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آر�نه, خدمـتكار هتل, اتاقى دم پلكان اصلى داشت.  سـر�وگا, فـراش هتل, هم دم همان پلكان زندگى مـى كرد.  ا�ن
دو, رابطه ى نامــشــروع و شـرم آورى بـا �كد�گر داشــتند.  �ك روز �ك شـنبـه, پـ-ش از عـ-ــد پاك, آر�نـه هد�ه اى به
سر�وگـا داد: �ك دو قلوى خوشگل و ملوس.  نهـر روان است, ستاره مى درخـشد, آتش هوس در مرد زبانه مى كـشد,
و شكم آر�نه جـلو مى آ�د.  حـاال آر�نه دوباره حــامله است: شش مـاهه.  مـاهـهـاى حـاملگى به سـرعـت برق مى گـذرند.

ولى سر�وگا با�د به خدمت سربازى برود.  عجب اوضاع قاراشم-شى!
ب-ــخـود ن-ــست كــه آر�نه به ســر�وگـا مى گــو�د: «ســر�وگـا, هـ-چ دل-لى نداره كــه من به پاى تو بـشـ-نم.  واســه
چارسال از هم جـدا مى مون-م و تا آن موقع بى ترد�د دو سـه شكم د�گه مى زام.  كار كردن تو ا�ن هتـل �عنى كه لنگاتو
هوا كنى و چشم امـ-ـد به خـدا بدوزى كـه از شـر مـردا حـفظت كنه.  هر كس و ناكـسى كـه از راه مى رسـه مى شـه ارباب
آدم - فــرقى نمى كنـه چه خــرى باشـه.  تـا تو برگــردى, شكم من د�گـه از كـار افــتــاده.  زهورام دررفــتـه و د�ـگه به درد

نمى خورم.»
سر�وگا سرى تكان داد و گفت: «كه ا�ن طور!»

«آره, خ-ل-هـا خاطرمو مى خوان.  �كى شون تروفـ-م-چ مقاطعه كـار است, ولى مرد بى شخص-ـت-ه.  �كى د�گه
ع-سا آبرامـ-چ, همان سرا�دار كل-ساى ن-كولو است.  تازه, پ-رمـرد خرفت, سو�اتسكى, هم به من نظر داره.  از دست

Isaac Babel, “The Sin of Jesus,” in The Collected Stories, ed. and tr. by Walter Morison.  New York: New
American Library, 1955: 245-50.

تو هم روز و شـبم سـ-اه شـده, بس كـه كـتكم مى زنى.  ا�نو از حـاال بهت بگم - مـوقع اعتـراف تو كل-ـسـا هم گـفتم - كـه
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د�گه از نفس افـتـاده م.  سه مـاه د�گه ا�ن شكمـو مى زام.  بعـدش بچه رو به �ه �تـ-م خـونه مى دم و خـودم هم با پ-رمـرد
عروسى مى كنم.»

سـر�وگا وقـتى ا�ن را شن-د كـمربـندش را ب-رون كـش-ـد, به جان آر�نه افـتـاد و چنان آر�نه ى ب-چـاره را به باد
كتك گرفت كه مرغهاى آسمان به حالش گر�ستند.

آر�نـه گـــفت: «مــــواظب بـاش, چه غلـطى مى كـنى?  دست از ســــرم وردار.  به شكـمم ن-ـگا كن, نـاســـالمــــتى
دسته گل خود جنابعالى هس, نه مال كس د�گه.»

كتك پا�انى نداشت.  مرد گر�ه مى كرد و زن خون مى ر�خت.  اما ا�ن, ماجراى تازه اى نبود.
بعــد از آن زن به د�دار عــ-ــســا مــســ-ح رفت و گــفت: «خــداوندگــارا!  مــســ-ــحــا!  ز�ادى وقت بار�تــعــاال رو
نمى گ-ـرم.  زن كارگـرى هستم در هتل مـادر�د و لوور, همونى كـه تو خ-ابون تِـوِرسكا�ا هس.  اون جا كار كـردن �عنى
ا�ن كـه مــدام لنگات هوا باشــه.  هر كس و ناكــسى كـه ب-ـاد اون جــا اطراق كنه فــورى مى شـه ارباب و ول-نـعـمت آدم.
تازه, �ه بنـده خـداى د�گه اى هم هس بـه اسم سـر�وگــا كـه پاى دائمى مــاجـراس.  ســال پ-ش, �كشنبــه ى قـبل از عــ-ـد

پاك, براش دوقلو زا�-دم.»
و به ا�ن ترت-ب همه چ-ز را براى خدا شرح داد.

