوی شیر چرخید و به او نزدیک تر شد. با تنبلی 

به هم دوخته شده  زور خواب  از  پلک هایش  را کشید،  مید  پستان  نوک 

بود. مید می توانست صدای اسکیرتبود را آن بیرون بشنود که هنوز داشت 

با خورشید، و با جوجه هایی که پر رس و صدا از النه بیرون می جهیدند، 

می رفت.  مطبخ  آتش  قربان صدقه ی  نرمش  و  زبان چرب  با  و  می زد  گپ 

اسکیرتبود بود و زبان چرب و نرمش و گپ و گفتی که همه ی جهان را به 

لبخند وا می داشت.

کودک نوک پستان مید را مثل آب نبات در دهان می چرخاند و با صدای 

بلند اعرتاض می کرد.

مید گفت: "ششش، بقیه رو بیدار می کنی." جریان شیر خشک شده بود 

و کودک یک چشمش را باز کرد تا رسچشمه ی مشکل را بررسی کند. مید 

لبخندی زد و به موهای کودک که به مندی ضخیم می مانست دستی کشید.

"بهت گفته بودم که تابستون شیرم خشک می شه. تو دیگه پرس بزرگی 

185. Meid
Kamiesberg .186 منطقه ای کوهستانی در ناماکاولند، واقع در آفریقای جنوبی.
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پرسک  بخوری."  شیر  منی تونی  که  ابد  تا  می شه،  سالت  دو  داره  هستی، 

با نگاه حاکی از نا فهمی پلک بست، به پشت چرخید و با صدایی شبیه 

بع بع زاری رس داد. مید یاد بره های توی مرتع افتاد که وقتی مادرانشان 

خشمگین و عاصی راه شان را می گرفتند و از آنها دور می شدند، به دنبال 

شیر پشت رس آنها بی هدف دم می جنباندند. آنها هم رسآخر فایده ی این 

خود  از  را  پشه ها  کار  این  با  تابستان ها  می کنند؛  پیدا  را  دادن  تکان  دم 

می رانند، تا وقتی که دمشان با انباشت چربی بزرگ و سنگین شود. تا آن 

موقع دیگر حتمن پستان مادرشان را فراموش کرده اند.

اسکیرتبود داد زد: "مید! مید! این زن چشه پس؟" انگار که منی توانست 

از این میان دیوارهای حصیری خانه خود او را مستقیمن خطاب قرار دهد. 

دود از هر جایی که گل و الی تفته از حرارت سبب ورآمدن حصیرها شده 

و  دل  می شد  باعث  و  می کرد  گذر  بود،  کرده  ایجاد  شکافی  میان شان  و 

روده ی  مید به هم بپیچد. ولی او به سبکی از تخت بیرون جهید. پیراهنی 

که به گل میخ روی دیوار آویزان شده بود روی تن رساند و کورمال کورمال 

میان ملحفه های روی تخت به دنبال دوکی اش 187 گشت. تابستان ها با رِس 

 لخت می خوابید، ولی در طول روز دوکی مانع از آن می شد که آفتاب میان 

موهای سیاه و پُرپشتش رسوخ کند و مثل شپش پوست رسش را به نیش 

بکشد.

می کرد.  تعمیر  را  چوبی  چهارپایه ی  یک  آتش  کنار  داشت  اسکیرتبود 

پایه ی مثلثی شکل فوالدی بی آنکه آخ بگوید روی شعله ها ایستاده بود و 

تابه ی سیاهی روی آن آواز می خواند. کنار تابه صدای فش فش آب قهوه از 

دل کرتی سه پایه ای که روی زغال ها معلق بود، بر می خاست.

و  سست  دست هایی  با  مید  کجاست؟"  ذرت  "آرد  پرسید:  اسکیرتبود 

لخت، که کنار بدنش آویزان بود و نگاهی که روی مرتع می چرخید، پاسخ 

داد: "االن میارمش." ولی اسکیرتبود بی صربانه از جا پرید و گفت: "خودم 

می رم، بچه ها رو هم بیدار می کنم." مثل صاعقه رد شد و برای یک لحظه 

187. doekie
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اندام مید با لبخند فرو خورده ای، گر گرفت.

از  روزها  آن  متام  که چطور  آورد  یاد  به  و  بود،  اسکیرتبود  هنوزهامن 

کامیسربگ پیاده راه می افتاد و در شب مراسم رقص به این مزرعه می رسید. 

چه روزهای نابی. وقتی اسکیرتبود گیتارش را زمین گذاشت و رقصید، به 

پاداشی می مانست که در انتهای جاده انتظار مید را می کشید. زیر نور زرد 

مهتاب، زمین گرد و خاک طالیی را استنشاق می کرد و مید که آنجا غریبه 

بود، زیِر لب گفته بود: "این کیه؟" اسکیرتبود نگاهش را به او دوخته بود. 

پاهای  و  می چرخید  پاهایش  روی  فرفره  مثل  براق  ران های  با  که  مردی 

الغرش از ستاره پوشیده شده بود.

مید به اندازه ی یک الیه ی نازک آرد ذرت زردرنگ توی صفحه ی گردی 

آِب  شد.  آن  متاشای  مشغول  و  پاشید  می شد،  بلند  آن  روی  از  بخار  که 

مرکز جوشاِن تابه حریصانه آرد را توی هذلولی های خود می کشید، پایین و 

پایین تر و بعد حلقه های متشکل از پوره دوباره بیرون می زدند.

اسکیرتبود گفت: "باید همش بزنی. انگار امروز خوابی. هیچی بدتر از 

پوره ای که آردش گوله گوله شده باشه، نیست."

گلوله های آرد ذرت میان پوره گله به گله پراکنده بودند و مید پیشاپیش 

گلوله هایی که قرار بود بین زبان و دندانش گیر کنند را احساس می کرد، 

دستش به طرف شکم پرواز کرد تا جلوی حالت تهوعش را بگیرد. اسکیرتبود 

قاشق را از دستش گرفت و هامن طور که پوره را هم می زد، گفت: "برات 

از دیپکرال188 یه کم ریشه ی کامربوو189 میارم. هفته ی پیش چندتایی تو دره 

دیدم؛ احتاملن یه رسی شون دیگه تا حاال رسیده ن."

پس خرب داشت. بعد از سه تا بچه، دیگر در تشخیص اینکه مید بچه ای 

در شکم دارد، اشتباه منی کرد. کامربوو حتمن شکمش را سفت می کرد.

دخرت کوچولو صدا زد: "تاتا، تاتا. من می خوام بیام دیپکرال." اسکیرتبود او 

را حول کفل هایش در هوا تاب داد، خطوط صورت همچون چرمش از هم 

188. Dipkraal
189. kambroo
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کاملن باز شد و لبخندی به منایش گذاشت. با این لبخند دخرتک به سمت 

برادرش برگشت و از هامن باال به آواز شادی گفت: "هه... هه من دارم 

می رم دیپکراال." برای یک لحظه فکر کرد که او را با خودش بربد. دخرتک 

از فشار ساعت های طوالنی میان تپه های سنگی ای که پیش رویش گسرتده 

بود، می کاست. خورشید حتی از همین حاال از زور حرارت به سفیدی می زد 

و روزی بسیاری طوالنی در پیش بود. بلوم190 کوچولو، فرزند دوم و سوگلی 

برای  تا  را زمین گذاشت  او  به مادرش شباهت داشت.  بسیار  اسکیرتبود، 

آن چشم ها  که به دو تکه زغال سیاه می مانست، توضیح دهد که چطور 

ارباب کارل191 می خواهد که گوسفندها را برای رسشامری جمع کنند. که 

او، اسکیرتبود، چند روزی است مرینوس ها را ندیده؛ و ممکن است ارباب 

کوتزی192 آنها را توقیف کرده باشد. اول باید از تپه های سنگی باال رفت، 

و بعد باید چند مایل را روی ماسه های رسخ رنگ و از میان بوته هایی که 

ارتفاعشان تا زانو می رسد و شیره ی چسبناکشان روی زمین می چکد، طی 

کرد. و هیچ جایی هم برای پناه گرفنت از تیغ آفتاب نیست.

خودت  با  داپرمنو193  تو  ولی  اوهووو.  "اوهووو  گریه:  زیر  زد  دخرتک 

برده بودی دیپکرال." اسکیرتبود بقچه ی نان را پیچید و کیف کتانی را با 

قمقمه های آبی که از سطل برداشته بود، پر کرد و گفت: "ولی اون موقع 

بهار بود و داپرمن از تو بزرگ تر و قوی تره." و بعد دستی به رس دخرتک 

کشید.

داپرمن همچون ماشین بخار با صدای پوف پوف پر قدرتی، گفت: "بعله." 

دور  مار  مثل  بدجنسی  با  بود،  کرده  باد  را سفت  لپ هایش  حالی که  در 

دخرتک می چرخید، و میان صدای هق هق دخرتک که بلند و بلندتر می شد، 

ماهرانه  رد شد،  بیخ گوشش  از  مادرش  پوف پوف می کرد. رضبه ی دست 

از روی بوته های خاردار که دور مطبخ دیواری حلقه ای  شکل داده بودند، 

190. Blom
191. Baas Karel
192. Baas Coetzee
193. Dapperman
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جست زد. بچه ی کوچک تر داخل خانه بیدار شده بود و گریه اش به صدای 

می شد،  سوار  بلوم  هق هق های  صدای  روی  که  می مانست  زهی ای  ساز 

هوای صبح را سنگین و غلیظ می کرد و در پهنای وسیع مرتع اطراف مید 

پخش می شد، طوری که مید بی هوا به دنبال بشقاب های روحی نو، رشوع 

به کاویدن گونی کنفی ای کرد که باالتر از دسرتس بچه ها آویزان شده بود. 

بشقاب هایی که کنارشان گذاشته بود تا هامن روز دیرتر از آنها استفاده 

کند. بشقاب های قشنگی که در آنها می شد اشک جمع کرد. فرقی منی کرد 

کدام اشک راه بگیرد. آن روز حتمن روز پر اشک و آهی بود؛ تا وقتی که 

جسم شان آنقدر بزرگ و قوی شود که بغض را فروبنشاند و خورشید آن 

چاه های اشک را خشک کند، اشک و مف بینی همچنان به راه خواهد بود.

در حالی که پشتش به آنها بود و پوره ی ذرت را در ظرف نو می ریخت، با 

لحنی رسزنش آمیز گفت: "بلوم! بلوم!" بعد برگشت و صورت درهم فرشده ی 

با رسخوشی می شکفت.  و  باز می شد  از هم  رفته رفته  را دید که  دخرتک 

انگشتان بلوم روی لبه ی ظرف لعابی سفید رنگ، دور پوره ای که بخار از 

آن برمی خواست، دایره ای کشید و با شادی کودکانه ای بانگ زد: "با شکر 

سفید." بچه ها منتظر بودند که مید دلیل این ضیافت شاهانه را برای شان 

توضیح دهد، ولی صورت مید که دستش را برای گرفنت کودک از روی زانوان 

اسکیرتبود دراز کرده بود، بی حرکت مانده بود.

گفت: "دیگه باید بری." ولی اسکیرتبود بچه را چسبیده بود؛ منی خواست 

برود. می خواست آن روز خودش پوره ی بچه را بدهد. اما بچه وحشیانه 

دست هایش را به هم کوبید و به بشقابی که به سمتش دراز شده بود، لگد 

زد و از ته دل جیغ کشید: "نههه! ظرف خودم رو می خوام." نتیجنت، پوره 

باید به ظرف حلبی قدیمی که پر از جای فرورفتگی بود، منتقل می شد. 

حاال بچه خوشحال بود و همراه با صدای رضبات قاشق روی ظرف حلبی، 

زیر لب چیزی زمزمه می کرد.

داپرمن و بلوم با هم جیغ کشیدند: "اووه." خندان، پوره ی توی بشقاب 

را کنار زدند، تا جایی که تصویر سبز و قرمز درخشان کف بشقاب از میان 
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خطوطی که رد رسیع قاشق ها به جا گذاشته بود، برقی زد و منایان شد. 

لعاب سفید  بود. یک گل رز کاملن شکفته و یک قطار که روی  خودش 

نقش بسته بود. ماشین بخار داپرمن دوباره به کار افتاد، پوف پوف می کرد 

و مثل مار دور بلوم می چرخید. بلوم که با صورتی همچون غنچه ی گلی در 

حال شکفنت، چهارزانو نشسته بود، یک باره گفت: "حاال نوبت منه"، داپرمن 

یک باره خودش را به زمین انداخت و در حالی که رس آویزانش را بلند کرده 

بود، بلوم مثل قطار دور او می چرخید و گرد و خاک به راه می انداخت، 

که  گفت  داپرمن  بودند.  ندیده  قطار  یا  رز  گل  حال  به  تا  هیچ کدام شان 

گل های رز روی واگن های قطار چاپ شده اند، نه! بین واگن ها روییده اند.

مغازه ظرف ها را هامن تازگی ها آورده بود. هفته ی گذشته که مید برای 

گردش ماهیانه به ده رفته بود، جوانک پادوی مغازه را دیده بود که آنها را 

روی پیشخوان می چیند و مید چشم تیز کرده و ظرف ها را از زیر کاغذی 

می کردند.  رنگ عوض  مدام  که  بود  دیده  بود  پیچیده شده  آنها  دور  که 

مید می توانست تصویر روی ظرف ها را از روی آخرین بشقاب به راحتی 

دید بزند. جوانک که برای باز کردن جعبه ی ظرف ها عجله داشت، کاغذ 

دور ظرف ها را کاملن کنده بود. مید با خوارو باری که همراه داشت و به 

دقت در کیسه ای بسته بندی شده بود تا موقع حمل کردن روی رس، بتواند 

ایوان ورودی مغازه ی  بتنی  به ستون  با دو دست  کند،  را حفظ  تعادلش 

ارباب پیت194 چسبید. منی توانست آنجا را ترک کند. آنقدر اطراف ستون 

تاب خورد تا بدنش زیر حرارت آفتاب مثل آب نبات کش آمد و دور ستون 

پیچید. چیزی را طلب می کرد که منی توانست داشته باشد. هامن موقع بود 

طوری که جسورانه  می جنبد،  در شکمش  تازه  حیات  آن  کرد  احساس  که 

کیسه ی روی رسش را تکانی داد و آن را روی شانه انداخت، بعد دوباره به 

مغازه برگشت. ارباب پیت که مدت ها بود از اینکه بتواند کارگران مزرعه 

را از اشغال کردن ورودی مغازه اش نهی کند، قطع امید کرده بود، حریصانه 

نگاهی به او انداخت و بلند بلند نوشته ی پشت بشقاب را خواند: ساخت 

194. Baas Piet
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مید  فرزندان  برای  چین  در  دوردست ها،  آن  که  قطاری  و  رز  گل  چین. 

ساخته شده بود. دلش می خواست می توانست فرزندانش را به دوردست ها 

به  بی شباهت  خیلی هم  چینی ها  که  بود  گفته  او  به  کسی  یک بار  بربد. 

ناماکوایی ها نیستند، البته به غیر از موهایشان، موهای صاف و سیاهی که 

به نرمی دم اسب می ماند. و ارباب پیت چه؟ مردم می گفتند که قدیم ها 

آمده اند.  از دوردست ها  آنها هم  نبوده، که  این مناطق  هیچ سفیدی در 

ولی او می دانست که مردم وقتی منتظر ایستاده اند تا تپه هایی که رنگشان 

خیلی  ببلعند،  خود  در  را  آفتاب  نور  بارقه های  آخرین  می زند،  بنفش  به 

چیزهای الکی می گویند. جوری به صورت مرد بوئر چشم دوخت انگار که 

قرار است این چهره حقیقت را بگوید، ولی چشم های مرد چنان عامدانه به 

گره  ی روی دستامل مید، که داشت بازش می کرد، دوخته شده بود که مید، 

معذب، کمی با سکه توی دستش ور رفت و به یاد آورد که این جمله ی 

"ساخت چین" مسلمن خطاب به او نبوده است.

در راه طوالنی بازگشت به خانه، با ذخیره ی یک ماه آرد ذرت، که روی 

احساس رشم و خجالت می کرد.  زیاده خواهی اش  از  تاب می خورد،  رسش 

باشد،  اسکیرتبود حتمن عصبانی می شد. مید سعی می کرد همرس خوبی 

ولی یک زن باید خیلی ها را خوشحال کند، آنقدر که دیگر منی دانست چه 

باید کرد. و بچه هایش چه؟ -با یادآوری بشقاب های لعابی لبخندی زد- آنها 

تا به حال نه گل رز دیده بودند و نه قطار.

خانم آنی195 در خانه اش درست وسط مرغزار، یک بوته ی گل رز داشت، 

برای همین وقتی مید وارد آن خانه ی سفید و بزرگ شد، روی هم رفته خیلی 

هم ناراحت نبود. هامن کاری را کرده بود که یک زن باید می کرد. مدت 

کوتاهی بعد از آنکه مید آمده بود تا مباند، ارباب کرال گفته بود جای زن 

جدید چوپانش در آشپزخانه ی خانم آنی است. مید می دانست که درستش 

همین است، اما آه! چقدر امیدوار بود زبان چرب و نرم اسکیرتبود باعث شود 

او از این مزرعه که با آلونک خودشان فاصله ی بسیار زیادی داشت، دور مباند.

195. Ounooi Annies 
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ولی وقتی به آن خانه نزدیک شد، گل رز را دید که به رسخی زیر آفتاب 

می درخشد، در حالی که در گل غور می کرد، لبخندی زد. نفس گل را روی 

گونه هایش احساس می کرد. بعد رس بلند کرد و خانم آنی را دید که به او 

لبخند می زند و بله، با خود فکر کرد که اینجا روی هم رفته خیلی هم بد 

نیست، خیلی هم بد نیست که اطرافت را این جور چیزهای قشنگ احاطه 

کرده باشند. مثلن پرده هایی که پشت پنجره ها به آرامی تکان می خوردند و 

با هر تکان گویی دسته دسته گل های صورتی شان را به مرغزار می پاشیدند. 

خانم آنی لبخندی زد و گفت: "اون گل رزها خیلی خوشگلن! اگه بخوای، 

را درون  او، ماگریت،196 هر دو دستش  ازشون مراقبت کنی." و  می تونی 

بوته ی گل فرو برد تا برای یک لحظه آن رسخی معطر را در کاسه ی دستانش 

بگیرد و خانم آنی از ته دل جیغ کشید: "دخرت، هی دخرت، مواظب باش!"197 

ماگریت خون رسخی را دید که از میان انگشتانش چکه می کند و با خود 

فکر کرد این نام جدید من است که در خون غسل تعمید داده شده ام.

باغ خانم  نام گلی در  بود،  نام ماگریت گفته  از  برایش  یک بار مادرش 

میانش  که  سفید  گلی  می کرد.  کار  برایش  عمر،  آخر  تا  مادر  که  ویرس198 

گوش  در  را  کلامت  آن  پر حرارت  و  مشتاقانه  چه  بود.  خورشید  زردی  به 

باد زمزمه کرده بود. در مدرسه ی میسیونری آموخته بود که دانه های گل 

می توانند همراه باد تا چندین مایل سفر کنند و انتظار دانه های رسگردان 

گل های مارگریت199 را کشیده بود که در مرغزار ریشه بدواند. ولی باد در 

نام  این  بود؛  بود و رفته  از گرد و خاک، سوت زنان گذشته  میان طوفانی 

واقعی به نظر منی رسید. مقدر بود که روزی از او باز پس گرفته شود. و 

بنابراین او "مید" شد.

خانم در کامل تاسف، دالیل بسیاری برای نارضایتی از او داشت. پاکیزکی 

انتظار  بوئری  با دقتی که در یک خانه ی  تقوا بود و مید  هم تراز زهد و 

196. Magriet
197. این جمله در منت اصلی به زبان آفریکانز نوشته شده است.

198. Ounooi Visser
199. Marguerite
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می رفت، متیز کاری منی کرد. اغلب در حال رویا دیدن مچش را می گرفتند 

و حتی فراموش می کرد بوته ی گل رز را آبیاری کند. و این عین حقیقت 

بود. متام هوش و حواسش را رصف ظرف برنجی پر از میخک مصنوعی ای 

متیزکاری  کهنه ی  داشت.  قرار  نشیمن  پا دیواری سالن  کمد  در  که  می کرد 

با  و  تر می کرد  دهانش  آب  با  را  آن  می پیچید،  انگشت کوچکش  دور  را 

دقت و به نرمی روی درز گلربگ  های مومی و صورتی رنگ میخک ها، با آن 

لبه های بی نهایت پر از چین و شکن شان می کشید. آن گل ها لبخند به لبش 

این بوئرها دیگر چه چیزی داشتند؟ می توانست ساعت ها به  می آوردند. 

در شیشه ای کمد خیره شود، ولی بهرتینش هامن میخک ها بودند. از خود 

می پرسید چه می شود اگر آبشان بدهد.

هفتگی  سهمیه ی  و  حقوق  منتظر  آشپزخانه  در  اسکیرتبود  که  یک بار 

رشابش بود، خانم به او گفت: "این دخرت تنبله، از اینجا بربش و بهش کار 

کردن یاد بده، بعد شاید دوباره بتونیم یه مدت امتحان کنیم و ببینیم بهرت 

شده یا نه." صدایش را پایین آورد و ادامه داد: "اگه باهاش ازدواج می کردی، 

بگیره. خودت می دونی که  یاد  کار  انگیزه داشت  بیشرتم  بود،  بهرت  براش 

یاد  اینجوری اصلن درست نیست. حتی اگه شام بوشمن ها200 خدا رو به 

نداشته باشین، اون شامها رو فراموش منی کنه و شاهد و ناظر گناهان و 

استغاثه های شامست."

