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 مترجم ادداشتي

كه  نياول ا. دارم اديرا به  زياز آن برنامه تنها دو چ. برد وتويبرنامه رقص در ك كي ي، پدرم مرا به تماشا1936ار سال در به يساله بودم كه در غروب چهارده

هنوز نتوانسته بودم  نيبنابرا ميدفقط دو سه هفته بود كه از كشورمان هلند به آنجا سفر كرده بو م،يتماشاگران بود انيدر م يغرب يمن و پدرم تنها تماشاچ

به  يزبان ژاپن يريخوشحال بودم كه بعذد از ماه ها فراگ نكهيدوم ا. بود اديآن بر من هنوز فوق العاده ز ريدهم و تاث قيتطب يفرهنگ يدم را با انزواخو

 يبجز اشكال ددنيرقص يصحنه م يكه رو يجوان ژاپن ياز زن ها. اورميسر در ب يزيچ ختهيجسته گر دميشن يكه م ييتوانستم از حرفها يصورت فشرده م

 اريبس يكرد كه در زمان و مكان يبه ذهنم خطور نم يراه چيمسلم است كه به ه. ندارم اديبه  يزيكه بر تن داشتند چ يالوان درخشان يمونوهايمبهم از ك

 ريتقر مياش را برا يياطرات استثنادوستم خواهد شد و خ نيتر كينزد زنان نياز ا يكي ورك،يوين يبه دور يپنجاه سال بعد، و در مكان باًيتقر يعنيدور، 

 .خواهد كرد

مربوط  سيخاطره نو يايبه دن شتريآورد كه ب يرا فراهم م يخاطرات سوابق. كنم ياز مواد نگاه م يخاطرات را به چشم منبع شهينگار هم خيتار كيمقام  در

و  يعاد يامر سينو يوگرافيب يكه برا نديرا بب ييتواند جنبه ها ينم سيخاطرات نو يوگرافيفرق دارد، چون در ب يوگرافيخاطرات با ب. است تا خود او

 .است يمنطق

پرد به  يم نييعلفزار باال و پا يتو يوقت ديبگو مانيبرا ميماند كه از خرگوش بخواه يم نيوجود داشته باشد، به ا يزيچ نيالبته اگر واقعاً چن ،يوگرافياتوب

كند مگر آنكه در نظر  فيما توص يتواند برا يبهتر از او نم چكسيه ميدر مورد علفزار بدان يزيچ مياگر بخواه ،ياز كجا بداند؟ از طرف. ديآ يچه شكل در م

 .باشد يآنها نم يكه خرگوش قادر به مشاهده  ميهست ييزهايچ يدر جستجو ميداشته باش

اعتراف كنم كه خاطرات دوست  ديته شده است و با وجود آن باگذاش اديتفاوت ها بن نيكه حرفه اش براساس ا ميگو يم يقياهل تحق تيرا با قاطع نيا

توان  يم ديليما راگ. كرد يم يكه در آن زندگ ديگو يم مانيبرا يمرموز اريبس ياياو از دن ،يآر. در نظراتم واداشت يشيمرا به بازاند يوريسا ناين زميعز

خودش  ياما او گزارش زندگ. كند نباشد ينقل م يوريآنچه كه سا يبه خوب شاهايگ بيعج ياز زندگ يگزارش چيه ديگفت چشم انداز خرگوش از علفزار شا

 ايدر كتاب جواهر درخشان ژاپن،  شا يكه از زندگ يليجالب تر از فصل طو اريمهم تر و بس اريتر، بس قيدق اريكامل تر، بس اريبس يدهد، گزارش يم زيرا ن

 يرا به خوب سيكس خاطرات نو چيه بيرسد كه دست كم در آن مورد عج يبه نظر م. او چاپ شده استدر طول سالها در مجالت مختلف از  يمقاالت يدر ط

 .نشناسد سيخود خاطرات نو

معروف  يوكيكاتا. را گذرانده اند ينوع زندگ نيا زين گريد ياز زنها ياريچه بسا بس. بر حسب اتفاق بوده است شتريب يشهرت نيبه چن يوريسا افتني دست
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 بيعج يزندگ گريد يبه نوع دياو شد شا يديكه در دهه اول قرن همسر تبع رپونت،ي يپ يج يقلب جورج مورگان، خواهر زاده  ريبعد از تسخ كه ييشايگ

نتخاب او باور بودم كه ا نير ا يمدت. اندازه درست به قلم آورده است نياست كه افسانه خود را ا يورياما تنها سا. را پشت سر گذاشته باشد يورياز سا يتر

در  ر،يبه هر تقد. فتديبه فكر نوشتن خاطرات ب هشد ك ياش برتر از آن م يداد زندگ ياگر او به اقامتش در ژاپن ادامه م. بوده است يمورد كامالً اتفاق نيدر ا

و دوم  يس يدر طبقه  يعمر در آپارتمان يمانده  يباق يدر چهل سالگ. كشاند كايآورد كه او را به مهاجرت به امر شيپ شيرا برا يطيشرا يزندگ 1956سال 

آن هنگام هم  يحت. خود خلق كرد يبرا يفته به سبك ژاپني شيو آرا كيش يآپارتمان. ساكن شد وركيويدر شهر ن ايآسمانخراش والدورف آستور

 يحت د؛يد يرا به خود م ياحبان مشاغل ژاپنهنرمندان و روشنفكران و ص ياز حد انتظار چهره ها شيخانه اش ب. داشت جانيشلوغ و پره يادامه ا شيزندگ

محقق ژاپن  كيدرست است كه در مقام . شناختم يهم آشنا كرد، او را نم باما را  انياز اشنا يكيكه  1985تا سال . دو گانگستر يكيو  نهيكاب ياز وزرا

از او  يروز. شد شتريپا گرفتو اعتماد او روز به روز به من ب جيمان به تدر يدوست. دانستم ياز او نم يزيبرخورد كرده بود، اما چ يوريشناس به نام سا

 .سميرا بنو شيداستان زندگ يدهد زمان ياجازه م ايآ دميپرس

 »سان، ممكن است، البته اگر قرار باشد كه كاتب آن خودت باشي –راستش جاكوب «: گفت

مخاطب  يگفت آنقدر به گفتگو. كند رينوشتن خاطراتش را تقر يدهد به جا يم حيگفت ترج يسيبدون رودربا يوريسا. ميكارمان را شروع كرد نگونهيا

تا . ماه زمان برد جدهياو ه راتيموافقت كردم و نوشتن تقر. مقابلش نشسته باشدحرف بزند يكه شنونده ا نيداند چگونه بدون ا يعادت كرده است كه نم

نشده  يوريسا ييويحد متوجه لهجه توك نيوقت تا بد چيكنم، ه ادهيهجه را در ترجمه ام پسوال روبرو نشدم كه چگونه مختصر تفاوت ل نيكه با ا يهنگام

او گم شده  يايكردم كه در دن ياما از همان ابتدا احساس م -  نديگو يم olebeرا  مونويك ينامند و گاه يم gcikoخود را  شاهايكه در آن گ لهجه اي –بودم 

داد در خانه  يم حيمعموالً ترج. كرد يشبها بهتر از روز كار م يوريذهن سا نه،يريد يدر شبها بود چون طبق عادت شتريببه جز دو سه بار قرار مالقات ما . ام

شناخته  يكه او چهره ا نويدر پارك آو يژاپن ستورانر كي يآمد كه در اتاق خصوص يم شيپ ياما گاه. ميكار كن اياش در آسمانخراش والدورف آستور

اش  ياما منش ميكرد ينوار ضبط م يرا رو شياگر چه گفته ها. ديانجام يسه ساعت به طول م ايمعموالً دو  مانيدارهايد. مينيرا بب گريدكيشده در آن بود 

 خطاب به ضبط صوت چگاهيه يورياما سا. داد يصداقت انجام م تيدر نها ااش ر فهينوشت، و وظ يكرد م يم ريحضور داشت و آنچه راكه او تقر شهيهم زين

خودم را . دادم يافتاد كه از كجا شوع كند، من بودم كه سررشته را به دستش م يم ديبه ترد يوقت. من بودم شهيكرد، مخاطبش هم ياش صحبت نم يمنش اي

تانش انتخاب كرد، اما احساس را داشتم كه اگر اعتماد او به من جلب نشده بود داس نيو ا شود يآن استوار م يجسورانه بر رو يبنا نيكه ا دميد يم يا هيپا

 يوريچرا سا: شود كه يمطرح م مانيبرا يپرسش اساس نياكنون ا. اقدام بوده است نيمناسب ا يشدن نامزد داريچشم انتظار پد شهيكه هم ستين ديبع چيه

ها  ياعتقاد منحصر به فرد ژاپن نياس ابراس شانيرسماً عهد به سكون نبسته باشند، اما بقا شاهاياست كه گ كننوشته شود؟ مم شيخواست داستان زندگ يم

 يسربسته و خصوص شهيهم يبرا ديكس ندارد، و با چيبه ه يربط چيگذرد ه يبسته م يبنا نهاده شده كه آنچه در طول روز در ادارات و شبها در پشت درها

دارند كه بدانند فالن مقام معروف  تيموقع نيدر ا شهيمه نييطبقات پا يشاهايفواحش، همانند گ. دهند يشان را نم يزندگ گزارش چگاهيه شاهايگ. بماند

در نقش محرم اسرار  ياست كه خود را به نوع نيشب در ا يپروانه ها نياحتماالً اعتبار ا. كند يشلوارش را از كدام لنگه به پا م گريمثل هر كس د ياجتماع
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در نقل داستان  يوريسا تيموقع. دهد يدفاع قرار م رقابليغ يطيخود را در شرااعتقاد را نقض كند  نيكه ا ييشاياما به هر حال، گ نند،يب يم يهمگان

 نيا. تاش گسسته اس يمادر نيبا سرزم وندشيسر خود ندارد و پ يرا در باال يآدم قدرتمند ي طرهيدر ژاپن س گرياست، چون د رمعموليغ شيندگيز

كه چرا گفتن را  ديگو ينم زيحال ن نيدر ع يول نديب يسكوت نم تيخود را مجبور به رعا گريد كه چرا او ديبه ما بگو يالاقل تا اندازه ا د،يقطع ارتباط شا

اش را عوض  دهيعق ديد يم مموضوع، الز نياش در ا يمحظورات اخالق ينياگردر بازب. پرسش را با او مطرح كنم نيكه ا دميترس يم. انتخاب كرده است

پرداخت را از ناشر  شيچك پ ياما وقت. مورد اكراه داشتم نيشد باز هم از پرسش در ا ليتكم سيدست نو يكه نسخه  يزمان يآمد؟ حت يم شيبكند چه پ

 را سند قرار دهد؟ شيچرا خواست زندگ: كردم كه از او بپرسم تيگرفتĤن اندازه احساس امن

 »هم دارم كه بتوانم وقتم را با آن پركنم؟ يگريد زيمگر االن چ«: داد پاسخ

 نامهيخواست كه زندگ يمشتاقانه م يورياگرچه سا. گذارم يبوده است به خواننده وا م يسادگ نيبه هم ياو براست ي زهيانگ ايمورد را، كه آ نيادر  اظهارنظر

شاخص  ينقش شيزندگكه در  يچاپ كتاب بعد از مرگ او و مرگ چند مرد نيخواست اول يم. چند شرط اصرار داشت ياما بر اجرا د،يدرآ رياش را به تحر

 يسبب سرافكندگ يافشاگر نيبود كه ا نيا يورينكات مورد توجه سا نياز مهم تر يكي. رفتند ايافراد قبل از او از دن نياتفاق افتاد و ا نيداشتند باشد و هم

با  هايكه از مشتر شاها،يگ جيعرف را قطب يوريبگذارم، گرچه سا يرا دست نخورده باق يكه اسام دمينشود، اما من هر كجا كه امكان داشتن كوش يكس

كه لقب اتهزا  – ميخورد يبرف پاش برم يمانند آقا ييها تيبه شخص يوقت. پنهان نگه داشت زياز من ن يمردها را حت يبرخ تيكنند، هو يم اديلقبشان 

 .نبرده اند ياو پ يعواق تيد به نيتنها قصد مزاح دارد شا يوريكه معتقدند سا يخوانندگان - سر دارد يشوره  زشينشان از ر زشآمي

اما، از زمان مرگ او در سال . اش در نوشتار بود يمنش ياحتمال ياز غلط ها زيقصدم تنها پره م،ياجازه خواستم از ضبط صوت استفاده كن يورياز سا يوقت

آن چنان  ييصدا م،را هم حفظ كن شيم صداخواسته ا يعني -داشته ام زين يگريد ي زهيانگ ديعمل شا نيفكر افتاده ام كه در اقدام به ا نيگذشته، به ا

 يكه حرفه اش سرگرم كردن مردان است انتظار م يگفت، همان گونه كه از زن يمعموالً نرم سخن م. برخورده ام رشيكمتر به نظ ميبااحساس كه در زندگ

 يهنوز هم گاه. اتاق هستند دركردم هفت هشت نفر  يمشد كه فكر  يچنان نرم م شيرا در برابرم زنده كند صدا يخواست صحنه ا ياما هر وقت كه م. رود

  .ستيزنده ن گريتوانم باور كنم كه او د يدهم و نم يگوش م شياوقات غروب ها در اتاق كارم به نوارها
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 كمي فصل

اتفاق  شيكه مدت ها پ مييگو يم يزيو از چ مينوش يسبز م يو چا ميزن يو گپ م ميرو به باغ نشسته ا ياست آرام و من و شما در اتاق يكه روز ديكن فرض

را  تانيكه فنجان چا است نيانتظرام ا» .نيبود و هم بدتر ميروز زندگ نيو چنان شد هم بهتر نيآن روز بعدازظهر كه چن«: ميگو يو من به شما م. افتاده است

 تيواقع يو به شما حق بدهم ول رديبگ دخندهاميمعموالً با» !شود كه هر دو باشند يكه نم نيا ن؟يبدتر اي نيخب كدام بود؟ بهتر«: ديو بگوئ ديبگذار نيزم

 Tanaka Ishiro[رويشيتاناكا ا يكه آن روز بعدازظهر كه آقا نستيا

به طور قطع هرگز  دميد ياگر او را نم. عطر بود ميدستش برا يماه يبو يچنان مجذوب او شدمكه حت. بود ميروز زندگ نيو بدتر نيواقعاً بهتر دميرا د] 

 .شدم ينم شايگ

به نام  يو اهل شهرك كوچك ريگيماه كيمن دختر . امدمين ايهم به دن وتويدر ك يحت. باشم] Kyoto[ييويتوك ييشايو بزرگ نشده بودم كه گ امدهين ايدن به

در آن بزرگ شدم،  كهاز خانه ام  حرف نزده ام، نه دويوروياز  يعمرم،گذشته از چند نفر با كس يدر همه . ژاپن هستم يايدر ساحل در] Yoroido[دويوروي

 يبهتر است مردمبه همان قصه ها. بودن چه شكل است شايگ نكهيا اي. شدم شايچگونه گ نكهو مسلماً نه از اي –نه از پدر و مادرم، و نه از خواهر بزرگترم 

. شده بودم شروع كردم و چه و چه و چه تهگرف ريه از شكه تاز يرقص را وقت ميبوده اند، و هنر تعل شايخودشان دلخوش باشند كه مادرم و مادربزرگم گ

بودم كه بر حسب اتفاق گفت هفته  يمرد..] رنديگ يكه از برنج م يژاپن يمشروب Sake[ يدر حال پر كردن فنجان ساك يسالها قبل، روز د،يراستش را بخواه

اش را  انهيبرخورده كه آش يرا دور زده و به موجود انوسيكران تا كران اقبود كه  يآن هنگام احساسم چون احساس پرنده ا. بوده است دويورويقبل در  ي

 :رميخوردم كه نتوانستم جلو دهانم را بگ كهيچنان . شناسد يم

 »است، من آنجا بزرگ شده ام بيعج! دويوروي«

 .توانست آثار بهت را از صورتش پاك كند يبر لب آورد، اما موفق نشد، نم يلبخند ديبه زحمت كوش. آشكارا حالت صورتش عوض شد! چارهيب مردك

 ».يگوئ يدروغ م دو؟يوروي«: گفت

ژاپن، با  يرياساط ي شنامهيخاص، نما يرقص با نقاب Noh[»'لبخند نو«كه آن را  يرا به خودم آموخته بودم، لبخند ياز مدت ها قبل زدن لبخند اديز نيباتمر

 ريكه مردها در تعب ستلبخند در آن نيا ازيامت. است "نو"حالت  ينقاب ب هيخوانم، چون شب يم.]صخا اريبس ييو حركات و لبس و صحنه آرا يگروه همخوان

لبخند استفاده كنم، كه  نياز ا گريبار د كيگرفتم  ميتصم. كه چگونه بارها و بارها به آن متوسل شده ام ديتصورش را بكن ديتوان يم. خود آزادند ليآن به م

كه مطمئنم  يقهقهه خنده را سر داد خنده ا ذاشت،گ زيم يپر كرده بودم رو شيرا كه برا يداد و فنجان ساك رونيد نفسش را بمر. البته موثر هم واقع شد

 .گريد زيخاطر بود نه چ ياز آسودگ يناش شتريب

و بعد از » !يرا در سطل دم كن يچا ييوكه بگ نستيمثل ا ،يبزرگ شده ا دويورويمثل  يا غولهيو تو در ب! بارك اهللا! عجب«: گفت يگريبلند د يخنده  با

 ».دارند قتيحق تيها يباور كنم شوخ يكن ياوقات مجبورم م سان، گاهي – يوريسا! يبامزه ا نقدرياست كه ا نيهم يبرا«: گفت ديدوباره خند نكهيا

بزرگ شده ام  دويوروياست هرچه باشد در  قتيقح يكنم كه به نوع يكه در سطل درست شده است، اما احساس م نميبب ييندارم خود را به شكل چا دوست
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. دشو ينم بشانيفرصت ترك آن جا نص چوقتيه ز،يمردم آن ن. افتد يگذارش به آن م يهرچند كه به ندرت كس. داند ينم يجالب يآن را جا چكسيو ه

 .شود يمجا شروع  نيداستان من از هم. پس من خودم چگونه آنجا را ترك كردم ديپرس يحتماً از خودتان م

*** 

بود كه باد  يصخره ا يخانه در مجاورت پرتگاه نيا. خواندم يم» شنگول«كردم كه آن را  يم يزندگ يدر خانه ا دو،يوروي يريگيكوچك ماه يروستا در

شد كه  يد و بارها مكر يخس خس م شهيخورده است چون هم يسخت يسرما انوسيبود كه اق نيبه چشم كودكانه ام مثل ا. ديوز يبر آن م شهيهم انوسياق

گاه  يكوچك ما حتماً از عطسه ها يبودم كه خانه  دهيرس جهينت نيبه ا. از آب يميعظ يباد همراه با گرده  يوزش تند ناگهان يعني –زد  يبلند م يعطسه ها

نكنده و مثل شمع  يا شكسته يگريماه قيااز ق يريگرفته است سرش را از عطسه ها بدزدد، اگر پدرم ت ميشده و تصم يبر صورتش عصبان انوسياق گاهيو ب

 .كرده است هيبغل تك ريبود كه به چوب ز يشنگول رمرديپ هيخانه مان شب نكيبود، ا ختهيبام آن نزده بود احتماالً تا به حال بنا فرو ر يلبه  ريز

 ايبه پدر و  يشباهت چگونهيبودم و ه هيبه مادرم شب شتريعمر ب ي هياول نيچون از سن. برخوردار نبود يشنگول از تعادل و توازن يخانه  نيدر ا ميزندگ

كه  ميداشت يبيغرو  بيهم راست بود كه هر دو چشم عج نو اي –او و من . ميخاطر است كه ما مثل هم خلق شده ا نيگفت به ا يمادرم م. خواهرم نداشتم

 مثل نكهيا يجارنگ چشمان مادرم به . ديكن دايآن را در ژاپن پ هيشب ديتوان ياحتماالً نم

 يكنم كس يكوچك بودم به او گفتم فكر م يليخ يوقت. روشن بود، و رنگ چشم من هم به او رفته بود يباشد خاكستر ريس يمردم قهوه ا ي هيبق چشم

است،  اديز تشيگفتند چون نقش عنصر آب در شخص يم رهايفالگ ديكه به نظر مادرم خنده دار رس ده،يكش رونيچشمش را سوراخ كرده و رنگش را ب

خاطر است  نيدادند به هم يم حيو توض - نشان دادن خود ندارند يبرا ييجا گريدارد كه چهار عنصر د اديگفتند آنقدر آب ز يكمرنگ شده است، م شمشچ

بودند، خب،  بايواقعاً ز نشيآمد چون والد ياز آب در م بايز يليخ يستيگفتند او با يمردم دهكده اغلب م. خورد يبه هم نم ادياجزار صورتش ز بيكه ترك

كلفت  يكه روزگار به او زده بود، از مادرش لبها يكلك نيبدتر. ديكن بيدو را با هم ترك نيا ديتوان يالبته هلو خوشمزه است، قارچ هم خوشمزه است، اما نم

اش در محاصره  يخاكستر يدلربا انو چشم د،يبخش يقاب زمخت را م كيدر  فيظر يدار را كه به او شكل عكس هيرا به ارث برده بود و از پدرش فك زاو

 .داد ياز پدرش به ارث برده باشد، اما درمورد او فقط صورتش را هراسان تر نشان م ستيبا يبود كه م يمژگان پرپشت ي

 يكسان. پدرم عنصر چوب  تياست و درشخص اديز يليخودش عنصر آب خ تيخاطر با پدرم ازدواج كرده است كه در شخص نيگفت به ا يم شهيهم مادرم

در آن  هكند ك يم دايپ يسوراخ زين شهيرود و هم يبه آنجا م نجايآب راحت از ا. ستيشدند كه منظور مادرم چ يشناختند بالفاصله متوجه م يكه پدرم را م

راحت كنار  ايبا در تشيعنصر چوب در شخصبا  يو مرد. بود ريگيبود، چون او ماه يديدرمورد پدرم عنصر مق. چسبد يم نياما چوب، محكم به زم. زديبر

 يم يريگيبه ماه يوقت. ادد يم ايدر يبعد از حمام هم باز بو يحت. شد يوقت از آن دور نم چياز همه جا راحت تر بود، و ه ايدرواقع پدرم در در. ديآ يم

كرد،  يكه او كار م يخفته بود، با آرام يموجود يريگيتور ماه كرد و اگر يم رياش را تعم يريگينشست و تور ماه يم نيزم ياتاق جلو رو يكيرفت، در تار

و  ديو برگرد ديكن يو آب حمام را خال ديبرو ديتوانست يشد، م يمتمركز م يينگاهش برجا يوقت. داد يرا كند انجام م زيشد، همه چ ينم دارياز خواب ب