خداوند, ناجى بندگان, پرس-د: «و اگر سر�وگا به سربازى نرود چه?»
«با ا�ن همه پـل-س كه ا�ن ور و اون ور ر�ختـه شانسش صـفره.  مطمئنـاً گ-ر انداخـتنش ع-نهـو آب خوردنه و

پ-داش مى كنن.»
خداوند سـرش را خم كرد و گفت: «آه, بلـى, پل-سهـا!  فكر آنها را نكرده بود�م.  پس گـو�ا چاره اى جز ا�ن

ن-ست كه مدتى را عف-e و پاكدامن باشى.»
زنك با ح-ـرت و شگفتى گـفت: «چارسال?  اگـه آدما به حرفـاى بار�تعـاال گوش كنن مـعلوم ن-ست سـر غرا�ز
حـ-ــوونى شـون چى مى آد.  پس آدمــا چه جـورى بچــه دُرُس كنن?  نخـ-ــر, ذات الهى بهـتــره چ-ـزى بفــرمـا�-ن كـه عــملى

باشه.»
گونه هاى خـداوندگار سرخ شد.  ز�را زنـك بر جاى حساسى انگشت گـذاشته بود.  امـا چ-زى نگفت.  چون
حتا خـدا هم مى دانست كه آدمهاى فـانى هر وقت تونستند پشت گوش خود را ببـ-نند از عهده ى نجابتـهاى ا�ن چن-نى

هم برخواهند آمد!
خداوند با صدا�ى كـه حاكى از شُكوه و�ژه ى خودش گفت: «خـادم و بنده ى ما, گناهكار اعظم, اى آر�نه ى
خـدمتكـار, راه حل مشكل تـو را �افتـ-م.  فـرشتـه ى كـوچكى در بهـشت دار�م آلفـرد نام كه هـم اكنون ب-كار است.  ا�ن
اواخـر مــدام بهــانه مى گـ-ــرد و شلوغ مى كنـد.  مى گـو�د: <خــداوندا, به روز من چه آوردى?  چـرا مـرا در سن ب-ــست
سـالگى, در عنفـوان شـباب, به فـرشـتـه اى تبد�ـل كردى?>  بنا بـر ا�ن, ما ن-ـز امـر را چن-ن مـقـرر مى فـرما�-م كـه آلفـرد
فـرشــتـه بـه مـدت چهــار سـال شــوى تو باشـد.  او ســپـاسـگزار, نگهــبـان و تســالى خـاطر تو خــواهد بود.  ابداً هـم جـاى
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نگرانـى وجـود ندارد - بـچـه اى در كــار نخــواهد بـود.  كـبــر�ت بى خـطر است او!  آتشــ-ن مــزاج است و اهل دل, امــا
بخارى از وى برنمى خ-زد!»

آر�نه با سپاسگزارى گـفت: «ا�ن دق-قاً همون چ-ـز�ه كه من مى خوام.  بخار ا�ن مـردا هر سال منو تا لب گور
مى فرسته.»

«آر�نه, فرزندم, آرامش لذت بخشى در پ-ش دارى.  باشد كه دعا�ت در همه حال برآورده شود!»
و تصم-م بـر ا�ن قرار شد.  آلفرد را آوردند - فرشـته اى نح-e و كوچك, امـا نه چندان بى بهره از طراوت.
بر شانه ى آبـى آسمانى رنگش دو بال تـكان مى خورد و مانند دو كـبوتر كـه از سر تفنن در بهـشت پرواز كنند, شناور
بودند.  آر�ـنه دسـتــهــاى سنگـ-ن خـود را بـه گـرد آلـفـرد حلـقـه كــرد و با مــال�مت واز تـه قلب مــهــربان زنانه اش گــفت:

«آلفرد, عمر من, قرار من, شوهر من...»
پ-ش از عـز�مت, خـداوند به آر�نه دسـتـورات اك-ـدى داد مـبنى بر ا�ن كـه هر شب, پ-ش از آن كـه فرشـتـه به
رخــتـخــواب برود, بالهــا�ش را جــدا كند.  بالـهـاى او, مــثل �ك در, با لوال بـه تن مـتــصل شــده بودند و آر�نـه وظ-ـفــه
داشت كه هر شب آنهـا را جدا كرده, در پارچه اى تمـ-ز بپ-ـچد.  ز�را بالها شكننده بودنـد و ب-م آن مى رفت كه بر اثر