مید می توانست قسم بخورد که وقتی خانم در مورد جزئیات سندی که 

هم  قطره اشکی  اسکیرتبود  می زد،  حرف  می شود  خداوند  خشنودی  سبب 

افشانده بود. او را دیده بود که کالهش را بین دو دست می فشارد و به شکل 

گنگی صدای گیتار حلبی اش را شنیده بود که خارج می زد. یادش منی آمد به 

چه بهانه ای دوباره به سالن نشیمن بازگشته بود و مقابل چشامن همه ی شان 

از توی ظرف برنجی یک ساقه میخک مصنوعی چیده بود. ساقه به طرز 

احمقانه ای بلند بود، ولی می خواست آن را به دوکی اش ببافد، چون حتمن 

کهن ترین  از  و  خوسایی زبان  مختلف  قبایل  افراد  سان،  مردمان  یا  بوشمن ها   Bushman  .200

ساکنین آفریقای جنوبی هستند. گسرته ی قلمرو زیست این قبایل شامل بوتسوانا، نامیبیا، آنگوال، 

زامبیا، زیمباوه، لسوتو و آفریقای جنوبی می شود.
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عروسی کردن به این معنی بود که آدم لباسی مثل لباس مراسم رقص بپوشد.

از  برکتی  بود؟  شده  فرزندان  این  همه ی  وجود  سبب  که  بود  ازدواج 

اما  می کرد،  انتخاب  را  گلی  نام  باید  برای دخرتش  بودند؟  جانب خداوند 

گلی که مید آن را بشناسد، چیزی که بتواند در گوش باد فریادش بزند: گل 

مینای ناماکوایی که از میان سنگ های سفید شسته شده زیر باران زمستانی 

رس برمی آورد، آنقدر زیاد که گویی تپه های سنگی پوشیده از گل با آن همه 

رنگ، زیر آفتاب به زمزمه آواز می خوانند. در نهایت اسمش را بلوم خالی 

گذاشت. صاف و ساده به معنی گل، نامی که هیچ کس نتواند از او بگیرد. 

مید او را هرگز به آن خانه ی سفید و بزرگ نخواهد برد.

بعد از آن، هر از گاهی، وقتی خانم به او احتیاج داشت، به آن خانه 

با غذا چند پرده گوشت آوردند،  اینکه بچه ها  اما به محض  بازمی گشت. 

اجازه ی  عزت نفسش  که  را،  خانم  بی رشمی  با  و  شد  مرتکب خطا  دوباره 

ناامید کرد. مسئله این نبود که در مقابل  ماندن به مید منی داد، از خود 

خانم رسش را پایین منی انداخت یا صدایش را باال می برد و با لحنی پرسش گر 

با خانم حرف می زد، مشکل گرد و خاک رسوا کننده ای بود که به انگشت 

سفید خانم می چسبید و همراه آن روی کمد پادیواری کشیده می شد؛ آن 

بله های خاموش و بی صدایی که در پاسخ به متامی سواالت خانم می گفت، 

در بی مزگی خورشت گوشتی که همیشه هم با چند دقیقه تاخیر رس میز 

می آورد، می ماسید.

در خانه ی خودش، بچه ها دوباره از آن او بودند و تکه های باللی که آنها 

را با آبی که از رودخانه می آوردند، زنده و رسحال نگه می داشت. بالل ها 

کوتاه بودند، ولی در پاییز به صدای ساقه های بلندشان گوش می سپرد که 

مثل کاغذ در معرض باد خش خش می کنند. بعد ازدواج مید فرزند دیگری 

آورد و یک بار دیگر با گردن کج پشت در خانه ی خانم ایستاد.

اما  می رسید،  نظر  به  سیاه  نقطه ای  همچون  دور  از  اسکیرتبود  پرهیب 

بلوم کوچولو هنوز داشت باال و پایین می پرید و دست تکان می داد. مید 
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لباس ها را بقچه کرده بود و حاال داشت یکی از دوکی هایش را که جنسی 

ظریف و شفاف داشت، با دوخنت ساقه ی کلفت میخک پالستیکی رنگ  و 

 رو  رفته به آن خراب می کرد. این اجازه به او داده نشده بود که در مراسم 

ازدواج گل را به رس بگذارد. اسکیرتبود گفته بود که کار اشتباهی است و 

والی201 با یک نگاه می فهمد که آن شاخه گل دزدی است. با یادآوری آن 

خاطره، آه از نهادش بلند شد. مرد با آن دماغ قرمزش حتی به آنها نگاه 

هم نکرده بود. با چشامنی بی حال به نقطه ای باالی رسشان چشم دوخته 

بود، گویی داشت فرامین مربوطه را از خداوند دریافت می کرد. البته، مید 

انتظار نداشت که والی به آنها لبخند بزند، ولی چطور خداوند می توانست 

از گناهشان بگذرد، اگر او -واسط میان آنها و خداوند- حتی منی دانست 

که آنها چه قیافه ای دارند؟ از هامن لحظه ی اول به خوبی آگاه بود که این 

گواهی قدرتی روی او نخواهد داشت؛ که کاغذ پاره ای بی فایده است و در 

برابر اجنه عددی محسوب منی شود. می دانست که در نهایت اجنه پیروز 

از  که  تابستانی  در شبی  بود.  دیده  را  که جنی  بود  اولین کسی  هستند. 

گرمای خانه و کودکان ناآرام و بی قرار گریخته و زیر نور سفید مهتاب دراز 

کشیده بودند، آن پیکر کوتاه قامت که به رسعت در گریز بود، گستاخانه 

به آنها زل زده و با جیغ او مثل دود در هوا ناپدید شده بود. اسکیرتبود که 

خوشبختانه مثانه اش پر بود، دور تا دور خانه شاشیده بود تا در طول شب 

از آن محافظت کند. درست فردای هامن روز گیل202 از راه رسید.

آنها  تا  بود  ناچار خم شده  به  او  و  از شادی جیغ می کشیدند  بچه ها 

بتوانند به لبه های پُر چین میخک مصنوعی که حاال با گذر زمان رنگ و رو 

رفته بود، دست بزنند.

تو،  عین  تو،  عین  "داغونه  بلوم گفت:  به  رو  موزون  آوازی  به  داپرمن 

عین تو."

بلوم که صدایش با شک و عدم اطمینان ناشی از رد سال ها گرد و خاک 

Magistrate .201 مقامی حقوقی که از اجازه ی انجام برخی کارهای حقوقی و برگزاری دادگاه 

برای جرائم سبک و مناقشات نه چندان پیچیده و سنگین، برخوردار است 

202. Giel
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روی آن صورتی چرک می لرزید، جواب داد: "نخیرم، خیلی ام خوشگله."

پی  رفتند  دوباره  می کردند،  متلک باران  را  همدیگر  که  حالی  در  بعد 

کارشان. می گذاشت بچه ها تا دلشان می خواهد، با هم دعوا کنند، آنقدر 

در  را  خودش  خشم،  زور  از  رنگ پریده  صورتی  با  بلوم،  تا  کرد  می  صرب 

گرفته  پناه  در سایه  مقابل خانه  دلداری اش دهد.  او  که  بیاندازد  او  بغل 

تازگی  به  خاکی  مرطوب  و  عجیب  حلقه های  را  اطرافش  بود.  منتظر  و 

تیره شده با لبه های چین خورده، پوشانده بود. با خود اندیشید: اشک های 

بر می خیزند  مه  در طول شب همچون  که  فرو خورده ای  اشک های  زمین، 

و از خود لکه های خاکسرتی منک به جا می گذارند. می دید که چطور در 

حالی که خورشید سایه ی خانه را کنار می زند، هرم گرما رطوبت را در خود 

برد.  فرو  دلپذیر  و  خنک  ماسه ی  در  را  دستش  می بلعد.  و  می کشد  فرو  

ماسه ها میان انگشتانش در  هم فرشده می شدند، فرو می ریختند و کپه ای 

نامنظم می ساختند. منی بایست این سایه ی منناک را برمی آشفت. ولی خیلی 

چیزها بدون رضایت آدمی اتفاق می افتند، درست مثل وقتی که گیل آمد و 

دیگر هیچ چیز مثل قبل نبود.

مید قبلن در مورد او شنیده بود. برادرزاده ی باهوشی که در گاراژی در 

شهر کار می کرد. گیل با داستان های جالب و شگفت انگیز از راه رسیده بود 

و غروب ها، وقتی همه کنار آتش عمو پیت203 دور هم می نشستند، بعد 

از بارها صاف کردن گلویش، این داستان ها را تعریف می کرد. می گفت که 

چطور ماشین رانده، از قطارهایی حرف می زد که صندلی های چرمی سبز 

هنوز  یا  بگوید چیست  منی تواند  که  ُجرمی  خاطر  به  اینکه  از  و  داشتند 

ثابت نشده، سه ماه حبس کشیده. ولی وقتی از مجرمینی حرف می زد که 

با تی رشت های قرمز و شلوارک های خاکی رنگ، داس به دست برای برداشت 

محصول گندم ارباب فان گران204 به صف می شدند، چشامنش از عصبانیت 

برق می زد. دستامل گردن خال خالی اش را می قاپید، به دورها خیره می شد، 

203. Oompie Piet
204. Baas Van Graan
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گویی با چشامنش تپه های دوردست را می پیمود و در شهری فرود می آمد 

که داستان های تازه و داغش از آنجا آمده بودند.

ارباب  زمین های  زدن  برای شخم  بعد  بود،  آمده  پشم چینی  برای  گیل 

کارل آنجا ماند -چون افراد اندکی یاد گرفته بودند تراکتور برانند. یک روز 

با یکی از گوسفندان گله ی ارباب کارل برگشت. گفت که همه چیز خیلی 

ساده اتفاق افتاده، گوسفند گرمازده شده بوده و آنها هم که گرسنه بودند.

دیگران را به چالش کشید: "گرسنه ایم! مگه نه؟" ولی آنها همه ساکت 

زمین  روی  داد،  تکان  رسی  کرد،  تنگ  را  چشم هایش  اسکیرتبود  ماندند، 

چمبامته زد و گفت: "این کار درست نیس. ارباب کارل تک تکمون رو با تیر 

می زنه. گوسفنداش براش مقدسن."

گیل غرق در فکر، او را نگاه کرد، با بی اعتنایی دستی تکان داد گفت: 

"گور پدر ارباب کارل." بعد رشوع کردن چاقویی را با پشت یک تکه سنگ 

از جا برخاست. سطل آبی  اولین نفری بود که  او، مید،  تیز کردن و  آبی 

زیر گلوی حیوان گرفت و به متاشای خون داغی نشست که کف می کرد و 

توی سطل می ریخت. آتش را برپا کرد؛ الشه باید هامن شب پاک می شد. 

چربی از دنده های در حال کباب شدن با رس و صدا روی زغال ها می چکید 

در هوای شب پخش  را  کباب  دیوانه کننده ی  بوی  آتش،  با دود  و همراه 

می کرد. هیچ کس توان مقاومت نداشت، و بچه ها در سکوت غذای بیشرتی 

طلب می کردند. کمی بعد، وقتی داشت به گیل کمک می کرد که گوشت ها 

را برای خشک کردن آویزان کنند، نگاه شان با هم تالقی کرد و به آن لحظه 

متصل ماند. گیل خجالت زده رسش را مالید، انگار می خواست مطمنئ شود 

که جمجمه اش دیگر شباهتی به جمجمه ی مجرمین ندارد.

مید از جا برخاست.

لکه های  و  شده  خشک  موقع  از  زودتر  رفت وآمد،  علت  به  ماسه ها 

خاکسرتی رنگ منک به جا گذاشته بودند.

لعنتی."  لعنتی،  "لعنتی،  زد:  فریاد  و  کرد  نگاه  خالی اش  دست های  به 

اولین بار بود که بچه ها ساکت بودند، و با بیم و وحشت او را متاشا می کردند.
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داستان اسکیرتبود با گذشت زمان کهنه و رنگ و رو رفته شده. لبه هایش 

بی هیچ چون و چرایی تا می خورد و بر می گردد. مدت ها از آن زمانی که 

هامن موقع  که  عکسی  است.  گذشته  گرفتند،  جا  عکس  یک  در  اتفاقات 

در اوج غم و عصبانیت پاره پاره شده بود. طوری که حاال وقتی تکه پاره ها 

قابل رویت  و  واضح  کامکان  بین شان  شکاف های  می گذاری،  هم  کنار  را 

می ماند. جایی خطوط چهره ای را کم رنگ و محو و در جایی دیگر قیافه ای 

غیرقابل  به طرز  تکه ها  بعضی  می زند.  بدجنس  که  کرده  مچاله  طوری  را 

بازگشتی گم شده اند. یا آیا واقعن گم شده اند؟ اگر باز هم ادامه می دادم 

و پافشاری می کردم چه؟

به هر روی، بهانه ی من برای ساخنت این پرتره چنین بوده است: تصویر 

اینجا رصفن داستان،  از مدت ها پیش دیگر برای او وجود نداشته؛  اصلی 

مسئول  من  حال  هر  به  است.  من  روی  پیش  داشتنش،  انسجام  فرض  با 

کنار هم چیدن این تکه هایی هستم که از پس روزها جستجو به دنبال او 

-که همراه آفتاب زمستانی دور کلبه اش می چرخد- آشکار شده. بلندتر از 

صدای موزیک بوئری ای که خش خش کنان از رادیو با آن باتری های رو به 

موتش برمی خاست، فریاد می زدیم.

مضطرب و پریشانم. او می داند که من به دنبال بقیه ی داستان هستم 

و مسلمن برای از پی او دویدن، دلیل خاص خودم را دارم. هیچ راه دیگری 

دوری،  سال  همه  این  از  بعد  تولدم،  محل  از  دیدار  پس  از  که  منی بینم 

بربیایم. سکوت مرغزار افرسده ام می کند. احتیاج دارم علف بزنم. علی رغم 

اینکه گفته روز یکشنبه به کلیسا می رود و کراوات چروکیده ی مخصوص 

یکشنبه هایش را هم زده، گامن می برم که می خواهد مطابق معمول یک 

با  و  نواخت  را  گیتار حلبی اش  بعد از ظهر شنبه،  بپیچد. در یک  نخ علف 

پاهایی که حقیقنت آشکارا می لرزیدند، بیرون کلبه اش پا به زمین کوفت و 

گرد و خاک کرد، در زمین فرو رفت، خسته و وامانده، در حالی که مردمک 

"اسکیرتبود،  گفت:  بود،  گشاد شده  نشئگی  از  ناشی  از شعف  چشامنش 

این اسمیه که منو باهاش صدا می کنن." این پاها سال های سال خواهند 
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لرزید. ولی این روزها باید خودت به تنهایی برقصی، کسی دیگر وقتی برای 

رقصیدن یا گیتار درست و حسابی ساخنت ندارد. منی دانم چه بر رس این 

ناماکوایی ها آمده.

جرات ندارم حرفی از علف بزنم. با قصه اش دل خوشم.

و  است  قهوه ای  تنباکو  مثل  صورتش  می رسد.  نظر  به  خسته  امروز 

تنها  را  او  باید  می زند.  موج  موهایش  میان  درماندگی  با  بالش  کرک های 

بگذارم؛ به عالوه ی اینکه، محتاط و مرتصد سوال های جهت دار من است.

قابلیت بینایی مان را می سنجیم. در شگفتم که چطور از میان آن دو شکاف 

پوشیده از چین و چروک و فرو رفته پشت استخوان های برجسته ی گونه اش، 

که انگار ممکن است هر آن از پوست صورت بیرون بزنند، می تواند به این 

پیکرواره ی  تخته سنگ های  دور دست ها  از  می تواند  او  بله!  ببیند.  خوبی 

که  راست مان،  سمت  در  توده ای  و  افق  در  خاردار  تک درخت  آبی رنگ، 

ببیند. بعد متوجه می شوم که مرغزار  را  می گوید گله ی گوسفند هاست، 

را مثل کف دست می شناسد؛ هیچ سطحی از نزدیک بینی یا آستیگامتیسم 

منی تواند مکان یابی او را مخدوش کند. خودش به تنهایی گله ی گوسفندان 

آسامن  در  موقعیت خورشید  از  و  کرده؛  هدایت  بلوکرانز205  به سمت  را 

مشغول  »دابیکوا«  درختان  تُُنک  سایه ی  زیر  باید  حاال  گله  که  می داند 

اسرتاحت باشد. منی داند که در واقع چقدر می تواند ببیند. عینک را به او 

می دهم و صورتش از شگفتی چین می خورد. به وضوح حاال بهرت می بیند 

و در حالی که دور خانه قدم می زند و به رستا رس مرغزار خیره خیره نگاه 

می کند، با حیرت و شگفتی زیر لب چیزی می گوید. از کشفیات جدیدش، از 

اینکه مرغزار چقدر سال خورده شده، چیزی به من نخواهد گفت. آیا تصویر 

مرغزار را برایش خراب کرده ام؟ با انگشت به قاب عینک می زند و می گوید: 

"این دقیقن همون چیزیه که من الزم دارم." بعد عینک را از چشم بر می دارد 

و سعی می کند روی پاشنه تعادلش را حفظ کند. در هامن حال می گوید: 

205. Bloukrans
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"اون مرینوس ها206 بالی جون من بودن. دورپر207 دم کوتاه یا حتی آفریکانر208 

و  یه زن جوون خیره رس  مثه  مرینوس  مال همین مرغزارن، ولی  دم کلفت 

ددریه. حتمن واسه اینکه زیر اون کت گرمش عرق می کنه، اینجوری بی قرار 

و نا فرمون می شه و بقیه ی گوسفندا رو هم دنبال خودش رسگردون می کنه. 

باید موقع پشم چینی ببینی شون، حتی با اینکه هیچ چی براشون بهرت از این 

نیست که از دست اون کت سنگین و گرونشون راحت بشن، باز مثه میمون 

سعی می کنن از دیوار برن باال. اوه، نگام نکن که حاال زهوارم در رفته و دستام 

می لرزه، زمان خودم بهرتین پشم چین بودم. همه ی ما سپتمربهای209 اهل 

رویربگ، همه ی برادرا و عموها و عموزاده ها، پشم چینای خوبی بودیم. ولی 

من از همه بهرت بودم، رساومد همه شون بودم. بوئرها چند فرسخ راه میومدن 

با اون ماشینای براقشون که منو پیدا کنن."

دوباره عینک را به چشم می گذارد، دست راستش را سایه بان چشم ها 

می کند و با ژستی منایشی افق را از نظر می گذارند.

می پرسم: "مرینوس ها رو پیدا کردین؟"

تکه چوبی را توی زمین فرو می برد و می گوید: "کدوم مرینوس ها؟"

پافشاری می کنم: "خودتون می دونین دیگه. مال اون بوئره."

با سامجت تکرار می کند: "کدوم بوئر؟"

حرفم را می خورم. مجبورم از واژگان خودش استفاده کنم. راهی برای 

دور زدن این واژه نیست.

می گویم: "مرینوسای ارباب کارل." و واژه ی "ارباب" همراه با جریان تلخ 

زهرآب در دهانم غرق می شود. منی گذارم بازی ام بدهد. از انزجار و نفرتم 

از کلمه ی "ارباب" خوشش آمده. این کیفوری اش را با سوال رک و رسراستی 

تالفی می کنم.

Merino .206 زادگاه اصلی این نژاد جنوب غربی اسپانیاست. استعامرگران آن را با خود به آفریقا 

برده بودند که به لحاظ زیست محیطی مناسب زندگی این نژاد نبود.

207. Dorper
208. Afrikaner
209. Septembers
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"منظورم اون روزیه که ازتون خواسته بودن گوسفندا رو واسه رسشامری 

جمع کنین. مرینوسا رو پیدا کردین؟"

عقب  و  جلو  کمی  خاک ها  روی  را  چوب دستی  دادن،  پاسخ  از  پیش 

می کشد. بعد می گوید: "آره، روز طوالنی ای بود. تا دیروقت خونه برنگشتم. 

و تو کیفم بی جون ترین تیکه کامربوویی که به عمرت دیدی رو داشتم. اون 

سال بهار خیلی خشکی داشتیم."

با سامجت می گویم: "مید چی شد؟"

"رفته بود. همه شون رفته بودن. سطل ها رو پر آب کرده بودن و رفته 

بودن. اون شب همه شون زیر سقف خونه ی جدید گیل خوابیدن."

"واقعن قبلش هیچی نگفته بود؟"

"نه. نیازی هم نبود. ولی خب من امیدوار بودم. این مید خیلی باهوش 

بذاری  عینکو  این  بهرته  کنم  فک  بشه.  جلودارش  منی تونس  هیچی  بود. 

واسه من. اینجا تو مرغزار بیشرت به کار میاد. اگه حواستو بهش بدی، می شه 

باهاش درست اون طرف، یه تپه رو دید، یا اگه بخوای، می شه باهاش از 

بین ابرا بهشتو دید."

"نه. این عینک مخصوص چشامی من ساخته شده. شام باید برین دکرت 

و بدین اون براتون یه عینکی بسازه که مناسب خودتون باشه. واسه اینجور 

چیزا به بازنشسته ها تخفیف ویژه می دن. نباید خیلی گرون دربیاد."