صورتش  گريد نرويرا جا داده بود، از ا يزياز چ يروك بود و درهر چروك نگرانو چ نيصورتش پر از چ. كند ياش دارد حالت عوض م افهيتازه ق دينيبب
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بود و از  هاينگران نيكنار آمدن با ا يبرا دنيمدام در حال جنگ. ساخته است انهيآش يبود كه بر هر شاخه اش پرنده ا يدرخت هيشب شتريصورت خود او نبود، ب

 .ديرس يخسته به نظر م شهيتالش هم نيا

سوال  نيبا ا »؟يريقدر تو پ نيپدر، چرا ا« .دمياز او پرس يروز. دانستم يكه تا آن زمان نم دميپدرم فهم يدرباره  يزيچ يهفت سالگ اي يالگشش س در

 .بودند زانيكوچك و گرد آو ييچشمانش به شكل چترها يكه باال يابروها را باال انداخت، ابروان

. سوال را خواهد داد نيپاسخ ا گريد يگفت وقت يبه من انداخت كه م يرو به مادرم كردم، نگاه يوقت» .دانم ينم« :تكان داد و گفت يسر د،يكش قيعم ينفس

مرا . ديرس يوسط جنگل م رد يكه به قبرستان ديچيپ يبرد و درآنجا به معبر نييتپه به دهكده پا يمرا از باال ديبگو يزيكه چ نيآن روز مادرم بدون ا يفردا

 اهيبا حروف پوسته شده و س يعبارات نيياز باال تا پا ركهايت نيا يرو. كه از من بلندتر بودند يديسف ركيبرد، سه گور با سه ت يگوشه ا به طرف سه گور در

رم ماد. شودند يدركجا شروع و دركجا تمام م وفحر نيگذشت كه بدانم ا يكوچك دهكده آنقدرها نم ينوشته شده بود، اما آن زمان از رفتنم به مدرسه 

 .»يجيسال نوزدهم م ،يچهارسالگ ستيمرگ در ب« .نام پدرم بود نورويساكاماتو م. »نورويناتسو، همسر ساكاموتو م« :به آنها كرد و گفت ياشاره ا

ماسانو، و سن سه كه تنها اسم،  ،يو به گور بعد» .يجيسال نوزدهم م ،يمرگ در شش سالگ نورو،يپسر ساكاماتو م شرو،ينياج« :اشاره كرد يبعد ريبه ت سپس

بعد  يچند. مرده اند يو خانواده اش همگ ن،ياز ا شيپ يليخ. بار ازدواج كرده است كيكه پدرم قبالً  دميتا فهم ديچند لحظه طول كش. ثبت بود شيسال رو

قبل است، چنانكه  يوزنم دوبرابر لحظه  كردم ياحساس م. است ينيسنگ اريغم بار بس افتميبودم در ستادهيگورها رفتم و همچنانكه آنجا ا نيدوباره سراغ ا

 .دنديكش يخودشان م يآن گورها مرا به سو ييگو

آمدند  يمتعادل عناصر به وجود م بيبا ترك يآمد و فرزندان يمعقول به وجود م يدو موازنه ا نيا نيب ديبا يهمه عنصر چوب، م نيهمه عنصر آب و ا نيا با

خاطر نبود  نيفقط به ا يتشگف نيا. شد، پدر و مادرم به شگفت در آمدند يعناصر منته نياز ا يكيند و هر كدام با فرجام كار به دو فرز يدارم كه وقت نيقي

ساتسو شش سال از . به همان اندازه شكل پدرم بود زياو را به ارث برده بودم، خواهرم ، ساتسو ن يعاد ريغ يچشمها يكه من شكل مادرم شده بودم و حت

 يدرخشان را داشت كه م تيخصوص نيا تسواما سا. را داشت كه من نداشتم ييانجام دادن كارها يبته، به خاطر بزرگتر بودن اجازه من بزرگتر بود، ال

ر را كا نيا. اجاق پر كند يرو يسوپ از قابلمه  يخواستند كاسه ا يمثالً اگر از او م. جلوه كند يانجام دهد كه كامالً تصادف يرا به گونه ا يتوانست هر كار

 يباشد كه با آن ماه يكه منظورم كارد نينه ا. كرد يزخم يبار خودش را با ماه كي. است ختهيدر كاسه ر يسوپ اتفاق ييكه گو يداد، اما به روش يانجام م

 شيپا يماه يرد و افتاد كه باله خو زياز دستش ل يآورد و طور يتپه م يشده در روزنامه را از دهكده به خانه مان در باال دهيچيپ يماه كي. كرد يم زيرا تم

 .ديرا بر

 يريگيبود كه همراه او به ماه يداشتن پسر يباشند، بخصوص كه پدرم در آرزو زين يگريتوانستند بجز من و ساتسو صاحب فرزندان د يو مادرم م پدر

تنها . افتاده ياقدانستم چه اتف يخوان بود، گرچه آن موقع نممبتال شد كه احتماالً سرطان است يديشد يماريمن هفت ساله بودم، مادرم به ب ياما وفت. برود

و كم كم هربار  د،يخواب يم شتريو ب شتريبا گذشت ماهها ب. خواب بود شهيهم باًيگفت تقر ديوبا-آورد يدردش خواب بود، كه مثل گربه به آن رو يچاره 

. نبود ينگران يبه نظرم جا تش،يشخص راما با آن همه عنصر آب د. كرده است رييتغ عاًيدر او سر يزيدانستم كه چ يم. افتاد يشد به ناله م يم داريكه ب
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 ينه سال داشتم استخوانها ياما وقت. شد يم يگرفت و قو يشد و بعد به همان سرعت بالفاصله جان م ياوقات در طول دو سه ماه به شدت الغر م يگاه

مثل  د،يدان يم. شود يم دهيآب از بدنش كش ،يماريدادم كه به خاطر ب ينم صيتشخ. افه نشدبه وزنش اض چوقتيه گريزد و بعد از آن د رونيصورتش ب

 .داد ياز دست م شتريرا روز به روز ب تشياصل زيشود، مادرم ن يلزج است و با خشك شدن شكننده م عتاًيكه طب ييايجلبك در

 يخواندم، صدا يكرده بودم آواز م دايكه صبح پ يركيرجيج ينشسته بودم و براجلومان  كياتاق تار يكف گود افتاده  يروز بعداز ظهر كه رو كي بعد،

 .زد يكه از پشت در صدا م دميرا شن يكس

 ».ورايمن هستم، دكتر م! ديباز كن! يآها «

پدرم آن روز در . كرد يم نهيو را معاآمد و ا يتپه م يتا باال ادهيمادرم پ يماريآمد، و از هنگام ب يما م يگريماه يبار به دهكده  كي يهفته ا ورايم دكتر

 يريگيتور ماه يرومثل عنكبوت  شينشسته بود و دستها نيزم ياش رو يشگيهم يسر جا. در راه است ديشد يداد كه طوفان يخانه بود چون هوا خبر م

 .بروم و در را باز كنم يعنيكه از انگشتانش را باال ببرد،  يكيو  ندازديبه من ب يطول داد تا نگاه يلحظه ا. رفت يم نييباال و پا

حروف  گرياز هر كس د شيگفتند كه ب يكرده بود و م ليتحص وياو در توك. بود نيبرداشت ما در دهكده مان ا اي - بود يمهم اريبس تيشخص ورايم دكتر

كنار زد  راه باز كردم،كفشش را در آورد و مدر را ك.چون مرا داخل آدم حساب كند يدانست كه مخلوق يخود را مهمتر از آن م شناسديرا م ينيچ يالفبا

 .وداخل شد

كه هوا بد بود استراحت  ييروزها!يچه لذت.گرفتميم يتمام روز ماه. رفتميم ايبه در.مثل تو بود ميزندگ خواستيسان،دلم م-ساكاموتو«پدرم گفت؟ به

 .اش كنم نهيبشود معا ديشا كردميفكر م فيح:وادامه داد».زنت هنوز خواب است نميبيم.كردميم

 اوه:گفت پدرم

 .يبكن دارشيب يحاال بتوان ديشا. ميآ يطرف نم نيبه ا گريكه هفته د يدان يم

 .تور خالص كند اما بالخره از جا بلند شد يطول داد تا دستش را از ال بال يمدت پدرم

 .اوريدكتر ب يبرا يفنجان چا كيشان -ويش"من گفت به

 .شناخته شدم يام ساپور ييشايود كه با تام گسالها بعد ب.بود ويزمان اسم من ش آن

 دميشنيم يمادرم را يناله  يفقط صدا ند،امايگويكه چه م نميكردم گوش كنم بب يسع.بود دهيكه مادرم در آن خواب ياتاق.رفتند گريودكتر به اتاق د پدرم

پدرم .آمد رونيب ديمال يدست به هم م كهيو در حال يجد يا افهينگذشت كه دكتر با ق يزيچ.پرداختم يبه درست كردن چا شدمينم شانيومتوجه حرغها

 .وسط اتاق نشستند زيهم به دنبالش آمد و پشت م

بد نباشد از او  يخانم سوگ ديشا يده صحبت كن ياز زنها يكيبا  ديبا.سان-ساكاموتو ميرا به تو بگو يزيچ ديبا گريحاال د:حرفش را شروع كرد ورايم دكتر

 .زنت بدوزد يابر يبخواه لباس قشنگ

 .پول ندارم دكتر:گفت پدرم
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 .رديبا لباس پاره بم دينبا يويرا به زنت مد نيباشد كه ا ادتيفهمم اما  يمنظورت را م.روزها وضع همه خراب است نيا

 رد؟يميدارد م پس

 .شوديوراحت م رديميم.كشديدرد م يليخ گريد يتا چند هفته  احتماال

اما اگر تا به حال پرنده .قلبم بود يدانم شاسد صدا ينم.اداخته بود نيهراسان در گوشم طن يبهم خوردن بال پرنده ا يصدا . دميشن يرا نم شانيصدا ريدگ

به ذهنم  زبود هرگ نيخب عكس العمل ذهن من هم هم.فرار است يبرا يراه يافتاده ور در جستجو ريگ يبزرگ معبد يكه در هشت.ديباش دهيرا د يا

فكر را كرده بودم ام  نيا شوديچه م رديبودم كه اگر او بم فتادهيفكر ن نيهرگز به ا ميبگو خواهميونم.افتيمادرم دوام نخواهد  يارميخطور نكرده بود كه ب

 يمفكر :گفت يپدرم داشت م.ندارد جودو يزندگ گريد ياتفاق نيبعد از چن.شوديبرود چه م نيو خانه مان را ازب دياياگر زلزله ب كردميهمان طور كه فكر م

 .رميكردم اول من م

اگر مجبور .گذارم يم شتريب شيقرص ها برا نياز ا يوقت دار گريوضعت خوب استهنوز چهار پنج سال د سان اما از نظر سالمتي–ساكاموتو  يشده ا ريپ تو

 .هر بار به او دو قرص بده يشد

فقط پوست شلش بود هر چه .به تن نداشت راهنيپ.نشست شيه من سر جاپدرم تا مدتها پشت ب.رفت وراياز قرص ها حرف زدند و بعد دكتر م شتريب ياندك

 يب يها هسرش با لك.بود  يرشته قلمبگ كيستون فقراتش .ديرسيبه نظر م بياز شكل وترك بيو غر بيعج يمجموعه ا هيشب شتريب كرديبه او نگاه م شتريب

مرد  يبود اگر مادرم م زانيشانه در دو طرف آو يها يچرم كهنه از برجستگ يكه ادر ت دهيچيپ يمثل چوب شيله شده باشد دستها يا وهيتوانست م يرنگ م

 .بود يخال نانبعد از رفتن مادرم خانه همچ.بود  ياو چه م يخواستم از او جدا شوم ول يكنم؟نم يخانه زندگ نيبا او در ا توانستميچطور م

 .زدم رفتم كنارش وزانو.لب بر زبان آورد ريپدرم نامم رو ز سرانجام

 .مهم اريبس زيچ كي: گفت

است كه مادرم به  نيفكر كردم در كشاكش گفتن ا.را از دست داده است ارشياخت ييكه گو ديچرخ يچشمانش چنان م.تر بود نيسنگ شهياز هم صورتش

 .محراب بخر يبو خوش برا يبرو به دهكده و قدر:اما فقط گفت رديم يم يزود

 يكنده كار كرهيجلو پ.شنگولمان همان بود يباارزش در خانه  يكهنه كنار كنار در آشپزخانه قرار داشت تنها ش يصندوق يمان رو  ييكوچك بودا مجراب

 .اجدادمان بر آن نوشته شده بود ييقرار داشت كه نام بودا يكوچك اهيس يلوحه ها.بهشت خاور دور  يبودا AMIDAشده خشن

 ؟ييبگو يخواستينم يگريد زيچ... پدر

 .برو يعنيكرد كه  يكه پاسخ بدهد اما فقط با دستش اشاره ا بودم دواريام

***** 

اورم سپاسگذار بودم كه  يم ادياما به .دشوار بود يروز نيگذر از آن در چن.گذشت يبه داخل دهكده از كنار صخره ها م دنيچياز پ شيخانه مان پ ي جاده

 زيانقدر ت.ز شده بوديامواجش همانند سنگ لبه دار ت.بود نيخشمگ ايدر..كرديخود مشغول م به كرديكه ناراحتم م ييزهايباد زهنم را از چ ي رحمانهيوزش ب
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نبود كه بدون توقف تمام  ياز طوفان شيب يزيچ يزندگ ايا.چون احساس من دارد ياحساس زين ايكه دن ديرس يبه نظرم م.ادم را مجروح كند توانسيكه م

فرار از  يبرا.نكرده بودم يفكر بالق.گذاشتيم يونا مشخص را باق هودهيب ييزهايوتنهاچ.برديوبا خود م تشسيقبل وجد داشت م يرا كه تا لحظات ييزهايچ

پر از  شهيمعموال اب ان هم.فرار داشت جيبود كه در مدخل خل يكوچك يباديآ دويوروي دميشد دو انينما ميپا ريكه دهكده در ز يان طول جاده زپرا تا زمان

 .طوفان شدت گرفته بود نكيا.خورنديآب وول م يكه در حال بازگشت بودند كه رو دميرا د قيفقط دو سه قابود اما نا روز  ريماهگ

كه همه  يتا وقت شدياز تعدادشان كاسته م جيشدند وبه تد يم ديباران ناپد يپرده ها يال به ال جيدر خل رانيماهگ.خورد يغرشش به گوشم م يصدا

 .رفتند.شان

شدم  سيبود و چند لحظه نگذشته چنان خ نينظرات ان مانند خوردن تخم بلدرچ نيبرخورد اول.امد يمن باال م يبه سو جيخل يبيراشكه از س دميرا د طوفان

 .افتاده بودم ايكه انگار در

كه  يمتعدد ياساختمان ه فيبه رد فيرد شديم يژاپن منته التيش يساحل يساختمان موسسه  يداشت كه ان هم به در ورود ابانيخ كيفقط  دويوروي

كه گاه  يچككو ياز ان اتفاقها-افتاد ياما اتفاق دمياكادا دو يبه ان سو وبه طرف خشكه فروش ابانيح يسو نياز ا.جلوشان نقش فروشگاه را داشتند ياتاقها

طرف  كيسر خوردم وبا .شده بود زيباران گل الود ول ريز يخاك ابانيخ.ديبخور نيدر برود وزم تانيپا يكه جلو قطار نيدارند مثل ا يبزرگ يپسامدها

تف كنم سر  خواستميدر دهانم بود كه م يزيو احساس چ ياورم كرخت يم اديكه به  يزيچون تنها چ.سنگ شده بودم كنميافتادم گمان م نيصورت به زم

به دماغم زد و در  يماه يچون بال فاصله بو.برد  ييمرا بلند كرد وبه جا يشوم بعد دستها يبه گوشم خورد واحساس كردم و به پشت بر گردانده م ييوصدا

دانستم كه  يم.خواباندند زشيسطح ل طحس يرا كه مرا رو يزيم.دميرا شن يچوب يزهاياز م يكي ياز رو يبار ماه كيافتادن  نيبه زم يصدا. ديچياطرافم پ

 .هم شده ام نيو مال نيدانستم كه خون يم.شده ام سيباران خ ريز

 زياست كه همه چ يلحظه همان لحظه ا نيبود كه ا نيوان ا.دانستميرا نم زيچ كياست اما  يكه لباسم دهات.دانستميهستم وم فيثدانستم پا برهنه ك يم

 .كنميسرم نگاه م يباال رويشيتاناكا ا يدارم به صورت آقا دميچون همان وقت بود كه د.كنديم رييتغ

آمد چون با افراد  يما م ياما هر روز به دهكده .گرديم يما زندگ يدر مجاورت دهكده  يرگتربودمدرشهرك بز دهيتاناكا را به دفعات در دهكده د يآقا

با شلوار .كرديمردانه به تن م يموتويك.ديپوش ينم يدهات يها لباشس ها رياو بر خالف ماهاگ.بودند لخيژاپن در خ التيش يخانواده اش مالك موسسه ساحل

استخاون گونه اش مقل .بود دهيپوستش نرم ومثل پوست طبل كش.ديا دهيها د ييباشد كه از سامورا ييها ياشبه چشم من شكل نق شديكه سبب م مونويك

تاناكااز درساختمان  يواقا. كردميم يتوپ باز ابانيبا بچه ها در خ يوقت.مجذوب كننده بود ميبرا شهيمرد هم نيا.كباب شده برجسته وبراق بود يپوست ماه

اورد  يم نييان را پا.كرديم نهيبودم واقاب تاناكا داشت لبم را معا دهيلزج دراز كش زيم يرو.كردميو او را نگاه م دميكشيدست م يازاز ب امديم رونيب التيش

 هريتوانستم تظاهر كنم كه به او خ ينم.او مانده بود ورتافتاد كه مجذوب بر ص ميناگهان نگاهش به چشمان خاكستر.چرخانديسو وان سو م نيسرم رو به ا

ندارد كه  ياو فرق يبر نگرفت تا وانمود كند برا زيونگاهش را ن.هستم ييدختر پر رو ديكه انگار بخواد بگو اورديبر اب ن رياز تحق يحاك يخنده ا.نشده ام

 .احساس سرما كردم التيدم كردهسالن ش يكه در هوا يانقدر طوالن.ميماند رهيخ گريكديبه  يطوالن يلحظات.كنميبه چه فكر م اينگاه من به كجا است و 
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 .يتو دختر كوچك بابا ساكاموتو هست شناسميتو را م:انجام به حرف امد  سر

به چشم من .شديمثل پدرم نگاهش هرگز گنگ نم.نديبيدور و برش را همان گونه كه هست م يايتاناكا دن يكه اقا دميفهم يانكه بچه بودم اما خوب م با

 يزندگ يمرئ ياياو در دن رديگيپشت ابر قرار م ديكه خورش يياسمان را درجا ييروشنا يدرختان كاج و حلقه  ينه بر ت رهيقطرات ش دنيچنان بود كه چك

 يليما دل.شديو متوجه بچه ها در جاده م يگل و و ال يدانستم كه متوجه درختها ،متوجه  يم.كردينم ياز بودن در ان احساس خشنود شهياگر هم يحت كرديم

 .شده است زيمتوجه من ن ير كنم به طور كلوجود نداشت كه باو

 .كردم يسوزش اشك را در چشمم احساس م زديبا من حرف م يبود كه وقت نيهم ديشا

تو  ياگر جا.سنگ شود يبخواه نكهيخون را قورت نده دختر كوچولو مگر ا:گفت يول.خواهد مرا بفرستد بروم يفكر كردم م. نميتاناكا كمكم كرد بنش يآقا

 .ردميتف مك بودم ان را

 م؟يزيريرا م هايكه ماه نجايدختر بچه؟ا كيتاناكا خون  ياقا:از مردها گفت يكي

 يدهكده مان آقا ياز مردها يكي.داشته باشند يريگيبه كار ماه يهستند بخصوص دوست ندارند زنها كار يخرافات يبه نحو وحشتانك رهايگيماه دينيبيم

 يبود كه كه رنگ بدنه  دهييانقدر محكم سا.شسته بود يرا با ساك قشيبعد قا كندويم ياو باز قيدارد در قابود كه دخترش  دهيروز صبح د كي اماموراي

بود  نيهمه به خاطر ا.را تبرك كند قيو قا ديايدرخواست كرده بود كه ب نتوياز كاهن ش اموذاي يآقا نينبود ا يهم كاف نيا يحت.شده بود يخط خط شييجو

 كننديم زيرا تم هايكه ماه يياكه خون دهانم را كف سالن ج گفتيتاناكا داشت م ياكنون اقا..كرده است يبود باز يماه ديص ياكه بر ييكه دخترش در جا

 .تف كنم

 .من باز هم از انها دارم. ديوببر ديها را بشو يماه گريكه تف او در دل و ج ديترسياگر م:تاناكا گفت يآقا

 .ستين هايماه گرياقا مسئله ج-

 ختهينر نيزم نيا يتر از خون او رو زيتم يزيحاال چ متايچشم باز كرده ا ايدن نيكه من و شما به ا ياز روز.ميرا به شما بگو يزيچ ديبا:اناكا گفتت يآقا

 .زود باش تف كن:است؟ و رو به من كرد وگفت

 دميدياگر او را م كنمياما گمان م.روديبه شمار م يبد اريكار بس تاناكا ياز دستور آقا يچيسر پ كردميفكر م.چه كنم دانستميلزج نشسته بودم و نم زيم يرو

 دنيبعد از د.اوردم يمتف كردن به دست ن يشهامت الزم را برا.انداخت نيزم ياش رو گرفت و رو ينيمحكم ب ينياز كارگرها خم شده و با ف يكيكه چطور 

خود را با  يكارگرها همگ.تاناكا گفته بود خون را تف كردم يوهمان طور كه اقا. نبودمدر دهانم  يزيلحظه هم قادر به نگه داشتن چ كي يبرا يصحه حت نيا

 .اورديرا ب ورايتاناكا به گفت برود ودكتر م يمعاون اقا يبجز سوگ.دندينفرت كنار كش

 .اش نرفتن بود يكه البته فكر كنم منظور اصل.كرد شيدايپ شوديكجا م دانمينم:گفت يسوگ

 .ما بود يخانه  شيپ قهيم كه دكتر چند دقتاناكا گفت ياقا به

 خانه تان كجاست؟: ديتاناكا پرس ياقا
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 .صخره يرو يشنگول يخانه  يهمان خانه -

 ست؟يچ يشنگول يمنظورت از خانه -

 .كه مثل مستها پله داده يهمان خانه ا-

او را  يتوانيراحت م اوريرا ب ورايساكاموتو ودكتر م يشنگول يخانه  به ،برويخوب،سوگ اريبس.از ان سر در اورده باشد يزيتاناكا چ يآقا ريرس ينظر نم به

 .ديآ يزند از كجا م يكه آمپولشان م ييها ضيمر يها غيج يصدا نيفقط گوش بده بب يكن دايپ

سوزد سر انجام  يصورتم دارد م مكرديماند احساس م رهيو مدتها به من خ ستاديا زياما كنار م.گردديتاناكا سر كارش بر م يكه برود اقا يسوگ كردميم فكر