غلت زدن در خواب بشكنند.  آخر آنان از آه كودكان ساخته شده بودند.
پ-ش از آن كه زوج خـوشبـخت بهشت را ترك كنند, خـداوند �ك بار د�گر وصلت فرخنده شـان را متـبرك
كـرد و گروه هـماواز اسـقـفـها, كـه به مناسـبت وصلت فـرخنده ى ا�ن دو تن فـراخـوانده شـده بودند, با صـدا�ى بلند به
ن-ا�ش و سـرودخوانى مشغـول شدند.  اما حـتا �ك لقمه غـذا هم ته-ه نكردند - آخـر ا�ن جور كارها در بهشت مـرسوم
نبود.  بعد از آن, آر�نه و آلفرد, بازو در بازوى هم, به سرعت از نردبانى ابر�شمـ-ن بر زم-ن فرود آمدند و به خ-ابان
پتـروكـا, �عنى جـا�ى كـه بهـتر�ن چـ-زها را مـى شود �افت, رفـتند.  زنـك خوب به شـو�ش رسـ-ـد; چون آلفـرد, همـانند
كودكـان تازه از مـادر متـولد شده, لخت و عـور بود.  آر�نه برا�ش ن-م چكمـه ى چرمى براق, شلوارى چارخانه, پالـتوى

خوب مخصوص شكار و ن-م تنه ى آبى رنگى خر�د و گفت: «بق-ه ى چ-زا رو هم خودم دارم.»
آر�نه آن روز ســر كــار نرفت.  وقـتـى هم سـر�ـوگـا آمــد و قـشــقــرقى به راه انداخت, آر�نـه در را به رو�ش باز

نكرد.  فقط از پشت در بسته گفت: «سرجى ن-فانتى �-چ, دارم پامو مى شورم.  گورت رو گم كن.»
سـر�وگــا بدون بر زبان آوردن كلمــه اى آن جـا را ترك كــرد - به نظر مى رسـ-ــد كـه قـدرت فــرشـتـه به هـمـ-ن

زودى اثر كرده بود.
شباهنگام, آر�نه سفره اى چ-د به رنگ-نى سـفره ى �ك تاجر - زنك غرورى ش-طانى داشت!  ن-م بطر ودكا,
شـراب, شــاه مـاهـى دانوب با سـ-ـب زمـ-نى و چـاى.  آلفـرد وقــتى از ا�ن همــه مـائده هاى زمــ-نى دلى از عــزا درآورد, به
خــواب عـمــ-ـقى فــرو رفت.  آر�نـه در �ك چشم به هم زدن بالـهـا را از لوال جــدا كـرد و پـس از بسـتــه بندى, آنهــا را در

گوشه ى امنى پنهان كرد.  سپس آلفرد را به رختخواب برد.
آلفـرد, ا�ن مـوجـود شگفت آور برفگـون بر روى تخت دراز كـشـ-ـده بود.  سـر بر بالشـهـاى نرم و بسـتـر ژنده و



۴گناه ع-سا مس-ح

گناه آلود آر�نه نهاده بود و نـورى بهشتى از او مى تاب-ـد: پرتو�ى از نورهاى نقره فام و سـرخ رنگ در اتاق به ا�ن سو و
آن سو مى رفت و گـرد پاى او مى رقص-د.  آر�ـنه گاه مى گر�ست و گاه از خـوشحالى مى خند�د; گـاه آواز مى خواند و
گـاه خدا را شكر مى كـرد و به خـود مى گـفت: «آر�نه, خوشـبـختى كـاملى شـامل حـال تو شده كـه در ا�ن دن-ـاى وانفسـا

بى نظ-ر است.  در م-ان زنان, هم-ن تو�ى كه ره-ن رحمت الهى شده اى!»
ودكا�ى كـه تا آخر�ن قطره نوش-ـده بود كم كَمَك اثر مى كرد.  به مـحض ا�ن كه به خواب رفـتند, آر�نه غلتى
زد و خود را با شكم گرم و گنده اش كه شش ماهه حامله بود, به روى آلفرد انداخت.  هم-ن بس نبود كه با فرشته اى
سر بر �ك بال-ن بگذارد, فرشـته اى كه نه به در و د�وار تe مى انداخت, نه خرّ و پe مى كرد و نه زف-ـر مى كش-د -
ا�نهـا بـراى پتـ-ـاره ى دست و پا چلفــتى حـر�ص بس نبـود.  نـخـ-ـر, مى با�سـتـى شكمش را هم گـرم كند, شـكمى كـه از
صـدقـه ســر شـهـوت سـر�ـوگـا باال آمـده بود.  و به ا�ـن ترت-ب در خـواب مـســتى, فـرشـتــه را خـفـه كـرد; آر�نـه در لحظات
سرمـستى و شـادمانگى اش فـرشته اى را كـه به گناهى �ك نوزاد بود ز�ر وزن خـود له كرد.  فرشـته ى مظلوم قـالب تهى

كرد و مرد.  بالها�ش, پ-چ-ده در ملحفه ى زنك, به آرامى گر�ه سر دادند.
سـپ-ـده سـر زد و درختـان سـوگـوار جملگى سـر به سـوى زمـ-ن خم كردند.  در جـنگلهاى دوردست شـمـالى, هر

صنوبر به كش-شى تبد�ل شد و زانو بر زم-ن زد, در سكوت به ن-ا�ش پرداخت.
ا�نك, زنك �ك بار د�گر در بارگـاه الهى ا�سـتـاده است.  شانه ها�ش سـتـبر و قـوى است و جـسد فـرشتـه ى

كوچك را در آغوش دارد.
«خدا�ا, ن-گا كن...»