همیشه  می شناسی،  که  فن زیلو  فن زیل.  دکرت  پیش  رفتم  "پارسال 

گفت:  بهم  خالصه،  آدم.  پشت  می زنه  دستی  یه  و  می کنه  شوخی ای  یه 

ازم  دیگه  دفعه ی  البد  داری.  الزم  دماغ  گذاشنت،  عینک  واسه  »اسکیتی. 

می خوای دماغ شکل بابونت رو راس و ریس کنم.« همین. به هر حال، من 

هیچ اوراق هویتی هم ندارم و واسه بازنشستگی گرفنت، آدم گواهی الزم 

داره. می گن من هنوز واسه بازنشستگی خیلی جوونم. می بینن که هنوز 

خیلی رسیع تر از این راه می رم که بازنشسته بشم. و ارباب جوان هم یه 

نگاهی به دندونام انداخت و گفت هنوز خیلی دندون واسه م مونده. حاال 

ننه بابای ما می دونسنت که ما داریم بدون هیچ سندی از طرف والی اونجا 
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با هم زندگی می کنیم. بهمون می گفنت از والی دوری کنین، می گفنت اونا جز 

دردرس هیچی ندارن. وقتی جوون بودم، فک می کردم بهرت می دونم، ولی 

دخرتم! آدم باس واسه حرف بزرگرتش دوزار ارزش قائل باشه. اونا می دونن 

بلند شد،  اعرتاض  به  اینکه صدایم  به محض  و  چی درسته و چی غلط." 

برگشت رس حرف خودش: "تو باس این عینکو واسه من بذاری."

"مسئله این نیست که نخوام بدمش به شام. ولی این عینک براتون خوب 

چشم تون  به  نشده،  درست  شام  مخصوص  که  بزنین  عینکی  اگه  نیست. 

آسیب می زنه."

"ولی من با این بهرت می بینم."

"ربطی نداره."

با نگاهی حاکی از رقت و دلسوزی می گوید: "چرا ربط داره. دقیقن به 

همین ربط داره. این همه سال درس خوندی، باز هرچی اونا بهت می گن 

رو باور می کنی. اینم زیر رس همون والی هاست، پشت این مهمل هم باز 

حتمن اونا هسنت. کی بهرت از خودم می دونه این عینک برام خوبه یا نه؟"

عینک را سفت و محکم روی دماغم جا می دهم و با پافشاری می گویم: 

"خب، من منی تونم وامنود کنم که از شام بهرت می فهمم ولی یه متخصصایی 

هسنت که اونا بهرت می دونن."

و  مدرسه  میز  پشت  می شینن  بیشرت  هرچی  "آره،  می گوید:  متفکرانه 

با گچ و تخته رس و کله می زنن، کمرت می فهمن. ببین، منم اینجوری فکر 

شنیدم  که  وقتی  تا  باهوشن-  اونا خیلی  که  اینه  بر  فرض  می کردم، چون 

باهوش ترین شون چی گفته. اون والی مثلن قرار بود خوب و بد رو از هم 

تشخیص بده و اون بود که گفت... هرزه."

تف غلیظی می کند.

"اون از خوب و بد هیچی رسش منی شه. مطمنئ باش همه ی کسایی که 

اون انداختت شون تو حبس، بیشرت از اون رسشون می شه. آره، به خیال شون 

خیلی می فهمن، ولی هیچی رسشون منی شه، هیچی. وقتی کالهمو از رسم 

برمی دارم و می گم »بله ارباب، بله رییس« و کالهمو به سینه م فشار می دم، 
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باید نگاهمو بدزدم و لپمو گاز بگیرم که بلندبلند نخندم."

درمی آورد:  را  ارباب  زدن  حرف  ادای  و  می کند  کلفت  را  صدایش 

"مواجبتو با دقت خرج کن اسکیرتبود! اینم بطری رشابت. االن بیشرت الزم 

کلیسا.  برو  یکشنبه  ولی  می رقصین  رو  متام شب  می دونم شامها  نداری. 

اینو  و  ارباب«  »بله  می گم  من  ندارن.  بهت  احتیاجی  گوسفندا  روز  اون 

بابا،  ای  رفنت.  اینجا  از  همه  جوونا  که  منی رقصه،  دیگه  کسی  که  منی گم 

هیچی  مهمشون.  کاغذ پاره های  اون همه  با  حتی  منی دونن،  هیچی  اونا 

ارباب،  فرادست  و  انگلیسی  لهجه ی  تقلید  خاطر  -به  منی مونه"  یادشون 

لهجه ی آفریکانز خودش کمرنگ تر شده- "مجبورن مدام از زیر عینکاشون 

اوراقشون رو به دقت نیگا کنن. من حسابی ازش می ترسیدم، از اونی که 

ما رو عقد کرد. و بعد از اینکه مید با بچه ها رفت- اون کار هم فکر خانوم 

بود. بهم گفت: »اسکیتی، تو قانونن متاهلی، بوشمن محرتمی هستی. این 

پرونده رو باید کشوند به دادگاه. والی ارشد بچه هاتو پس می گیره، کارتو 

راه می ندازه.«"

حرفش را قطع می کنم: "پس دنبال بچه ها بودین."

و  گریه  و  خنده  واسه  دلش  آدم  "خب  می گوید:  تدافعی  لحنی  با 

بودنشون  متوجه  خیلی  هسنت،  وقتی  می شه.  تنگ  بچه ها  دعوا مرافعه ی 

نیستی. ولی وقتی می رن، سکوت مثه جن بدخو هرگوشه کمین می کنه."

با چوبی که در دست راستش دارد، روی زمین کامن های کامل و بی نقصی 

می کشد، با نوک چوب سنگ ریزه های بزرگرتی که از خط بیرون زدند را جدا 

نو رَس و  می کند و می روبد. چوب در واقع شاخه ی درخت تواکی است، 

قابل انعطاف، طوری که می تواند آن را از طول روی زمین بکشد و قسمت 

پاک شده را وسیع تر کند.

"من رستارس مرغزار رو به دنبال اونا فریاد می زدم و مید از روی لنگه ی 

پایینی در خم شده بود (گیل خیلی تخم حروم بود؛ از تخته چوب برای در 

دو لنگه ی باالیی و پایینی ساخته بود) و بهم گفت: »اسکیتی، اونا منیان. 

ببینی شون، هر روز  با من زندگی می کنن. فردا می تونی  اینجا  حاال دیگه 
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اینجا بخوابن.« و در  باید عادت کنن که  اولش  ببینی شون، ولی  می تونی 

از  به یکی  ناخنش می زد  با نوک  اینا رو می گفت،  متوم مدتی که داشت 

فقط  و  بود،  شده  پوسته پوسته  کهنه ش  سبز  رنگ  که  در  تخته چوب های 

وقتی نطقش متوم شد، رسشو آورد باال و نیگام کرد."

پاشنه هایش را به زمین می ساید و در حالی که صورتش را برمی گرداند و 

ناخن هایش را در ماسه ها فرو می برد، روی پاهایش جا به جا می شود.

آهی می کشد و می گوید: "اون موقع ها عینک الزم نداشتم." دستش را 

بیاندازد.  با آن نگاهی  بگیرد و  را  تا دوباره عینک  به سمتم دراز می کند 

مطیعانه عینک را به دستش می دهم. "تو متوم ناماکاولند210 تیزترین چشم 

نگاه  رنگ باخته ی چشامنش  به مردمک  تردید  و  با شک  داشتم."  رو من 

می کنم، مردمک های کدرش به سنگ مرمر کهنه ای می مانند که بر اثر بازی 

خشن و پر از جرزنی پرسبچه ها در طول سالیان سال رویش خط و خراش 

افتاده باشد.

ولی  نکردم."  گم  رو  گوسفندی  "هرگز  می گوید:  پافشاری  و  ارصار  با 

به سمت  را  او  و  می کند  خیانت  او  به  داستانی هم  سیر  این خط  حتی 

ارباب  بار که خود  یه  تعریف کردن داستان سوق می دهد. "جز همون 

کارل می دونست. من چیزی بهش نگفتم، حتی یه کلمه هم راجع به گیل 

حرف نزدم."

دماغش را می جنباند که جای عینک را روی آن تنظیم کند. به تعریف 

با  و  تندی  به  ناماکوایی اش  لهجه ی  مصوت های  داده.  تن  داستان  کردن 

عصبانیت فرو  می افتند.

"به قاضی گفتم -می دونی، اون موقع دیگه خربی از اون دماغش نبود. 

خنده داره، دماغی که تهش واسه ش مونده بود، واسه یه مرد سفید خیلی 

کوچیک بود، ولی گوش هاش گنده تر شده بود. مثل دو تا برگ کاهوی شل 

و ول که از دو طرف کله ی دور تا دور تراشیده ش آویزون بود، عین گوشای 

مرینوسی که تازه پشامشو چیدن. می تونستم قسم بخورم که قاضی نیست، 

210. Namaquland
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ولی معلومه که بود و من فقط یه بار دیگه دیده بودمش- بهش گفتم: 

مادرشو  شیر  داره  هنوز  نیست،  حساب  کوچیکه  بلوم.  و  داپرمن  »فقط 

می خوره.« بعد قاضی مثل دفعه ی قبل رسشو بلند کرد و به ته اتاق دادگاه 

تیرک چوبی  به  به طوفانی می موند که  با صدایی که  و  انداخت  نگاهی 

می زنه، گفت: »ماگریت سپتمرب زن رشعی و قانونی یوهانسه«211 (این اسم 

واقعی منه) »و اجازه نداره هیچ چیزی از خونه ی این مرد با خودش بربه. 

همه چیز از بچه ها گرفته تا آخرین تکه ی لباس زیری که تنشه، متعلق به 

این مرده و این مرد حق داره که پسش بگیره.«"

"بعله، اینجور، به اینجا که رسید، من گوشامو گرفتم و دیگه گوش ندادم 

و وقتی اومدم بیرون، اون کلامت رو تف کردم روی ماسه ی رسخ و داغ و 

جلز و ولز کردنشون رو متاشا کردم. با رشمم منی تونستم کاری بکنم. باید 

مثل کت شلوار و کراواتی که برای دادگاه از ارباب کارل خریده بود، تنم 

می کردمش. همه می دونسنت من اون روز کجا بودم، همه ی اهالی رویربگ 

از حرف های هرزه ی قاضی خرب داشنت. خرب داشنت که قاضی ازم خواسته که 

لباسای مید رو از تنش در بیارم و همه ی لباساشو نگه دارم و کاری بکنم که 

زیر این آفتابی که کبابت می کنه، لخت و عور، دوون دوون راهی خونه ی 

پایین پیش  نرفتم  گیل بشه. خالصه، وقتی برگشتم خونه، در رو بستم و 

عمو پیت که تو کلبه ش آتیش برپا کرده بود و اون آتیش صورت کسایی که 

نشسته بودن پای قصه هاش رو روشن می کرد. نه، از عذاب اون حرف های 

بی رشمانه، رفتم که بخوابم."

سکوت را می شکنم: "اسکیتی، شاید بهرت باشه عینکو واسه خودت نگه 

داری. فک کنم بیشرت به کار تو بیاد."

چهره اش با خنده ای که به بانگ خروس می ماند، می شکفد. طوری که که 

من از جا می پرم و از این فرصت استفاده می کنم.

"پس تو و مید همسایه های خوبی برای هم شدین؟"

موجز و مخترص پاسخ می دهد: "آره، تا غروب تو شهر موندم و با خودم 

211. Johannes
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یه قرابه رشاب برگردوندم خونه که پشت در بسته همه شو متوم کردم. بعد 

راه گرفتم طرف خونه ی گیل، مید رو کشیدم بیرون و یکی زدم تو گوشش، 

بعد یکی دیگه و همینجوری زدم تا گیل جلومو گرفت. روز تلخ و رشم آوری 

بود برام. ولی می دونی، روز بعد تو گودالی که گیل منو توش انداخته بود، 

بیدار شدم و می دونستم که حاال می تونیم زیر چشامی رسخ خورشید با هم 

یه فنجون قهوه بخوریم. مید همیشه همه چیزو می دونست. اگه به خاطر 

بچه ی تو شیکمش نبود، منی ذاشت بزمنش. صاف و پوست کنده گفت که 

تقصیر والی بوده؛ که اجنه ای که اطراف رویبورگ پرسه می زنن، دماغاشون 

یه جور غیرمعمولی بزرگه."

اسکیرتبود بی هیچ توضیح اضافه ای به راه می افتد. چانه اش را جوری 

باال گرفته بود انگار دارد عینکی که به چشم گذاشته را تحسین می کند، 

گم  و  می چرخد  برخاسته،  ناگهان  که  بادی  در  کلامتش  آخرین  طوری که 

به  نحیفش  پرهیب  می کند،  باز  مرغزار  میان  از  را  راهش  وقتی  می شود. 

خرگوشی قوزکرده می ماند.
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حساب  دادن  دست  ارتباط   گیری  قدرت  روی  که  است  مردی  دزموند212 

می کند. در هامن حال که قدمی به عقب بر می دارد و به نشان تایید رس 

بدل  بی جان  و  در هم فرشده  استخوان  مشتی  به  را  دستم  می دهد،  تکان 

کرده و هنوز دارد آن را می فشارد. سعی دارد آن کاری را بکند که علی رغم 

تصمیم من مبنی بر همکاری، غیر ممکن به نظر می رسد. اینکه حتی باز 

هم عقب تر بایستد تا بتواند بدون رها کردن دستم، رساپایم را برانداز کند. 

فاصله ی بین مان منی تواند از اینی که هست، بیشرت شود و درست وقتی در 

آستانه ی اشاره به این حقیقت غیر قابل تغییرم، لبخند سفت و سختش به 

کالم بدل می شود.

"به، چه سورپرایزی!"

این طور در گفتگو مشارکت می کنم: "آره، چه سورپرایزی."

هامهنگ  پیش  ماه  دو  را  دیدار  این  نیست.  سورپرایز  دیگر  که  البته 

مویرا  برای  بین مان،  سکوت  سال ها  از  بعد  که  موقع  هامن  بودم.  کرده 

و  نه  یا  است  برقرار  قرارمان  ببینم  تا  تلفن کردم  دیروز هم  نوشتم.  نامه 

212. Desmond
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مویرا  که  مهامنی ای  در هامن  واقع  در  بودم،  دیده  قبلن  هم  را  دزموند 

مقهور گیرایی شکل دست دادن دزموند شده بود. آن روز درباره ی نقش 

شورای منایندگی دانشجویی بحث می کردیم. او، دانشجوی سال آخر علوم 

بازرگانی، با اعتامد به نفس متام حتی وقتی خم شده بود که بند کفشش را 

ببندد، صدایش صاف و رسا مانده بود. و درست وقتی که من در پیچیدگی 

جمالت مرکب گم شده بودم و دست و پا می زدم، او عذرخواهی کرده و 

با  تاکنون دیگر  از آن زمان  شتاب زده گفته بود :"همین االن برمی گردم". 

هم حرف نزده ایم.

تو  جورایی  یه  انگار  رس زنده.  و  جوان  می رسی،  نظر  به  "فوق العاده 

میانسالی به یه قوی زیبا بدل شدی!"

که  کنم  بودم جوری هامهنگ  کرده  فکر  احتیاط،  جانب  رعایت  برای 

یک شب اینجا مبانم، طوری که اگر همه چیز خوب پیش رفت، دستم برای 

این که یک شب دیگر هم مبانم، باز باشد. مهامن خانه ی آنها هستم؛ نباید 

بی ادبی کنم. برای همین دمل را به خیره شدن به فک او خوش می کنم که 

روی آن چشمم بی هوا به رسخی آشکار جوش تازه ای افتاده. دستم را رها 

می کند. انگشت اشاره و شستش را به هم می مالد، انگار که دارد برآمدگی 

تخیلی ای را می سنجد و وقتی که با دست به من تعارف می کند که بنشینم، 

دست چپش را کوتاه و رسیع به چانه اش می مالد.

این طور  می کند،  احساس  را  جوش  عظمت  دارد  که  حالی  در  حتمن 

خودش را دلداری خواهد داد که همیشه احساس آدم بدتر از آن چیزی 

است که در واقعیت به نظر دیگران می رسد؛ به خودش خواهد گفت رس 

و شکل این عیب روی صورتش به مراتب کوچک تر از آنی است که آنچه 

حس المسه اش می گوید، و آن را رها خواهد کرد. باید بگذارم چشامنم در 

لحظات اسرتاتژیک صورتش را بکاوند و رنج و ناراحتی حاصل از جوش روی 

فکش را از نو زنده کند.

از جایی در پشت خانه، صدای مویرا باال و پایین می رود و روی سکوت 

من  اندازه ی  به  هم  او  آیا  می تاباند.  نور  گذشته  آِن  از  آشنایی  سکون  و 
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باال  دوباره  مویرا  صدای  می آید،  دری  شدن  باز  صدای  است؟  مضطرب 

می گیرد، و درحالی که مرا خطاب قرار داده، نزدیک تر می شود، به این ترتیب 

از آنکه کاملن ظاهر شود، تار  که پرهیبش آرام آرام بزرگ تر شده و پیش 

و مبهم شکل می گیرد: "...با این آدما رس و کله بزنم و واقعن مجبور شدم 

بی ادبی کنم و بگم دوستم اینجاس، این همه راه از انگلیس اومده و منتظر 

منه..."

در آستانه ی در می ایستد و رسش را تکان می دهد. "خدای من، فریدا 

شنتون، هی کدوتنبل، واقعن خودتی؟"

با هم  را در آغوش می گیریم؟  آیا همدیگر  باز می شود.  به خنده  لبم 

او دستش  مانده اند.  آویزان  احمقانه ای  به طرز  بازوانم  دست می دهیم؟ 

را روی شانه ی من می گذارد و می گوید: "همه ش تقصیر منه، من تو نامه 

نوشنت آدما رو از خودم مایوس می کنم و اینقدر همه ش جا به جا می شدیم و 

دستمم بند بچه بود که متاسم رو با همه از دست دادم. ولی همیشه یادت 

بودم، روزی چند بار یادت می کنم."

نیستم.  خوب  نوشنت  نامه  تو  منم  نگو.  چرت  "اَه،  می گویم:  ناشیانه 

هردومون خیلی بد بودیم."

خنده اش به رسعت دخل الیه ی خاکی را می آورد که روی آن صمیمیت 

گذشته نشسته بود، ولی حر  ف هایامن، مثل نامه های کوتاهی که در این 

سال ها رد و بدل کرده ایم، معذب است. منی شود وقتی یک دهه میان مان 

فاصله افتاده به اکنون جست زد.

تلفن  پای  وقتی  گذشته  روز  می شوم  متوجه  می نشینم،  که  روبرویش 

گفت: "خدای من، باورم منی شه... آره، معلومه که یادمه... خب ببین، من 

میام از ایستگاه برت می دارم"، چه چیزی موجب آزارم شده بود.

احساس ناراحتی نسبت به چیزی که حاال می دانم صدای او بوده، باعث 

شده بود پیشنهادش را رد کنم. گفته بودم: "نه". و بعد با لحنی احساساتی 

رو  اونجاها  کمی  یه  بزنم،  قدم  "می خوام  بودم:  داده  ادامه  اغراق آمیز  و 

ببینم، از کیپ تاون سیر منی شم". چون صدایش عمق بیشرتی پیدا کرده و 
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مثل صدای معوج یک ضبط صوت خراب، به شکل موهوم و ترسناکی کند و 

آهسته شده است. شاید بشود گفت صدای زنی که صاف و یکنواخت حرف 

می زند، و از اوج و فرود حذر می کند.

می گوید: "رشط می بندم از اینکه همه ی راهو پیاده اومدی، پشیمون 

شده باشی."

حق با اوست. خانه های پالک زوج در سمت چپ این خیابان بی انتها 

شکل حرفL  هستند و سقفی پوشیده از آزبست دارند. رنگ ایوان ورودی 

خانه ها با ادعای نوعی یگانگی باسمه ای و جعلی، بین سبز، قرمز و سیاه 

به کف  و  است  سیاه  سیاِه  خیابان  ماکادام213 کف  آسفالت  است،  متغیر 

رنگ  پیاده رو  به  منتهی  برآمدگی های  سیامنی  لبه های  می چسبد،  کفش 

خاکسرتی روشنی دارد که آدم را ترغیب می کند روی آن چیزی بی ادبانه، یا 

حاال هر چیز دیگری، بنویسد. علی رغم لبه ی تر و متیز پیاده رو، شن باغچه ها 

روی پیاده رو ریخته، انگار که خاک با زحمت و مشقت جنبیده باشد. این 

شن متخلخل و رنگ پریده ی کیپ فلتس است که اقیانوس هند در طول 

چندین قرن به این سمت رانده. و به نظر منی آید که قابلیت پرورش بهرتین 

کوکب های ممکن را داشته باشد.