 .است ركانهيز يليبر زبان اورد كه فكر كردم خ يحرف

 .يبا دمجان در اورده ا كيصورتت  يساكاموتو رو يدختر كوچولو-

 .اورد وجلو صورتم گرفت همان طور كه گفته بود لبم ورم كرده بود و كبود شده بود رونيب يا نهييرفت و ا يكشو سراغ

 ؟يستيچرا شكل پدرت ن يرا از كجا اورده ا يياستثنا يچشمها نيكه ا نستيخواهم بدانم ا يكه واقعا م يزياما چ:دادحرفش ادامه  به

 .دارد يام چه شكل دهيوچروك دارد كع تا حاال نفهم نيپدرم ان قدر چ يچشمم به مادرم رفته ول:گفتم

 .ياور يو چروك در م نيچ يخودت هم روز-

 .مثل تخم مرغ صاف است يول.است ريدست خودش است پشت سرش هم جلو سرش پ شيااز چروك ه ياما بعض:گفتم

 .ييگو يدرست م كنميفكر م زندامايحرف نم ياحترام يآدم از پدرش با ب:تاناكا گفت يآقا

 .ديگفت كه صورتم سرخ شد و مطمئنم كه رنگ لبم پر يزيچ سپس

 مثل تو دارد؟ ييبايچه دختر ز يو سر تخم مرغ يوچروك نيمرد چ ريپ نياا-

حرف را  نيتاناكا ا يآقا ينباشند اما وقت باياگر ز يحت خواننديم بايگسشاها را ز شهيالبته هم اورميب اديتوانم ب يخوانده شدم كه نم بايبعد انقدر ز يسالها در

 .را گفته است قتيبه گوشم خورده باشد باور داشتم كه حق شاياسم گ ياز ان كه حت شيبه من زد پ

**** 

بردم  ياگر چال مورچه ها هم م يزده به خانه رفتم كه حت جانيچنان ه دميرا كه پدرم گفته بود خر ييرا پانسمان كرد و بو خوش ها ورايدكتر م نكهياز ا بعد

 ياسان نبود مثل كاغذ گونه نيراحت تر بود اما ا ميبرا كرديم تميسو هدا كيداشتم اگر احساساتم به  ياز ان در درونم جنب وجوش م شيكنم ب يفكر نم

 يجا خوش كرده بود وسع ريچنان دلپذ يفكر -لبم يبعد از مسئله  ييمادرم و در جا يدرباره  يافكار يال به ال.كرده است ريبودم كه وسط باد گ

تمام شدن طوفان امواج هنوز مثل  شدم با وجود رهيخ ايو به در ستادميا يصخره ا يتاناكا بود رو يدرباره اقا يفكر درباره  نيا..تمركز كنم شيكردمرو

ام فشردم و  نهيكندوبعد بوخوش ها رو به س ينگاهم نم يبه اطراف انداختم تا مطمئن بشم كس ينگاه.بود يآسمان مثل گل قهوه ا. لبه دار بردد  يسنگ ها

 رسديكه به نظر احمقانه م دانميم.شدم يراض شيتك تك هجاها دنيآن را بارها و بارها تكرار كردمتا اناگه از شن.زدم اديباد فر ريتاناكا را در صف ينام آقا
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 .بودم جيگ يدختر كوچولو كياما من فقط .واحمقانه هم بود

احساسس  دميكوش.ميمن وساتسو در سكوت ظرفها رو شست.نديبنش رهايماهگ يبازس شطرنج زاپن ياز تمام شدن شام پدرم به دهكده رفت تا به تماشا بعد

 يوحشت مادرم يماريدر عوض از فكر ب.اما در ارامش سر خانه ان احساس از وجودم رفته بود. تاناكا مرا به ان كشانده بود يم كه آقاكن ديرا درخود تجد

اول پدرم در گئرستان  ياو در كنار خانواده  بردتايكه چقدر زمان م كنميفكر م نيداشت متوجه شدم دارم به ا يسمج ومنجمد كننده دست از جانم بر نم

تماشا كردم كه داشت  اخواهرم ر.كه بعد از مرگ مادرم ساتسو نقش او را به عهده خواهد گرفت ديرسينظرم م كردم؟بهيآن وقت چه م.هكده خاك شودد

ده بود هنوز ش زيكه قابلمه تم نيتا مدتها بعد از ا.ديد يكه آن را نم ميتوانم بگو يكه چشمش به ان بود م نيبا وجود ا.دييسا يسوپ را م يآه يقابلمه 

 .دييسا يداشت ان را م

 .ستيخوش ن اديساتو سان حالم ز:گفتم باالخره

 .برو حمام را گرم كن:گفت

 .چشم عقب زد يسر كشش را از رو يبك دسته از مو سيبا دست خ و

 .رديميساتسو مادر دارد م خواهميحمام نم:گفتم

 .نگاه كن شوديدارد سوراخ م قابلمه

 .داشته شهيا را همسوراخ نشده، ان خط ه:گفتم

 دهد؟يچطور آب پس م پس

 .كردمينگاهت م.يكه عاقبت سوراخش كرد يدييانقدر ان ر ا سا تو

از  ياريبس ياتفاق برا نيا.شد انيآن از صورتش نما يفرا گرفت كه سر درگم رومنديچنان ن يوجود ساتسو را احساس يلحظه ا يبرا ميتوانستم بگو يم

 .ندازديبرد تا دور ب رونياجاق بر داشت و ب يقابلمه را از رو.نگفت  يزيد اما چافتا يم زين گرشيد ياحساس ها

 

 دوم فصل

دهكده اغلب  يكه هوا خوب بود بچه ها ييروزها.خانه رفتم كيدر جنگل كاج نزد يشنا به بركه ا يكنار گذاشتن مشكالت از ذهنم برا يانروز برا يفردا

 نيا.بود كردهخودش درست  يپدرمان برابرا يگريماه ميكه از قد كرديبه تن م يراه راهيلباس شنا.امد  يم يساتسو هم گاه.شدنديصبح ها در انجا جمع م

 .ديپوش يلباس را م نينداشت وباز هم ا يياما ساتسو اعتنا شدياش شل م قهي شديخم م ينبود چون وقت يدرست وحساب يزيلباس شنا چ

تاناكا بركه را ترك كرده  يمعاون آقا يسوگ يپسر آقا يبا سوگ شيپ يبخورمساتسو مدت يزياز گردم و چگرفتم به خانه ب ميظهر بود تصم يها س يكينزد

به خانه او را  دهيرساما ن نميكردم تا هنگام خوردن شام او را بب يرفت فكر نم يم شهيگفت به دبالش برود وساتسو هم يبه او م ياشاره ا نيبودرفتارش با ا

 ي قهيساتسو .كوچك بودم ياما من دختر بچه ا ستيكه ماجرا چ ديديفهم يبالفاصله م ديديد يداده بود اگر شما آن صحنه را م هيتك يكه به درخت دميد

 .كرديم يبا او داشت باز ستادهيمقابلش ا يبود و سوگ دهيكش نييخود را تا شانه پا يشنا
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او را  نهيس.كرديرا مجذوب م يوچه بسا سوگ.سرش سر كش شده ب ود ينند موهما شيها نهيس.چاق شده بود كيمادرمان خواهرم مثل خ يماريشروع ب از

بودند  تهگونه كه سر راهم قرار گرف نيكنم اما ا يجاسوس ديدانستم كه مبا يم.گزدد ياولش باز م يكه چطور دوباره سر جا ديديو م ديكش يطرف م كيبه 

 .دميشن از پش يمردانه ا يتوانستم بكنم ناگهان صدا ينم يگريكار د

 ؟يشان چرا پشت درخت چندك زده ا-ويش-

به  يكه هنوز بدنم شكل وساختار نيشنا رفته بودم و بادرنظر گرفتن ا يگشتم كه برا ينه ساله بودم و از بركه برم يكه دختر بچه ا نيدر نظر گرفتن ا با

 .ه تن دارمشود حدس زد چه ب يپنهان نگه دارم خب راحت م يديخود نگرفته بود كه بخواهم از د

امدم  يبود هنوز وسط راه چندك زده بودم و بدن برهنه ام را با بازوانم آن گونه كه از عهده اش بر م ستادهيكه انجا ا دميتانكا را د يعقب برگشتم آقا به

 .امكان نداشت نياز ا شيخجالت ب.پوشانده بودم

 ست؟يآن دختر ك!گرم است يليظاهرا سرشان خ.تاس يآن باشد آن پسرك هم شكل پسر شوگ ديات با يشنگول يخانه :گفت

 .تاناك منتظر بودم كه بروند يآقا.خب حتما خواهرم است-

توانم  يم:تاناكا گفت يچون آقا.فرار كرده باشد ديخواهرم هم با دميرا در جاده شن يفرار پسر سوگ يصدا ديكش ياديتاناكا دست بر دهان برد و فر يآقا

 .را به او بده ني،ايديخواهرت را د:فتبه خانه بروم ولباس بپوشم گ

به حرفش  خورديگفت به درد نم ورايدكتر م.است ينيعلف چ:گفت.بود يكاه كياندازه سر  يشده بود،بسته ا دهيچيبه دستم داد كه در كاغذ برنج پ يا بسته

 .نشودكه حرام  دياست مراقب باش تيميف گرانقعل.شوديگرم كند وبه مادرت بدهد از دردش كاسته م ييرا با چا نيبه خواهرت بگو ا.ديگوش نكن

 .كنديدرست نم ييآقا خواهرم خوب چا.كار را بكنم نياست خودم ا بهتر

 نيا.است ريپدرت هم كه پ!شود به خواهرت اعتماد كرد يدرست كردن هم نم ييچا يبرا يحت ييگو يگفت مادرت ناخوش است وحاال تو م ورايدكتر م-

 مواظب توست؟ يشان؟االن چه كس-ويمد شوسط به سر تو چه خواهد آ

 .گمانم االن خودم مواظب خودم هستم-

برادر بزرگش هم به اوزاكا .سال بعد از مرگ پدر مادرش هم مرد كيدرست .پدرش مرد به سن تو بود يوقت يشناسم كه حاال بزرگ است وا يرا م يمرد

 .تو است يزندگ هيشب يكم يكن يفكر نم.او را تك و تنها گذاشت.فرار كرد

 .اجازه ندارم با حرفش مخالفت كنم ديگو يكه م نيبه من انداخت مثل ا يتاناكا نگاه يآقا

ام را  يدوازده سالم بود كه خانواده تاناكا سر پرست.بود رويشيا يهاش يگرچه كه آن زمان نامم مور...بله خود من.نام دارد رويشيخب ان مذد تاناكا ا:داد ادامه

متعلق به خانواده را اداره  ييايدر انيآبز ديحاال موسسه ص.رفتنديپذ يمرا به فرزند خوانگ. گتر كه شدم با دختر خانواده ازدواج كردم بزر.به عهده گرفتند

 اش كه يشانيپ يها نيتاناكا و چ يقاةآ يخاكستر يبه موها يلحظه ا.باشد نيسر نوشت تو هم هم ديشا.داشت يام سر انجام خوب يزندگ ينيب يم.كنميم

كه من هرگز نخواهم  دانديرا م ييزهايبودم چ مئنمط. ديرس يمرد عالم م نيتر ريو با تدب نيبه نظرم عاقل تر.پوست درخت بود نگاه كردم يارهايمثل ش
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 مهين نميرا ببخواب به تن كردنش  يروز ياست كه حت يزياز هر چ باتريز شيآب يموتويكه ك نيوا.دارد كه من هرگز نخواهم داشت يا يو برازندگ.دانست

 .داديآب بركه را م يكه بو يپوستو  فيو صورت كث ختهيبه هم ر ينشسته بودم با بدن گل آلدو و موها شيبرهنه رو به رو

 .رديبپذ يمرا به فرزند خواندگ يروز يكس كنميفكر نم:گفتم

 .سر پدرت شكل تخم مرغ است ييگو يو م ياربگذ ياسم خانه تان را شنگول يمگر نه؟تو كه بلد يهست يتو دختر باهوش ؟امايكن ينم فكر

 .خب شكل تخم مرغ هم هست-

 ريز ياگر خواهرت سوپ بار گذاشته ،بتوان ديمگر نه؟شا يناهار بخور يخواهيشان م-ويحاال بدو برو خانه،ش.يباهوش نبود يگفت يم نياگر به جز ا:گفت

 .يرود هورت بكش يكه از قابلمه سر م يو سوپ ياجاق دراز بكش

**** 

كنم كه در آن دوران چقدر  يوقتها فراموش م يگاه.است رفتهيپذ يتاناكا مرا به فرزند خواندگ يكه آقا دميد يم.شروع شد ميها يالبافيآن لحظه خ از

بازگشته  درمما ريكه ذهنم به تصو دميد يكه ناراحت بودم م ييوقتها شتريبردم ب يآرامش داشت پناه م ميكه برا يزيبه هر چ كنميگمان م دميكش يسخت

به  ديع نيدر ا.مياوبون را داشت ديدر دهكده جشن ع.آن زمان چهار سال داشتم.از ان كه صبح ها از درد تن بنالد  شيمربوط به مدتها پ يريتصو.است

ارواح در حال  ييراهنما يرابعد از گذراندن چند شب برنامه در گورستنا و روشن كردن آتش در جلو خانه ها ب مييگو يبازگشت ارواح مردگان خوش امد م

معبد را با فانوس  يورود يآن شب محوطه . ميقرار داشت دور هم جمع شد جيمشرف بر خل يصخره ها يبازگشت به خانه شب آخر در معبدمان كه رو

 يبا هانگ طبل وفلوت م يمدت هاياتده ريمن ومادرم همراه سا.بودند زانيبسته شده به درخت آو يها سمانيبسته بودن كه از ر نيآذ يرنگارنگ يكاغذ يها

 دياز فانوس ها را به آتش كش يكيو  ديمز جيخل ياز سو يخواباند ناگهان باد شيزانو ينشست مرا رو ياما آخر سر من خسته شدم واو گوشه ا.ميديرقص

ارش را در دست گرفت وان را به هوا برد و به دور يتافتاد كه باد اخ يو فانوس داشت م دياش رس سهيكه اشتعال به ر يتا وقت ميآن دوخت يچشم به شعله ها

 ريافتاده است اما ز نيزم يرو نيآتش ييچنان بود كه گو يلحظه ا يبرا.رو به طرف ما آورد مياز غبار زرافشان از اسمان مستق يخود چرخاند وبا دنباله ا

مادرم مرا رها كرد وبا مشت به آن .ما آمد يشناور در هوا صاف به سو شتعلم يبا بلند سد وجو ن گلوله ا انيبا جر گريبار د كيگو  نينگاه من و مادرم ا

و  ديپر كش يدرخت يگداخته به سو يتو ده  نيما بعد ا ميشده ا ديديآن ناپ يجرقه ها و گدازه  انيچنان بود كه انگار هر دو م يلحظه ا.وپخشش كرد ديكوب

 .ديدن يصدمه ا نيكوچكتر -مادرم يحت -چكسيخاموش شد و ه

**** 

 يوقت داشت،عصر كه به خانه آمدم آقا يكاف يبه اندازه  يبه سود فرزند خواندگ يابيدست يبرا لميتخ يقوه ا يحدود ،وقت نيدر ا يزيچ ايهفته بعد  كي

قدم از درگاه  يچون وقت.ندكن يصحبت م يجد يمطلب يكه دارند درباره  دميپدرم نشسته بود فهم يكوچك خان مان رو به رو  زيكه پشت م دميتاناكا را د

 .تا به حرفشان گوش كنم ستادميكه از كجا تكان بخورم ا نيبدون ا.متوجه آمدن من نشدند يبه داخل گذاشتم حت

 ؟يدار يا دهيچه عق شنهاديپ نيا ي، ساكامونو، درباره خب
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 .كند يزندگ گريد ييتوانم فكر كنم كه دخترها جا يدانم آقا نم ينم:گفت پدرم

 .فعال آنها را فردا عصر به دهكده بفرست نطوريخودت هم هم يزندگ.شان بهتر خواهد بود ياما زندگفهمم  يم

 .ام و دم در به اوم بر خورده ام دهيتاناكا از جا بلند شد كه برود وانمود كردم كه االن رس يآقا بعد

سان -چطور است تو وساتو ديايمن در شهر سن زور و در آن خوشت ب يخانه ا ميكرد يتو صحبت م يبا پدرت درباره  مشان داشتي– ويش:تاناكا گفت يآقا

 يبه خانه بر م اشب خوب است بعد باز شما ر كي د؟فقطياصال چرا ب نمان.ديشو يو هم با دختر كوچكم آشنا م دينيب يخانه ام را م د؟همييايفردا به انجا ب

 ؟يدار يا دهيگردانم تو چه عق

افكارم .رخ داده است ياما چنان بود كه كه در ذهنم انفجار.ستين انيمعمول در م ريغ يشنهاديپ يوانمود كنم پا دميوشسخت ك.است ياو گفتم كه عال به

دل بسته بود كه بعد از  ديام نياز وجودم سخت به ا يداشت كه پاره ا قتيحق نيتوانستم به هم بچسبانم البته ا يچنان تكه تكه شده بود كه به زحمت م

 يبجز خانه  يدر مكان نكهياز تصور ا يحت.از حد به هراس افتاده بود شيآن ب گرياما بخش د.شوم رفتهيتاناكا پذ يآقا يفرزند خواندگمرگ مادرم به 

كردم مثل ساتسو شده ام  يماما احساس .كردم در آشپزخانه خودم رو مشغول كنم يتاناكا سع يبعد از رفتن آقا.شدميكنم دستپاچه م يام زندگ يشنگول

كردم و سبب شد كه از خجالت  رييتغ هيگر هيكه .دميپدرم را شن نيف نيف يانم چقدر گذشت سر انجام صدا ينم نميمقابلم را بب ايتوانستم اش يم يبخت چون

 ستادهيا يدر كنار در درگاه اتاق پشت يريگيكه دست در تور ماه دميد ندازميب شيباالخره خودم را مجبور كردم كه نگاه به سو يصورتم بسوزد وقت

 .بود دهيكه مثل پوست تنش بود خواب يمالفه ا ريآفتاب ز ييكه مادرم در آن روشنا ياتاق.است

**** 

 گيمخزن آب گرم د يوان زمان نياما ا.خوردم سيدر وان خ يومدت دمييرا سا فميكث يتاناكا در دهكده زانوها يآقا دنيآماده شدن د يآن روز برا يفردا

 يطوالن يمدت.بودنداش راه راه چوب چسبانده  يو به جدار داخل دهيآن را بر يبعد قسمت باال.در دهكاده آنرا دور انداخته بود يسموتور بوده وك كيبخار 

 .نميكوچكمان را بب يدهكده  يايارج از دن يزيبار در عمرم چ نياول يچون قرار بود برا.احساس استقالل كردم اينشستم و درحال نگاه كردن به در

 انشانيدر م زيپدرم ن.كردنديم يرا در اسكله خال دشانيكه ص ميستاديا يرانيگيماه يبه تماشا.ميديژاپن رس يساحل التيش يوساتسو به موسسه  من يوقت

ش را پاك نش صورتيبا است.نگاهش به منو ساتسو افتاد ياز گوشه ا.انداخت يودر سبد م. داشتيبر م نيزم يها را از رو ياش ماه ياستخوان يبا دستها.بود

باال رفتم  ياز چرخ گار دنديتاناكا بردند و در آن چ يآقا يپر شده را به طرف گار يكارگرها سبدها..ديرسيم شهيتر از هم نيچهره اش به نظرم سنگ..كرد

 ياديخورد كه به نظر من مثل فرتكان ب يكيآمد كه دهان  يهم م شياما پ.مانده بودند رهيخ ييفروغ به جا يب يها اغلب با چشمها يماه.كنم شانيكه تماشا

 .جمله آرامشان كنم نيپا گفتن ا دميكوش.كوچك بود

 .شوديدرست م زيانجا همه چ.ديرو يبه شهر سن زورو م ديكوچولو ها دار يماه

 .به حالشان دارد يچه منفعت ييگو قتيدانستم حق ينم

توانستم  يبودم كه م دهيمن وسط نشستم چنان به او چسب. مياشش شو ياو سوار گارناتاكا قدم به جاده گذاشت و به من و ساتسو گفت همراه  يآقا باالخره
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 يزيمتوجه چ اساتسو نگاهش را به من دوخته بوداما ظاهر.رميتماس را بگ نيتوانستم جلو سرخ شدن از ا يونم.را بر دستم اجساس كنم شيمونويك شيسا

 .را داشت يشگيهم يجيهمان حالت گ.نشده بود

را پشت سر  دويرويويو ميديارتفاعات رس يبه باال يوقت.دنديلول يدر هم م شانيبود كه در سبد ها ييهايو ماه يگاهم به پشت گارراه ن شتريب

كه  دپرت ش رونيچنان محكم به ب هايماه دياز خورش يكي.ستاديشد وا يكوري يكرد و گار ريكنار جاده گ يبه سنگ يگار ياز چرخها يكيناگهان .ميگذاشت

 يآن را از آقا دمياشك در چشم سر برگرداندم و گرچه كوش.و به نفس افتادنش را تحمل كنم دنيپر نييتوانستم باال و پا ينم.جان گرفت وزنده شد دوباره

 .كه چه شده است دياز من پرس. ميرا در سبد انداخت و مجددا به راه افتاد يماه يوقت.اما او متوجه شد.تاناكا پنهان نگه دارم

 !يطفلك يماه:گفتم

را بپزد اشك در چشمش  يهر جانور زنده ا اياما هر وقت كه مجبور شود خرچنگ .مرده اند شترشانيكه ب نديب يرا م هايماه ياو وقت.يتو هم مثل زنم هست-

 يآن را برا.بود زنش فيم تصنكن يفكر م - مناجات بود هيشب شتريدر واقع ب- داد ادميرا  يتاناكا آواز كوتاه يآقا.خواند يآواز م شانيشود و برا يجمع م

 .ميعوض كرد هايماه يما كلماتش را برا خواند،امايخرچنگ ها م

 !كوچولو يها  يماه ديآه،خورش هايماه ديخورش

 !ديرا به بودا برسان خودتان

پشت  يدر دوطرف سر در سبد كوتاه يا لهيكه با دو چشم ت ميخوانده ا ييحلوا يماه يرا برا« آ.بودم دهيكه هرگز نشن ييالال كيداد، ادمي يگريآواز د بعد

 .خورد يوول م يگار

 !يناز ناز يحلوا ي،ماه بخواب

 اند دهيخواب همه

 ها يجوجو ها بع بع يحت

 باغها ودر مزارع در

 ها ستاره

 شان را ينقره ا تور

 .اندازند يپنجره ها به داخل م از

 يخاكستر يا هيسا ريز زيهمه چ.بود يريروز دلگ.در آمد شيبه نما مانيپا نييورو در پاشهر ز يمنظره . ميديارتفاعات رس يباال يبعد به آن سو يلحظات