ولى دل نازك مسـ-ح د�گر تاب تحمل نداشت و خـداى خشـمناك زنك را نفر�ن كـرد: «آر�نه, از امروز به
بعد, زندگى تو همان گونه خواهد بود كه زندگى د�گر آدم-ان روى زم-ن.»

زنك با صدا�ى كه به زحـمت شن-ده مى شد گفت: «خداوندگارا!  چرا?  آ�ا ا�ن من بودم كـه تنمو ا�ن قده
سنگ-ن ساخـتم?  مگه من بودم كه روى ا�ن زمـ-ن خاكى ودكا رو آفـر�دم?  مگه من بودم كه زنهـا رو احمق و بى كس

و كار خلق كردم?»
خـداوندگـار, عـ-سـا مـسـ-ح, در پاسخ گـفت: «ب-ش از ا�ن مـزاحم مـا مـشـو, عـفر�ـته!  ا�ن تـو بود كه فـرشـتـه ى

ب-گناه ما را له كردى.»
بادى مــتـعــفن, آر�نه را به زمــ-ن برگــردان - مـســتـقــ-ـمــاً به خـ-ــابان تورسكا�ـا, هتل مـادر�ـد و لوور.  و آر�نه
محكوم به ا�ن شـد كه عمـرش را در آن جا سر كند.  و در آن جـا...آه, سختى و درد را پا�انى نبـود!  سر�وگا كـه قرار
بود به خدمـت سربازى برود, روز و شب را به مـ-گسارى مى گذراند.  تـروف-مـ-چ مقـاطعه كار كـه تازه از سفـر برگشـته

بود به گونه هاى تپلى و سرخ آر�نه نگاه مى كرد و مى گفت: «شكم كوچولوى خوشگل مامانى من!»
عـ-سـا آبرامـ-چ كِنِس هم كـه وصe شكم خـوشگل آر�نه به گـوشش رسـ-ده بود خـودش را رسـاند و با كلمـاتى
كــه به سـبب بـى دندان بودنش فــهـمــشـان دشــوار بود گــفت: «با توجــه به اون چه پ-ش اومــده د�گه نمى تـونم به طور



۵گناه ع-سا مس-ح

قانونى باهات عروسى كنم.  اما ه-چ بدم نمى آد منم مثل بق-ه ترت-بت رو بدم.»
حـقش بود كـه پ-رمـرد ز�ر خـاك باشـد, نه ا�ن كه بـا فكرها�ى ا�ن چن-ن خـود را مـشغـول كند.  امـا نه, او هم

مى خواست به نوبه ى خود به جان زنك تفى ب-ندازد.
گـو�ا همـه - پادوهاى آشـپـزخانـه, كارگـرها, خـارجـ-ـهـا - به نوا�ى رسـ-ـده بودند.  او هم كم از د�گران نبـود;

سهم خودش را از خودش مى خواست!
و ا�ن پا�ان قصه ى ماست.

سه ماه گذشت.  آر�نه كه پا به ماه شـده بود, روزى به ح-اط پشت اتاق خدمتكارها رفت, شكم گنده اش را
به طرف آسمـان گرفت و با لحنى احمقـانه گفت: «خدا�ا, �ه ن-گا به ا�ن شكمم بنداز!  آخـه تو نمى دونى چى به سر

ا�ن ب-چاره مى آرن!  تا كى?  د�گه جونم به لبم رس-ده.»
مسـ-ح با شن-دن كلـمات آر�نه متـأثر شد و چنان گـر�ست كه زنك از اشك او خـ-س شد.  منجى بـشر�ت در
برابر آر�نه زانو زد و گـفت: «مرا ببخش, آر�نه ى مـعصومم!  خـداى گناهكارت را براى همه مـص-بـتها�ى كـه بر سرت

آورده ببخش...»
امـا آر�ـنه سـرش را تكان داد و بـى آنكه حـرفــهـاى خــدا در وى اثرى كـرده باشــد, رو به او گـفـت: «نه عـ-ــسـا

مس-ح, بخششى شامل حال تو نمى شه.  ه-چ بخششى شامل حال تو نمى شه.  نه حاال و نه ه-چ وقت د�گه.»

۱۹۲۲تار�خ نگارش: 