خیلی مطمنئ بودم که آن خانه، خانه ی مویراست. ایوان ورودی خانه ی 

قبلی سیاه، و در نتیجه ایوان این یکی به ناچار سبز بود. دور تا دور خانه را 

حصاری ناکافی پوشانده بود، طوری که شن باغچه به پیاده رو کشیده شده 

و باد بعد از ظهر روز قبل با آن نقش و نگاری ظریف و مواج ترسیم کرده 

بود. سطل و بیلچه ی شن بازی کودکی در باغچه رها شده و تکه ای چمن 

مصنوعی با رنگی رسزنده، که شِن زیر آن روی هم کُپه شده بود، گواه از 

آن داشت که این شن غیر قابل مهار است. بی آنکه پالک خانه را دوباره نگاه 

کنم، در زدم و وقتی صاحب خانه دست به کمر چهار خانه آن طرف تر را 

نشانم داد، احساس حامقت کردم.

خانه ی مویرا شبیه دیگر خانه هاست، به استثنای اینکه باغچه اش نشان 

Macadam .213 نوعی آسفالت متشکل از سنگ شکسته ی درشت و ماسه.
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بونسای  قالب  در  یکپارچه  درختان جوان  دارد.  در خود  تالشی سخت  از 

روییده اند و به کسانی که می توانند به اندازه ی کافی انتظار بکشند، نوید 

از  شن  است.  کارآمد  خانه  دور  حصار  می دهند.  مرتاکم  و  انبوه  پرچینی 

آن رد منی شود؛ ریشه های چمنی پرجلوه که زیر ساقه ی علف های زبر و 

خشن شان به شکل مشهودی در هم تابیده اند، شن را مهار کرده. شامره ی 

پالک 288 میان پرده ای توری پیچیده شده. حتی روی شیشه های در مشبک 

توری  پارچه ی  زیادی  حجم  با  سخاومتندانه  چوبی،  نوار  هر  بین  ورودی، 

چین خورده پوشانده شده. آنقدر مرتاکم که منی شد حدس زد پرهیبی که به 

در نزدیک می شود، چه کسی است. پرهیب دزموند بود.

مویرا به لطف می گوید: "خدای من، ده سال، نه، دوازده سال، نتونسته 

اونقدرا داغونت کنه."

دزموند دنبال حرف او را می گیرد: "منم این طوری فکر می کنم مویی. 

به نظرم فریدا یه قراردادی با زمان داره. نیگا، حتی پهلوهاش رفته تو" و 

دستانش را طوری در هوا معلق نگاه می دارد که گویی دارد این انحنای 

خیالی را توصیف می کند. این احتامل را می دهم که شاید دارم در حقش 

بی انصافی می کنم.

می گوید: "به گمونم ازدواج کار ما رو ساخت. داریم حسابی پیر می شیم 

و البته بچه ها هم کمکی به ماجرا منی کنن."

مویرا دستی به نخ های شل و ول یک کوسن می کشد و می گوید: "یه 

هفته نیست که درزای این کوسن رو دوختم. ببین بچه ها چیکارش کردن." 

بعد کوسن دیگری را بر می دارد و دوختش را وارسی می کند.

تو  خوب  هیکل  "می بینی،  می گیرد:  پی  را  حرفش  با سامجت  دزموند 

دوران جوونی، تضمینی واسه دوره ی حاملگی نیست. رگات می زنه بیرون، 

البته بعضی زنا هم ناجور چاق می شن؛ اگه از  سینه ت آویزون می شه و 

اون طرف الغر و نحیف نشن." با دلسوزی به مویرا نگاه می کند. چرا مویرا 

توی صورتش تف منی کند؟ به چانه اش چشم می دوزم، جوری که می گوید: 

"خودتو خوش شانس بدون که از قافله عقب موندی".
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هم زمان  دزموند  عبوس  نگاه  زیر  می خندیم.  بعد  و  می شود.  سکوت 

سال ها  میان  از  که  خنده ای  می گیریم،  عقب  را  رسمان  خنده  از  هم  با 

دونفره مان  تخت خواب های  روی  که  بازمی گردد  جایی  به  و  می زند  نقب 

می کردیم.  تعریف  هم  برای  را  شب گردی هایامن  اتفاقات  و  می نشستیم 

ماجراهای مان را در گوش هم بازگو می کردیم، از خنده دملان را می گرفتیم 

و کلامتی که پرسها در میان دود باربکیو214 خرخر کنان گفته بودند را برای 

هم رمزگشایی می کردیم. یا اشک های مان، بغض های فرو خورده ی عشقی 

جریحه دارشده، به آرامی، که مزاحم پدر و مادر مویرا نشویم. مادر مویرا 

دادن  از دست  که می گفت دخرت منی تواند  داشت، هامنی  خواب سبکی 

بکارتش را پنهان نگه دارد، که نحوه ی قدم برداشتنش آن را به جهان اعالم 

او  توجه  و  التفات  به  چشم  که  مردهایی  به  علی الخصوص  کرد،  خواهد 

دارند.

وقتی خنده های مان فرو می نشیند، دزموند یک بطری ویسکی از کمدی 

که مثل بقیه ی اثاثیه ی اتاق نشیمن از جنس چوب تیره و کنده کاری شده 

است، بیرون می آورد.

می گوید: "به سوزی بگو چای درست کنه."

"امروز بعد از ظهر کار منی کنه، اِ...". سکوت مخصوص مویرا، طوری عرض 

اندام می کند که ما آنقدر منتظر می مانیم تا خودش توضیح بدهد. "ما یه 

آدمای  منظورم  نه؟  انگلیس خدمتکار منی گیرن،  تو  آدما  داریم.  خدمتکار 

معمولیه."

"فکر کنم مسئله رس نام گذاریه. طبقه ی متوسط خانم نظافت چی داره، 

مثلن خانم فالنی که معمولن واسه خودش شخصیتی داره و وامنود می کنیم 

که خیلی براش احرتام قائلیم. کثافت اون دسته از ما که حساس تر یا مهم تر 

یا باهوش تر از اونی هستیم که بخوایم کثافت خودمون رو متیز کنیم رو 

یه  در خور  البته  که  بهش می دیم،  مناسبی  متیز می کنه. دستمزد  برامون 

نظافت چیه و نباید با حقوق خودمون مقایسه بشه."

214. braaivleis
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باال  را  بعد رسش  به طرف من خم می شود،  از روی یک کوسن  مویرا 

می آورد و به من نگاه می کند. و من عکسی از او را به یاد می آورم که در 

از الله های ظریف گوشش،  اُپ-آرت215 به تن دارد و  آن مینی ژوپ طرح 

گوشواره های بسیار بزرگ سیاه و سفیدی آویزان است. صورتش را با حالتی 

استفهام آمیز به سمت عکاس گرفته، با حالتی حاکی از ناباوری و دوربین 

لحظه ی حرکت دستانش با انگشتانی خم شده را ثبت کرده، حرکتی احتاملن 

به سمت رس برای کسب اطمینان از اینکه جعد گستاخ موها رسجای شان 

در  ولی  بود،  گرفته  کسی  چه  را  عکس  بیاورم  یاد  به  منی توانم  هستند. 

پایین عکس پای راست خودم قابل تشخیص است، مچ پای کلفتم از کفش 

پاشنه بلندی، که به طرز مضحکی ظریف است، بیرون زده و رسزده وسط 

عکس پریده.

ای کاش می توانستم سکوتی که متعاقب حرفم حکم فرما می شود را با 

چیزی آشتی جویانه پر کنم. نه، چیزی که آنچه گفته ام را پاک کند. ولی افکار 

باشد،  کرده  گیر  دو جداره  پنجره ای  میان  که  حرشه ای  مثل  به تله افتاده ام 

کورکورانه خودش را به در و دیوار می زند. منی که در این خانه ی غریبه 

اتهام  میزبانم  به  رنگین پوست نشین جدید شهر، همین حاال  در حاشیه ی 

زده ام و او را مورد انتقاد قرار داده ام. حتمن تا االن از خالل دغلکاری ام 

در استفاده از ضمیر اول شخص متوجه شده است؛ از حق به جانب بودن 

بلند  را  استفهام آمیز رسش  حالتی  با  و  شد  در خود جمع خواهد  کلامتم 

خواهد کرد و با خشم به من چشم خواهد دوخت. احساس می کنم رطوبت 

در میان ریشه های مویم می خزد. ولی در حالی که دزموند اخم کرده، مویرا 

آرام و خونرسد به من نگاه می کند. بعد انگار که می خواهد از جا برخیزد، 

تکانی می خورد.

با نگاهی که با اشتیاق به بطری ویسکی دوخته شده، می گویم: "به خاطر 

ادامه  و یک نفس  نندازین"  تو زحمت چای درست کردن  رو  من خودتون 

می دهم: "هنوز با مارتین در متاسی؟ بدم منیاد بعد این همه سال ببینمش."

215. Op-art
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زیبایی اش  مزایای  سخاومتندانه  او  و  بودند  بی شامر  مویرا  ستایشگران 

را صاف  ژاکت شان  جوان  مردان  مهامنی ها،  در  می کرد.  تقسیم  من  با  را 

دستان  کنند.  دعوت  رقص  به  مرا  که  می گذاشتند  پیش  قدم  و  می کردند 

خنک شان روی شانه های لخت و منناک از عرق من فرو  می افتاد. من از 

میان صف دخرتانی که انتظار انتخاب شدن را می کشیدند، رُس می خوردم 

و جلو می رفتم. پرسها این طور جذابیت شان را روی من، که میانجی بودم، 

دوباره  می خوای  بگیرم؟  لیموناد  یه  برات  "می تونم  می کردند؛  امتحان 

دنبال  به  ناگزیر  و  پاهایم مطیعانه  از هوا،  عاری  آن سالن  در  برقصیم؟" 

حرکات رقص دونفره از این سو به آن سو کشیده می شدند. ولی با چرخش 

یا تکانی وحشیانه تر شانه های عریضم زیر بار نگاه خیره ی مرد جوانی فرو 

می افتاد و در حالی که منتظر پرس و جویی خودمانی درباره ی مویرا بودم، 

پاهایم به سنگینی رسب می شد. بعد خارج از حلقه ی رقص به گپ و گفت 

با  مشرتک مان  عالقه ی  مورد  موضوع  این  و  می نشستیم  مویرا  درباره ی 

نشان  به  می شد.  آغشته  سینه ام  روی  یاسمن  گل  دیوانه کننده ی  رایحه ی 

جای  چون  می گفتم.  رسیعی  شب به خیر  و  می فرشدم  دستی  سپاسگزاری 

تا مورد توجه او  با مویرا حفظ می کردم  باید دوستی ام را  سوال نداشت: 

باشم. بعد دم دم های صبح، چهار زانو روی تخت او می نشستیم، حرف های 

طرف را غربال می کردیم و مویرا سنجاق گل  یاسمن را از روی لباسم باز 

می کرد، گلی که از شوق و حرارت آن مرد، وقتی در اولین دور رقص مرا 

نزدیک خودش می کشید، له شده بود.

ماشین های  و  یکشنبه  روزهای  مخصوص  کراوات های  با  جوان  مردان 

قرضی، قبول می کردند تا مرا برای گردش با ماشین به مناظر زیبا و دیدنی 

پای کوه تیبل یا قله ی چاپمن216 بربند، که از آن باال با رسگیجه به دریای 

با  و  برای خودم چرخ می زدم  در حالی که من  و  کنیم.  نگاه  پای مان  زیر 

می کردند.  بوسیدن  مترین  آنها  می لیسیدم،  را  غول آسایم  بستنی  نزاکت 

تپه های  روی  بالغ  بابون های  پایین،  آن  بود.  غیرقابل تسخیر  مویرا  بکارت 

216. Chapman’s Peak
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بچه هایشان  باسن  به  دست  کف  با  و  می رفتند  راه  چهار دست و پا  شن 

می کوبیدند و امواج آفتاب خورده برای پریان دریایی روی صخره ها دست 

تکان می دادند.

شده،  آزاپو217  عضو  زن  یه  عاشق  "مارتین  می دهد:  را  جوابم  دزموند 

باهاش عروسی کرده و دیگه این ورا منیاد. می تونیم بگیم رس آخر دست 

می چرخاند،  انگشتانش  بین  را  ویسکی  گیالس  پایه ی  کشیده؟"  مویی  از 

این چرخش کج شده و رنگش به کهربایی  ویسکی توی گیالس به سبب 

می زند.

می پرسد: "کوکا می خوای؟"

پیشنهادش را رد می کنم ولی مشتاقم که تابوی الکل برای زنان را بشکنم. 

پیک  پیک و دو  "زنی که مرشوب بخوره، فاحشه س". یک  پدر می گفت: 

مثل  بعد  می شوند.  مست  فی الفور  دخرتها  چون  نیست،  بیش  مهملی 

دخرتهای خدمتکار، در روزهایی که کار منی کنند، دامنشان را باال می دهند، 

بطری های  خیره رسی  با  و  می چپانند  خریدشان  ساک  توی  را  کالهشان 

رشاب218 را در هوا تکان می دهند. فقط با یک جرعه مرشوب، آبروی یک 

دخرت خوب ترک بر می دارد و می شکند.

مویرا می گوید: "بچه ها از مهمونی برگشته ن."

در  حالی که  در  بچه ها  بعد  و  می آید  جنب و جوش  صدای  بیرون  از 

تکان تکان  و صدا  با رس  را  پالستیکی شان  غنائم  و  فلوت هایشان می دمند 

مهامنی  اتفاقات  یک نفس  با هم  می پرند. هم زمان  اتاق  داخل  می دهند، 

را تعریف کرده و روایت همدیگر را تصحیح می کنند، و در همین حین 

کوچکرتین بچه با زحمت و سختی از پای مادرش باال می رود و روی ران های 

او می نشیند. مویرا که رسگرم بچه ها شده، به حرف  های شان گوش می دهد. 

حرفشان را قطع می کند: "ببینین کی اینجاس. به خاله سالم کنین. خاله فریدا 

این همه راه از انگلیس اومده که شام رو ببینه." بچه ها صورت های پر از 

AZAPO .217 حزب سیاسی ای در آفریقای جنوبی و فعال در جنبش مبارزه علیه آپارتاید.

218. Vaaljapie
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لک شان را جمع و جور کرده و رسمی و موقر با من دست می دهند. بعد 

کوچکرتین شان می زند زیر گریه و دوتای دیگر ریز ریز در مورد مرشوعیت 

غم و اندوه او با هم بحث می کنند. دزموند از عمق اوهام و منگی ناشی 

از ویسکی نظر می دهد: "خسته س، یا شایدم خیلی غذا خورده."

حتمن این اظهارنظر پیشینه ای دارد، چون مویرا رسش را عقب می گیرد 

و می خندد و پرسک با غضب به سمت پدر هجوم می برد و با رس به شکم 

او می کوبد.

مودب  اوهوی،  داریم.  مهمون  "فردی،219  می زند:  نهیب  بزرگرت  بچه ی 

باش."

به دخرتک لبخند می زنم و از جا بلند می شوم تا جواب کسی را بدهم 

که بی وقفه به در پشتی می کوبد و به نظر می آید این خانواده صدایش 

را منی شنوند. مردی در لباس رسهمی روی پله ی ورودی ایستاده و گیج و 

مبهوت مرا نگاه می کند، ولی بعد با لحنی جدی و موقر می گوید: "برای 

خامنه" و یک دسته گل شیپوری را به سمت من می گیرد، که آن را توی 

گلدان کنار سینک ظرفشویی می گذارم. وقتی برمی گردم، مویرا در آستانه ی 

در ایستاده و مرا نگاه می کند. به محض اینکه رشوع می کنم درباره ی مرد 

توضیحی بدهم، حرفم را قطع می کند.

"آره، می ذارمشون تو اتاق بچه ها."

می خواهم بگویم که قد گلدان برای شیپوری ها مناسب نیست ولی او با 

عجله گل ها را می قاپد. پرچم قائم گل ذرات زرد رنگ گرده را روی برگ های 

سفید و قیفی شکل آن پاشیده. گل ها به زودی سست و پژمرده خواهند 

شد؛ فرصت نکرده بودم توی گلدان آب بریزم.

با حالتی معذب توی آشپزخانه منتظر می مانم و زنی را متاشا می کنم که 

از پشت پنجره می گذرد. بی شک یک اتاق رسایداری در انتهای حیاط قرار 

دارد. آن مرد حتمن باغبان بوده، اما از پشت پنجره به وضوح می توان دید 

که به جز بنفشه های خود رو که حصار را پوشانده اند، گلی در باغچه نیست. 

219. Freddie
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وقتی مویرا برمی گردد، مخلوط آب گرانادیال220 و سودا درست می کند و 

پشت میز می نشینیم. من به الکل فکر می کنم و می گویم: "آشپزخونه ی 

قشنگیه". در واقع نوری که از خالل پرده های توری رد می شود، رنگ آبی 

تند و براق پیشخوان مالمینی کابینت ها را کمی تعدیل کرده، ولی بعد از آن 

رسمیت اتاق نشیمن، به هم ریختگی آشپزخانه غافلگیرکننده است. سینک 

ظرفشویی کثیف است و انبان ظرف هایی شده که بی تردید از روز قبل آنجا 

هستند. خط تر و متیزی از ترکیب روغن و گرد و خاک روی نوار استیل و 

شیار دار دور میز را گرفته.

هیچ  دزمونده.  مال  نشیمن  اتاق  دارم.  دوستش  "آره،  می گوید:  مویرا 

عالقه ای به آشپزخونه نداره."

آنقدر  آرام آرام  می کند،  خرد  را  جعفری  دسته ی  مدت  این  متام  در  و 

میوه ها  پوست  زیر  آنقدر  بعد  شود.  تفاله  به  تبدیل  که  می کند  خردش 

و محتویات واژگون شده ی کیسه های کاغذی قهوه ای رنگ را می جورد که 

رسآخر یک شانه بیرون می کشد.

با خنده می گوید: "پس این برگ بوها کدوم گوری هسنت؟" و شانه را روی 

پیشخوان پرت می کند. از جا بلند می شوم تا شی عجیبی که رو لبه ی پنجره 

کنم.  وارسی  را  منعکس می شود  و معوجی  نور رسسام آور  آن  از  و  است 

کفش بچه گانه ای است که در آلیاژ مذاب فرو رفته، مجسمه ای دم دستی از 

جنس برنج و به رنگ قهوه ای که اولین قدم های رسکش یک موجود دوپا 

را ثبت کرده. با متسخر آن را زیر نور آفتاب می گیرم و این ور و آن ورش 

می کنم.

می گویم: "چه چیز عجیبی یه، مال کیه؟"

می گوید: "مسخره س بابا" و هر دو با توافق نظر می خندیم. بعد توضیح 

می دهد: "ایده ی دزمونده. ولی خنده دار اینجاس که حاال حسابی وابسته ش 

شده م. مال کاروله،221 اونی که از همه بزرگ تره؛ آدم به کارایی که بچه ش 

Grenadilla .220 میوه ی گل ساعتی.

221. Carol
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می کنه، حسابی می باله. می دونی، چیزای بدیهی، مثل راه رفنت یا حرف زدن، 

آدمیزاد  قدم های  اولین  انگار  که  انتظارشو می کشی  اضطراب  با  یه جوری 

روی ماهه، و به شکل مسخره ای از دستاوردهای بچه ت ذوق می کنی. به 

نظرم آدم به جای افتخار کردن باید شکرگزار باشه. برگشته م رس کار، فقط 

صبح ها، تو ماننربگ222 کار می کنم. باید بچه های شهرک حاشیه نشین223 رو 

ببینی. خیلی چیزا چندان تغییری نکرده، باورت منی شه."

کفش را بلند می کند.

"پای راست کارول زیادی به سمت راست کج می شد و دزموند احساس 

می کرد این کفشیه که باید نگهش داریم. می گفت خیلی شخصیت داره. 

آره." آهی می کشد و ادامه می دهد: "همه چیز اون اوال بهرت بود. هرچی 

باشه پی پی ش اون موقع ها خیلی اذیتم منی کرد. ولی بهرته به کارم برسم 

وگرنه شام دیر می شه."

تا  باز می کنم  پرده ی توری را باال می زنم و چین خوردگی آن را از هم 

طرح روی آن که تعدادی صدف با شاخه های پوشیده از طرح برگ است، 

پدیدار شود. مردی که گل آورده بود، دارد زیر سایه ی حصار راه می رود و 

کیسه ی دستی بزرگی پر از کتاب را حمل می کند. به من که بند نایلونی 

پرده را نگه داشته ام، نگاه منی کند. به طرف مویرا برمی گردم که روی رنده ی 

پنیر خم شده، و زیر نور غروب که درون خانه می ریزد و رنگ رسخش به 

قهوه ای می زند، غم صورتش به چشمم می آید، پوستش که به رنگ قهوه ای 

بلوطی است، انگار که زیر ذره بین کز خورده باشد، شفافیتش را از دست 

داده و در طول گونه های برجسته اش، کشیده شده.

می گویم: "مویرا"، ولی درست در همین لحظه دارد رنده ی حلبی را به 

دیواره ی ظرف می کوبد.

بنابراین، دستی به چیزهای دور و برم می کشم، زیرچشمی اطراف را نگاه 

می کنم، آشپزخانه اش را می کاوم، و ناخنکی به این چیز و آن چیز می زنم، 

222. Manenberg
223. ر.ک. به زیرنویس شامره ی 96.
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انگار دکمه هایی باشند که قرار است مکانیسم نرم افزاری را به راه بیاندازند 

که رشح چاپ شده و تر و متیزی از زندگی  او را بیرون بدهد. پرده را که هنوز 

میان انگشت های مشت شده ام نگه داشته ام، رها می کنم.