 يكاه گل يبامهاتوانستم پشت  يم.را از دست داده ام يمهم يليخ زيكه چ.كردم يبود و فكر نم دويورويخارج از  ياينگاهم به دن نياول نيا.قرار داشت

 يآن خوش منظره بود اما خط اهن عتيكه طب ديشا ديسف يبه رنگ فلز با رگه ها ييايودر ريدلگ يتپه ها انيدر م يجيخل.نميكوچك را بب جيشهرك دور خل

 .زخم بود يبودند مثل جا دهيكه به دورش كش
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اسكله  يها هيطور دور پا نيهم.است دهيآن گن يهايتمام ماه ييگو.هم در آن وحشتناك بود انوسياق يبو.داد يبود و هم بو م فيسن زورو هم كث شهر

از قسمت  يضوبع. بودند يليزخم و ز يريگيماه ي قهايقا يبدنه .رفتند يم نييكوچك ما باال و پا جيدر خل يها يها مثل زله ماه نهيانواع و اقسام سبز

اكا صدا كرد كه به داخل تان يباالخره آقا م،تاياسكله نشست يرو يمن و ساتسو مدت.اند دهيبا هم جنگ ييبه چشم من چنان كه گو.سوراخ بود زين شانيها

 نجايگونه كه در ا نيا اشدل و روده  يبو ميشده بود ياگر داخل شكم ماه.ميرا پشت سر گذاشت يليطو. راهر.ميژاپن برو يساحل التيش يمركز ياداره 

آمد با ساتسو پا برهنه در درگاه اتاق  بايكه به چشم من نه ساله ز ميديرس يراهرو شگفت زده به دفتر ياما در انتها.نبود نيبود به مشاممان سنگ دهيچيپ

قرار گرفته  ريخاطر بود كه تحت تاث نيهمبه  ديشا.مفروش بود يريحص يلويقرار داشت كه با ز ييمان سكو يقدم كيدر .ميستاديسنگفرش براق ا يرو

گرچه كه حاال خنده ام .بودم دهيبود كه تاكنون د ياتاق نيباتريبه چشم من ز ليبه هر دل.ديملل تر به چشم آ زيشد كه همه چ يسكو سبب م نيا.بودم

 .سكو بگذارد يرو نيچن نيا يريتواند تاث يكوچك م يدر شهرك يماه يعمده فروش يمركز يدر اداره  يدفتر مينيب يكه م.رديگيم

قرار تر  يب يكنم تا به حال چشمتان به آدم ينم وفكر.سكو آمد ودو زانو نشست سالخورده و ترشرو بود يبه لبه  ديما را كه د.سكو نشسته بود يباال يرزنيپ

از  يگو. ديكشيز آه ميوتمام مدت ن. خارانديدماغش را م ايو.كرديچشمش را پاك م يگوشه  اينبود  شيمونويمشغول صاف كردن ك يوقت.از او افتاده باشد

 .ها متاسف است يقرار يب نيآرام كردن ا

 ليبعد طو.فرار با تكان سر پاسخ داد يبه او كردم وخانم ب يكوتاه مسان تعظي–آن هم خواهر بزرگش ساتسو .شان است– ويش نيا:تاناكا به او گفت يآقا

 .بود هماند رهيخواستم چشم از او بردارم اما نگاهش به نگاه من خ يم.سفت رو گردنش شد يو مشغول ومشغول ور رفتن با جوش ديآهش را كش نيتر

 .؟اما نگاهش هنوز صاف بر من بوددرست است يخب پس تو ساتسو هست:گفت

 .من ساتسو هستم:گفت خواهرم

 ؟يآمد ايبه دن يك-

 .او پاسخ دادم يمن به جا.مياز ما هست كيقرار كدام يمطمئن نبود كه منظور خانم ب ساتسو

 .متولد سال گاو است:گفتم

دانستم كه  يم. چند سقلمه به صورتم زد . بود  بيو غر بيمن نوازشش هم مخصوص به خود و عج يول.سالخورده دست جلو آورد و نوازشم كرد زن

 .منظورش نوازش است، چون نگاهش مهربانبود

 ».نيرابب شيشانيپ.دارد؟ هوشش هم خوب است  ييخوشگلتر است، مگر نه؟ چه چشمها يكي نيا «

 ». كترينزد ايب....... بيو عج ديش، سفونوس ، ش ارهيخب پس ،سال گاو ، پانزده ساله ، س«: نگاه به خواهرم برگرداند و گفت  دوباره

. مختلف گذراند  ياياو از زوا يدماغ و گوش ها يرا به بررس يمدت. كرد يقرا صورت اورا ، نه تنها بانگاه بلكه با دست وارس يرفت ، خانم ب كترينزد ساتسو

 .و رو به من كرد از گلو برآورد يكار خره ا انيپا ي، بعد به نشانه  ديگوشش را كش يبار نرمه  نيچند

 ».كترينزد اي، ب يهست يقشنگ يليساتورن و دختر خ ارهي، س ديهشت،سف ،يدار اديفهمد ، عنصر آب هم ز ينگاه م كيآدم با  ،يمونيتو سال م «
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 ... رهيوغ رهيو غ ديرا كش ميرا با من انجام داد ، گوشها اتيعمل همان

 يآمد و كنار ما رو نييبعد از جا بلند شد و از سكو پا. انگشتان خارانده است  نيگردنش را با هم يچروك ها يشمار يكردم كه چه دفعات ب يخودم فكر با

، چون  ديرا فهم شيمعناتاناكا كرد كه او ظاهرا بالفاصله  ياما سرانجام رو به آقا.اش بكند  يتا توانست پا در كفش چوب ديطول كش يمدت. ستاديسنگفرش ا

 .ا پشت سر بسترفت و در ر رونياز اتاق ب

بغلش انداخت و بعد او را چرخاند و به پشتش  رياش زد و نگاه به ز نهي، دست به س ديكش نييساتسو را باز كرد و از تنش پا يدهات راهنيقرار بند پ يب خانم

 .نگاه كرد 

 يبودم ، اما آن گونه كه خانم ب دهيبرهنه ساتسو را ددرست است كه قبال اندام . توانستم تماشاكنم يم يمنظره چنان تكان خوردم كه به سخت نيا دنيد از

و سرا  ديكش نييرا پا او ينبوده است ، تنكه  يبعد انگار كه كاف. با او داشت  يبود كه پسر سوگ يزشت تر از رفتار يرفتارش حت ديكش يقرار به او دست م

 .را نگاه كرد و او را رو به جلو چرخاند شيپا

 »اريتنكه ات را در ب «

قرار شانه اش را  يگذاشت خانم ب يباق نيسنگ براق زم يآورد و آن را رو رونيبودم اما پا از تنكه ب دهيشده بود كه تا به حال ند جيساتسو آنقدر گ ورتص

 .سكو نشاند يگرفت و او را رو

چون .  ارديفرصت ابراز تعجب به دست ن ياما حت. الع نداشتاز من اط شيب نديآنجا بنش ديباره كه چرا با نيمطمئنم كه او هم درا. سر تا پا برهنه بود ساتسو

كنم ساتسو مقاومت كرده  يمفكر . توانستم نگاه كنم  ينم نياز ا شيب. برد  شيپا انيدست به م يرا از هم باز كرد و بدون معطل شيقرار زانوها يخانم ب

بعد  يلحظه ا _ دميقرمزش را د يبعد جا _او بود  يخانم به پا يلي، كه س دميشن را يليس كيبلند  يو بالفاصله صدا ديكش ياديقرار فر يبود چون خانم ب

كرد ، جرئت نگاه كردن  يم هيهم گر ديبود شا ادهافت نيف نيلباس به ف دنيساتسو در حال پوش. كارش را تمام كرد و به ساتسو گفت كه تنكه اش را بپوشد 

 .به صورتش را نداشتم

اش  نهيمعا رزنينداشتم كه پ نهيهنوز س. تنم نبود  ريبود ، مثل ساتسو لباس ز ميلحظه نگذشته نتكه ام سر زانو كيغ من آمد راست به سرا كيخانم  بعد،

 يماز آنچه . خودم چرخاند  ربار به دو كي،  اورديسكو بنشاند و تنكه ام رادر ب يبه رو زياز آنكه مرا ن شيبغلم نگاه كرد و ب ريكند ، اما مثل خواهرم به ز

از بغض به  ميبزند ،كه سبب شد گلو يليمن هم س يرا از هم باز كند ، مجبور شد مثل ساتسو به پا ميخواست زانوها يو وقت دميترس يخواست بكند سخت م

بود كه آب  يمثل سد لباسم را بپوشم احساسم فتگ يوقت.  دميادكشيگرفتن انجام داد ، فر شگونيمثل ن يبرد و عمل ميپا انيدست به م ي، وقت فتديسوزش ب

 .مينباش يخوب يتاناكا دختر ها ي، به چشم آقا ميفتيب هيكه اگر من و ساتسو مثل دختر كوچولوها به گر دميترس ياما م. رودخانه را عقب نگه داشته اشت 

از حد الزم عنصر جواب  شيدختر بزرگ ب.خورند و دست نخورده اند يدخترها سالمت هستند به درد م":تاناكا به اتاق بازگشت زن به او گفت يآقا يوقت

 ".تاس هايدر كنار او مثل دهات ست؟خواهرشيطور ن نيبه نظر شما ا.هم خوشگل است يليخ.داد،اما دختر كوچك تر تا دلتان بخواهد عنصر آب داد

 ".مانند تا من برگردم يم نجايدخترها ا م؟يباره حرف نزن نيهستند، چرا تا دم در در ا بايخودشان ز يالبته هر دو برا":تاناكا گفت يآقا يوقت



 

 

كتابخانه نودهشتيا  گلدن آرتور–يك گيشاخاطرات             

w W w . 9 8 i A . C o m  20

به خاطر ساخت مخصوص صورت، . شده بود رهيسكو نشسته بود وسر را باال برده وبه سقف خ يلبه  يتاناكا در را بست، رو به تاتسو كردم كه رو يآقا يوقت

صورتش را  راهنميپ يبا گوشه .دانستم يخودم را مقصر م.دمافتا هيمن هم به گر دمياش را كه د ياش جمع شده بود، ناراحت ينيسوراخ ب يقطرات اشك باال

 .كردم زيتم

 "زن ترسناك كه بود؟ نيا ":گفت

 "...را بداند زيما همه چ يخواست درباره  يتاناكا م يآقا ديشا.بود بگويحتما غ"

 "!قدر ترسناك بود نيچرا نگاهش ا يول"

 ".قبول كند يما را به فرزندخواندگخواهد  يتاناكا م يآقا ؟يفهم يسان، چرا نم-ساتسو":گفتم

 .رابرهم زد شيپشه به چشمش رفته باشد، مژه ها نكهيحرف، مثل ا نيا دنيبا شن خواهرم

 ".رديبپذ يتواند ما را به فرزندخواندگ يتاناكا كه نم يآقا ؟ييگو يم يچ يدار":گفت

 ".كند يكه از ما مراقبت م ميرا ندار يماست كس ي هنديتاناكا نگران آ ياست، به نظرم آقا ماريو مادر هم ب... شده ريپدر پ"

 يدارد با خودش م يكه به سخت نميتوانستم بب يم.چشمش چپ شد يلحظه ا يبرا ستاديحرف چنان برآشفت كه از جا بلند شد و ا نيا دنيبا شن ساتسو

 يزيكه به او زده بودم چ يشود، داشت از حرف دهيكش رونياسفنج بكه از فشردن  يمثل آب.شنگولمان دور كند يتواند ما را از خانه  ينم زيچ چيجنگد كه ه

اصال  ييكرد كه گو يبعد چنان به دور وبر اتاق نگاه م يلحظه ا. سكو نشست يلبه  يرو گريبار د كي. صورتش آهسته آهسته آرام شد ديكش يم رونيب

 .مينزده ا يحرف

ما را  يخانه  جيبر خل انوسياق يچون بو نيسنگ ييجنگل كاج محوطه اش بو. شهر بود يخروج يدر جاده  يكوچه ا يتاناكا در انتها يآقا ي خانه

را از آن  مخود يستيشدن دلم را كردم كه با يچنان احساس خال دم،يشيمعامله كرده ام اند گريد ييكه چگونه بو يتداع نيو به ا انوسيكه به اق يوقت.داشت

بودكه در  ييتانكامجلل تر ازتمام خانه ها يآقا يخانه . بود جيصخره به پرتگاه خل يبعد از نگاه كردن از باال داشتم، مثل قدم برداشتن به عقب يدور نگه م

را در اورد بدون  شيكفشها ذاشتتاناكا قدم به درگاه خانه اش گ يآقا يوقت. مثل معبد دهكده مان بود  مشيعظ ييها يآمدگ شيپ.وجود داشت ديوروي

به  ينرم زيشدم چ يبه خانه كه وارد م.  مياوريكه در ب ميگذاشت من وساتسو كفش نداشت ييطبقه ا يآمد و انها را رو يخدمتكار. به آنها دست بزند نكهيا

پنهان  يكه پشت درخت ديدو يكوتاه ، داشت م يدم،باموهايهمسال خودراد يبه عقب بر گشتم و دختر. افتاد  يكف چوب يرو ميپا ريز يپشتم خورد ،و كاج

 بيبه نظر عج ديگرداند تامطمئن شود به دنبالش هستم شا يبهمن زد و فرار كرد ، در همان حال سر به عقب بر م يا دهان دندان افتاد ه اش لبخندشود ب

اما با هم بزرگ شناختم ، ام يدرست است كه دختران دهكده مانرا م ناشومآش يگريد يبودم كه با دختر كو چولو اوردهيبه دست ن ياما تا به حال فرصت اد،يب

كه چشمم به او افتاد  يلحظها نيتاناكا از نخست يآقا ينامدختر كوچولو كوياما كوت.  ميشدن انجام نداده بود "آشنا "به اسم  يعمل چگاهيوه ميشده بود

 ستيچندان سخت ن ميبرا ايبه آن دن ايدن نيچنان دوستانه داشت كه فكر كردم حركت ازا يرفتار

تا وسط جنگل كنار  دميهم به پا داشت اما من از ده امده بودم و پا بر هنه به دنبالش دو يمن داشت ، و كفش چوب راهنيباالتر از پ يگفرهن كويكوت راهنيپ
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با از اتاق ها  يكي در.كرده بود يداخل خانه را باگذاشتن سنگ و كاج اتاق بند دميخشك درخت درست شده بود به او رس يكوچولو كه باشاخه ها يخانه ها

كه نامش راتارو گذاشته  يعروسك كهنه ا  ميرخوارپرداختيش ياز عروسك يبه نوبت به پرستار گريد ي،ودر اتاق ميكرد يباز يترك خورده ، مهمان يفنجان

 كيچشممان به  يقتو.ديترس ياز آن م كوهميوبر حسب اتفاق كوت د،يترس يها رو دوست داشت ، اما از كرم م بهيگفت ، تارو غر يم كويكوت نگونهيا.بود 

 .بندازم رونيو ب رميمن آن رابگ فتادهين هيمواظب بود تا طفلك تارو به گر كويكرم افتاد ، كوت

 نيباا اسيدر ق -تاناكو يآقا يحت - كاج  يشاهانه و بو ميعظ ي، درخت ها قتيخوشحال كننده بود در حق ميبرا كويمثل كوت ياندازداشتن خواهر چشم

 دنيغذاو جو يبو دنيمثل تفاوت شن ديورويدر  يتاناكا و زندگ يآقا يو در خانه  طيمح نيدر ا يتفاوت زندگ. دنديم كوچك رسناگهان به نظر يخواهر

 .خوشمزه در دهان بود يزيچ

 يه سقف مرتفع باالخوردن بخار غذا ب ياز تماشا. ميچارگوشه نشست يزيو پشت م ميو به خانه رفت ميرابا آب چاه شست مانيشدن هوا ، دست و پا كيتار با

بر نخورده  يها دين پديزد، تا آن هنگام به چن ياتاق چشم را م ييبود روشنا زانيسرمان آو ياز آن در باال يالمپ برق كيكه  يسقف. افتادم  رتيسرم به ح

 يآقا.برق رفت  م،يه طرفشان دراز كندست ب ميكه خواست نياما هم- ، سوپ وبر نج  ي،ترش يشور كباب يحلوا يماه -بودم مستخدمه ها غذا را آوردند 

 .ندراروشن كرد يچوب يها هيبر سه پا ختهيآو يافتد مستخدمه ها فانونس ها يم ادياتفاق ز نيظاهراً ا. ديتاناكا خند

اغلب لبخند برلب  نكهيا بزرگتر بود ، به جز يساتسو كياز  ياما نمونه ا.است  يو جذاب بايكردم خانم تاناكا زن ز يحرف نزد فكر م يصرف غذا كس هنگام

 يزيچ.اورديرا ب شيمونويگفت كت ك يتاناكا بلند شد و به خدمتكار يمشغول شدند ، و اقا يشطرنج ژاپن يداشت بعد از تمام شدن شام او و ساتسو به باز

جفت هم به من قرض داد  كيبه پا كرد و  يريصبه من اشاره كرد به دنبالش بروم ،كفش ح كويبعد ،كوت يرفت ، واندك رونيتاناكا از در ب ينگذشته بود آقا

 .ميرو يكجا م دميوپرس

 "راز است كي نيا كنمياو را دنبال م روديم رونيهر وقت ب. ميرويدنبال پدرم م. ساكت":گفت

 كويكوت. ميديشهر رس يالت مسكونبعد به مح قهيچند دق. ميتاناكا، به مركز شهرك سن زورو رفت ي، با فاصله از آقا ياصل ابانيو در خ ميآمد رونيكوچه ب از

پوشانده شده و  يكاغذ ياكه باصفحه  ميديرس يدوخانه به پنجره ا نيرو سنگ فرش كوچه ب ادهيپ يدر انتها.برد  يكوچه ها يدستم را گرفت و مرا به انتها

 ي،و كس دميشن يخنده و گفتگو را م ياو صدا ياشاهنگام تم. از پرد ه ها گذاشت  يكيقد خودش چشم بر سوراخ  يبه بلند كويكوت. از پشتش روشن بود 

 ياز اتاق را نم يمين يدر كشو كياز  يميومن چشم برسوراخ گذاشتم به خاطر بسته بودن ن دياو باالخره خود راكنار كش. خواند يسن آواز م يبا شام زين

 نييكه از پا كرديم فيتعر يزن ينگه داشتن نردبان برا يداشت از ماجرا يتمرد مس. نشسته بود نيزم يكه با سه چهار مرد رو دميتاناكا را د ياما آقا. دميد

زن سن و سال دار . شده بود كه برنگاه من مسدود بود رهياتاق خ از ياو به نقطه ا. دنديتاناكا همه خند يجز آقا. است كردهيلباس او نگاه م ريآن به ز

داستان  دنيكه همه از شن نيتعجب كردم، چون با وجود ا. زديآبجو بر شين را نگه داشت تا زن براتاناكا آ يو آقا. به او داد يالسيآمد و گ يمونوپوشيك

 .كجاست نجايبپرسم ا كويچشم از سوراخ برداشتم تا از كون. مانده بود رهيخ زيبه م اتاناك يآقا ولي – ختيريكه آبجو م يزن حتي –خوششان آمده بود 

و  زنديريزنها مشروب م. عالقه دارد نجايبه ا نقدريچرا ا دانمينم. ديايهرشب م باًيپدرم تقر. كننديم ييراياز مردها پذ اشاهيگ نجايدر ا. خانه است يچا«:گفت
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 ».شونديباالخره هم همه مست م خواننديكه آواز م ييبه جز وقتها كنند،يم فيمردها داستان تعر

 يصورت ييمونويآراسته بود، ك ديكوتاه سبز ب يرا با شاخه ها شيسويگ. جلو آمد يبعد زن م،ديد واريبر د يا هيبار سا نيهم چشم به سوراخ گذاشتم و ا باز

پهن بسته . ) بندنديم مونويك يرو نهيدر قسمت كمر تا س يژاپن يكه زنها يپهن اريكمربند بس ايشال (  ياوب. به تن داشت يتك دوز ديسف يكمرنگ با گلها

از جنس كتان  ديشا اي ،ينخ دويورويلباس زنها در  نيفاخرتر. بودم دهيند يكيش نيبه ا يگاه لباس چيبود و تاكنون ه و زرد يتنه اش رنگ پرتغال ميشده بر ن

آن  يآنقدر جلو بود كه لبش رو شيدندانها. نبود بايز كه بر تن داشت خود اصالً ياما آن زن، خالف لباس. آن بود يبر رو يلين يآب يساده از گلها يو با طرح

 نيچن نيا يفيكه توص ديچه بسا فكر كن. دو تخته پرس شده است يال يرخوارگيدر ش ديكه شا نداختيم رتيح نيو پخ بودن سرش مرا به ا پوشانديرا نم

او ثابت  يرو بر قالب، بر زانيآو يتاناكا، مثل لباس ياما چشم آقا خواند،ينم باياو را ز يكه كس يبود با وجود بيرحمانه ظالمانه است، اما به نظرم عج يب

به او انداخت  ياضافه نگاه وانشيزن در كنارش زانو زد تا چند قطره آبجو به ل يو وقت داشت،يمشغول بگو و بخند بودند و او چشم از زن برنم هيبق. مانده بود

 .آشنا هستند گريكديكامال با  داديكه نشان م

 

آسمان پر از . ميجنگ كاج نشست هيدر وان حمام در حاش يمدت. ميفت و بعد به خانه بازگشتتماشا از پشت سوراخ گر يخود را برا يجا گريبار د كي كويكون

بودم،  دهيكه آن روز د مبكوش ييزهايو در درك چ نميساعتها بنش توانستميم. ام پنهان بود دهيباال سرم از د ياز آن پشت شاخه درخت يميستاره بود، به جز ن

آمدن از  رونينگذشته مستخدمه ها آمدند تا در ب يپس از غوطه در آب داغ خوابش گرفته بود و اندك كوياما كون... م كه با آن مواجه شده بود يراتييو تغ

 .وان كمكمان كنند

وجودم را  يشادمان ياحساس گرما. دركنارمان خُرخُر ساتسو به هوا بود م،يديدشك دراز كش يرو گريكديدست در دست در كنار  كويكه من و كون يهنگام

 ايباز كند،  اكه چشمش ر شوديخبر سبب م نيتكان ا كردميفكر م» كنم؟ يكه من آمده ام تا با شما زندگ يدانستيم«:گفتم كويبا زمزمه به كون. فرا گرفت

 .خواب، گرم و مرطوب شد يبعد نفسش، همراه با صدا يكرد، و لحظه ا يناله ا. اما مانع خوابش نشد. نديبلند شود و بنش يحت

 

 مسو فصل

هم خودم خواسته بودم فراموش كنم كه  ديشا اي. تر شده بود نيبه نظرم سنگ بتيروز غ كيمادرم در طول  يماريب م،يبه خانه برگشت يآن روز وقت يفردا

بعدازظهر آن . فش را ندارميصاو بود كه تحمل تو يماريب ياما خانه خودمان چنان آكنده از بو داد،يدود و كاج م يتاناكا بو يخانه آقا. است ماريواقعاً چقدر ب

اش پهن تر از شانه اش به  نهيقفسه س م،يبرديم رونياو را كه از خانه ب. ميبه كمكم آمد تا مادرم را حمام كن يخانم سوگ كرد،يروز ساتسو در دهكده كار م

و سالمت  رومنديو او چه اندازه ن ميامديم رونيب حمامر كه با او از د ييآوردن احساس روزها اديتنها با به . چشمش هم كدر شده بود يديو سف ديرسينظر م

تصور كرد  شديمشكل م. اورميحالت تحمل ب نياو را در ا دنيد توانستميم م،يانگار كه تربچه جوشانده شدن هست خاستياز بدن شسته مان برم يبود و بخار

 .رديتابستان بم انياز پا شيتا پ يتر از ساتسو بود، ممكن است حت صافو محكمتر  شهيبودم و گوشتش هم دهيزن، كه بارها پشتش را با سنگ سائ نيكه ا

خودم را  توانستميگونه م نيا. در نظرم مجسم كنم ايكننده را از اول تا آخر و از تمام زوا جيگ تيوضع نيكردم ا يسع دم،يدشك دراز كش يرو يشب وقت آن
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تاناكا به نجاتمان  يااگر از آق يحت م؟يكن يبدون مادرم زندگ ميتوانيفكر كردم كه چطور م نيا مثالً به. درست خواهد شد زيهمه چ يكنم كه به نوع يراض

تاناكا نه تنها من و  يكه آقا دميرس جهينت نيسرانجام به ا م؟يداديخانواده مان را از دست نم تيموجود ايآ كرد،يقبول م يو ما را به فرزند خاستيبرم

 برد،يخوابم نم كردميمتقاعد نم نيمعموالً تا خودم را به ا. كند ياو كه انتظار نداشت پدرم تنها زندگ ميو از هرچه بگذر ت،رفيپذيخواهرم بلكه پدرم را هم م

 .شديم يسپر يرگيبه ت زين ميو روزها دميخوابيدر آن هفته ها شبها كم م جهيدرنت

 دميرا د يسوگ يآقا دميشن ييكه كه از پشت سرم صدا گشتميهكده به خانه بازماز د يپاكت چا كي ديتابستان از خر يروزها و در اوج گرما نياز ا يكي در

پهلو گذاشته بود و  بهتا توانست نفسش را جمع كند، دست  ديطول كش يمدت د،يبه من كه رس. ديدويبه خانه مان م كه در جاده منتهي –تاناكا  معاون آقاي –

. حوض قرمز و براق شده بود يكه هنوز هوا آنقدر داغ نشده بود، اما او مثل ماه يبا وجود. است دهيدو نجايكه آنگار از سن ژورو تا ا كرديچنان هن هن م

 ».ديكه توانست نيهم...  دييايبه دهكده ب... تاناكا گفت كه تو و خواهرت  يآقا«:باالخره گفت

 .آن روز امروز بود:  نستمدايرا حاال م شيتعجب كرده بودم، چرا رودينم يريگيپدرم به ماه دميد يروز وقت آن

 »از او نگفت؟ يزيتاناكا چ يآقا د؟يايپدرم هم ب«:دميپرس

 ».اوريشان ، برو ، خواهرت را ب- ويش فتيراه ب«:گفت يسوگ يآقا

ساتسو داشت زغال . تراشديآن م يرا از رو ياهينشسته و با ناخن لكه س زيكه پشت م دميو پدرم را د دمياما به خانه دو امد،يخوشم ن يليحرف خ نيا از

 .هستند بياتفاق مه كيانگار كه هر دو منتظر وقوع . ختيريسنگ در اجاق م

 ».ميتاناكا گفت من و ساتسو به دهكده برو يپدر، آقا«:گفتم

قبل ساتسو  يكه لحظه اشد  رهيخ ييپدرم پاسخ نداد، اما چند بار مژه زد، به جا. رفت رونيو از در ب ختيآو خيبندش را در آورد و آن را به م شيپ ساتسو

 .دميناله مادرم را در خواب شن يصدا ياز اتاق پشت. كرد يانداخت و اشاره ا نييپا نيبعد سرش را سنگ. آنجا نشسته بود

به نظر . باشد اندازه ترسناك نياما انتظار نداشتم كه ا كردم،يهفته ها بود كه امروز را مجسم م. بود دهيبه دهكده رس باًيكه تقر دميبه ساتسو رس يوقت

. خود نداده بود هرا ب شيدستها يزغال از رو ياهيزحمت پاك كردن س يحت. گذاشته باشد يفرق روزيد ايرفتن امروز به دهكده  نيكه ساتسو ب ديرسينم

ست جلو بردم، تا مثل مادرم، د ند،يوضع بب نيتاناكا او را با ا يآقا خواستمينم. گذاشت يبر آن باق زين ياهيصورت عقب زد لكه س يرا كه از رو شيمو

 .دستم را كنار زد. را ار صورتش پاك كنم ياهيس

به . سرد بود يبياما بر عكس، رفتارش به نحو غر. شوديخوشحال م دنمانياز د كردميسالم كردم، فكر م ميتاناكا با تعظ يبه آقا يساحل التياداره ش رونيب

حضور زن و دخترش  رد خواهديم ديفكر كردم شا م،ياش رفت يبه طرف گار. نخواهد بود كردميه تصور مبود كه بفهمم اوضاع آن گونه ك ينشانه ا نينظرم ا

 .است رفتهيپذ يكه ما را به فرزند خواندگ ديبگو

است  يادب يب نيفكر كردم ا» سان-زويش«:گفت قاًيدق» .دينيسان بهتر است عقب بنش-زويتو و خواهرت ش ند،ينشيمن م شيپ يجلو گار يسوگ يآقا«:گفت

 يگار رخچ يدستش را رو. نشست يخال يسبدها يباال رفت وال ياز پشت گار. نشده بود يزياما ظاهر ساتسو متوجه چ د،يگويكه نام خواهرم را اشتباه م
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جز  يزيبه چ. ت نبودمتفاو يب يفيمن مثل ساتسو به كث. گذاشت يبراق بر گونه اش باق يصورت پراند و خط يرا از رو يو بعد با همان دست مگس. گذاشت

 .ميلباسم را بشو يحت ديو دست، و شا ميتاناكا برس يبه خانه آقا يخواهم داشت وقت يكه چه احساس مسرت نيو ا كردم،يبو فكر نم

و ناگهان آن گاه بود كه ا م،يديارتفاعات مشرف به سن ژورو رس يكه به باال يتا وقت م،يكلمه با هم حرف نزد كي يطول راه، من و ساتسو حت در

 ».قطار«:گفت

به نظرم  يفكر خوب. كه مرا به فكر پوست انداختن مار انداخت ديچرخيبخارش در هوا م. رفتيكه به طرف شهر م دميرا در فاصله د يكردم و قطار نگاه

گرفتم  ميتصم.  دانندي، قدر آن را م كويونك نطوريتاناكا ، و هم يفكر كردم آقا.  ديساتسو شرح دهم ، اما به نظر عالقمند نرس يو خواستم آن را برا ديرس

 .شرح دهم  شانيآن را برا ميتاناكا برس يبه خانه آقا يوقت

 . ميتاناكا ندار يناگهان متوجه شدم كه اصالً رو به خانه آقا بعد

،  گريد ييودر سو. در اطراف بودند  شانيقهاها و صندو سهيبا ك يعده ا.  ستاديشهر ا يكنار خط راه آهن ، در خروج يخاك ينيدر زم يبعد ، گار قهيدق چند

گربه داشت و بند  چون ياهينرم وس يمرد مو. بود  ستادهيبه تن داشت ا يشق ورق يمونويالغر اندام كه ك اريبس يقرار كنار مرد ي، خانم ب يدر گوشه ا

و  رانيگيوماه نيجا و دركنار زارع نيكردم ، بخصوص در ا رتيوصله ناجور در سن ژورو ح نيا دنيدست گرفته بود از د كيرا با  يپارچه ا يا سهيك

اش را به ما انداخت ،  رهيمرد برگشت ونگاه خ يبه او گفت و وقت يزيچ قراريب. بر پشتش داشت  ينيزم بيس يقوز كرده كه بقچه ا يرزني، وپ شانيصندوقها

 . دمياز او ترس

ساتسو  دنيكه از د ديرسي، فقط با دقت به من نگاه كرد و بنظر م اورديبرزبان ن يزيبكو چ يآقا. و بود بك ينام مرد آقا. كرد  يتاناكا ما را به او معرف يآقا

 .شده است  جيگ

 ».بدهم يدو روز به او مرخص يكي توانميم. شناسديدخترها را م د؟يايبا شما ب ديخواهيبا خودم آورده ام م دويورويرا از  يسوگ«:تاناكا به او گفت  يآقا

 ».نه«:و دست تكان داد و گفتبك يآقا

آن  يپاسخ برا كيپس فقط . باشد دهيرا شن ميصدا يكه كس ديرسياما به نظر نم م،يرويكجا م دمينبودم، پرس عيوقا نياز ا كي چياست كه در انتظار ه مسلم

ما را  دهيبكو ، نقشه كش يآقامردك الغر فضول،  نيو ا امدهيقرار از ما به او گفته است، خوشش ن يتاناكا از آنچه خانم ب يكه آقا دميرس جهينت نيبه ا. افتمي

 .ميگرديتاناكا بازم يبعد به خانه آقا. تر باشد حيمان صح ندهيآ ييگو بيببرد كه غ ييبه جا

آنقدر  يوقت. برد يخاك ياز سكو يمن و ساتسو را به گوشه دور نيدلنش يقرار با لبخند يافكار دل خوش كنم، خانم ب نيبا ا دميكوشيم يبه سخت كهيدرحال

به دور و بر  يگاهن» !ديهست يطانيش يهر دو دخترها. ديحاال به من گوش بده«:و گفت ديرا نشنوند، لبخند از لبش پر مانيصدا نيريكه سا ميفاصله گرفت

اگر «:به حرفش ادامه داد. دميكش اديفر اما از تعجب. دردم نگرفت. زد يتو سر كيو آن وقت به هر كداممان  كندينگاهمان نم يانداخت تا مطمئن شود كس

اگر گفت چهار دست ! ديش گوش بدهيخوب به حرفها ديبا. است يريبكو مرد سخت گ يآقا! مياياز خجالتتان درم د،يو باعث خجالتم بشو ديبكن يكار خالف

 »د؟يديفهم. ديبرو د،يقطار برو يصندل ريو پا ز
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خورده بودم كه صدا از دهانم در  كهياما آنچنان . زنديصورت كتكم م نيا ريدر غ. پاسخش را بدهم ديقرار متوجه شدم كه با يحالت صورت خانم ب از

 نييرا تع ردد يجا توانستمينم يچنان محكم از گردنم گرفت كه حت يشگونيدست جلو آورد و ن دميلرزيبودم و از ترس م ستادهيبعد همانطور كه ا. امدينم

 نستيا د،يايم ادميكه بعد از آن به  يزيچ. دميهق هقم را شن يصدا. گرندياز جانور افتاده ام و سرتاسر بدنم را گاز م پر يدرون طشت كردمياحساس م. كنم

 .بود ستادهيتاناكا كنارمان ا يكه آقا

 ».يرفتار كن نطوريا يستيمجبور ن. جلو من بگو ،ييدخترها بگو نيبه ا يدار يزيچه خبر است؟ اگر باز هم چ نجايا«:گفت

نه چندان  يآن را در فاصله ا توانستميم. درست بود نيو ا» .دياياما قطار دارد م م،يدرباره اش حرف بزن ديكه با زهاستيچ يليالبته كه خ«:قرار گفت يب نمخا

 .زديكه داشت دور م نميدور بب

بكو با  يآقا. ستاديا مانينگذشته قطار جلو ياندك. بودند نشايها مشغول جمع كردن اسبابها رزنيو پ نيسكو برد كه زارع يتاناكا ما را به قسمت باال يآقا

تر از آن  شانيو پر رت جيگفت، اما گ يزيتاناكا چ يكه آقا دميشن. ميو آرنجمان را گرفت و سوار قطار شد ستاديمن و ساتسو ا نيشق و رقش ب يمونويك

 :توانستيم. ام دهيچه شن ميبگو نانيبا اطم توانستمينم. بودم كه بفهمم

»Mata yo !دوباره يداريتا د 

 :نيا اي

Matte yo !ديصبر كن 

 :نيا يحت اي

Ma … deyo !ميخوب، برو « 

 .باشد

 .ديماليم شيمونويقرار دستش را به ك يو خانم ب رفتياش م يكه به طرف گار دمياو را د. را نگاه كردم رونياز پنجره ب يوقت

 »!شان-ويش«:لحظه بعد خواهرم گفت كي

به گفتن  ازيكرده بود، ن ميكه خواهرم صدا يبا لحن. فتادميكف قطار م ياز شدت بدبخت توانستمياگر م ميرا بگو قتيپوشاندم، و حق ميستهارا با د صورتم

 .نداشت يزيچ

 »م؟يرويبه كجا م ميدار يدانيم«:گفت

چه  ميدار دانستيم يكه كس تا آنجايي –مقصدمان كجاست  نداشت كه يتياهم شياحتماالً برا. بود ريبداند فقط بله و خ خواستيكه م يكنم تنها پاسخ فكر

 يزيانگار كه تا به حال چ. بودمانده  رهيهنوز به ساتسو خ. جوابم را نداد يبكو سوال كردم، ول ياز مرد الغر اندام، آقا. دانستمينم يزيالبته من چ يول. ميكنيم

 »!هردوتان د،يدهيم يگند يچه بو! يماه«:فتو گ ديسرانجام با چندش صورتش را درهم كش. است دهيشكل او ند

كه از  نميبب توانستمياما م. امديمطمئن بودم خواهرم دردش م. ساتسو پرداخت يو به شانه كردن مو ديكش رونيب يبر شانه اش شانه ا ختهيآو سهيك از
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مرا كتك  گرا. افتاد هيو به گر ديها لب ورچ رخوارهيش بعد مثل يلحظه ا. كشديدرد م شترياز پنجره ب رونيدر ب عتيپشت سرگذاردن مناظر طب يتماشا

جلو آمده چنان  يبا دندانها يدهات يرزنيپ. من بود ريهمه اش تقص. دميصورت لرزان او كش يكه از تماشا دميكشيدرد نم نقدريا د،يكشيم اديو سرم فر زديم

 .ديرويا مبه كج ديبه طرف ساتسو دراز كرد و بعد پرس يجيهو دهديم يبه سگ يزيكه چ

 ».وتويك«:دهديبكو پاسخ م يآقا

و اما . ديرسيبه نظر م اديدور و با فاصله ز يشهر نكيسن ژورو ا يحت. به چشم ساتسو نگاه كنم توانستمينم گريكه د دميحرف چنان ترس نيا دنيشن از

كه در  گفتنديم دانستم،يتا آنجا كه م. بود گانهبي – زديماز آن حرف  ورايدكتر م دميبار شن ككه ي – وركيوين يحت ايبه گوش من مثل هنگ كنگ  وتو،يك

 .كه بدهند به سگها بخورند كننديبچه ها را بزرگ م تويك

 كيآورد و باز كرد و  رونياش ب سهيبزرگ مثل بقچه از ك يبرگ كاهو كيبكو كه  يآقا يتماشا. ميبزن يزيكه لب به چ نيبدون ا م،يسوار قطار بود ساعتها

به من نگاه  يكه حت نيبرداشت و بدون ا شياستخوان يآن را با انگشتها ياما وقت. ظاهر شد البته چشمم را گرفت شيكنجد ال يراق با دانه هاب يكوفته برنج

. ميشد ادهيبزرگ از قطار پ يسرانجام در شهر. شكنجه را تحمل كنم نيا توانميلحظه هم نم كي يحت گريد دميد. فرو برد سشيكند، به دهان كوچك و خس

. بود يشلوغ تر از قطار اول يليقطار خ نيا. برد وتويما را به ك يكي نيا. ميآمد و سوار آن شد يگريقطار د ياما بعد از مدت. باشد وتويك ديكه من فكر كردم با

آبشار بوده است  زشير ريوز زكه تمام ر يمثل صخره ا م،يديرس وتويشدن غروب آفتاب به ك كيبا نزد يوقت. ميستيتمام مدت با ميمجبور شد نيبنابرا

 .ميديكشيدرد م

دوردست  يتپه ها يافتاد كه تا دامنه ها ييزده، نگاهم به پشت بامها رتياما بعد، ح. نبود انياز شهر نما ياديز زيچ وتويك ستگاهيشدن به ا كينزد هنگام

ها از داخل  ساختمانو  ابانهايمنظره خ يامروز هم، هنگام تماشا يحت. باشد يبزرگ نيبه ا يشهر وتويكه ك ديگنج يهرگز در تصورم نم. شده بود دهيكش

 .احساس كردم كردميبار خانه ام را ترك م نياول يكه برا يزيبرانگ يكه در آن روز كنجكاو فتميم يو ترس يپشت و پناه ياحساس ب اديقطار اغلب به 

بود كه فكر  ستادهيا وتويراه آهن ك ستگاهيجلو ا كشايآنقدر ر قت،يدر حق. بود اديز هنوز وتويمشغول به كار در ك يكشاهاي، تعداد ر1930آن زمان، سال  در

 يكشاير ستيب يال دهپانز ديشا. باشد قتيچندان دور از حق توانستكه نمي – رودينم ييبه جا كشايكس بدون سوار شدن در ر چيشهر بزرگ ه نيكردم در ا

دراز  ابانيخ فيكف كث يبعض يحت. بودند يزيمشغول خوردن چ اي دنديكشيم گاريس ايزده در اطراف،  چندك كشاكشها،يدسته باال آورده جمع بودند، و ر

 .گردانديبرم اهدو سطل آب را از چ ييرا گرفت و ما را به جلو برد، گو مانيآرنجها گريد كباريبكو  يآقا. بودند دهيو خواب دهيكش

و  ابانهايكه تك و تنها در خ نيداشت به ا حيترج ميرفتيهركجا م. كردميكار را نم نيالبته ا كنم،يار ماز من غافل شود فر ياگر لحظه ا كرديفكر م احتماالً

 .ناشناخته بود ميبرا ايآن شهر سرگردان شوم،كه مثل ته در يساختمانها

دسته را  كشاكشير. كردميبود كه گمان م تر از آن ياستخوان شيمونويك ريز. نشست مكتين يما رو نيبكو با زحمت و فشار ب يآقا م،يشد ييكشاير سوار

 ».ونيگ. شو-ناگايتوم«:بكو گفت يبعد آقا م،يكه باال آورد به عقب افتاد

بكو  يدرجه شهامتم را باال بردم و به آقا ابانيدو خ يكيبعد از عبور از . كنان راه افتاد ورتمهيداد و  شيكشايبه ر ينگفت، تكان يزيچ كاكشير
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 »م؟يرويكجا م د؟ييگويه ما نمب كنم،يخواهش م«:گفتم

 ».دتانيبه خانه جد«:گفت يپاسخ باشد، اما بعد از لحظه ا يكه در پ ديرسينظر نم به

بكو  يمثل من بغضش را فرو دهد كه آقا خواستيم زيو او ن دميبكو شن يساتسو را از آن طرف آقا هيهق هق گر يصدا. ام گرفت هيحرف گر نيا دنيشن از

غلطان  ياشكها كنميام را متوقف كردم كه فكر م هيمن لبم را گاز گرفتم و چنان به سرعت گر. بلند بغضش را خفه كرد يو ساتسو با صدابه او زد  يسقلمه ا

 .گونه ام متوقف شدند يدر همان جا كه بودند رو

طرف  توانستمينم ونيو كام نيز مردم و دوچرخه و ماشا ابانيخ يبه خاطر شلوغ. بود دويورويكه به وسعت تمام دهكده  ميديچيپ يابانيبعد به داخل خ ياندك

به  رحميچقدر ب دهيترس خب، به چشم منِ... كه  نيا دنيكه از د اورميم اديبودم، اما به  دهيعكسش را د. بودم دهيند نيتا آن زمان ماش. نميرا بب گرشيد

 دهيغرش كنان چنان چسب ونهايكام. سرتاپا حواس شده بودم. تا كمك به آنها آزار مردم خلق شده بودند يبرا شتريب ييافتادم، گو رتبه حي – ديرسينظر م

 يكه معلوم شد صدا د،يبه گوشم رس يكگوشخراش وحشتنا يصدا. را بشنوم شانيها كيالست ريتا شيسا يبو توانستميكه م گذشتنديبه ما از كنارمان م

 .است ابانيخط آهن در وسط خ يعبور قطار از رو

شام  يكه برا يتا به حال بجز شب. نكرده بودم رتيشهر ح ينگاه به چراغها نياز اول شيب زياز چ ميوا به وحشت افتادم، اما هرگز در زندگشدن ه كيتار با

 ادهيمردم در پپنجره ها، از طبقه اول تا آخر ساختمانها سرتاسر روشن بودند و  نجايدر ا. بودم دهيبرق ند ييوقت روشنا چيه ميتاناكا رفته بود يبه خانه آقا

بار تئاتر  نياول يو برا م،يديچيپ يگريد ابانيبه خ. كنم شانيشناسائ توانستميهم م ابانينقاط خ نيدر دورتر يحت. بودند ستادهيزرد ا يها ييروشنا ريروها ز

 .قصر است كيفكر كردم بود كه ابتدا  ميآنقدر عظ شيسفال يروانيش. در مقابلمان قرار داشت يپل گريد يكه در سو دميرا د زايناميم

 كباركه ي –است  كسرهي شانينما ديرسيكه به نظر م دهيآن گونه به هم چسب ييبناها. ديچيپ يچوب يخانه ها فيبا رد يبه داخل كوچه ا كشاير سرانجام

 كيش يليبه نظرم خ. دندكوچك شتابزده در حركت بو ابانيكه در خ دميرا د يمونوپوشيك يزنها. احساس ترسناك گم شدن به من دست داد گريد

 .خدمتكارند شترشانيكه ب دميگرچه بعدها فهم دند،يرسيم

 م،يرا نگذرانده بود يروز سخت يبه اندازه كاف يياز جا بلند شد، و آنگاه گو زيبعد خودش ن. شوم ادهيبكو به من دستور داد پ يو آقا ميتوقف كرد يدر يجلو

 .رداندبكو برگشت و با دست درازش او را با هل به سرجا برگ يشود، آقا ادهيخواست پ زيساتسو ن يچون وقت. اتفاقها افتاد نيكه بدتر

 ».يرويم يگريد يجا بمان، تو به جا نيهم«:او گفت به

شدم كه  چون متوجه د،يطول كش ياما فقط لحظه ا م،يكرديرا به طور كامل درك م گريكديبار بود كه احساس  نياول ديشا. من و ساتسو به هم افتاد نگاه

زنها و جنجال به پا شده را  يصدا د،يكشيبكو مرا عقب عقب م ياحساس كردم آقا. نميبيم يزيچ يآنقدر اشك در چشمم جمع شده است كه به سخت