می پرسد: "مایکل چی شد؟"

"چه می دونم. دلیلی نداشت متاسم رو باهاش نگه دارم، بعد از اون همه 

ماجرا. و در هر حال چیزی به اسم دوستی با مردا وجود نداره." از کلامت 

بعدی خودم غافلگیر می شوم: "فکرشو بکن، راجع بهش کاملن خنثی فکر 

می کنم، حتی بعضی وقتا مثبت. حتمن وحشت از بقیه ی کسایی که بعد 

شکر،  رو  خدا  منی دونم،  ولی  بلعیده.  رو  مایکل  از  وحشت  اومدن،  اون 

اسامشون هنوز یادمه."

کنار  باهاشون  باید  باش.  مهربون تر  مردا  "با  می گوید:  خنده  با  مویرا 

بیایم."

با حارضجوابی می گویم: "آره، ولی مسلمن نه پشت رسشون."

می گوید: "خدای من، جدی جدی احمق و دغل بودیم. گیر داده بودیم 

به بکارت، تصورمون این بود که با سکس رس شوخی نداریم. فقط ببین، 

فکر می کردیم سکس همش همینه: پاره کردن یه غشاء. فک کنم مایکل 

هم اندازه ی تو احمق بود. کاتولیک بود، نه؟"

منی خواهم در مورد مایکل صحبت کنم. بیشرت در مورد دزموند کنجکاوم. 

خوار  را  مویرا  خواستگاران  بقیه ی  شیوه ی  دزموند  رفت؟  در  قرس  چطور 

می شمرد و از اینکه خودش را پیش من عزیز کند، اجتناب می کرد. مویرا 

از اولین قرار عاشقانه شان با رسدرد برگشت، مملو از رازداری ای که بی شک 

دزموند با لب هایی نیمه باز به آن قسمش داده بود. ما به شیوه ی موعظه 

کردنش، آن طور که دست هایش را محکم در هم می فرشد، انگار که وسط 

مراسم دعا باشد و بخواهد جلوی ایجاد وقفه در دعا را بگیرد، نخندیدیم. 

دزموند آخر آن سال کیپ تاون را ترک کرد و من هامن موقع ها با مایکل 

آشنا شدم.

شبی زیر درخت ازگیل، روی نیمکت نشسته بودیم، از میوه ی کوچک و 
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بی طعم درخت می خوردیم و هسته های براقش را پرت می کردیم آن طرف 

حصار. مویرا با انگشت روی پوشه ی روی پایش رضب گرفته بود.

با صدای غریبی گفت: "همه ی نامه ها اینجاس، تو فقط اینو بخون، مال 

امروزه."

به شاخه ای که درست باالی رسم بود، دست کشیدم. شاخه در تاریکی 

خش خشی کرد و ازگیل های بیش از حد رسیده تلپ تلپ روی زمین افتادند.

در خاطرم صفحات  و  بخونم."  اونو  نامه های  نیس  درست  "نه،  گفتم: 

خاطر  به  کلامت  که  مقدسی  عشق  عشق،  زدم.  ورق  را  مایکل  نامه های 

سپرده شده را به رقص روی کاغذ نامه ی خط کشی شده ای وا می داشت که 

بوی او را به خود گرفته بود. منی توانم، نباید اولین مردی که عاشقم شده 

را با کسی تقسیم کنم.

پرسیدم: "اوضاعش تو دوربان224 خوبه؟"

از  "آره، فک کنم هنوز خیلی دوست و رفیق اونجا داره. بالفاصله بعد 

امتحانای آخر سال می رم اونجا و شاید اونم برگرده کیپ تاون. بیا امتحان کنیم، 

ببینیم می تونیم دو تا هسته رو با هم تف کنیم که هم زمان بخوره به حصار."

این طور در تعطیالت بین ترم های تحصیلی سخت و جان فرسا، در تاریکی 

بودیم.  نشسته  تیره  برگ های  میان  روشن،  زرد  ازگیل های  با  درختی  زیر 

شاید آن شب مویرا ادای لهجه ی دوربانی دزموند را در آورده و منتظر بود 

که من هم دنباله ی این عادت ادا درآوردن دوستانه را بگیرم. بیهوده تالش 

می کنم متام آن شب را به خاطر بیاورم. منی توانم رشته های در هم پیچیده ی 

هامن  کنم.  جدا  هم  از  را  سپرده شده  خاطر  به  نامه های  یا  گفتگوی مان 

موقع بود که با لهجه ی دوربانی در مورد دوام و تقدس ازدواج از نقطه نظر 

مایکل، جواب مویرا را دادم؟

مویرا در حالی که صندلی را از پشت میز بیرون می آورد، آهی می کشد 

و می گوید: "آره، آره". بعد دوباره بر می گردد تا به قابلمه ی روی اجاق رسی 

بزند. گردنش به شکل ناجوری پیچ خورده و رباطش برجسته شده. چقدر 

Durban .224 شهری ساحلی در رشق آفریقای جنوبی.



204

کسی تو کیپ تاون گم منی شه

از آن شب زیر درخت ازگیل بزرگ تر شده ایم، و می دانم سوال کردن در 

مورد دزموند فایده ای ندارد.

به جایش می پرسم: "زندگی تو اینجا رو دوست داری؟"

"خوبه، اندازه ی بقیه ی چیزا."

"داشتم به خونه ی مادر و پدرت فکر می کردم. خونه ای که من توش 

به  جدیده.  خیلی  همه چیز  اینجا  بود.  دوست داشتنی  چقدر  می موندم. 

نظرت اینجا عجیب نیست؟"

"آخ فریدا، ولی ما هم خیلی جدیدیم، به ملکی شبیه این تعلق نداریم؟ 

واسه همینه  شاید  اطراف.  این  اومدن  رنگین پوستا  که  نیست  خیلی وقت 

سفید  می خواستیم  نوجوونی مون  دوران  همه ی  کن،  فک  که رسگردونیم. 

باشیم، حاال می خوایم آفریقایی اصیل باشیم. هیچ وقت نخواستیم خودمون 

باشیم و واسه همینه که رسگردونیم... اون ور این قاره، اون ور اقیانوس، حتی 

توی  بازیچه ی دستشونیم." مستقیم  واقع  در  تو مجلس سه گانه.225  اینجا 

چشم هایم نگاه می کند و می گوید: "از زندگی تو اینجا خیلی خوشم میاد."

تسلیم در برابر جوابش، با نوک انگشتانم روی میز رضب می گیرم، طوری 

که به نرمی می گوید: "منی خوام تو رو متهم کنم. یه موقعی منم دقیقن 

این حال،  با  کرد.  منی شد  دیگه ای  کار  چندان  می کردم.  رو  تو  کار  همین 

خوشحامل که اینجا می بینمت. امیدوارم فردا رو هم بتونی مبونی." برای یک 

لحظه رس انگشتانش شانه ام را می سوزاند.

وقت شام است. مویرا رسرسی تالش می کند تا میز را متیز کند، بعد از این 

همه آشفتگی شکست  خورده و تکه پارچه ای را به سمت من پرت می کند.

"وای خدا، امکان نداره تا ساعت هفت حارض بشم."

محکم  و  شیشه ها  در  برگرداندن  شستشو،  اضطراب،  دوار  حلقه ی  به 

Tricameral parliament .225 مجلس سه گانه، مطابق با قانون اساسی مصوب سال 1983، 

تشکیل شده بود. در این مجلس حزب ملی (که منایندگی سیاسی جمعیت سفید پوست را به عهده 

داشت) کامکان در قدرت بود، اما با اعطای حقوق اندکی به رنگین پوستان و هندی تبارها، برای هر 

کدام از این نژادها، یک اتاق سیاسی مجزا در نظر گرفته شده بودند و در عمل بازتولیدکننده ی نظام 

آپارتاید و ستم مبتنی بر نژاد بود. الزم به ذکر است که در این مجلس جمعیت سیاه پوست کامکان 

هیچ کرسی یا اتاقی نداشته و از متامی حقوق سیاسی محروم بودند.
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که  می شوم  کشیده  غذایی ای  مواد  روی  کابینت ها  در  بسنت  و  کردن شان 

مویرا  شد.  خواهند  فاسد  برود،  رساغ شان  کسی  اینکه  از  پیش  مدت ها 

که  است  بی فایده  واقعن  پس  بوده،  درمانده  آشپزخانه  کار  در  همیشه 

کیسه ی سیب زمینی را بلند و آن را وارسی کنم.

می گوید: "اَه، بچپونش اون تو" و با پایش ماهرانه کابینت نم گرفته ای 

را باز می کند. توی کابینت پر از تکه کهنه های بد بوست و رطوبت بیهوده 

دست و پا می زند تا از آنها بگریزد. در اینجا سیب زمینی ها جوانه خواهند 

زد و در نبود نور، اندامی رنگ پریده در خواهند آورند و در بهار آینده با 

فشار دِر این کابینت را، که صدای غژغژ می دهد، باز خواهند کرد.

عوض  در  منی گیرد؛  رسعت  رسسام آور  حرکات  این  با  آرامش  صدای 

از جا درمی رود، وز وز  باشد،  پاره شده  نواری که داخل دستگاه  همچون 

می کند و از اندام الغر و عضالنی او، که مثل فشنگ این طرف و آن طرف 

می رود، بیرون می زند.

تلویزیون هستند. قصد غذا خوردن ندارند، به  بچه ها در حال متاشای 

جز کوچکرتین شان که شکم گرد و قلمبه اش را به میز می مالد. ما ساکت 

می تونم  گشنمه.  واقعن  "گشنمه،  می کنیم:  گوش  بچه  به  و  می ایستیم 

همه چی رو بخورم." چشامن سیاهش از فکر موفقیت حقه ای که می خواهد 

می گوید:  و  می کشد  را  مادرش  دامن  مغرورانه  می زند،  برق  کند،  سوار 

"می شه رو پای تو بشینم؟" و پیشنهاد جایزه ای هم می دهد، "اگه رو پات 

بشینم، گشنه م می شه. واقعن می گم."

وقتی دزموند بطری رشابی پیش می کشد، چیزی در دهانم گر می گیرد و 

تصمیم می گیرم که حتی یک بار هم به چانه اش نگاه نکنم.

"دخرتا، یه چیزی براتون آوردم که باهاش جشن بگیرین؛ امشب می مونین 

مویرا  که  چهارشنبه ایه  اولین  این  می خورم  قسم  فریدا،  نه؟  دیگه،  خونه 

خونه مونده. هیچی، نه شورش ها، نه مریضی باعث منی شه که از جلسات 

روز چهارشنبه ش جا مبونه. حاال که جنبش برابری خواهی زنا تو استوا کم کم 

فرهنگ  به  نسبت  زنم  تعهد  مورد  در  من  که  ضایع س  خیلی  افتاده،  راه 
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جامعه ی سیاه پوستش سوءظن داشته باشم. کار ارزشمندیه، می دونی که، 

به یو دی اف226 وابسته س." رشابی که به رسعت آن را قورت می دهم، نوک 

انگشت های دست و پایم را به سوزش انداخته.

می پرسم: "اینجا با فمینیسم چه جوری برخورد شده؟"

لبخندی می زند و می گوید: "اوه، اینجا باید خودتو با رشایط تطبیق بدی 

که جون سامل در بربی. فایده ای نداره که بخوای به خاطرش مقاومت کنی، 

باید با زمانه حرکت کرد... ولی یه مشت ایده و نظر نگران کننده و نپخته 

هست در مورد... از این حرف های درهم برهم زنونه."

مویرا میان حرفش می دود: "در واقع گروه ما مسائل خیلی رضوری تری 

داره که بهش بپردازه."

دزموند می غرد: "مثلن؟"

"مثلن مسائل جمعیت غیر سفید پوست، باال بردن آگاهی." ولی دزموند 

از خودش صدای خرخری در می آورد و مویرا جهت بحث را عوض می کند: 

"به هر حال، شک دارم که ستم به زنان بین سفیدا تبدیل به مسئله شده 

باشه. یکی از کاربردای خدمتکار داشنت، الپوشونی کردن همین مسئله س."

برای  را متفکرانه تنگ می کنم. حقه ای  می گویم: "همم" و چشم هایم 

به  مستقیم  بعد  است.  متغیر  موفقیتش  میزان  که  بحث،  از  رفنت  طفره 

دزموند نگاه می کنم، طوری که دوباره گیالسم را پر کرده و پیشنهاد می کند 

به سالمتی جمع مان بنوشیم. این کار کمی کمرت از بحث در مورد خدمتکار 

داشنت مایه ی خجالت است. رشاب روی زبانم می ترشد و با بوی عود، بوی 

مراسم ازدواج و غسل تعمید که حرف های او در ذهنم زنده می کند، در هم 

می آمیزد.

دزموند رس همراهی دارد، قصد کرده که یاد ایام خوب گذشته، روزهای 

دهه ی شصت که دانشجوها روی پله های کافه تریا می نشستند و آفتاب به 

خود می کشیدند، را زنده کند. روزهای آرامش و ثبات، آهی می کشد. اسم 

UDF .226 جبهه ی دموکراتیک خلق، سازمانی ضدآپارتاید بود که از ائتالف بسیاری سازمان های 

اجتامعی، دانشجویی، کارگری و وابسته به کلیسا در سال 1983 و در اعرتاض به مجلس سه گانه 

شکل گرفت.
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هم دوره ای های مان را ردیف می کند. چهره ها تقال می کنند از خالل مهی 

که گذشته را پوشانده، شکل بگیرند، جلو می آیند و پس می نشینند. ریتا 

جانتیز227 تحت ماده ی قانونی مبارزه با تروریسم بازداشت شده. می پرسم: 
از جانتیزهای اهل النسدوان؟228

نگه  رو  ریتا  که  "احمقانه س  می گوید:  و  می پرد  حرف مان  میان  مویرا 

دارن. اون هیچی منی دونه؛ خیلی احساساتیه، و بی برو برگرد امنیت آدما 

رو به خطر می ندازه."

دزموند توضیح می دهد: "نه، از جانتیزهای اهل النسدوان نیست. مال 

اون شاخه از خانواده شونه که تو پورت الیزابت229 زندگی می کردن. بچه ی 

بزرگشون، سامی، یه سال قبل من از دانشکده ی علوم فارغ التحصیل شد."

او میزبان بی نقصی  ندارم. ولی  را  دیگر توان مشارکت در هیچ بحثی 

است. هیچ لحظه ای به سکوت منی گذرد. توضیح می دهد که برای باغچه 

چه برنامه ای دارد و در مقابل دانشم در مورد کاکتوس ها کرنش می کند. 

آنجا، جلوی حیاط تپه ی سنگی بزرگی خواهد بود با بیشرتین تنوع ممکن 

از کاکتوس های متفاوت. می گوید چه حیف که مویرا آن درختان وحشتناک 

به عهده خواهد گرفت،  را  باغچه  او مسئولیت  کاشته، ولی  باغچه  را در 

این طوری مویرا زمان فراغت بیشرتی خواهد داشت و اینکه آیا خرب دارم که 

مویرا دوباره برگشته رس کار؟

مویرا هیچ تالشی برای مشارکت در گفتگویی که این طور با پشتکار پی 

گرفته می شود، منی کند. در گوش بچه ی کوچکش که روی زانوی او نشسته 

پچ پچ کنان چیزی می گوید و از اینکه انگشتان کپل بچه سوراخ بینی او را 

بکاود، مامنعت می کند. ریز ریز می خندند، در گوشی حرف می زنند و مرزهای 

بردن  پیش  برای  مرا  کار  که  می کنند،  نشانه گذاری  را  صمیمیت شان  مدار 

مکامله راحت تر می کند. دزموند فقط یک بار به لکنت می افتد و چانه اش را 

می مالد، ولی من نگاهم را برمی گردانم و او به نرمی صحبت را به رشاب قرمز 

227. Rita Janties
228. Lansdowne
229. Port Elizabeth
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می کشاند. من مهامن بی نقصی هستم، شنونده ای که حرمت گوینده را نگاه 

می دارد. گرچه کوچک ترین عالقه ای به فرآیند تولید رشاب ندارم.

شام را که متام می کنیم، دزموند یک دفعه از جا می پرد. به اتاق نشیمن 

راه  به  را  موزیک  که  می کند  خاموش  را  تلویزیون  وقتی  و  بازمی گردد 

بیاندازد، بچه ها با صدای بلند به او اعرتاض می کنند. قطعه ای کالسیک و 

رسزنده، انگار او هم نیاز دارد خودش را احیا کند. بلندتر از صدای ترومبون 

فریاد می کشد: "مویی، بچه ها خسته ن، باید برن تو تخت. حواست باشه 

که فردا مدرسه دارن."

مویرا هم به فریاد جواب می دهد: "باشه." بعد با صدای آرامی می گوید: 

من  که  اون جور  همیشه  دزموند  ولی  بازه.  مدرسه  همیشه  "پنجشنبه ها 

دوست دارم، هوشیار و موقر نیست."

نیمکت  روی  و  می کند  بلند  پایش  روی  از  را  خواب  در  غرق  کودک 

می گذارد. پشت میز می نشینیم و آرنج هایامن را از بین ظرف های کثیف، 

به میز تکیه می دهیم.

می گوید: "رشابشو خیلی ارزون می خره؛ توی یه هتل سهام داره." توضیح 

اینکه  می شود،  گسرتده تر  روز به روز  مرشوب  تجارت  چطور  که  می دهد 

چند تا آدم متخصص و حرفه ای، کارشان را رها کرده و به تجار کله گنده ی 

مرشوب بدل شده اند.

"چرا به مرشوب فروشیا می گن هتل؟ کی تو اونا می مونه؟ معلومه که 

تو محله های رنگین پوست نشین هتل اقبالی نداره."

منی مونه.  توشون  کسی  مطمئنم  بدونم«.  »چه  می گفتیم  وقتا  "اینجور 

فک کنم وقتی می دونن که دارن از مصیبت بقیه پولدار می شن، یه اسم 

پر زرق و برق الزم دارن که روش بذارن. رشاب ارزون یعنی این که هر کی 

می تونه آخر هفته ها غم و غصه ش رو تو مرشوب غرق کنه، ملتم می گن 

مرشوبی  یه  بعدازظهرم  حاال  موعظه،  مراسم  می رن  صبح  شنبه  که  مردا 

بخورن دیگه. به خدا تنها مرد هوشیار و رسپایی که بعدازظهرهای شنبه 

و  مست  دم  از  همه  بقیه  مرشوب فروشیه.  صاحب  کنی،  پیدا  می تونی 
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پاتیلن، حاال یا با شلوار آویزون گوشه کنار خیابون ول می چرخن و الکی 

وقت می گذرونن یا جلوی تلویزیون روی صندلی راحتی ولو می شن. و همه 

بیارزه، مردیه که یکی دو بطری عرق  تنش  به  می دونیم مردی که رسش 

این بچه های سووتو230 تو سال 76 هجوم  رو رس بکشه. عجیب نیس که 

»شهبانوهای  این  بخوام  که  نه  میخونه ها.  و  مرشوب فروشی ها  به  بردن 

میخونه ها«231 که با بدبختی یه قرون، دوزار در میارنو با این رنگین پوستایی 

مقایسه کنم که به خودشون میگن »نخبه« و خونه های گنده دارن و سوار 

مرسدس می شن و دخرتاشونو می فرسنت اروپا که اونجا شوهر پیدا کنن. یا 

اونایی که خودشون رو به دولت فروخته  ن که بشینن تو مجلس..."

رسش را بلند می کند. "یا مسیح، منی دونم. بعضی وقتا خوشبینم و فکر 

این خونه  تو  می کنم ارزش جنگیدن داره، ولی بعضی وقتها هم همه چیز 

بی فایده به نظر میاد. راستش این رشاب باعث شده رسدرد بگیرم."

کثیف خیره می شوم که همین حاالست  به ظرف های  آنقدر رسسختانه 

که  نیمرو شده  تخم مرغ  دو  مثل  و  بیافتند  بیرون  کاسه  از  چشم هایم 

زردی شان رو به باال بیرون زده، به من خیره شوند. دستان مویرا را می گیرم.

با  و  می کنه."  خوب  رسدردو  فی الفور  که  بلدم  کلکی  یه  من  "ببین، 

شست و انگشت اشاره ام کنار شست دست ازهم بازشده اش را محکم فشار 

Soweto kids .230 شورش های سووتو، به مجموعه اعرتاضاتی اطالق می شود که از روز شانزده 

ژوئن سال 1976 توسط دانش آموزان مدارس سیاهپوست به راه افتاد. دلیل این شورش ها، اجرایی 

شدن قانونی بود که به موجب آن بعضی دروس مثل ریاضیات، هندسه و علوم اجتامعی به زبان 

آفریکانز و بقیه ی دروس به زبان انگلیسی تدریس می شد و عملن دیگر زبان های بومی را نادیده 

می گرفت (به جز در دروسی مانند علوم مذهبی و موسیقی). این اعرتاضات که مورد حامیت جنبش 

"آگاهی سیاه پوستان" بود، به شکل خشونت باری از طرف پلیس رسکوب شده و طبق آمار خود پلیس 

176 کشته بر جای گذاشت. گزارش های تاییدنشده از جانب مقامات رسمی، تعداد کشته شده ها را 

بالغ بر 700 تن می دانند.