 .در آستانه در در پشت سر من هاج و واج باز ماند يزيدهان ساتسو از چ دميكه ناگهان د ندازميب ابانيخودم را كف خ خواستميم. دميشنيم

مرا به داخل بنا بكشد و  خواستيبكو م يآقا. بودم گريدر طرف د اهيطرف و چند گل و گ كيدر  يميقد يبا چاه يخانه ا يورود كيآستانه راهرو بار در

. بود يورن شيل پاصند. كه ممكن بود در ذهن مجسم كنم ييمونويك نيباتريبود با ز ستادهيا يزن ،يپله راهرو ورود يرو. ستميبا ميكه در جا كردميتالش م
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 چيآب بود، با پ يرنگ آب شايگ نيا يمونويك. تاناكا قرار گرفته بودم يآقا يجوان دندان گراز دهكده سن ژورو يشايگ يمونويك ريكه تحت تاث دييمرا بگو

و سطح آب در هركجا كه شاخ و  دند،يپريم نييبراق باال و پا ينقره ا يهايآب ماه نيآب در رودخانه و در ا شيبه رنگ عاج به نشانه نما ياز خطوط يو تاب

اش، كه با  يطور اوب نيهم. خالص است شميشك نداشتم كه جنس پارچه اش از ابر. شديم ييحلقه حلقه طال خورد،يبه آن م يسبز شاداب درخت يبرگها

 غهيشده بود، مثل ت يزل نقاش يديبا رنگ سف ورتشص خت،يانگ يام را برم يتنها لباس او نبود كه شگفت نيا. شده بود يسبز و زرد كمرنگ گلدوز يرنگها

 ينقره ا يها زهيبا آو يو شانه ا قيدسته عق ييورهايرا با ز شيكرده و ال به ال ونينيبراقش را در پشت سر ش اهيس يسويگ. بود كه در نور آفتاب بتابد يابر

 .داده بود شيآرا دنديدرخشيكه با هر حركت سرش م

اطالع  يب زهايچ نيبود، گرچه كه البته آن موقع از ا ونيگ يمحله ها يشاهايگ نياز مشهورتر يكيدر آن هنگام او . تسومومو بودمن از ها ديد نياول نيا

 كه ننه اي –كردم  راموشمانده بودم كه آداب را ف رهياو چنان خ دنياز د. ديرسيبكو نم يجمع كرده اش به شانه آقا يمو يكوچك اندام بود، باال يزن. بودم

بعد از  شوديبكو، م يآقا«:گفت. محبت نبود ياز رو گرچه لبخندي. به من لبخند زده بود. و به صورتش زل زدم –! آداب خوب وارد بودم يآن موقع به اجرا

 »!سر راهم را گرفته است د؟يمن رفتم آشغالها را ببر نكهيا

 .هست يعبور او جا به اندازه كاف يبرا كنديفكر مبكو گفت  يآقا. وجود نداشت، منظورش من بودم يآشغال يراهرو ورود در

 ».روميبه آن طرف م فتديچشمم به آشغال م ابانيطرف خ نيدر ا يبودن به او مهم نباشد، اما من وقت كيشما نزد يبرا ديشا«:گفت هاتسومومو

 .مسن تر، بلند باال و چون بامبو، گره دار، پشت سر او در درگاه ظاهر شد يزن ناگهان

كار  نيبرگرداند، و او هم هم ابانيبكو اشاره كرد مرا به خ ياما در همان حال با دست به آقا» .نديايمردم با تو چطور كنار م دانميسان، نم-اتسوموموه«:گفت

. رفت واريدر د يا قفسه غو سرا – كرديمشكل م شيزده و راه رفتن را برا رونيب شياز كفل ها يكچون ي –بعد زن با زحمت قدم به راهرو گذاشت . را كرد

كردن چاقو استفاده  زيت يبرا رهايگ يشكل از آن نوع كه ماه ليمستط يسنگ نطوريو هم. آورد كه به چشم من شكل سنگ آتش زنه بود رونياز آن ب يزيچ

 يسر در نم زهايچ نياز ا. خورد وتسومومآمدكه به پشت ها رونياز آن ب يو سنگ آتش زنه را به آن سنگ زد، جرقه ا ستاديبعد پشت هاتسومومو ا. كننديم

 رونيروشن نكند قدم از خانه ب يپشت سرشان جرقه ا يشبها تا به خاطر طالع خوش كس. ترند يهم خافات رهايگياز ماه شاهايگ د،يدانياما م. آوردم

 .گذارندينم

كه او  دانستميآن موقع نم. خورديخود به جلو سر م شيمونويبا هر تكان كوچك لبه ك ديرسيكه به نظر م داشتيقدم برم زيراه افتاد، و چنان ر هاتسومومو

شناور در هوا . دتئاتر باش يگرهاياز باز يكي ديفكر كردم با. تفاوت داشت ايدن كيبودم  دهيدر سن ژورو د شيكه چند هفته پ يچون با مخلوق شاست،يگ

من . دسته را باال برد كشاكشيشد و ر كشايخود در كنار خواهرم سوار ر و يبكو مرا به دست زن مسن تر يبعد آقا م،يستاديا شيرفت و همه به تماشا

 .كردميم هيكف راهرو افتاده بودم و گر دم،يحركت كردنشان را ند

 يكس ستميگريكه بر سرم نازل شده بود م يبتيو بر مص خوردميكه از جا تكان نم يمن سوخته باشد، چون در طول مدت يكه دل زن مسن تر برا يستيبا

و صورتم  ومو باالخره دستم را گرفت كه بلند ش. دميشن ديبه او بگو يزيكه از داخل خانه آمد تا چ يزن را به خدمتكار سيه سيه يصدا يحت. احمم نشدمز
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 .آورد خشك كرد رونياش ب يخاكستر يساده  يمونويك نيكه از آست يرا با دستمال

 ».ندارد تو را كباب كند و بخورد اليخ يكس. يبترس ستياست، بس است، دختر كوچولو، الزم ن بس«

حال،  نيو با ا ديگويچه م دميفهميم يمعمول در دهكده ام كه به سخت يآنچنان متفاوت با زبان ژاپن يلهجه ا. بكو و هاتسمومو را داشت يآقا بيعج لهجه

و بعد به . نمگفت او را خاله صدا ك. گوش كنم ديچه بگوگرفتم هر ميتصم. بودم  دهيشن يبود كه در آن روز از كس يكلمات نيزتريكلمات او محبت آم

 ».شوديخوشحال م يليمگر نه؟ مادر خ ،يهست يدختر خوشگل! يرينظ يب يچه جشمها! من يخدا«:گلو گفت خياز ب ييصورتم نگاه كرد و با صدا

بود و  يخاكستر شترياله، كه محكم پشت سر جمع كرده بود، بخ يسويباشد، چون گ ريپ يليخ يستيزن، هر كه هست، با نيبه فكر افتادم كه مادر ا بالفاصله

 .شديم دهيدر آن د اهيس ياز تارها يتنها آثار

از  يكي. پشت راه داشت اطيبود و به ح دهيدو ساختمان كنار هم كش انيكه م دميد يبه داخل بنا برد، خودم را در راهرو با كف خاك يمرا از راهرو ورود خاله

 يو كوچك كيساختمان ش گريد يبنا. كه از قرار محل سكونت خدمتكاران بود ،دو اتاق با كف خاكي –بود  دويورويمثل خانه ام در  يچككو يساختمانها بنا

 دو بنا رو به آسمان باز نيراهرو ب. رديقرار بگ توانستيبنا شده بود كه گربه درحد فاصل آن م نياز زم يبا فاصله ا يخال ريز يسنگ ييسكو يبود كه رو

كه  نبخصوص اي –خانه  كيكوچك هستم و نه در  ياحساس را داشته باشم كه در شبه دهكده ا نيا شتريباال سرمان داشت، كه سبب شد ب كيتار

 يتمانهاساخ. بود يخانه معمول نيا وتوي، اما در آن بخش از ك دانستميآن زمان نم. نميبب اطيرا در ته ح گريد يساختمان كوچك چوب نيچند يبنا توانستميم

 ينيكل بنا در زم. در پشتش بود يدو طبقه با نردبان يباران كيبه اسم مستراح و  ياما در واقع اتاقك ديرسيكوچك م يخانه ها يگرچه به نظر تعداد اط،يته ح

 .ديرسيه نفر متعداد به ن نيتاناكا در حومه شهر بود و هشت نفر ساكن داشت، و اكنون با آمدن من، ا يكمتر از خانه آقا يبه مساحت

 شتريب برنديكه در ساختمان به كار م ييچوبها دويورويدر . خانه شدم ياصل يبنا كيبردم، متوجه مدل ش يكوچك پ يبه كار ساختمانها نكهياز ا بعد

 ييروشنا ريز قفس يرهايكف و ت به كار برده شده در يچوبها نجاياما در ا. كنديچوبها را خط خط م نيو نمك موجود در هوا ا ،يهستند، نه قهوه ا يخاكستر

از  يكي. رفتيكه ظاهراً به طبقه باال م يدر جلو پلكان يداشتند، مثل در يصفحات كاغذ يورود يسرسرا ييكشو يدرها. زدنديبرق م يالمپها از درخشندگ

مورد استفاده افراد خانواده  كيش ياقهاات نيم شد كه امعلو. نميبب شيبه رو ييبودا يرا با محراب يقفسه چوب كيدر پشت آن  توانستميدرها باز بود، و م نيا

بروند، مثل  اطيبه ح خواستنديم يافراد خانواده وقت. ستياو اصالً عضو خانواده ن يهاتسومومو، گرچه بعدها مطلع شدم كه به طور كل نطورو همي –. است

مستراح باال  –استفاده از مستراحها هم جداگانه بود  يحت. خانه داشتند مفروش با چوب براق در كنار يگذر كردند،يعبور نم ياز راهرو خام نيمستخدم

 .نيخاص مستخدم نمخصوص استفاده افراد خانواده بود و مستراح پايي

جاست و بعد ك نجاي، متعجب بودم ا ستادميدر آن راهرو ا يمدت. بردم يپ زيدو روز به همه چ يكيبعد از  نكهيگو ا كردم،يكشف م ديرا با زهايچ يليخ هنوز

پر  يهمسال من است ، سطل چوب يكه دختر دميد. آمد  رونيباالخره آن كس ب.  زديحرف م يآهسته با كس يخاله به آشپزخانه رفته بود و با صدا.  دميترس

اما صورت چاق وگرد و قلمبه بود الغر اندام ،  يدختر.  ختيريراهرو م يكف خاك يآب آن بر رو يميدر دست داشت كه با هربار لمبر زدن ن ينيچنان سنگ

زده  رونياز دهان ب ييكدوحلوا تهو زبانش مثل دس كرديسطل را بازحمت حمل م. بود كه به آن چوب فرو كرده باشند  يطالب كيداشت ، به چشم من شكل 
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بند كمرش را  يحت اي،  ختيريم گيو در د كرديم مانهيبرنج پ اي،  زديهروقت كه سوپ را در كاسه هم م. عادتش است  نيمتوجه شدم كه ا يبه زود. بود 

بود ، سبب شد كه چند روز نگذشته او  رونياز دهانش ب ييكه مثل دسته كدوحلوا يصورت گرد و قلمبه و نرم ، و زبان نيوا.  اورديم روني، زبانش را ب بستيم

 يشاهاياز گ يكيكه  يبعد وهنگام يليخ يدر سالها شيهايمشتر يو حت ملقب كنم ، و از آن به بعد همه او را با آن نام صدا كردند »ييكدوحلوا«را به نام 

 .بود  ونيگ

فكر كردم . و مرا از سر تا پا برانداز كرد  ديمو را پشت گوش كش يگذاشت ، زبانش را تو برد و دسته ا نيسطل آب را كنار من زم ييكدوحلوا يوقت

، اما سرانجام خم  ديرسيواقعاً به نظر گرسنه م. نه  ايبه من بزند  يباالخره گاز رديگيم ميدارد تصم ييو، اما به نگاه كردن ادامه داد ، گ ديبگو يزيچ خواهديم

 »شده؟ تيدايتو ازكجا پ«: شد وبا زمزمه گفت 

ام به گوشش نخورده است بود ، مطمئن بودم كه نام دهكده  بيعج ميبرا نيريآمده ام ، چون لهجه او هم مثل لهجه سا دويوروياز  ميكه بگو دهيچه فا دميد

 .، فقط گفتم كه تازه آمده ام 

را  ييآمد، كدوحلوا رونيهمان وقت خاله از آشپزخانه ب» است؟ ينطورياما بگو چرا چشمت ا نم،يبه سن خودم را بب يوقت دختر چيه كردميفكر نم«: گفت

اما به خاطر  ت،پشت داش يبه انبار يسنگ يداشت، و پلكان ييبايگرفته ز منظره خزه اطيح. برد اطيكهنه برداشت و مرا به ح يسطل و تكه ا كيكنار زد و 

قرار با من كرده  يرا كه خانم ب يكه بخواهد همان كار دميابتدا ترس. اورميرا درب ميخاله گفت كه لباسها. داديتعفن م يگوشه اش بو كيوجود مستراح در 

نبود،  ريس يآب يلباس ساده نخ كياز  شيب يزيبه من داد، چ يكارش كه تمام شد لباس. م را شستو با كهنه بدن ختيشانه ام ر ياما فقط آب رو. بود بكند

كه معلوم شد آشپز است با چند خدمتكار مسن از آشپزخانه به راهرو آمدند و  يرزنيپ. بود كه تا آن وقت به تن كرده بودم يلباس نياما بدون شك قشنگتر

 .و همانجا بروند كه بودند داشتمن خواهند  يتماشا يوقت برا يبه اندازه كاف نيعد از اخاله گفت ب. ستادنديمن ا يبه تماشا

آمد، مادر و مادربزرگ از او خوششان  نجايكه به ا يدختر نيآخر. اسمت را بدانم خواهميفعالً نم. حاال گوش كن، دختر كوچولو«:به من گفت  ميكه شد تنها

 ».تو را نگه دارند رنديبگ ميتصم نكهيمگر ا. اسم تازه حفظ كنم كيهر روز  توانميو نم شده ام ريپ. ماه ماند و رفت كي. امدين

 

 »اگر نخواستند مرا نگه دارند، چطور؟«: دميپرس

 ».است كه نگهت دارند بهتر«

 »كجاست؟ نجايا... بپرسم  توانميم خانم،«

اما اگر خوب به . شد يخواه شايگ يخودت هم روز ،ياگر خوب كار كن. كننديم يدر آن زندگ شاهايكه گ يخانه ا).  شاخانهيگ(  استياوك نجايا«: گفت

. ديايتو خوششان ب زو بهتر است كه ا. ننديكه تو را بب نديايم نييپا گريد قهيدق كيمادر و مادربزرگ تا  ،يمانينم نجايهفته هم ا كي ،يمن گوش نكن يحرفها

در عمرش از  م،يكنيكه ما او را مادربزرگ صدا م يخانم رتر،يخانم پ. يندازيو نگاه به چشمانشان ن يخم شو يتوانيتا م ميكه وقت تعظ نستيات ا فهيوظ

حواست را جمع كن كه . دهميجواب م وت يمن به جا! كرد، به خاطر خدا جوابش را نده ياگر از تو سوال. او نباش ياما نگران حرفها. امدهيخوشش ن يكس

 ».مهم است شيبرا زيچ كيفقط  اياما در دن ست،ين يبدآدم . يقرار ده ريمادر را تحت تاث
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. نگذشت كه دو زن قدم به راهرو گذاشتند يو لحظه ا دم،يشن يورود ياز سرسرا ييچون سروصدا ست،يچ زيچ كيكه بپرسم آن  اوردميبه دست ن فرصت

 يجلو بعد يلحظه ا. رودخانه شناور باشند يافتادم كه در رو يگقشن يشميدو بقچه ابر ادي دمياما از آنچه كه از گوشه چشم د. جرئت نكردم نگاهشان كنم

 .زانو صاف كردند يرا رو شانيمونوهايبعد نشستند و ك ستادند،يمن در راهرو ا

 ».اورديب يمادر بزرگ چا يبرا« -آشپز را صدا كرد  - » !سان-اومكو«:بلند گفت  يبا صدا خاله

 ».خواهمينم يمن چا«:در پاسخ گفت  ينيخشمگ يصدا

مطمئن شود كه  خواهديخاله م. ديبخور يچا ديستيخوب، مادربزرگ، مجبور ن اريبس«:مادر است گفت  يصدا دميكه فهم ،يگريگوشخراش تر د يصدا

 ».ديراحت هست

 .ه امان نداداما خال د،يبگو يگريد زيچ خواستيكه م دمينفس تو دادنش را شن يصدا» .ندارم ياستخوانها كه راحت نيبا ا«:باشكوه گفت  رزنيپ

 يبو توانستميدو زانو نشستم و چنان خم شدم كه م. كردن گرفتم ميكه به نشانه تعظ. به من زد يو سقلمه كوچك» .دخترك تازه وارد است نيمادر، ا«: گفت

 ».نمنگاهت ك خواهميم نجايا ايب«. دميمادر را شن يصدا گريبار د كيسپس . بو بكشم خاست،يساختمان برم يپ ريرا كه از ز يمانده ا يهوا

تنباكو از داخلش  يآورد و مشت رونيبلند بامبو ب خيس كيو  يبا فلز ياش چپق ياوب رياما از ز. خواهد شد يگريد زيشوم چ كشينزد يبودم وقت مطمئن

 يقوط كي زكه ا يتيت و با كبركه مثل چغندر قرمز شد، بعد چپق را در دهان گذاش يتنباكو را با انگشت كوچك در كاسه چپق فرو برد، انگشت. برداشت

 آورد، روشنش كرد رونيكوچك ب يفلز

صاف به  توانميكه نم كردمياحساس م. ديكشيو زن سالخورده نشسته در كنارش آه م زديبه چپقش پك م كرد،ينگاهم م كيبار از نزد نياول يبرا اكنون

او شده بودم  يآن چنان كنجكاو تماشا. خاستياز صورتش برم نيدر زم ياز شكافكه چون بلند شدن بخار  دميديصورت مادر نگاه كنم، اما دود چپقش را م

 ييزرد بود، و نقشها شيمونويك. گرفتميجذبه اش قرار م ريتحت تاث شتريب كردمينگاهش م شتريهرچه ب. به او نشانه رفت ريكه چشمانم جان گرفت و مثل ت

را  رتميبه همان اندازه ح زياش ن ياوب. بود و ظرافتش چون تار عنكبوت بود يتور شميجنسش از ابرداشت،  يسبز و نارنج بايز يبا برگها ديب ياز شاخه ها

به لباسش نگاه  شتريهرچه ب. ديرسيتر م نياش، به نظر سنگ ييو تاروپود طال يو قهوه ا ييبود، اما با رنگ حنا ييبايز ياز تور زيجنس آن ن. ختيبرانگ

كه چه بر سرم خواهد  نو اي –مادر و پدرم  سرنوشتو به  – كنميبه سرنوشت خواهرم فكر م ايام ، ستادهيا يراهرو خاككه در  شدميكمتر متوجه م كردميم

 شيبايز يمونويك قهي يچون باال. ترساننده تكان خوردم يبعد ناگهان با ضربه ا. بسپارم يبود كه خودم را به فراموش يزن كاف نيا يمونويهر جزء ك. آمد

 يالمنظر هيزن كر.را دارد يسر گرگ كيام سر  دهيام و بعد د ردهك يرا نوازش م يبدن گربه ا يين متضاد با لباسش قرار داشت كه گوآن چنا يصورت

و ) )مادر(( اياوك نيساكن هيرا مثل بق گريكديگرچه .معلوم شد كه مادر ظاهراً خواهر كوچكتر خاله است. جوانترازخاله ، كه منتظرآن نبودم يليبود،گرچه خ

خانواده متولد بودند،بلكه مادر بزرگ هر دو را به فرزند  كيدر .باشند يواقع يمثل من و ساتسو خواهرها يكه براست نينه ا كردند،امايصدا م)) خاله((

 .بود رفتهيپذ يخواندگ

 يصاف به چشم ها.ه خاله از آن منعم كرده بودكردم ك يچنان منگ شده بودم،وهجوم افكار گوناگون به ذهنم چنان انبوه بود كه كار انشانيدر م ستادهيا
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 نييباز نگاهم را به پا ديدانستم با يگرچه كه م.باز شود يا چهيآرواره اش مثل در ديحركت جبق از دهان برداشت ، كه سبب گرد نيبا ا. مادر نگاه كردم 

چشمش در  يديتوانستم بكنم،سف ينم يگريشدن به آن كار د رهيو خ ستادنيتكان دهنده بود كه جز ا نيزشتش آنچنان برا بي، اما چشمان عج ندازميب

 يدور حلقه  يزرد نيا. است ختهير شابيتازه در آن پ يلگن مستراح افتادم كه كس اديبود ، كه بالفاصله  يو روشن بودن ، به رنگ زرد زننده ا ديعوض سف

 .بود  زانيآو زيبود، پوست دورش ل كدر دور آن جمع شده يچشمش را هم گرفته بود ، و رطوبت يپلك ِ رفته 

پلكش مثل گوشت ِ قرمز بود ، و لثه و زبانش  يحلقه .شد يم دهيد يتر آورده و به دهانش بردم كه هنوز باز بود در صورتش هر رنگ نييرا پا نگاه

 محكمكوچك پر از خون به لثه اش  يحفره ادر  نشييپا يكه تك تك دندان ها ديرس يبه اوضاع ، به نظر م شتريب يافزودن وحشتناك يو برا يخاكستر

احساس را  نيا شتريب كردميگذشته بوده است ، اما هرچه به او نگاه م يمادر در سال ها ييغذا ميدر رژ يكه سبب آن كمبود مواد دميبعد ها فهم. شده اند

 ايبرداشته باشم،  ببه عق يقدم اي ستيبا يده بودم كه مكل اثر تكان خور يو چنان از تماشا زدير يدارد م شياست كه برگ ها يداشتم كه شكل درخت

 :ديگوش خراشش پرس يباشد ، چون ناگها با صدا دهياز احساسم د ياشاره ا ايداده باشم،  رونياز گلو ب ييصدا

 ؟؟يكن يبه چه نگاه م-

 .اشمب دهيمثل آن د يزيكنم تا حاال چ يكردم فكر نم ينگاه م مولوتانيخانم ، به ك ديببخش-:گفتم

به .ديرس يخنده از دهانش خارج شد ، گرچه بنظر مثل سرفه م هيشب ييچون صدا -وجود داشت يالبته اگر پاسخ مناسب-بوده باشد  يپاسخ مناسب يستيبا

 :، ادامه داد و گفت كيدانم كدام  يخنده ، نم ايسرفه ، 

 چند است؟؟ متشيق يدان ياز آن خوشت آمده ؟ بله ؟ م-

 .، خانم  ريخ-

 .ياز آن است كه بدان شتريب يليماً ، خحت-

شد مادر را با  يكه م يدر حال. ندازميچشم به مادر بزرگ ب رياز ز يبدست آوردم تا نگاه يفرصت يدر حال تعارف چا.آورد يبود كه مستخدمه چا نجايا

 يكه سال ها ديرس يدست كم به سن پدرم بود ، اما چنان م.بود دهيو خشك ريفربه خواند ، مادر بزرگ پ يكوتاه خپل و گردن چاق و چله ، اندك يانگشت ها

كاسه سرش معلوم بود،  يانداخت ، چون به راحت يم شميتار ابر ادياش مرا  يخاكستر يمو. حساب و كتاب خساست گذرانده است يعمرش را با تمركز رو

دهانش  يعياخم نكرده بود ، اما شكل طب. و قرمز داشت يقهوه ا يالكه ه ي، چون پوستش به خاطر سالخوردگ ديم رس سيكاسه سر هم بنظر خس نيا يحت

 .داد ياو را اخم آلود نشان م

 :داد گفت رونينفسش را دوباره ب نكهيتا آماده حرف زدن شود؛ و بعد ، پس از ا ديتو كش يقيعم نفس

 خواهم؟ ينم يمن كه گفتم چا-

 :و سرش را تكان داد و خطاب به من گفت  ديكش يآه آنگاه

 كوچولو؟؟ ،دختريچند سال دار-
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 :من پاسخ داد يبه جا خاله

 .آمده است ايبه دن مونيسال م-

 :بزرگ گفت  مادر

 .است مونيآشپز ابله هم همسال م نيا-

 :گفت مادر

 ؟يكن ينُه سال خاله،تو در باره اش چه فكر م-

 :جلو آمد و صورتم را چرخاند تا نگاهم كند خاله

 .است اديعنصر آبش ز-

 :گفت مادر

 بزرگ؟ د،مادريا دهيدارد چشمش را د يقشنگ يچشم ها-

 :بزرگ گفت مادر

 .ميالزم ندار گريد مونيم كيهر حال  د،بهيآ يبه نظر من احمق م-

 :گفت خاله

 .ديبفهم ديتوان يم شيشود قبولش كرد،از گوش ها ياست،م ياما به نظر من دختر باهوش دييگو ياست كه م نيالبته كه حق با شماست،احتماالً هم يوا-

 :گفت مادر

انبار با آن  ينگران آتش سوز ستيالزم ن گريبزرگ؟ د ست،مادريخوب ن.فهمد ياز روشن شدن م شيآتش را پ ياحتماالً بو تشيهمه آب در شخص نيبا ا-

 .ديباش شيموثويهمه ك

 .شت داشتترسد از آتش وح يكه از سنگ م يا شهياز ش شيگونه كه بعدها مطلع شدم مادر بزرگ ب نيا

 :افزود مادر

 كه واقعاً خوشگل است؟ ديكن يبهر حال،فكر نم-

 :بزرگ گفت مادر

از آب در  يچه احمق دينيآن هاتسومومو هم مثالً خوشگل است،اما بب.خوشگل م،نهياست،ما دختر زرنگ الزم دار ختهير ونيهمه دختر خوشگل در گ نيا-

 !آمده

به خاطر  –خاله  نيراه رفتن سنگ يبا تماشا ميبگو ديگرچه با.راهرو بازگشت يله،از جا بلند شد و باز به سوحرف مادر بزرگ،با كمك خا نياز گفتن ا بعد

 يشدن در كشو هباز و بست ينگذشته صدا يزيچ.از دو زن راه رفتن آسانتر است كيكدام  معلوم نبود براي – گريكفلش از كفل د كي شتريبودن ب رونبي
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 .و خاله بازگشت دميرا شن يورود يجلو سرسرا

 :دياز من پرس مادر

 ؟يدختر كوچولو،شپش دار-

 :گفتم

 .نه-

 .يخاطر جمع يرا كوتاه كنن، فقط برا شيخاله ،مراقب باش، بگو موها-. يبا ادب حرف بزن يريبگ ادي ديبا-

 .خواست يچيرا صدا كرد و ق يمستخدم خاله

 :به من گفت مادر

كتك زدن مال مادر بزرگ است،از  نجايدر ا.يخور يكه رفتارت درست باشد،وگرنه كتك م يريبگ ادي ديبا يسته وتويخوب،دختر كوچولو،حاال در ك اريبس-

گوش  وبخ نديگو ينروهر چه به تو م رونيب ايوقت بدون اجازه از در اوك چيكنم كارت را درست انجام بده،و ه يم حتتينص كي.شد يخواه مانيآن پش

اگر كارت به آنجا  ميا اوردهين يكلفت يتو را برا يريبگ اديشدن را  شايكه هنر گ يكن يشروع م گريسه ماه دبده،اسباب زحمت نشو،آن وقت از دو

 .ميكن يم رونتيبكشد،ب

 يروبرو زيخواهرم ن ايداد،جرئت تكان خوردن نداشتم به فكر افتاده بودم كه آ ياو اجازه نم يچپقش پك زد و نگاهش را بر من ثابت نگه داشت تا وقت به

آرنجش  يكه رو دميبه ذهنم آمد،او را د مارميو ب نواياز مادر ب يگريد يناگهان ريو تصو.شهر ترسناك است نيدر ا ييگر،جايد يخانه ا ،دريگريزن ظالم د

 رم،اشكيرا بگ شيكه جو فتمياز آن كه به فكر ب شيپ فتد،امايام ب هيخواستم چشم مادر به گر يم،نميما كجا هست نديكند بب يدشك بلند شده و نگاه م يرو

به  يآنگاه پك.از آن باق ماند يبرقكه تنها  ييكمرنگ و كمرنگ تر شد،تا جا شيمونويدر ذهنم،رنگ زرد ك رشيفروغ شدن تصو يدر چشمم حلقه زد با ب

 .در آن محو شد ريداد،وتصو رونيچپقش زد و دودش را ب

 

 چهارم فصل

 يم يرا از دست داده بودم دچار احساس بدتر ميپا اياز دست دادن خانواده ام دست  يكنم به جا ينم رب،فكيدر آن مكان عج يزندگ ي هيچند روز اول در

 نيروزباا پشتام بود،وروز يو بدبخت يشانيتوانستم فكر كنم پر يكه م يزيبه تنها چ.سابق نخواهد بود يام هرگز زندگ ينداشتم كه زندگ يشك چيشدم ه

 . نمياست دوباره ساتسو را بب گذراندم كه چه وقت ممكن يم رتيح

بود ،كه پس از  نياز همه مبهوتم كردا شيكه ب يزيچ نيبرتن داشتم اما باوجودا شهيبودم كه هم يبدون لباس حتي–پدرم بودم ،بدون مادرم بودم  بدون

برنج  يهاآشپزخانه مشغول خشك كردن كاسه را كه در يلحظه ا ديآ يم ادمي. توانسته ام آنرا به سالمت بگذرانم قتيدرحق دميدوهفته ، د يكيگذشت 

كه دارد كاسه ها  يآدم نيكردم ا يدرك م يماندم ،چون به سخت رهيخ ميبه دستها يومدت دميكردم كه دست ازكاركش رتيفكرناگهان چنان ح نيبودم وازا

 .كند واقعاً من هستم  يرا خشك م
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 ماتيشروع تعل افتميدر ييگونه كه ازكدوحلوا نيكنم ،ا يراشروع م ماتميدبعدازدوسه ماه تعلدرست باش زيبه من گفته بود اگرخوب كاركنم ورفتارم ن مادر

 شايگ يراكه ب ييدخترها. يدرست كردن چا فاتي،رقص وتشر يقيمثل موس يياموختن درسها يبرا ونيگرازگسيد يا هيدرناح يرفتن به مدرسه ا يعني

خواهم  دايرفتن به مدرسه كسب كنم ساتسو را درآنجاپ يكه اجازه  يرفتند مطمئن بودم روز يرسه ممد نيا يبه كالسها ديبا يشوند همگ يم تيشدن ترب

كه مادر بالفاصله مرابه  ديام نيا ايوفرمانبردار باشم ، عيكه طناب برگردنش بسته اند مط يگرفتم مثل گاو مياول اقامتم بود كه تصم يكرد ،لذا درآخرهفته 

 .مدرسه خواهد فرستاد 

رفتم  يجلو م بيترت نيوبه هم دميكش يراجاروم يكردم ،راهروخاك يزميصبحها بعدازجمع كردن دشكها ،اتاقها را تم.روزانه ام اغلب مشخص بود فيتكال

بخرم كه  يجخاله نان برن يرفتم كه برا يشپژو م ابانيدرخ يمغازه ا ابهي، رميجرَب آشپز پماد بگ يماريب يشدم كه برا يبه داروخانه فرستاده م يگاه.

 .مسن بود يازخدمتكارها يكي تيمستراح ها ،مسئول زكردنيتم ف،مثليكث يخوشبختانه انجام دادن كارها. عاشقانه دوست داشت

 شيبروزانه ام  في،چون تعداد وظا دميبرآنها بگذارم ند دواربودميراكه ام يوقت اثرخوب چيكردم ،ه يتوانستم سخت كارم يتا آنجا كه م نكهيباوجود ا اما

 .افزود يوجود مادربزرگ برخراب تر شدن اوضاع م م،ويازان بود كه توان انجام دادنشان را داشته باش

 دهيند يتوانستم به اسان يكرد نم يشرح داده بود اما اگر مادربزرگ احضارم م ميكه خاله برا يفينه ازجمله وظا -من نبود فيازمادربزرگ جزء وظا مراقبت

 :صدا زد مادربزرگ دميبردم كه شن يباال م يرا به اتاق مادر درطبقه  يچا يني،س يمثالً روز.داشت  تيبرهمه ارشد ايدراوك ،چون ازنظرسن رمياش بگ

 نجا؟يدايايب ديبگوئ!دختركجاست نيا-

 :كردم ،گفت  ميشستم و تعظبعد ازآنكه دو زانو ن.خورد يكه مادر بزرگ درآن نهارم دميدو يم يگذاشتم وشتاب زده به اتاق يم نيمادررا زم ينيدسيبا

 . يوپنجره ها رابازكن ييايب دياتاق چقدرگرم است ،با يهوا ينيب ينم-

 .دانستم گرمتان شده  يمادربزرگ ،نم ديببخش-

 كه گرمم است ؟ ستيمعلوم ن-

ما فوراً سراغ پنجره رفتم وآنرابازكردم ا.  ديآ يبه نظرم سياز گرم ،خس شيبود فكركردم ب دهيچسب نشييخورد وچند دانه ازآن به لب پا يبرنج م داشت

 .داخل شد و دوربشقاب مادربزرگ به وزوزافتاد يبالفاصله مگس

 :مگس را پراند و گفت يباچوب غذا خور او

 . ديايگذارند مگس ب يكنند نم يپنجره را بازم يگروقتيد يچه ات شده ،مستخدم ها-

 .اورم  يخواستم وگفتم االن مگس كش م پوزش

 .خورم آن را دور كن  يوتا من نهارم ستيبا نجايهم! ستينه ،الزم ن ي؟وايندازيب ميا درغذاكه مگس ر-

 يشب يگفت كه درچهارده سالگ يمورا اوزِمون شانزدهم م يشي،ا يكابوك گري،و به حرفش گوش بدهم كه ازباز ستميمجبوربودم تا مادربزرگ انجا با نگونهيا

ببرم مادر وآشپز هردو  شيتوانستم برا يمادر سرد شده بود ونم يسرانجام ازدست او رها شدم ، چا يود وقتدستش را گرفته ب يمهمان كيدر  يمهتاب
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 .بودند نيخشمگ

گرفت و  يودستش را م ستاديا يرفت خاله به اجباردركنارش م يم ييبه دستشو يوقت يحت.بود كه مادربزرگ تنها بودن را دوست نداشت  نيا تيواقع

 كهماند  يتحمل تاانجا كه ممكن بود كم م رقابليغ يدور نگه داشتن سرش ازبو يبرا چارهيخاله ب. كرد  يچندك نشستن كمكش م يدرحفظ تعادل برا

كرد  يپاك م ينقره ا يخيگوشش را باس يكرد تا وقت يم ميشد ، اما مادر بزرگ اغلب صدا ياندازه بد به من محول نم نيتا ا يفيوظا. گردنش را بشكند 

نمانده بود كه  يزيچ ديشك نييكه بند لباسش را باز كرد و آنرا ازشانه پا يبار نياول.  ديماساژ دهم ، وماساژ دادنش بدتراز ان بود كه تصور كنبدنش را 

 يريازخمكردن صورت  ديسف يبرا ييشايچون درزمان گ دمياستفراغ كند چون پوست شانه وگردنش مثل پوست مرغ خام دانه دانه وزرد بود كه بعدها فهم

 ينيبعدها معلوم شد كه گل چ.است  ربگل س نيا هيمشكل دچار شده بود ، ماده اول نيبه ا ميخوان يم)) ينيگل چ((كرده است كه ما آنرا  ياستفاده م

 يم زيوترنيم درشمال كسآب گر يامامادربزرگ به چشمه ها.مادربزرگ بوده است  شيازارا ياز بخش ياورد كه مقدمتاً، احتماالً موجب آلودگ يم تيحساس

آن  ماندهيآثار باق بيشده است ،ازترك يپاك نم يحتبه را ششيآرا يربنايموجود درز يچون مواد سرب نكهيندارد،مگرا يراديمسئله خود ا نيا.رفته است 

 نيتنها مادربزرگ نبود كه به ا نيشده است ا يآمده كه سبب خراب شدن پوستش م يبه بوجود م يبيترك يموجود در آب معدن ييايميبا مواد ش يبابرخ

شان  دهيچروك يكه گردنها دينيرا بب يسالخورده ا يزنها ونيگ يابانهايدرخ ديتوانست يدوم ،هنوز م يجنگ جهان ي هياول يتاسالها يحت.دچار غده بود  هيبل

 .زرد بود 

*** 

كه به  ي، با وجود دمياز معمول به طبقه باال رفتم از هاتسومومو پرس رتريومو دمرتب كردن اتاق هاتسوم يبرا يروز اءيسه هفته بعد از اقامت در اوك باًيتقر

 زيتم يبرا يوقت شهيهم دميوشك يم نيبنابرا.چه بر سرم خواهد آورد ابدياگر مرا تنها ب دميترس يم نياز ا دميد يپر مشغله اش كمتر او را م يخاطر زندگ

 .ظهر شد باًيرا ترك كرده است بدبختانه،آنروز صبح مادر بزرگ آنقدر مرا مشغول نگه داشت كه تقر ايكرفتن به كالس رقص او يكردن اتاقش بروم كه برا

اتاق او از همه  يستيتوانستم درك كنم كه چرا با ينم.بود شتريب دويبود وسعت آن از كل مساحت خانه ام در پورو اياتاق اوك نيهاتسومومو بزرگ تر اتاق

چهر نفر بوده و همه  اي هاست ، اما در گذشته تعدادشان س اياوك يشايگفت كه گرچه هاتسومومو فعالً تنها گ ريپ ياز مستخدمه ها يكي نكهيبزرگتر باشد،تا ا

به اتاقش رفتم  يآنروز وقت.وپاش داشت  ختيهاتسومومو تنها در آن اتاق بوده اما به اندازه سه چهار نفر ر نكيدرست است كه ا.دنديخواب يدر آن اتاق م

هم  زيم ريكوچكش جا گذاشته بود،ز شياآر زيدشك كنار م يكه رو زين ييبرسها ندازد،ويطرف و آن طرف ب نيكه عادت داشت ا ييعالوه بر محله ها،

چه بسا  اي - انداخته بود ختيآو يشب قبلش را به آن م يمونويكه ك يچوب يپنجره باز بود و حتماً باد جارخت.كردم دايپ يسكيو يخال يو بط بيآشغال س

 يرا م نويميآمد و ك يهنگام خاله م نيطبق قاعده تا ا-بودرا انداخته و زحمت بلند كردنش را به خود نداده  ياز آن كه سست به بستر برود خود جارخت شيپ

ناگهان در .گذاشتم شيكردم و سر جارا بلند  يبود،جارخت امدهيهنوز ن يلياو بود،اما امروز به دال يبر عهده  ايلباس ها در اوك ينگهدار تيبرد،چون مسئول

 .دميباز شد،سر برگرداندم و هاتسومومو را در درگاه د

 ؟چهينيچ يرا دوباره م شميكه لوازم آرا يتو هست نيپس ا!يكن ياتاقم را مرتب م يدار.ديآ يم يگريد زيچ ايموش  يكردم صدا ،فكرياوه تو هست:گفت
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 ؟يكار را بكن نيدوباره ا يدار ياصرار

 .كنم زيرا تم رشانيكه ز دارميخانم فقط بر م ديبخشب:گفتم

 يده يرا م يريگيسواد دهات ماه يب يدخترها يسان،چرا بو-هاتسومومو ند،يگو يآن وقت مردها م رنديگ يتو را م يخورد،بو يدستت كه به آنها م:گفت

 ؟يبزن شمياخواهم تو دست به لوازم آر يراحت باشد،چرا من نم لماينه؟حاال بگذار از دهان خودت بشنوم كه خ م،مگريگو ياست چه م تيآ مطمئنم كه حال

 .اما بالخره پاسخش را دادم.توانستم خودم را مجبور به گفتن كنم يم يسخت به

 .رنديگ يمرا م يكه بو نيا يوا-

 ند؟يگو يبعد مردها چه م!يدرست گفت-

 .يده يمرا  يريگيسواد دهات ماه يب يدخترها يسان، بو- هاتسومومو نديگو يم-

خواهر زشتت  د،آنيده يبد م يچرا بو يدهات يفهمم شما دخترا ينم.كنم بشود قبول كرد يگمان م امد،امايدر لحنت بود كه از آن خوشم ن يزيچ....آها-

 .داد يگند م ياو هم مثل تو بو.گشت يو دنبال تو م نجايآمده بود ا روزيد

 .دروغ اي ديگو يراست م نميحرف نگاهم را به چهره اش دوختم كه بب نيا دنيداشتم،اما با شن نييآن لحظه نگاه به پا تا

 ،كهيخواهد به دنبالش برو يكند البد م يم يبدهم كه در كجا زندگ غاميآمده بود؟از من خواست به تو پ نجايبه تو نگفته بودم كه ا!يتعجب كرد:گفت

 .ديبا هم فرار كن ديبتوان

 .سان-هاتسومومو -

،حاال برو  ميگو يفكرش را كردم كه چطور،آن وقت خودم به تو م ي،وقتيخبردار شو ياست؟خوب حاال نوبت خودت است كه بروكج ميبگو يخواه يم-

 .رونيب

 .كنم بشيترغ يبتوانم به نوع ديكردم شا ستادم،فكرينرفته ا رونياطاعت نكردن از او را نداشتم،اما از اتاق ب جرئت

وقت  چيه گريدهم كه د يم د،قولييبدانم به من بگو ديرا كه با يزيو چ دياما اگر محبت كن ديمرا دوست نداردانم كه شما  يسان،م-هاتسومومو: گفتم

 .مزاحمتان نشوم

كننده روبرو  رهيخ نينچنيا ييبايبا ز يكه تا كنون با زن يبه راست.آمد ميسو هيحرف خوشحال شد و با درخشش آن بر صورتش  نيا دنيبه نظر از شن او

 د،امايدر گوشم بگو ديايخواهد ب يفكر كردم م.دارند ياز دهان بر م گاريشدن به او س رهيخ يكه برا دميد يرا م ييمردها ابانياوقات در خ يگاه.نشده بودم

 .ديمحكم به صورتم كوب يا دهيبعد دستش را عقب برد و كش.زد يو لبخند كوچك ستاديا ميآمد و روبرو

 گفتم؟رون،نيمگر نگفتم از اتاقم برو ب:گفت

آورم  يكه بعدازآن بخاطرم يزيرفته بودم ،چون چ رونينشان بدهم،اما حتماً تلوخوران ازاتاق ب يچه عكس العمل ديشده بودم كه بدانم با جياز آن گ شيب

 .سو رفت كياتاق مادربه  ينگذشته دركشو يلحظه ا.راهرو افتاده ام وصورتم را دردست گرفته ام  يكف چوب دمياست كه د نيا
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 ؟ يكرده ا وچهيهاتسومومو ،باش: درگفتما

 كه كمكم كند ازجا بلند شوم وآمد

 .ديكاررا بكن نياز آن است كه خودتان ا شيشما ب ياش بزنم بهتراست ،فكركردم گرفتار دهيزد فكر كردم ازجا كش يمادر، داشت حرف از فرارم-

در  ايتنها تلفنِ اوك. رساند انيرا به پا يوپاسخ تلفن زنشانديعد مرا به اتاقش برد وپشت م، ب اورديتازه ب ليرا صدا كرد وگفت چند تكه زنجب يمستخدمه ا مادر

آنرا برداشت، بنظرم  يقفسه گذاشته بود ووقت يرا رو يگوش. استفاده ازانرا نداشت  يكس اجازه  چياو نصب بود ، وه واراتاقيبه د ونيارتباط باخارج ازگ

 .زدير يدشك م ياورد كه االن ابش رو ين به ان فشارمانگشتان چاقش چنا ايكه دارد  ديرس

 .زدن به مستخدمه ها را شروع كرده  يلي، هاتسو مومو دوباره س ديببخش: تلفن گفت  يگوشخراش درگوش يصدا با

داشته باشد كه  يريگيت ماهنسب يكه ممكن است ماه مثل احساسي–كردم  ينسبت به مادراحساس عالقه م لي، بدون دل اياول اقامتم دراوك يهفته  درچند

 زاتاقميپشت م شي،جا دميد يكردم او را نم يزميكه اتاقش را تم يا قهيازدو سه دق شيبود كه درروز ب نيسببش ا ديشا. كشد  يم رونيقالب را ازدهانش ب

كردن مهره  نيشتانش مدام درحال باال وپائداشت وانگ يپشت سرش برم يدركتابخانه  يقرار داشت كه ازطبقه ا شيباز جلو رو يبود ،معموالً دفترحساب

گذاشت  يزميم يمحكم رو يهروقت كه چپقش را باضربه ا.ازهاتسومومو نداشت  يدست كم يدرشلختگ رمواردياما درسا. چرتكه اش بود  يها

عوض  يبرا يكش بزند ،حتدست به دش يآمد كه كس يخوشش نم.به آن نداشت  ي، كار ختير يوهرجا هم كه م ختير يم روني،خاكستروتوتونش ب

 تاقزشت برداشته بود، كه به ا يپنجره اش لكه ها يكاغذ يوبخاطر دود چپق ،صفحه ها. داد يرخت چرك م يبو شهياتاقش هم نيكردن مالفه ، بنابرا

 .داد يم ريدلگ يمنظره ا

هاتسومومو  ي دهيكش يصورتم جا يق اورد به من داد كه روتازه به اتا ليزنجب ي دهيازمستخدمه ها چند بر يكيمادرباتلفن مشغول حرف زدن بود، يوقت

 ديرس يبه نظرم.بداخالق اما خوش صورت بود  يواني، كه ح داركرديمادر، تاكو، را ازخواب ب ياتاق ، سگ كوچولو يبازوبسته شدن در كشو يصدا. بگذارم

 ني، ا ستاديمستخدمه كه رفت تاكو آمد وپشت من ا.  رديهد اورانازكند گازبگتنها سه كاربلد است ؛ پارس كند ، خرناس بكشد ، وهر كه بخوا وانيح نيكه ا

بودم خودم  ستادهيمادر وتاكو ا نيآنگونه كه ب.  رديگازم بگ يبگذارند تا بدون معطل شيپارو دهيكه ند ستديبا ييبود ، دوست داشت جا شيازكلك ها يكي

شد وسرانجام  رهينشست ، با چشمان زردش به من خ زيراگذاشت و آمد و پشت م يالخره مادر گوشاست ، كه با ركردهيدر گ يكه ال دميد يم يرا مثل موش

 :ديپرس

 نمي، حاال بگو بب يشود كه تو هم بتوان ينم ليآن در برود دل ريتواند راحت ازز ياگراو م يدي، دختر كوچولو ، دروغ هاتسو مومو راشن ميگو يچه م نيبب -

 زد؟ يليچرا به تو س...