جنوبی،  آفریقای  منجمله  بریتانیا،  مستعمره های  از  بسیاری  در   Shebeen Queens  .231

اینجا  در  که  کویین«  »شبین  می شدند.  نامیده  »شبین«  مجوز  بدون  و  غیرقانونی  میخانه های 

»شهبانوی میخانه« ترجمه شده، در آفریقا به زنانی گفته می شد که این میخانه ها را اداره می کرده 

و معمولن در آن مرشوبات الکلی دست ساز خود را می فروختند و یادآور نقش سنتی زنان در تولید 

الکل مرصفی بودند.
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رسدردت  چه جوری  می بینی  بده.  دستتم  یکی  اون  "می بینی؟  می دهم. 

می ره؟" همچون کودکی با حیرت به دستش که هنوز در دستان من است، 

خیره می شود.

در پشتی یک دفعه با رس و صدا باز می شود و تیلی232 در حالی که شی 

عجیب و غریبی را کف دستش نگه داشته، با عجله می آید تو. شیرینی ای 

به شکل قصیب.

بیاته،  نون  قرص  یه  نیس؟  قشنگ  ببینش،  "ببینش،  می گوید:  فریاد  به 

گذاشته بودمش بیرون برای پرنده ها، و اونا به این قشنگی با نوک کندنش."

قصیبی با رس و شکلی بی نقص و پوسته ای که چون شالوده در میانش 

گرفته. پرنده ای با نوکش آن را همچون مجسمه تراشیده. با ظرافت به آن 

نوک زده اند طوری که رویه اش به لطافت نان سفیدی است که با چاقوی 

دندانه دار ظریفی بریده شده باشد. با بی حالی به کودک و آنچه که یافته 

خیره می شویم و بعد می زنیم زیر خنده. موقع خندیدن اشک از چشامن 

مویرا جاری می شود. وقتی دوباره خودش را جمع و جور می کند، صدایش 

مگه  می کردی؟  کار  چی  بیرون  شب  "این وقت  است.  عبوس  و  خشک 

منی دونی ساعت دهه؟ کارول کجاس؟"

کارول در حالی که فریاد می کشد، به داخل خانه می پرد. "می دونی چی 

شده؟ دو تا مرد آفریقایی تو زمین بازی هسنت، زمین بازی ما، کیسه خوابای 

ما هم دستشونه. دو تا آدم بزرگ که تو اونا جا منی شن. بعد من رفتم به 

سوزی233 بگم ولی اون درو باز نکرد. از تو پنجره باهام حرف زد و گفت که 

وقت خوابه. ولی چند تا آدم دیگه هم تو اتاقش بودن. صداشونو شنیدم. 

سوزی نباید کیسه خواب منو بده به بقیه."

در طول این روایت پرهیجان کارول، مویرا مدام دستش را به طرف او 

تکان می دهد، تالش می کند با گذاشنت انگشت روی لبش به بچه بفهامند 

که باید ساکت شود.

232. Tillie
233. Susie
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نداری  اجازه  ششش.  خدا،  رضای  محض  "ششش،  می گوید:  زیرلبی 

این وقت شب بیرون خونه پرسه بزنی و اجازه هم نداری تو کارای سوزی 

دخالت کنی. می دونی که بعضی آدما مشکل اجازه ی عبور و مرور دارن و 

حرف زدن راجع به این چیزا خیلی احمقانه س. بابا اگه بفهمه که تا این وقت 

شب بیداری و داری اون بیرون شلوغ کاری می کنی، خیلی ناراحت می شه. 

تا جایی که می تونی  به نظرم بهرته بهش هیچی نگی، مطلقن هیچی، و 

آروم و بی رس و صدا بخزی تو تختت."

چند  می کند.  هدایت شان  اتاق  بیرون  به  و  می گیرد  را  بچه ها  دست 

با  را که روی نیمکت خوابیده،  تا بچه ی کوچک تر  دقیقه بعد برمی گردد 

خودش بربد. رشوع می کنم به متیز کردن میز و او، وقتی بازمی گردد، لبخند 

به لب دارد.

پاک  کرد.  اعتامد  بهشون  منی شه  سوزنی  رس  نه؟  ترسناکن،  ها  "بچه 

فراموششون کرده بودم و اونا هم هر کاری می کنن که نخوابن. ما بزرگرتا 

آرزومون اینه که رس یه ساعت درست و معقولی بریم بخوابیم و هیچ وقت 

هم منی تونیم... مسلمن وقتی بچه دار می شی، خواب برات می شه یه کاالی 

به  مستقیم  می خندد،  نه؟"  چیزا.  این  و همه ی  پاره پاره  خواب  ارزشمند. 

چشامنم نگاه می کند و می گوید: "هرگز منی تونم تصور کنم که تو با بچه ها 

کنار بیای."

دیده  آشپزخانه  در  رسهم بندی شده ای  نظم  شده.  متام  ظرف ها  شسنت 

اطراف  به  تحسین  با  آمده.  مویرا خوش  مذاق  به  وضوح  به  که  می شود 

آشپزخانه نگاهی می اندازد و خمیازه می کشد. "باید بریم بخوابیم، یاال، تو 

اول برو دستشویی. من در و پنجره ها رو می بندم. خوب بخوابی."

اتاق یکی از بچه ها را به من داده اند. کمی روی زمین می نشینم؛ روی این 

صندلی کوچک رنگ شده جا منی شوم، به موجودی عجیب و غریب در جهان 

لیلی پوتی کودک می مانم. با احتیاط لباس هایم را روی صندلی می گذارم. 

هوا آنچنان گرم نیست، ولی پنجره را باز می کنم. با لباس خوابم، کمی روی 
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تخت کوچک و پاکیزه دراز می کشم و سعی می کنم چیزی بخوانم. کلامت 

مقابل چشامنم می رقصند، پلک هایم سنگینی می کند و چشامنم می سوزد. 

ولی صرب می کنم. چشم هایم را به زور باز نگه می دارم و بید دیوانه ای را 

دنبال می کنم که دور چراغ کنار تخت می چرخد، چراغ شکل خرگوش است. 

رایحه ی  مسحور  کم کم  می خورد،  انگشتانم رس  میان  از  آرام  کتاب  وقتی 

یاسمن مچاله شده می شوم. در جهان کوچک این اتاق، کتاب با صدا روی 

زمین منی افتد. ولی دوباره از خواب می پرم. صرب می کنم.



سفری به گیفربگ
تو همیشه پدرت را بیشرت دوست داشتی.

حرف هایش با این جمله رشوع خواهد شد.

جعبه ی  به  است،  عجیب و غریبی  چیز  نشسته،  رویش  که  صندلی ای 

برای  جعبه ای  دارد.  هم  دسته ای  که  می ماند  نخراشیده ای  و  زمخت 

اسمش  از  که  آن طور  البته  که  کدو حلوایی،  مثل  سخت پوست  سبزیجات 

برمی آید، نرم و لطیف نیست.

به سمتش می روم تا پوستین پوست بزی را که دور شانه هایش پیچیده، 

صاف کنم. وقتی داشت تالش می کرد از روی صندلی بلند شود، پوستین از 

رس شانه اش رُس خورده بود. خودم را برای غرش حاکی از انزجارش آماده 

می کنم. ولی نه، شاید نفسش تنگ تر از آن است که بتواند به کلامت وزن 

الزم را ببخشد. نه، احتاملن بیشرت ترجیح می دهد خودش را از رش حضور 

زهرآگین من خالص کند. ولی صندلی بسیار کوتاه است و دستان چروکیده 

که  ندارند  قدرت  آنقدر  آرمیده،  صندلی  دسته های  روی  که  پُر گره اش  و 

بدنش را به آرامی و با وقار از جا بلند کنند. (عمه سیسی، لب گزیده و 

گفته بود: "منی خواد تو رو ببینه")
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صدای  که  بازدم هاست  و  هجاها  از  هامهنگی  اعجاز  خودش  کلامِت 

فش فش بریده بریده ای تولید می کند. "اینو وردار. دارم از گرما خفه می شم. 

قبلن به اندازه ی کافی سعی کردی منو بکشی". پیش از آنکه متوجه شوم 

زمین  به  را  آن  می افتد،  و  می خورد  رس  صندلی  پشت  از  دارد  پوستین 

می اندازم.

هرگز فکر نکرده ام اینکه نخواهد مرا ببیند، غیر منطقی است. غیر منطقی، 

آفتاب  زیر  اینجا،  اگر گرمش است، چرا  پافشاری من است. ولی  ارصار و 

غروب نشسته؟ صندلی اش حدود بیست یارد از خانه فاصله دارد و آن سوی 

نیم حلقه ی نی جاروهایی قرار گرفته که همچون تصویری اکسپرسیونیستی 

که  جایی  ایستاده ام،  من  که  آن جایی  از  می خورند.  تکان  تکان  به شدت 

پیش بینی کرده بودم از آنجا، از طریق در پشتی وارد خانه شوم، او شبیه 

به چیدمان نقاشی شده ای تک و تنها در دشت به نظر می رسد. خانه اش در 

دورترین کنج این مکان واقع شده. پشت رسش دو قله از میان رشته کوه 

ماتسیکاما234 بیرون زده و آن را دو پاره کرده اند، طوری که رسش در شکاف 

بین این دو قله جای گرفته.

نشسنت روی صندلی اش بدون پوستین سخت است. حتمن چوب صندلی 

در قسمت تحتانی کمرش فرو می رود و او مجبور است به جلو خم شود 

و مدام بجنبد. برای یک لحظه، نگاه مان تصادفن با هم تالقی می کند، ولی 

او فورن چشم هایش را می بندد، و من تصویر سال ها پیش آن چشم ها را 

می درخشیدند،  زغال  همچون  سیاه  چشامن  آن  قدیم ها،  می کنم.  تجسم 

پوست اطراف چشامنش تا روی گونه های برجسته اش، سفت و کشیده بود. 

چشامنش به دو شکاف باریک می مانست، آنقدر باریک که مجبور می شد 

کاملن از هم بازشان کند و در حالی که به موهای سیاه روغن زده اش دست 

می کشید، همچون خرگوشی وحشت زده و مسحور به آینه زل می زد.

به زاری می گفت: "اگر فقط چشم هام درشت تر بود، خیلی خوشگل بودم، 

واقعن خوشگل". و با خنده ی فروخورده ای ادامه می داد: "یه شاهزاده خانم".

234. Matsikamma Range
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بعد به طرف من می چرخید و می گفت: "بچه ی بیچاره. یه دخرت بدون 

خوشگلی چی کار می تونه بکنه؟ کی تو رو می گیره؟ باید به دماغت گیره 

ببندیم".

و بعد وقتی با حالتی حاکی از قدردانی روی دماغ رسباال و خاص خودش 

دست می کشید، هالل ناخن های همچون مروارید انگشتان قهوه ای رنگش 

می درخشید. آن روزها، روزهایی بود که شستشوی ماهیانه ی مو در خانه ی 

آبی  از  پر  قابلمه های  قل قل  صدای  آشپزخانه  می شد.  انجام  قدیمی مان 

عذاب  و  زجر  بعد  و  می زدند،  تنه  یکدیگر  به  اجاق  روی  که  می داد  را 

وحشتناک شانه، وقتی که او با جدیت یک کاوش گر از میان موهای درهِم 

گره خورده ای که به گیاهان زیررست می مانست، راهی باز می کرد و عزم آن 

داشت که به طره های ابریشمین دست یابد. موهای سیاه و تحسین برانگیز 

مواج و براق خودش موقع خشک شدن هامنطوری می ماند که باید مباند. 

مادر.

حاال موهای تنکش را عقب کشیده، ُشل و ول بافته و گیس بافته را با 

سنجاق پشت رسش گوجه ای بسته. پیراهنش از آن پیراهن های آستین پفی 

محبوب  لباس های  که  می افتد  یادم  و  شده  مد  فصل  این  که  است 

از  گاهی،  چند  از  هر  می دارد.  نگاه  صندوق  یک  در  را  نفتالین زده اش 

یکی شان پرده برداری می کرد، انگار که ُمدهای مدفون شده در کمدی خاک 

مد  به  فروتنانه  احرتامی  و ضمن  آمده اند  بیرون  پاورچین پاورچین  گرفته 

اصیل روز، خودی نشان می دادند. چندوقت است که اینجا، با این پیراهن 

و دامنی که با آن جور درمنی آید، در هاله ای از عصبانیت نشسته؟

می گوید:  است،  بسته  هنوز  که  چشامنی  با  بعد  و  می کند  رسفه 

"جوشونده ی گیاهی235 توی پارچ لعابی روی اجاقه. یه فنجون برام بیار."

نه یک کلمه خواهش می کند و نه بی تردید بعدش تشکر. وظایف دخرت 

را باید همیشه به او یادآوری کرد. پیروزی اش در این است: اینکه اول او 

حرف بزند و دستوری صادر کند.

235. Jantjie Bêrend
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تفاله ی دم کرده را با یک چنگال نگه می دارم و جوشانده ای که رنگش به 

زردی می زند را در فنجان می ریزم. پیش بینی نکرده بودم که دستش را برای 

گرفنت نوشیدنی جلو می آورد، برای همین بیش از حد به او نزدیک می شوم، 

فنجان در دستم تکان می خورد و دمنوش توی نعلبکی می ریزد. زمین رسخ 

و خشک حریصانه پذیرای عصاره ای می شود که روی آن می پاشد و رنگ 

خون تازه به خود می گیرد.

"مثل پدرت دست و پاچلفتی هستی. البته که اونم هیچ وقت یاد نگرفت 

واسه  نعلبکی،  تو  می ریختش  همیشه  بنوشه.  چیزی  فنجون  با  چطور 

اینه  واسه  می مونه.  ناودون  مثل  شنتون ها  همه ی  پایینی  لب  که  همینه 

نعلبکی هورت می کشن. همه شون دهاتی236  تو  از  رو  نوشیدنی شون  که 

ساخنت  موقع  انگلیسی  سفال گرهای  می خورد  قسم  پدربزرگم  بدبخنت. 

فنجون، نعبلکی رو بهش می چسبوندن که صدای هورت کشیدن بوئرها رو 

نشنون. آره، پدربزرگم یه چیزایی رسش می شد. بعد بابابزرگ شنتون تو به 

خودش اجازه می داد که منو دخرته ی گریکوا237 صدا کنه."

با یادآوری این شکوه های قدیمی، شکوه هایی که من هیچ تسکین تازه ای 

برای شان ندارم، دهانش چروک می خورد. به جایش دسته گل پروتئا238 که با 

کوله پشتی ام کنار دیوار انداخته بودم را برمی دارم. گل ها را به او می دهم 

و از خودم تعجب می کنم که چطور وقتی عمه سیسی در فرودگاه گل ها را 

به من داد، انزجارم را پنهان کردم.

"به آفریقای جنوبی، خانه ات، خوش آمدی". شکوفه های گل پروتئا را، 

که مناد ملی کشور هستند، مهربان و خودمانی میان دستان من گذاشت و 

بعد هم زمان به سمت بقیه چرخید، نیم حلقه ای از افراد فامیل که داشتند 

به ما نزدیک می شدند، و گفت: "این گل از طرف همه ی ماست. می بینی 

که همه برای دیدن این دخرتک شیطون اینجان".

موی  و  بزرگ  شکم  حاال  که  عمو  کوچکرتین  چهره ی  آوردن  جا  به  با 

Boerjongens .236 در لغت به معنای مرد/فرزند دهقان است

Griqua .237 ر.ک. به زیرنویس شامره ی 19.

238. Protea
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خاکسرتی داشت، ناشیانه بانگ زدم: "و اِدی239"

عمه سیسی به رسزنش گفت: "وای خدا نه! باهاش تیله بازی که منی کردی. 

این رسم و رسوم بی ادبانه ی خارجیا رو اینجا نیار. این عمو اِدی توئه" و 

بعد اضافه کرد: "و تو اِدی، برو همه ی بچه ها رو پیدا کن. مثل جوجه دارن 

این ور و اون ور می دون".

دخرتبچه ی کوچکی در حالی که دامن عمه سیسی را می کشید، پرسید: 

"می شه این خاله جدیده با ماشین ما بیاد؟"

"نخیر. احمق نباش، با من میاد و بعد همه میان خونه ی من که یه چیز 

خوشمزه بخوریم. مامانت با خودش روتی240 آورده؟"

زبر  گل های  از  یکی  همین حین  در  اما  کشیدم،  دخرتک  رس  به  دستی 

پروتئا که سلفون پیچیده شده دور دسته گل را سوراخ کرده بود، گونه اش 

را خراشیده بود و دخرتک طوری که انگار دلش برای خودش سوخته باشد، 

داشت گونه اش را می مالید.

عمه سیسی گفت: "حاال بیا چمدوناتو تحویل بگیر"، و بعد در مدتی که 

منتظر چمدان ها بودیم، توضیح داد: "می دونی، مادرت بیوه زن خنده داری 

شده. نخواست بیاد فرودگاه و من بهش توضیح دادم که همه ی خانواده 

باید اونجا باشن. دیگه منی خواد هیچ کاری با ما داشته باشه. نپرس چرا، 

همین جوری بی خود و بی جهت به ما پشت کرد. حرف منی زنه، حاال قبلن 

هم خیلی حرفی منی زد، ولی عدل تو مراسم تدفین پدرت گفت -حیف که 

نتونستی به موقع خودتو برسونی- حاال خالصه، تو مراسم گفت »االن دیگه 

همه تون می تونین منو تنها بذارین«، وقتی داداش دنی241 بهش گفت »آخه 

خواهر، این چه حرفیه که می زنی، همه ی ما سوگواریم و پروردگار خودش 

می دونه کی رو بربه و کی رو نه«، واقعن منی تونی تصور کنی چی جواب 

داد"... عمه نگاه پُر سوء ظنی به رس تا پای من انداخت، انگار که حسابی 

برانداز کردن من توضیح و توجیهی به دست می دهد... "نه گذاشت و نه 

239. Eddie
240. ر.ک. به زیرنویس شامره ی 104.

241. Boeta Danie
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برداشت، برگشت گفت »دنی«، داداشش رو جا انداخت و جلوی اون همه 

آدم گفت... منی دونم چه جوری بگم، چون مادرت همیشه تو قلب من جا 

داشت، چه دخرت دوست داشتنی و خجالتی ای بود..."

حرف عمه را قطع کردم: "واقعن؟" منی توانستم تصور کنم کسی مادرم 

را خجالتی توصیف کند.

به  پدرت  یادمه وقتی  لیدی واقعی.  یه  بود.  آره. خیلی خجالتی  "وای، 

خونه نامه نوشت که برای عروسی اجازه بگیره، ما خیلی نگران شدیم. یه 

دخرت گریکوا، می دونی دیگه، وقتی دست مادرتو گرفت و اُورد، حسابی جا 

انگلیسی حرف می زد و حرکات و سکناتش خوب  اینقدر خوب  خوردیم. 

بود که نگو".

دوباره نگاهی به من انداخت و تحریک شد چیزی در پرانتز به حرف هایش 

بلند  رسهمی های  اینجا  می گیرم.  برات  خوشگل  رسهمی  "یه  کند:  اضافه 

قشنگی پیدا می شه، باعث می شه خط باسنت سفت و خوب وایسه. باید 

به خودت برسی باباجون؛ بخوای اینجوری بگردی که شوهر پیدا منی کنی".

داستانی که تعریف می کرد را پاک فراموش کرده بود، خم شد تا برچسب 

رنگ و وارنگ چمدانی که روی ریل در حال حرکت تکان تکان می خورد، را 

نگاه کند.

گفتم: "این مال من نیست".

ه.ج.  خانم  نوشته  روش  می بینم  دارم،  "چشم  گفت:  کنایه  و  نیش  با 

گرونه والد"242، بعد هامن طور که چمدان را رها می کرد که تلوتلو خوران به 

حرکتش ادامه دهد، با لحنی تحسین آمیز گفت: "ولی این چمدون یه چیز 

دیگه بود. خیلی قشنگ بود. هیچ اشکالی نداره که آدم چیزای قشنگ رو 

آپارتاید  از  فرودگاه خربی  تو  دیگه  و  من خجالت منی کشم  کنه.  تحسین 

حساب  بوئرا  از  هنوز  و  بودی  آب  اون ور  مدت  این  همه ی  تو  نیست. 

می بری". و رسش را با حالتی رسزنش آمیز تکان داد.

اعالم کردم: "باید برم دستشویی".

242. Mev. H.J.Groenewald
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"باشه. باهات میام".

صدای حرف زدنش از توالت بغلی بلندتر از رشرش ادرار فراوانش روی 

دیواره ی سنگی توالت به گوش می رسید و ناکامی من در تولید حتی یک 

قطره ادرار را در خود غرق می کرد.

یاد  اما  نیست  بلغور ذرت پختم. حاال شاهکار هم  لوبیا و  قابلمه  "یه 

بلغور-لوبیا".243  می گفتیم  غذا  این  به  مزرعه  تو  می ندازدت.  خونه تون 

صدای خنده ی زالل و نوستالژیکش از میان کاسه ی توالت به ارتعاش درآمد.

فریاد زدم: "آره. خنده داره، ولی من می تونستم بوی لوبیا و بلغوری که 

انگاری حتا از پِس دود بنزین خیابونای لندن به مشام می رسید رو حس 

کنم".

زود  یا  رسیدن  دیر  نگران  حالی که  در  چطور  که  کردم  فکر  این  به 

رسیدن هستی، در طول خیابان ها راه می روی، یا وقتی که بینی ات از بوی 

آزاردهنده ای ناگهان در هم فرشده می شود، فکر می کنی کجا نهار بخوری، 

پاهایت تو را به جای بسیار خاصی می کشند و نیروی رایحه ی غذا روشنایی 

پیراهن آویزان روی دیوار  را به خاطرت می آورد که چین های  آن روزی 

او  می پیچید،  در هم  اضطراب  با  تو  دستان  و  بود  پوشانده  را  آن  آجری، 

دوست من است؟ حقیقنت دوست من است؟

در همین حال عمه سیسی داشت در این مورد که لندن چقدر نفرت انگیز 

است، پرچانگی می کرد. این که لندن جای وحشتناکی است که در آن مردم 

زیر پل می خوابند، روی خودشان روزنامه می کشند و هر روز صبح فضله ی 

که  است  خنده دار  این که  می کنند.  پاک  پیشانی شان  روی  از  را  کبوترها 

اروپایی ها چطور توانسته اند تا این حد نزول کنند. و این که رنگین پوستانی 

که از هند غربی244 می آیند، فقط در خیابان ها دعوا می کنند، همدیگر را 

می کشند و هنوز دوکی های محلی خودشان را رس می کنند. واقعن، انگار 

در لندن آرایش گر پیدا منی شود. عمه سیسی همه ی این ها را در تلویزیون 

243. Stamp-en-stoot
West Indies .244 منطقه ای واقع در شامل اقیانوس آتالنتیک و دریای کاراییب.
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دیده بود. از الی در کفش های ورنی اش را می دیدم که زیر فشار و تالش 

برای چپاندن گوشت تنش در گنی که پوشیده بود، مدام جا به جا می شود.

"شورش ها رو تلویزیون آفریقا نشون داد؟"

"آخ! االن بحث سیاسی راه ننداز". خندید و ادامه داد: "ولی می دونی 

چیه؟ یه تلویزیون جدید گرفتم".

هم زمان با هم در توالت ها را گشودیم و بعد جریان تند آب شیری که او 

باز کرده بود، مرا به عقب راند. "آره، مراسم پدرت ماجرایی بود".

"مامان چی گفت؟"

"ای بابا، نباید حرفاشو جدی بگیری. من همیشه می گم که نصف مواقع 

مردم منی دونن چی دارن می گن و خون خونو می کشه، پس تو فقط انجام 

وظیفه کن".

انجام وظیفه دقیقن اون چیزیه که من به خاطرش  "حتمن عمه جون. 

اینجام". به ندرت از این اقبال برخوردارم که به خانواده ام حقیقت را بگویم.

پافشاری کردم: "خب چی گفت؟"

"گفت که منی خواد تو رو ببینه. که به اندازه ی کافی براش دردرس درست 

کردی و الزم نیست به خودت زحمت بدی و برای دیدنش این همه راه بری 

تا ناماکاولند. منم گفتم »آره هانا،245 دخرت آدم نباید اینجوری رفتار کنه ولی 

االن جاش پیش توئه«". لبش را گزید و ادامه داد: "نباید به این حرفا توجه 

کنی. منی خواستم یه کلمه ش رو برات تعریف کنم، ولی خودت پرسیدی... 

نگران نباش باباجون، منم باهات میام. فردا با ماشین می ریم".

"منظورم این بود که به عمو دنی چی گفت؟"

"ها. بهش گفت »دنی«، »داداش« رو توی قربستون، جلوی اون همه آدم 

جا انداخت و گفت »اون حاال مرده و من دیگه خواهر شام نیستم، پس 

امیدوارم شام شنتون ها منو به حال خودم بذارین.« واال آدم منی دونه چی 

کار کنه."

و  مهربون  خیلی  ما  با  همیشه  که  "می دونی  گفت:  و  کرد  اخمی 

245. Hannah
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مگر  منی فهمم،  واقعن  دوست داشتنی ای،  آدم  چه  بود،  خوش برخورد 

این که..." با دست رضبه ی آرامی به گیج گاهش زد و ادامه داد: "مگر این که 

مرگ پدرت مغزشو از کار انداخته باشه. آره". آهی کشید و در حالی که من 

از در  ادامه داد: "وقتی می باره  از روی ریل برمی داشتم،  را  کوله پشتی ام 

و دیوار می باره؛ ولی در ضمن تو دل هر نکبتی یه نعمتی ام خوابیده"، و 

بدین ترتیب دست در انبان موعظه اش برد و سخاومتندانه آن  را میان حلقه ی 

بستگانی که شش دنگ حواسشان پیش ما بود، تقسیم کرد و خطابه اش را 

این طور پایان داد: "جوونا باید این حرفا رو آویزه ی گوششون کنن."

اندازه ی این لحظه که عمیقن به کالله ی کُرکی گل های پورتئای  هرگز به 

آرمیده روی دامنش خیره شده، آرام و مسلط به خود به نظر نرسیده است. 

بعد گل ها را که هنوز نایلون دورشان باز نشده، برمی دارد و برعکس مثل 

دسته جارو به صندلی تکیه می دهد. دستش را به قسمت تحتانی کمرش، 

جایی که چوب صندلی در آن فرو می رود، می رساند.

"می خوای برات یه صندلی راحت تر بیارم؟ یه دونه صندلی حصیری کنار 

اجاق هست که این جوری به کمرت فشار منیاره".

دور  دارد مضطربانه  که چلچله ای   جایی  شیروانی،  لبه ی  روی  نگاهش 

می زند، ثابت می ماند.

با سامجت ادامه می دهم: "البته صندلی حصیری روی شن رسخ و بین 

بوته های خار، به اندازه ی این یکی قشنگ منی شه".

نه ی کوتاه و رسیعی می گوید اما بعد پوست شل و ول دور چشم هایش 

با خنده ای فرو خورده چین می خورد و ماهرانه خودش را از روی صندلی 

بلند می کند.

صندلی  تو.  بریم  باید  می شه،  رسد  داره  هوا  اما  منی شه،  قشنگ  "نه، 

هم باید بره تو ایوون" و انگشتان فرمان دهنده اش به جایی نزدیک گلدان 

بزرگ شمعدانی اشاره می کنند. صندلی سنگین و حمل آن بدون کبود کردن 

ساق هایم غیرممکن است. در طول راه تا رسیدن به محوطه ی صیقل نخورده  
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گرفنت صندلی مشخص  قرار  که محل همیشگی  ایوان، جایی  و رسخ رنگ 

است، تقال می کنم و از ژست های اغراق شده ی او انگشت به دهان می مانم.

با جدیت در آشپزخانه این طرف و آن طرف می رود، از توی قفسه ها و روی 

اجاق قابلمه های غذایی که تقرینب آماده شده اند، را بیرون می آورد. فقط پاک 

کردن نخود فرنگی ها مانده، اما به من اجازه ی کمک کردن منی دهد.

"پس همه شون اومده بودن فرودگاه؟"

واقعن  رو  بعضی ها  همه،  نکنم  "فکر  می دهم:  جواب  محتاطانه 

منی شناختم، تا جایی که می دونم از در  و  همسایه ها بودن".

"نه، بعد از این همه سال دیگه آدما رو منی شناسی، فکر نکنم جوون ترها 

تو  زدن  پرسه  جای  نبودن.  اونجا  جوونا  احتاملن  ولی  بشناسی؛  اصال  رو 

بهشون  راجع  هیچی  سیسی ت  عمه  البد  دارن.  بهرتی  کارای  فرودگاها، 

نگفته... هتی246 و چریل247 و کلینت،248 بچه ی  ویلی،249 اینا می رن جلسه های 

می کنن.  بازی  آتیش  با  دارن  یو دی اف250 هسنت.  عضو  سیاسی، همه شون 

هیچ ارزشی برای پولی که پدر  و  مادراشون با جون کندن و فداکاری دادن 

تا اینا درس بخونن، قائل نیسنت".

بافته های  من  که  وقتی  دارد،  را  دور  سالیان  شبح مانند  طنین  کلامتش 

معده ام  توی  از  گناه  ترش  و طعم  فرو می کردم  توی گوش هایم  را  مویم 

می جوشید و تا گلویم باال می آمد. آب دهانم را قورت می دهم، به کابینت 

تکیه می کنم و با لحنی استهزاء آمیز می گویم: "چه رسمایه گذاری اشتباهی 

رو این بچه ها شده. نه بازگشت رسمایه ای در کاره، نه بهره ی مرکبی، نه 

که  می کنی  فکر  احتاملن  تو  باشه.  قدرشناسی  نشون  که  سیاهی  پول  یه 

قدرشناسی بچه ها با میزان فداکاری پدر  و  مادرشون نسبت عکس داره. من 

اما منی فهمم چرا آدما باید بچه بیارن".

246. Hettiy
247. Cheryl
248. Clint
249. Willie

250. ر.ک. به زیرنویس شامره ی 226.
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به  حالی که  در  می کند،  پشت  اجاق  به  و  برمی گردد  من  سمت  به 

دسته های قابلمه چنگ زده، به آرامی و با صدایی هم نوا با بخار برخاسته 

از قابلمه، حقیقت را بیرون می ریزد: "وقتی تو رو به زبون انگلیسی بزرگ 

می کردم، مادرم بهم گفت که دارم اشتباه می کنم. می گفت آدما فقط برای 

انگلیسی حرف می زنن، برای بی احرتامی  بی احرتامی کردن به بزرگرتاشون 

داری  االن  تو  که  کاریه  همون  دقیقن  این  و  اطرافیانت.  و  تو  به  کردن 

می کنی. حاال داری از همون زبونی که خودمو کشتم تا یاد بگیری، علیه 

خودم استفاده می کنی. بدون ذره ای احرتام! از انگلیسی ت مثل یه منجنیق 

استفاده می کنی!"

نگران مچ دست هایش هستم، اما او دوباره قابلمه را روی اجاق می گذارد، 

هنوز پشتش به اجاق است. این دعوا را کش نخواهم داد. سال های سال 

میان فهم یکدیگر و شکست در فهم یکدیگر رفته ایم و آمده ایم و من، آن 

کالیبان همیشه تقصیرکارم. در حالی که محتویات سنگین قابلمه را به کندی 

هم می زند، می گویم: "داستان هام ماه دیگه منترش می شه، یعنی کتابش 

چاپ می شه".

روی صندلی حصیری اش می افتد و در آن فرو می رود، صورتش از خشم 

و بخار غذا رسخ شده.

فریاد می زند: "داستان؟ به اونا می گی داستان؟ حتی یه لحظه هم وقت 

رصف خاله زنکی های این شکلی منی کنم. مهمالت خسته کننده ای که توشون 

هیچ اتفاقی منی افته، مگر... مگر..." و این حرف هایی که منی توان به زبان 

آورد است که باعث می شود چشم هایش را برای لحظه ای ببندد. بعد کمی 

آرام تر می گوید: "چریل دو سه تا از مجله ها رو از یوبورگ251 برام فرستاد. 

مایه ی رسواییه. فقط خدا رو شکر که کتاب تو کیپ تاون نیس. البته منی شه 

به این چریل هم اعتامد کرد که جایی حرفی نزنه".

"ولی اونا فقط داستانن، ساختگی ان، همه می دونن که واقعی نیست، 

که حقیقت نداره".

251. Joburg
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من  وقتی  کردی.  استفاده  واقعی  چیزای  از  قصه هات  توی  تو  "ولی 

بقیه  بدم،  تشخیص  تو  قصه های  تو  رو  واقعی  آدم های  و  جاها  می تونم 

هم می تونن، و اگه قراره اینقدر احمق و بی مسئولیت باشی، چرا جرات 

گفنت متام حقیقت رو نداری؟ ازم بخواه تا برات قصه های واقعی با یه پایان 

تر و متیز تعریف کنم، این جوری مجبور نیستی تو قصه ت بگی که من ُمردم. 

از جایی که توش به  از آدما،  اینجا گذشته، چی می دونی؟  از چیزایی که 

دنیا اومدی؟ از نیاکانت که تو این تپه ها رسگردون بودن؟ تو اینجا رو ترک 

کردی. یادت هست؟"

رسش را پایین می اندازد و حاال دیگر صدایش به سختی شنیده می شود.

بچه ی  کشنت  که  زدی  فریاد  دنیا  به  رو  نوشتی،  مادرت  دامن  زیر  "از 

بارها منو  بارها و  هنوزمتولدنشده ای که بنده ی خداست، کار خوبیه! تو 

کشتی، پس دیگه الزم نبود وامنود کنی که ُمردم. آدما هیچ وقت استفاده 

نجیبانه ای هم از درسی که خوندن می کنن؟"

روی صندلی اش فرو می افتد و بوی غذای در حال سوخنت را نادیده می گیرد، 

من به داد سیب زمینی ها می رسم و روی گوشت کمی روغن می مامل.

فردا روز طاقت فرساییه.  بخوریم.  "باید غذا  و می گوید:  آهی می کشد 

دیشب خونه ی سیسی شام چی خوردین؟"

خوردن  غذا  موقع  لوبیا-بلغور.  و  شیرین  سیب زمینی  "بوبوتی،252 

تلویزیون هم متاشا می کردن، واسه همین تقرینب همه ی هندونه ها رو من 

تنهایی خوردم".

از جا می پرد تا قاشق چوبی را از دستم بگیرد. در سکوت گوشت گوسفند 

و خوراک لوبیا253 می خوریم، تا وقتی که او تعریف می کند توانسته چند 

صدایش  در  دهم  تشخیص  منی توانم  کند.  ذخیره  کاکتوس  میوه ی  دانه 

با  آمدن  کنار  توانایی  از  حاصل  غرور  یا  می شود  احساس  تلخی  رگه های 

سختی ها. با استفاده از برگ کرچک میوه ی کاکتوس را از آفتاب دور نگه 

Bobotie .252 غذایی تهیه شده از گوشت چرخ کرده و تخم مرغ.

253. Sousboontjies
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داشته و روند رسیدن میوه ها را کند کرده بوده. میوه ها روی برآمدگی های 

تیغه های بزرگ و سیخ سیخ کرچک به کاله های شل و وارفته  می مانند. با 

سوزاننده ای  شیرینی  است،  زمین سوخته  رنگ  به  میوه  گوشت  حال  این 

شبیه  دانه های  فقط  طوری که  می شود،  آب  دهان  در  رسعت  به  و  دارد 

که  کرده ام  فراموش  می چرخند.  دهانم  در  که  می ماند  باقی  سنگریزه اش 

چطور باید بی آن که خارهای نامرئی میوه دستانم را سوراخ کنند، پوستش 

را بگیرم.

مامان غذا خوردن مرا متاشا می کند. چاقو و چنگال خودش مدت هاست 

آرام و موقر روی بشقابی شیشه ای که رنگ سفید ماتی دارد، قرار گرفته. به 

آرامی با انگشت روی رزهای صورتی لبه ی رومیزی رضبه می زند و من به 

یاد می آورم که چقدر با امساک غذا می خورد.
با صدای بلند اعالم می کند: "فردا می ریم گیفربگ"254

دانه های میوه ی توی دهانم را فرو می دهم و او مضطربانه می پرسد: 

"تو می تونی رانندگی کنی، مگه نه؟" به من چشم دوخته و آماده ی جواب 

دادن به هر دروغی است که بخواهد نقشه هایش را نقش بر آب کند و من 

خسته و درمانده به پرواز طوالنی و آن ماشین سواری در گرمای وحشتناک 

از کیپ تاون تا به اینجا فکر می کنم.

با  خونه  توی  رو  روز  متام  دارم  دوست  من  بریم؟  پنجشنبه  "منی شه 

کرکره های بسته بگذرونم و کیپتایمز255 بخونم".

"به اندازه ی کافی برای این کار وقت داری. نه! باید فردا بریم. پدرت به 

من قول داده بود، سال های سال پیش قولشو داده بود، ولی فکر کنم از 

مسیر کوهستانی ش می ترسید. مردا زیر بار این جور چیزا منی رن، مثلن ترس 

از رانندگی تو کوهستان، ولی به منم رانندگی یاد نداد. همیشه می گفت 

قفسه ی سینه م واسه این کار خوب نیست. انگار که الزمه آدم واسه رانندگی 

کردن ریه های خوبی داشته باشه".

Giefberge .254 کوهی واقع در استان کیپ غربی.

Cape Times .255 روزنامه ی انگلیسی زبان کیپ تاون که هر صبح منترش می شود.
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"تو این گرما؟"

در حالی که بازویم را می گیرد، می گوید: "احمق نباش بچه، االن پاییزه و 

کوهستان خنکه. بیا"، و از توی ایوان با رس انگشت مسیر خطی در طول 

می کند.  دنبال  را  کوه  روی  عمیق  اولین چین های  تا  ماتسیکاما  رشته کوه 

آبکند،  اون  تو  یه کم عقب نشسته؟ همونجا  "اونجا رو می بینی که کوه 

راهش از اونجا می ره باال".

شیب مالیم کوه ماسکام256 در نیمه ی راه متوقف شده، بعد قله ی صاف و 

مسطح عمود بر آن به آسامن ارغوانی رنگ رسیده. منی توانم مردان کوچکی 

که با گیره و طناب به سطح صاف و عمودی آن آویزان می شوند را تصور کنم.

"می گن اونجا تو کوه گل پروتئا هست".

به مخالفت می گویم: "نه، اونجا خیلی خشکه. فقط تو کیپ پنینسوال257 

می شه پروتئا پیدا کرد".

با لحنی تحقیرآمیز می گوید: "مزخرفه. تو هیچی راجع به اینجا منی دونی".

"آخ، این کشور برام هیچ اهمیتی نداره. ازش متنفرم".

مرا به رختخواب می فرستد. پرده را به روی ستاره های بزرگی که در شب 

می سوزند، می کشم.

توصیه می کند: "چراغ رو روشن نذار. شب اینجا پر از پشه می شه".

خواب باغی انگلیسی در زمستان را می بینم که در آن برف تُُنک همچون 

وقتی  است.  شده  پاشیده  مرده  درختچه های  تنه ی  روی  حرشه کش  گرد 

کهنه های  و  می کند  حرکت  شسته شده اش  رخت های  میان  در  همسایه ام 

از پس حصار چوبی نور خیره کننده ی قرمزی  بند جدا می کند،  از  را  متیز 

می بینم. می خواهم به او بگویم که برف می آید، که دارد وقتش را تلف 

می کند ولی تخته های چوبی به هم چسبیده اند و من منی توانم به او که 

دامن قرمزی به تن دارد، برسم. با این فکر که شاید در باغ او برف منی بارد، 

خودم را آرام می کنم.

256. Maskam
Cape Peninsula .257 شبه جزیره ای صخره ای در ساحل اقیانوس آتالنتیک.
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پرده ها تکان می خورند و از هم باز می شوند و من گم شده ام. نومیدانه به 

نور تند صبحگاهی ای پرتاب شده ام که از تخت جدایم کرده و به جایی می برد 

که بوی قهوه مرا به شبح مامان در لباس خواب رنگ و رو رفته ی قدیمی وصل 

می کند. پارچه ی شیرشکری258 کرم رنگی که زمانی طرح گل های ابریشم داشته، 

دستم برای گرفنت گوشه ی لباسش دراز می شود اما به جایش آن را دور یک 

بیسکوییت بزرگ حلقه می کنم. صدایش خواب را از چشامنم دور می کند.

"االنا دیگه راه می افتیم و دیرتر تو کوه صبحانه می خوریم. یه بیسکوییت 

دیگه هم بخور".

لحنی  با  او  و  می کنیم  توقف  مغازه  یک  مقابل  ریندورپ259  فن  در 

هیجان  ابراز  مغازه  تکمیل شده ی  و  جدید  ویرتین  دیدن  از  تحسین آمیز 

می کند. قفسه های چوبی داخل ویرتین به تازگی با تکه روکش های رنگارنگ 

و طرح دار پوشیده شده و روی آنها چراغ نفتی ها، اسباب بازی ها و ظرف 

و ظروف به دقت کنار هم چیده شده اند. روی زمین پوشیده با کف پوش 

آبی رنگ، عروسک بزرگی با موهای بلوند و چشامن بنفش از آن سوی نایلون 

مغازه  مشرتیان  تنها  ما  کشیده.  در هم  چهره  جعبه اش،  دور  کم رنگ  زرد 

هستیم.

به نظر می رسد که آقای فریدلند260 سالخورده او را به جا نیاورده است. 

پشت پیشخوانش به عقب خم شده. انگشت شست دست چپش را به بند 

پهن شلوارش قالب کرده و دست راستش با غروری غیرقابل توضیح روی 

شکم بزرگ و برجسته اش به آرامی حرکت می کند. مکررن زیرچشمی به 

تکان های دکمه ی باالیی شلوارش نگاه می کند، انگار منتظر لحظه ای است 

که شکمش با انفجاری از قید شلوار رها شود.

روی  از  و  کرده  پر  گِل  از  پوشیده  گوجه فرنگی های  با  را  سبدش  مادر 

پیشخوان یک تکه پنیر برمی دارد.

Seersucker .258 نوعی پارچه ی نخی و سبک که به علت لطافت بافتش به این نام خوانده 

می شود. به نظر می آید اسم انگلیسی پارچه از فارسی وارد این زبان شده.

259. Van Rhynsdorp
260. Friedland
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با صدایی که از آن خودش نیست، می گوید: "آقای فریدلند، من پشت 

وانتم برای آقای فریدلند پوست گوسفند دارم. شام... اِمم... آقای فریدلند 

پوست گوسفند می خوان؟"

"پوست گوسفند؟"

پر  به  که  براقش  و  سیاه  موهای  کردن  نوازش  برای  را  راستش  دست 

بلند می کند و هم زمان، هامن طور که می شد  تزئینی می ماند،  پرنده های 

حدس زد، درست در آن لحظه ی غفلت دکمه ی شلوارش پیچی می خورد و 

کنده شده و به سمت برج کنرسوهای گوجه فرنگی شلیک می شود.

مادر زیر صدای سوت دکمه ی در حال پرواز خودش را معرفی می کند: 

"پوست گوسفند شنتون".

دهان همچون منقار کالغش چند بار تکان تکان می خورد و بعد کلامت 

شتاب زده از آن بیرون می ریزند: "آره، آره، می گن شنتون پیر ُمرده، نه؟ چه 

مرد پُرکاری بود!" به سمت دری در مغازه فریاد می زند: "به این پرسه بگو 

پوست ها رو از پشت اون وانت آبیه بیاره بیرون".

پیش دستی می کنم و قبل از آن مرِد کاله پلی اسرتِی سفید بر رس، پوست های 

شق  و  رق و منک سودشده را سکندری خوران داخل مغازه می آورم و مقابل 

نگاه عیب جوی او می اندازم. پوست ها به لکه های آبی صابون روی زمین 

آغشته شده و بوی بسیار ناخوشایندی از آنها بلند می شود. آقای فریدلند 

قیمت کاالهایی که باید در ازای پوست بگیریم را جمع می زند و من در 

ازای شش سنت باقیامنده از او یک خودکار می خواهم.

وقتی مامان دارد هیجان زده روی صندلی پالستیکی ماشین که به همین 

رسعت داغ شده، جابه جا می شود، می گویم: "آخ، چطور چنین چیزی رو 

تحمل می کنی؟"

پرت شده، جواب می دهد:  از گشت وگذارش  این که حواسش  از  آزرده 

باید  که  هست  کارایی  یه  پیره؟  فریدلند  منظورت  می گی؟  چی  "چی؟ 

انجامش داد، فارغ از این که خوشت میاد یا نه. ولی این آدم ها ربطی به ما 

ندارن. هیچ ربطی. حتمن تو کوه هوا تازه و خنکه".
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از ورود  برای جلوگیری  از جاده ی آسفالت شده خارج می شویم،  وقتی 

گرد و خاک شیشه های ماشین را باال می کشیم. هرچه باالتر می رویم، پیچ 

جاده خطرناک تر می شود و من همدالنه به ترس احتاملی پدر فکر می کنم. 

رس یکی از پیچ های جاده می ایستیم و به خانه ای تک افتاده نگاه می کنیم 

که وسط دشت از آن باال بسیار کوچک به نظر می رسد. حوضچه ی کوچکی 

مرغزار خاکسرتی،  آن  برابر  در  که  بیدی  و درخت  آنجاست  آبی  رنگ  به 

رنگ شاداب و رسزنده ای دارد. این باال، مقابل تخته سنگ سیاه، بوته های 

پناه می گیریم.  سایه ی یک صخره  زیر  پیدا می شود.  و سبزی  بلند  بسیار 

مادر از میان شاخ و برگ روشنی که به پر پرنده می مانند، خم می شود تا 

چیزی را ببیند. بله، گیاه زیتون شنی261 است، عالج قطعی اختالالت کبدی، 

و بیامری دیگری که االن در خاطرش نیست، جز این که قدیمی ها هم برای 

خوشه های خشک شده ی زیتون شنی ارزش زیادی قائلند.

آهی می کشد و می گوید: "چقدر نزدیک خونه ایم، با این حال اینجا دنیای 

دیگه ایه، یه دنیای تاریک تر و سبزتر. آب رو ببین!" رسمان را باال می گیریم 

و به شیبی که سایه روی آن افتاده نگاه می کنیم، باریکه ی آب قطره قطره 

از مسیری که در طول سالیان ایجاد کرده، پایین می چکد و روی تخته سنگی 

رسوبی می ریزد، در انتهای مسیر به اطراف می پاشد، به هر سوراخی نفوذ 

پرنده های رسخ رنگ  آنها  روی  که  زن  قد یک  بلندی  به  نی هایی  و  کرده 

عجیبی به رسعت این طرف و آن طرف می روند و خش خش می کنند، را 

سیراب می کند.

از  پوشیده  ما  اطراف  اما  می رود،  باال  دیگر  مایل  یک  حدود  جاده 

تخته سنگ است.

اینجا  عاشق  حتمن  پدرت  نزدیک تره،  بهشت  به  آدم  "اینجا  می گوید: 

می شد، چه حیف که هیچ وقت نتونست بیاد".

می درخشد،  خوشی  از  صورتش  که  پدری  چهره ی  آوردن  خاطر  به  از 

از  یکشنبه  روز  در  شامس  قامت  در  گرفته اش  و  عبوس  چهره ی  ناتوانم؛ 

261. ysterbos
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مقابل دیدگانم می گذرد. مامان می خندد.

"البته اگه اینجا بود، فقط به گوسفندا فکر می کرد، به این که تو یه هکتار 

از این مرغزار سبز، چند تا گوسفند می شه نگه داشت".

را توی  لبه ی سنگی پهن می کنیم و گوجه فرنگی ها  را روی  بساط غذا 

حوضچه ی سنگی می شوییم. قهوه ی توی فالسک با شیر غلیظ شده، شیرین 

شده و نان سبوس فن رینسدورپ خشک و شکننده است. مامان از این که 

موقع  اولین بار  برای  می کند.  معذرت خواهی  منی پزد،  نان  دیگر  خودش 

راه رفتنش متوجه می شوم که کمی لنگ می زند. راه که می رود، انگار که 

کفل های لنگانش با میل جوانی ای که در صورتش موج می زند در جنگند.

به تصدیق می گویم: "اینجا پروتئا داره".

بوته های شلوغ و درهمی که تقرینب به بزرگی درخت هستند، چاق و 

چله از زمین بیرون زده اند. به جام های بلند و چرم گون گل که صورتی رنگ 

است، نگاه می کنیم و همین طور که دور بوته می چرخیم و تصمیم می گیریم 

یا گلربگ های  آیا جام قشنگ تر است  بگیریم که  باید تصمیم  -چون حاال 

روی هم چیده شد ه ی غنچه هایی که به مشت گره کرده می مانند- حرشه ی 

که  است  آکروباتی  منایش  اجرای  در حال  روی شاخه ها  وزوزکنان  بزرگی 

کدام  منی دانیم  و  می کنیم  رها  را  تصمیم گیری  می کند.  پرت  را  حواسامن 

قشنگ ترند. بعد حرشه که به هلیکوپرت می ماند، ما را با خود جلوتر می برد، 

به خود  را  ما  اشاره  با  دیگری  گیاهی  گونه ی  که  جایی  بعدی،  بوته ی  به 

می خواند. این یکی پروتئای سفیدی است که گل های همچون مشعلش از 

میان شاخه های پوشیده از برگ های نقره ای، می درخشند. گل هایش کاملن 

باز شده اند، شبیه دستانی که حالت فنجان به خود گرفته باشند، طوری که 

گلربگ های نازک و پَر مانندش زیر نور به آرامی می لرزند.

شگفت زده و غرق در فکر می گویم: "برام سواله که چرا بوئرها پروتئا 

رو به عنوان گل ملی انتخاب کردن". ناگهان متوجه می شوم که با حالتی 

استهزاء آمیز در حال زمزمه کردن این ترانه هستم:

بوته شیکری، من تو رو می خوام
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مامانت چی داره بگه؟262

مامان با صدایی لرزان همراه می شود.

"یادت میاد چطور آواز می خوندیم؟ متوم اون آهنگ ها و اون رسودهای 

هامهنگ  منی تونستی  هیچ وقت  تو  زمستونی.  بعدازظهرهای  مذهبی 

که  نبود  دیگه ای  هیچ کس  "البته  می گوید:  سخاوت مندانه  بعد  بخونی". 

سوپرانو بخونه".

"یادمه، یادمه".

به کنرست برپا کردن هایامن می خندیم، به این که چطور سه نفری جوری 

هفته ها مترین می کردیم که انگار قرار است در مقابل جمعیت بخوانیم. 

رصف اندیشیدن به اجرای عمومی، آن وضعیت طاقت فرسای تنهایی را به 

وحشتی ناب بدل می کند. یک شب، به فرمان قدرمتند مادر، آن اتاق خالی 

به تاالری مملو از صدای خش خش و زمزمه ی متاشاگران کنرست بدل گشت. 

و به محض این که دهان به خواندن گشودم، یخ وحشتم حول ظرفی پر از 

زغال گداخته و سوزان، آب شد. مادر در حالی که تعظیم می کرد، کاسه ی 

کشمش و گردو را بین متاشاگران کامکان هیجان زده، می گرداند.

می گوید: "البد حاال واقعن می ری کنرست یا تئاتر، نه؟"

"آره، بعضی وقتا".

"منی تونم تو رو در حالی که داری تو ساعت تنفس بین دو اجرا گردو 

و کشمش می خوری و لباس توری و پَردار پوشیدی، تصور کنم. و موهات 

چی؟ با این جنگل روی رست چی کار می کنی؟"

جواب می دهم: "بعضی آدمای معقول هسنت که کلی پول خرج می کنن 

تا موهای صاف و ابریشمی شون دقیقن شبیه این جنگل درهم بشه".

"و البد تو این جنگل روی کله تو با متوم گل میناهای ناماکاولند عوض 

منی کنی! اینم معقوله؟ اینم درسته؟ و می گی که از موهات راضی هستی؟ 

همیشه؟ واقعن راضی هستی؟"

262. این جمالت آغازین ترا نه ی کودکانه ی رایجی در آفریقای جنوبی است. "بوته شکری" نام محلی 

گل پروتئا و در عین حال کلمه ای برای تحبیب (به معنی عزیز یا مامانی) است.



232

کسی تو کیپ تاون گم منی شه

"فک کنم باید بریم دیگه. آفتاب اینجا داره برای من زیادی گرم می شه".

"اون پایین زمین داره تو گرمای نود درجه263 می سوزه. هیچ جایی رو 

خنک تر از اینجا، از توی کوه پیدا منی کنی".

تا انتهای شیب را در سکوت پیش می رویم، تا وقتی که به جایی می رسیم 

فرا  کاشته شده  زمین های  را  جاده  دو طرف  باشد.  گیفربگ  قله ی  باید  که 

گرفته اند. و خط دود برخاسته در هوا از وجود خانه ی دهقانی پنهانی خرب 

می دهد.

"پس آدما تو کوهستان چیز می کارن؟"

اینجا  زمین  بود  گفته  بهم  یکی  "همم،  می دهد:  پاسخ  فکر  در  غرق 

حاصل خیزه، اما اصلن فکر منی کردم مزرعه ای در کار باشه!"

ساقه های رنگ پریده ی ذرت از چوب ذرت ها جدا شده و کج و معوج، 

که  مختلفی  جهت های  سمت  به  کاشت،  منظم  ردیف های  به  بی توجه 

مزرعه،  دیگر  سمت  در  شده اند.  خم  کرده اند،  باز  آرنج  با  خوشه چین ها 

کدوحلوایی ها مثل سنگ، این طرف و آن طرف روی زمین پخش شده اند 

و شاخ و برگشان گویی مدت ها پیش خشک و به مشتی گرد و خاک بدل 

شده. ولی مزرعه در جایی که مرغزار دوباره رشوع می شود، ناگهان متوقف 

شده. بوته های اینجا نسبت به بوته های طول مسیر کوتاه تر و کمرت سبزند. 

می رسیم.  حصار  یک  به  نهایت  در  و  دارد،  ادامه  مایل  دو  حدود  جاده 

دروازه ی ورودی پیش روی مان به شکل عجیبی مسدود شده: سیزده قفل 

را روی دروازه می شامرم.

با لحنی عاری از احساس می گوید: "چه حیف که منی تونیم بریم اون لبه. 

از اونجا حتمن می شه دشت اون پایین رو دید و ردیف تاک های کنار نهر، 

اون دهکده ی سفیدپوست نشین و حتا خونه هامون روی تپه رو".

این چیزها برای من اهمیتی ندارد. بعدازظهر است، آفتاب شدید شده و 

من اجازه ندارم از گرما شکایتی داشته باشم. ولی صورت او در هم فرو رفته، 

چرا که سفرش خراب شده است. اینجا، چند یارد دورتر از لبه ی انتهایی قله، 

263. درجه ی فارنهایت.
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محل تصورات و رویاهایش هنوز صورت واقعی به خود نگرفته. هیچ چیز 

حصیری  صندلی  روی  که  خودش  معکوس  تصویر  مگر  منی کرد  راضی اش 

نشسته و به کوهستان آبی و دست نیافتنی خیره شده. و این که حاال برای 

یک لحظه ی کوتاه، از این ارتفاع به پایین نگاه کند، به ماشین هایی که در 

طول جاده های خاکی می خزند، به آدم هایی که از این باال کوچک به نظر 

ناماکاولند کوچک  بایر  به جایی که صندلی خالی اش در دشت  می رسند، 

قرار گرفته.

اوه، باید می دانست؛ در سن و سال او نباید انتظار داشت امر دست نیافتنی 

چیزی جز خود آن امر دست نیافتنی باشد. ناامیدی اش دلرسد کننده است. 

همچون ماده پلنگی در طول مسیر پاک شده ی حصار جلو و عقب می رود. 

منی تواند قدرت این حصار را باور کند، آن هم وقتی که بوته ها به راحتی این 

قدرت را ندیده گرفته اند. ریشه های گیاهان بی توجه و بی ترس از عقوبت 

پیش  آن طرف حصار  تا  را  ساقه هایشان  و  کرده اند  تعدی  روی حصار  از 

املاس گون سیم ها، همچون  از میان شبکه ی  زیبایی  به  رانده اند. شاخه ها 

ریسه های بافته شده، گذشته اند.

به اعرتاض می گوید: "چرا اینقدر بی صربی؟ بیا یه سیب بخوریم تا دیگه 

یادت  تعطیالت.  اومدی  تو  می دی.  هدر  رو  وقتت  داری  نکنی  احساس 

باشه".

رشمندگی  از  گرفته ام  یاد  انگلیس  در  خجالت زده ام.  خودم  آزردگی  از 

فکر کردن به گردش و بی هدف پرسه زدن بر خود بلرزم. ایستادن و این پا 

و آن پا کردن، حتی این طرف حصار، به من احساس تجاوز به ملک دیگری 

را می دهد. اگر کسی از من بپرسد آیا حق اینجا بودن را دارم یا نه... به 

خود می لرزم.

او قفل ها را یکی یکی بررسی می کند، انگار می شود از جا کندشان.

می گوید: "تو راحت می تونی بری اون ور حصار".

"ولی عالقه ای به این کار ندارم".

"واقعن؟ منی خوای؟" از این که آرزوهایامن یکی نیست، حقیقنت تعجب کرده.
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وقتی داریم به سمت دشت می رانیم، می گوید: "فکر کنم موقع باال رفنت، 

رس راهمون یه کلبه دیدم". رسعت ماشین را کم می کنم تا به جایی می رسیم 

که با انگشت نشانش می دهد: "اونجا، اونجا". از آنچه به نظر می رسد، از 

جاده دورتر است و او آهسته قدم برمی دارد، بازویش را می گیرم. صدای 

نفس های به شامره افتاده اش، هشدارم می دهند.

کلبه،  نی  از  پوشیده  سقف  است.  مرتوکه ای  چوپانی  کلبه ی  احتاملن 

که حاال در تصاحب پرنده هاست، از چند جا شکافته و نور از خالل این 

را  خارجی  دیواره ی خشتی  باران  و  باد  می تابد.  کلبه  داخل  به  شکاف ها 

تخریب کرده، طوری که طرح چهارگوش آجرها دیگر قابل تشخیص نیست. 

اما بنای آن در مقابل نور آفتاب پناهگاه خوبی است. داخل کلبه، بوته ای 

از کف خاکی آن روییده.

می پرسم: "این بوته ی غناست؟"

"نه، ولی فکر کنم از همون خانواده س. نگاه کن، خاکسرتی شاخه هاش 
کمرنگ تر از غنا ست، تقرینب کرک و پر داره. جاخواب دهاتیاس".264

"منظورت کوی-کوی هاس؟"

"آره؟ اسم علمی شون اینه؟ به نظر درست میاد، نه؟" این نام را چندبار 

تکرار می کند و از این تکرار لذت می برد.

"نه، این اسمیه که خودشون رو خودشون گذاشنت".

که  می رود  سمتی  به  تلوتلو خوران  کنیم".  امتحانش  "بیا  می گوید: 

شاخه های بیشرتی دارد. شاخه ها به راحتی از زمین جدا می شوند. بوته های 

پشته ای  آن  از  و  می کند  یکی  کلبه  توی  بوته های  با  را  ازریشه درآمده 

می سازد. با احتیاط روی زمین دراز می کشد و زیر لب از گرما، از حصار 

و از این روز بسیار طوالنی گله می کند. هامن طور که به خواب می رود، 

کنار  را  بوته  افتاده، چند  که سایه  کلبه  از  در گوشه ای  متاشایش می کنم. 

هم جمع می کنم و رسم را در نرمی آن فرو می برم. گرما صمغی که بوی 

جا  باالی رسم  که  تسکین دهنده  بویی  کشیده،  بیرون  را  می دهد  آویشن 

Hottentots .264 ر.ک به زیرنویس شامره ی 39.
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خوش می کند. رخوت خواب مرا فرا می گیرد.

کمی بعد، آفتابی که از روی پاهایم باال می خزد، بیدارم می کند. وقتی 

با قهوه ای که برای مان باقی مانده، وارد کلبه می شوم، مامان تازه از خواب 

بیدار می شود.

کوچیک  بوته ی  یه  "باید  می گوید:  می افتیم،  راه  که  وانت  سمت  به 

پروتئای سفید برای باغچه م برداری".

با حارضجوابی می گویم: "اگه بایدیه، پس تو هم می تونی پرچم آفریقای 

جنوبی رو تو حیاطت بلند کنی و رسود ملی بخونی".

تا به هیچ وجه یکی نیسنت. تو که آدم باهوشی  این دو  نباش؛  "احمق 

این دشته. فقط آدم های احمق  به  پروتئا متعلق  بدونی که  باید  هستی، 

و بزدل این چیزا رو دودستی تقدیم بوئرها می کنن. کسایی که این چیزا 

تاریخ و آرزوهای  از  اونا رو بخشی  رو به اسم خودشون می زنن، ممکنه 

خودشون بدونن. ولی یه بوته، یه بوته س؛ تبدیل به اون چیزی منی شه که 

هنوز  اروپاییا  وقتی  می دونیم  ماها  چپوندن.  بهشون  می کنن  خیال  آدما 

این کوه ها  تو  از رسما می لرزیدن، چه کسایی  تو کشور خودشون  داشنت 

زندگی می کردن. این که اونا در مورد این دشت و گل هاش چی فکر می کنن، 

برای من رس سوزنی اهمیت نداره".

در راه بازگشت، قرص نارنجی خورشید را می بینیم که پشت تپه ها فرو 

می رود. وقتی مامان از وانت پیاده می شود و می رود که زیر کرتی را روشن 

متام  منی کردیم  فکر  گرسنه ایم.  می شود.  دیده  وضوح  به  لنگیدنش  کند، 

روز را بیرون باشیم. این سفر بیشرت از آنچه که به روی خودش می آورد، 

خسته اش کرده.

لکه ای  همچون  شیری  راه  می کنم.  نگاه  نیلگون  آسامن  ستاره های  به 

سفید روی این بوم تیره رنگ افتاده؛ صورت فلکی شکارچی سوسو می زند، 

اما چلیپای جنوبی با چهار نقطه ی نورانی اش آسامن شب را سوراخ کرده. 

بعد خط  می کنم،  نیم  و  برابر  دو  را  می کنم، طولش  پیدا  را  زمین  محور 

عمودی ای می کشم که روی قله ی گیفربگ، روی نور کارخانه ی رشاب سازی 
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سوتروس265 فرود می آید، مستقیم به سمت جنوب.

وقتی برای مامان فنجان کاکائویش را می برم، به او می گویم: "تعجب 

منی کنم اگه برگردم و دوباره تو کیپ تاون زندگی کنم".

می گوید: "آره؟" با این حال چشم هایش با عالقه و کنجکاوی برق می زند.

با  بازی  تحصیالت هدررفته،  بود.  نخواهی  راضی  ازم  اینجا هم  "البته، 

آتیش و از این جور چیزا".

"ای بابا، پیرتر از اونی هستم که بخوام نگران تو باشم. ولی اگه اینجا تو 

خونه ی خودت یه کاری برای انجام دادن داشته باشی، احتاملن دیگه نیازی 

نیست اون قصه های وحشتناک رو رس هم کنی. نه؟"

265. Soeterus



https://www.facebook.com/manjanighreview
https://twitter.com/ManjanighColl
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de
https://soundcloud.com/khoroos
https://vimeo.com/chapgard
https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
http://manjanigh.com/

	_GoBack
	پیشگفتار ناشر
	کاسه مثل ماسه
	جان کلینکیز
	وقتی قطار میآید
	محوطهی پاکشدهای در بوتهزار
	کسی تو کیپتاون گم نمیشه
	هیچجا خونهی آدم نمیشه
	پشت بوتهی گل کاغذی
	یک معاملهی منصفانه
	خاکستر روی آستینم
	سفری به گیفبرگ