 . دي، مرا ببخش ديمادر ، گفت كه ازاتاقش بروم ، ببخش: تمگف

 تشيآنرا درست ادا كردم كه رضا يسرانجام به اندازه كاف يوقت. نبود  يوكار آسان م،يبگو ييوتويك حيصح يبه لهجه  گريد كباريمجبورم كرد جمله ام  مادر

 :حاصل شد ، ادامه داد 
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 .باشد يموفق يشايكه هاتسو مومو گ ميچه بكن دباي – ميكن يفكر م زيچ كيما فقط به  يهمه  ست،يچ اياوك نياات در فهيكه وظ يباش دهيكنم فهم يفكر نم-

 .هاتسومومو كمك باشد يتواند برا ياست كه م يي، اما او هم تمام مدت دائماً به فكرراهها ديايب يسخت رزنيبنظرتو پ ديمادربزرگ،شا يحت

تواند به  يكه مادربزرگ م اورديباور ب نيرا باگول زدن به ا يينوايب چيتوانست ه يكنم مادر م ي،راستش ،فكرنم ديگو يكردم كه مادرازچه م يدرك نم چيه

 .كمك باشد  يكس يبرا يقيطر

 . يچقدر سخت تر كاركن ديآسانتركردن كار هاتسومومو تمام روز سخت كاركند ،فكركن تو با يتواند برا يدرمقام مادربزرگ م ياگركس -

 به بعد سخت تر كارخواهم كرد نيشم مادر ،ازاچ -

 .كار را بكن  نيشود توهم هم يوقت جلو چشم اوظاهر نم چيدختر كوچولو ه يكيخواهم بشنوم باز هم هاتسو مومو از دستت ناراحت شده ،ان  ينم گريد -

نامه  شيبودم برا دواريام د،يدان يداند خواهرم كجاست ، م يم يكس ايبدانم آ خواستمياز آنكه بروم ، اجازه دارم بپرسم ؟ م شيپ يول... چشم مادر  -

 .بفرستم 

بودم  دهيبا ان انجام داد كه تابحال ند يماند ، اما اكنون عمل يوقتها هم باز م شتريصورتش كه ب يازاندازه بزرگ برا شيب يبود ، دهان بيدهان مادر عج شكل

كه  يسرفه ا يكه صدا يوقتتا  نكهيگو ا -لبخند زدنش بود قيطر نيا. خواست خوب نگاهشان كنم  يم ييبه هم فشار داد كه گو ي، دندان ها را به گونه ا

 .مثالً خنده اش بود بلند شد متوجه ان نشدم 

 . ميرا به تو بگو نيا ديبا يبه چه مناسبت:  گفت

 .برود  ديبا يعنيسرفه مانندش را چند بار تكرار كرد وآنگاه دستش را تكان داد  ي،خنده  بعد

باال فرستاد كه از  يبه دستم دادو مرا ازنرده بان يبود سطل ستادهيباال ا يطبقه  يمن درپاگرد پله ها فيوظا نييتع يرفتم ، خاله برا رونياتاق او كه ب از

 نيجاذبه زم يرويآب باران با ن. جمع كردن آب باران قرارداشت  يبرا يپشت بام تانكر ليحا يها رچهيت يرفت ، رو يدر سقف به پشت بام م يا چهيدر

هوا  راًياخ. ميآب نداشت يدر اشپزخانه هم لوله كش يداد در ان زمان حت يمستراح كوچك طبقه دوم دركنار اتاق مادر را انجام م فونيرفت ونقش س يم نييپا

 .كند زيفون مستراح راتمين س ديشكه خاله بتواند باچندبار ك ختمير يدرتانكرآب م ديخشك شده بود ومستراح بو گرفته بود ، من با

جزء آب خنك بركه دهكدمان در  يزيتوانستم به چ يكردم نم يم يسطل را خال يتابه داغ شده بود ، وقت يچون ماه ميپا ريظهر ز رافتابيز يروانيش سفال

به نظرم  اياوك يروانيش يگذشت ، اما اكنون رو يشترنميكه در آن بركه بودم چند هفته ب يبار نياز آخر.فكر كنم  ميكرد يكه در آن شنا م ايكنار در

كه  ييبربستر شهر وتپه ها دهيغبار الود خواب يبه گرما.سفال هارا بكنم  يال يامدن از پشت بام علف ها نيياز پا شيزد كه پ اديخاله فر. ديرس يچقدردور م

 ياش را انجام م فهيحتماً داشت مثل من وظ زيها ، خواهرم ن يروانياز آن ش يكي ريوز گريد يدر ماكان ستم،يزندان مارا دراحاطه گرفته بودن نگر واريچون د

 .شد ريسراز ابانيسطل از دستم افتاد وابش به خ يداد در حال فكر كردن به او بودم كه اتفاق

*** 

شوم ،بعد  يها معرف يتا به مرب رفتميم ييحلوا فرد صبح باكدو ديبا.كه به مدرسه بروم  دهيگذشت كه مادر گفت زمان ان رس يم ايماه از امدن به اوك كي
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 مونويك دنيوپوش شياو به هنگام ارا يبه تماشا ديبودم ، وهمان روز غروب با دهيبرد ، كه تاكنون اسمش را نشن يم)) يسيدفترنام نو((،هاتسومومو مرا به 

 .بود ماتشانيآغاز تعل نيدر اول ايوكدختران تازه وارد به ا يبرا يارشد ، رسم يشايآماده شدن گ ينشستم ، تماشا يم

 .مرا با خود به مدرسه ببرد ، جوش آورد  ديفردا صبح با ديشن ييكدو حلوا يوقت

 ... ميندازي، بهتر است خودمان را درفاضالب ب ميكن ري، اگر د ميفتيكه را ه ب يآماده باش ديبا يچشمت را باز كرد نكهيهم: گفت

ماند كه  يبسته است ، واغلب هم هنگام رفتن كم م شيرود كه هنوز چشمها يم رونيب اياز دراوك يبه زور و درحال ييلواكه كدو ح دميد يصبح زود م هرروز

 يرا هم م شا هيگر يكردم كه صدا يوقتها فكر م ي، گاه شديآشپزخانه رد م ياش از پشت پنجره  يچوب يبا كفشها يواقع ، وقت رشود،درياشكش سراز

ظهر  كينزد يآمده بود ، روزها ، اغلب وقت ايماه قبل از من به اوك6او . گرفت  ينم اديواقع اصالً در–موفق نبود  ديانچنان كه با شيسهادر يريادگيدر. شنوم 

 .نديرا نب شيپكر يكرد كه كس يرفت وخود ر ا پنهان م يبه اتاق مستخدمه ها م ميگشت ، مستق يبه خانه باز م

 يروپوش ساده  كياز  شيب يزيچ. را به تن كردم  يدانش آموز ديوسف يبار روپوش آب نياول يشدم و برا دارير بروز بعد من از معمول هم زودت صبح

اما تا آن .  تمرود نداش يراه به حمام م نيب يكه در مسافرخانه ا يتر از مسافر كيش يليمربع شكل نبود ، ومطمئنم كه شكل وشما يبچه گانه  ي قهيبا ينخ

 .بودم  دهيبا شكوه برتن خود ند نينچنيا يزمان هر گز لباس

 .كرد  ميكردم كه مادر بزرگ از اتاقش صدا يداشتم كفش پا م. بود  ستادهينگران در راهرو به انتظارم ا يبا نگاه ييحلوا كدو

 !نرو : لب گفت  ريز ييحلوا كدو

 .افتاد  نيصورتش مثل موم آب شده چ يبه راست و

 !ميا دهيرا نشن شيصدا ميو وانمود كن ميبرو ايرسم ، ب يم ريباز هم د-

درست است كه كارش .رفت  يراهرو به من چشم غره م يبود ، و از ان سو ستادهيخواست به حرفش گوش دهم ، اما مادر بزرگ در درگاه اتاقش ا يم دلم

 .اشك جمع شده بود ييبار درچشم كدو حلوا نيربع وقت نگرفت ، اما ا كي اي قهياز ده دق شيب

 . دميرس يكه به زحمت به او م داشتيگام برم يتند ي، او باچنان قدم ها ميسرانجام به راه افتاد يوقت

 . ياندازه ندارد، مواظب باش بعداز ماساژ گردنش حتماً دستت را دربشقاب نمك بگذار رزنيپ نيقساوت ا:  گفت

 كار را بكنم ؟ نيا ديچه با يبرا-

كه از  يطانيروز صبح مادرم به ش كيگفت ، چون  يدانم كه راست م يشود ، ومن هم م يپخش م ايتماس در دن قياز طر طانيش: گفت  يم شهيمادرم هم -

 يچغر م يعجوزه  كي،  يكه شد ري، مثل مادر بزرگ، پ ياگر دستت را پاك نكن.هم مرد ليدل نيبود ، وبه هم دهيكرد دست كش يكنارش در جاده عبور م

 . يشو

 ميداشت زهايچ يليخ م،يتوانست ي، مطمئنم، كه اگر م ميقرار داشت تيموقع كيدر  يو هم در زندگ ميهم همسال بود ييمن وكدو حلوا نكهيگرفتن ا بادرنظر

خاطر ارشد بودن بر  هب كدو حلوايي – ميوقت نداشت زيغذا خوردن ن يبرا يبست كه حت يچنان دست وبالمان را م فياما انجام دادن تكال.  مييكه به هم بگو
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 نيهم يدانستم ، برا يدرباره اش نم ياديز زياما چ. ماه قبل از من به انجا آمده  6دانستم كه او  يهمانطور كه قبالً گفتم م. خورد  يمن ، زودتر غذا م

 : دميپرس

 .دهد  ي؟لهجه ات نشان م يهست وتوي،تواهل ك ييكدو حلوا-

 .هستم  نجايشد ، حاال ا كاريپارسال ب ميعمو. كنم  يزندگ ميفرستاد كه با عمو نجايدرم مرا به اسال داشتم كه مادرم مرد ،پ 5.آدم  ايدر سا پورو به دن -

 ؟ يچرادوباره به ساپورو فرارنكرد -

 .ندارم بروم  يبه كجا فرار كنم ، جائ.شده بود و پارسال مرد  نيپدرم نفر -

 . ميكن يبا هم فرار م. يكن يبا ما زندگ ييايب يتوان يكردم ، م دايخواهرم را كه پ: گفتم  من

اكنون . از آن ابراز نكرد  يزياما چ. من خوشحال شود  شنهاديداشت ، منتظر بودم ازپ شيدر سرو كله زدن با درس ها ييكه كدو حلوا ييها يسخت باتوجه

راه  ستگاهياز ا وبِكو منو ساتسور يبود كه آقا يشلوغ شب اول يليخ ابانيهمان خ ژوي، ش ميرفت يم شيو درسكوت به آن سو ميشده بود ژويش ابانيوارد خ

كه  ابانيخ يبه آنسو.  نميو آنطرف بب نطرفيرا در فاصله دور و چند دوچرخه سوار را ا يتوانستم واگن برق ياكنون ودر صبح زود ، تنها م. آورد  يآهن م

 . ستاديا ييكدو حلوا م،يبود تادهراه اف ايكه ازاوك ير از وقتبا نياول ي، وسپس برا ميگرفت شيرا در پ يكيبار يسرباال ابانيخ ري، مس ميديرس

كودن  يدخترها زرنگ هستن وبعض يبعض "بود نيكه به من گفت ا يزيچ نيبفرست آخر ايخواست مرا به اوك يم يوقت. بود  يخوب يليمرد خ ميعمو:  گفت

فرستم كه  يم يي، دارم تو را به جا يبكش رونيازآب ب يرا در زندگ متيگل يتوان ي، خودت تك وتنها نم ي، اما جز كودن ها هست يهست ي، تو دختر خوب

، برو اما  يستيخودت با يپا يرو يخواه ياگر تو م وشانيراستش ، ش"كه گفتن انجام بده تاتورا نگه دارند يوهر كار.  يچه بكن ديبا نديبه تو بگو گرانيد

پرت كنم تا با خراب كردن  جيبه خل صخره يدهم خودم را از باال  يم حياما ترج. ن نكنند  رويم كه مرا بكن يانقدر كار م. ام  داكردهيپ ييخودم جا يمن برا

 .مثل هاتسومومو بشوم  ييشايگ رميتقد

 ؟افتد يشان ، دهانت آب نم-ويمن ، ش ي، خدا يوا: داشت ،گفت  ابانيكف خ يزينگاه به پشت سرمن وبه چ.  ديحرفش را بر ييحلوا نجاكدويا در

فكر . قرار داشت  يظرف نان برنج كيبا ياز معبد يكوچك يدر پشت در ،نمونه  يطاقچه ا يرو ميهست يگريد ياياوك يدر مدخل ورود دميود برگشتم

 زيچ پوشانده بودن ، اما يمدخل ورود نيسنگ چ يچند شاخه سرخز وچند خزه رو. بود  نيچشم بر آن دارد ، اما نگاه او بر زم ييكردم كه كدو حلوا

فروشنده . افتاده بود  نيزم يبه آن رو دهيچسب يماه يبا تكه ا يچوب خيس كي واريكنار د يورود يبه راهرو دهيوبعد ، متوجه شدم نرس.  دميند يگريد

 يدرروز م كه ييغذا نيچون ما بهتر ييمستخدمه ها. آن بدم آمد  دهيروغن ماس ياز بو.فروختند  يم يچهارچرخه كباب ماه يدوره گرد شبها رو يها

 يلقمه ماه كي نيدر ا ياشتها اور زيهمه ، چ نيدارند ، با ا يدود يكوچك از ماه يا هيدوبارهم سهم يسوپ است ، ماه ي، و كاسه ا يخورند برنج با ترش

 .گردش به پارك آمده اند  يكه انگار برا دنيچرخ يدو مگس چنان دور آن م. دميند ابانيافتاده در كف خ

كه  دميشن يقارو قور شكمش را م يوقتها صدا يگاه.دارند  ياستعداد چاق اورنديرسد كه اگر فرصت بدست ب يبود كه بنظرم يياز آن دخترها ييحلوا كدو

نگاه به  دميكه د يقترا بخورد ، تا و يتكه ماه نيكرد كه واقعاً بخواهد ا يبه ذهنم خطورنم يهمه حت نيبا ا. نبود  ميعظ يباز كردن در يشباهت به صدا يب
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 . نديب ياو نم ياندازد تا مطمئن شود كس يم ابانيخ نييباال و پا

 .شدن  يآن طاقچه بردار ، مگسها قبالً صاحب ماه ياز رو ينان برنج كي، بخاطر خدا ، اگر گرسنه ات است  ييكدو حلوا:  گفتم

 .را بردارد خيوبعد ، خم شد كه س. نذر معبد كرده ام ها گناه دارد  ينان برنج ني، خوردن ا يمن بزرگتر از آنها هستم ، وانگه: گفت

 كي يحت يبار درچهارپنج سالگ كيكنم كه  يكنند واعتراف م يرا بجنبد امتحان م يزيبزرگ شده بودم كه بچه ها خوردن هرچ يياست كه من جا درست

 ييبود ومگسها دهيكه به آن چسب ييدردست وآشغالها يماه خي،س يياكدو حلو يتماشا يول. خاطربود كه گول خورده بودم  نيمارمولك خوردم ، اما فقط به ا

 .حفظ موازنه را كرده باشند  تيبه آن كرد تا مگس هارا فرار دهد ، اما مگسها فاصله گرفتن تارعا يفوت....كه دورش جمع بودن 

 ! يبزن سيرال ابانياست كه كف خ ني، نخور ، مثل ا ييكدو حلوا:  گفتم

 .دارد  يراديچه ا بانايمگر كف خ: گفت

پرداخت  نيزم دنيكش سيآورد وباحوصله وسرفرصت به ل رونيدو زانو نشت وزبانش را ب نيزم روي–كردم  يبودم باورنم دهياگر با چشم خودم ند- و

بار  وسه، د ديزبانش دست كش يوكه چه كرده ر ديآ يبه باور خودش هم نم يكه حت ديرس يدوباره بلند شد ، بنظر م يوقت. ازتعجب دهانم باز مانده بود 

 .كند  خيرا گرفت وس يماه يتُف كرد ، وبعد بادندان تكه 

داخل مدرسه كه .آن بود  دنيهنوز مشغول جو ييكدو حلوا ييسرباال يمدرسه در باال يساختمانها يسفت بوده باشد ، چون تاپشت در چوب ديبا يماه گوشت

درقسمت .  درا گرفته بودن يپر از ماه يآبنما كيدور  ينقره ا يسرسبز وسروها يدرختچه ها ديرس يرگ ماز حد بز شي، باغ آن بنظرم ب ختيشدم دلم ر

 ستادهيا يسنگ يصفحه  نيا يدردست رو يپوش چتر آفتاب مونويك يدو خانم پا به سال گذاشته . قرار داشت  يسنگ يآبنما صفحه ا نيا يشده  كيبار

. ملك وقف مدرسه شده بود  نياز ا يانم كه تنها بخش كوچك ديكنم ، اما اكنون م يدانستم دارم به چه نگاه م يمواما ساختمانش ، آن زمان ن. بودند 

 .كردند  يرااجرا م يميقد تختيپا يرقص ها واليدر فصل بهار درآن فست ونيگ يشاهاگي–پشت ، درواقع تئاتر كابورِنژو بود  ميساختمان عظ

است ، اما معلوم شد ساختمان مدرسه است قدم به راهرو كه  نيكه فكر كردم بخش مستخدم ديدو يا دهيكش يچوببه طرف در ساختمان  ييحلوا كدو

روم  يباز هم دارم به مدرسه م ييتواند چنان دلم را بفشارد كه گو يهنوز هم م يبو حت نيبه مشامم خورد، ا يچا يمتفاوت برگ بو داده  يگذاشتم ، بو

در آنجا حاكم بود كه هركس كفشش  يجلوم را گرفت ، قانون ننوشته ا ييبگذارم اما كدو حلوا يدم دست در جا كفش يطبقه  كي كفشم را در آوردم تا در.

باال  يكفشش را در طبقه  ارفت ت يمثل نردبا ن باال م ديمقام راداشت و با نيتر نييها پا تيارشد يدر طبقه بند ييكدو حلوا. را در كدام طبقه بگذارد 

 ياو استفاده م يطبقه  يدر باال يازطبقه ا ستيبا يتر بودم ، و م نيياز او هم پا يحت يروز ورود من به مدرسه بود ، از نظر طبقه بند نيرد چون اولبگذا

 .كردم 

اگر  ينگذار هيكفش بق يپارو يرو ياز طبقه باال م يمواظب باش وقت: به من گفت  يينبود ، كدو حلوا شتريكه تعداد كفشها در طبقات چند جفت ب يوجود  با

 . يبا گوش قرمزت چه بكن يدان يكنند كه نم يم ختي،چنان توب ننديوشاگردها بب يكار را بكن نيا

.  دميراهروِ درازش شش هفت شاگرد را دور هم د يدرانتها.ديرس يو پرازگردوخاك م يميبه حال خود رهاشده ، بنظرقد يمدرسه مثل خانه ا يبنا داخل
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مدل  كي همشان يشدم مو ديبرگشتندوبه ما نگاه كردن ،نا ام ياما وقت. باشد  انشانيفكر كردم چه بسا ساتسو هم درم ختيه آنها افتاد قلبم رچشمم كه ب

 .دانند  يم ونيازگ دانستيخواهم م يو آنچه كه من روز يياز كدو حلوا شيب نهايكه ا دينطوررسوبه نظرمن اي–كاراموز  يشاهايگ ونينشي–بود 

 اهيبا حروف درشت س يپالك ها نام نياز ا كيهر  يبود ، رو ختهيآو خيكوچك از م يچوب يپالك ها شيراهرو وارد اتاق بزرگ نصب بود كه رو سطو

 اهساعت عصر كي يزروزيآمده بودم ن وتويبه ك يوازوقت رفتميها به مدرسه م دوصبحيورويسواد خواندن ونوشتن چندان نداشتن ، در .نوشته شده بود 

را برداشت كه نام  ي، پالك نيدشك زم يبه سراغ آن رفت ، از رو ييبخوانم ، كدو حلوا حيرا صح ياسام نيتوانستم ا يخواندم ، اما نم ينزدخاله درس م

 . ختيآو يخال خيم كيخودش بر آن بود ، وانرا بر

 .راداشت  ابيتخته نقش دفترحضور وغ نيا دينيب يم

 .نامش رانوشت  زين گريد ييدرسها يبرا قيطر نيبه هم ييوكدو حلوا ميزد سر گريكالس د ني، به چند سپس

 نيناراحت بودكه آخر ني، از ا ميخوان يم nagautaآواز كه ماآنرا ي، ونوع يچا فاتيسن،رقص،تشر شامي– ابديكالس حضور 4صبح قراربود كه در  آنروز

كرد  يلوله م ااو ر ايصرف صبحانه دراوك يرفتن از مدرسه برا رونيبود كه هنگام ب نيسنگ شيمسئله آنقدر برا نيشود ، ا ياست كه وارد كالس م يشاگرد

 .او آرام گرفت دنيباد ييدر باغ را باز كرد ، كدو حلوا دهيژول يو با مو مهيهمسال ما سراس يگري،دختر د ميديپوش يكفش م ميداشت ياما وقت.

اگر . سن باشد يو در جمع شاگردان درس شام نديتوانست ته كالس بنش ييو كدو حلوا ميرسه بازگشتو به مد ميديسوپ سر كش يشتابزده كاسه ا اياوك در

در انتها به سه  هك كشيبار يبا گردن چوب قتيخوانند، اما در حق يم يژاپن تاريآن را گ يبرخ. دينيب يم بيعج يآن را ساز د،يا دهيسن ند يتا به حال شام

. شده است دهيكش شيدارد كه مثل طبل پوست گربه رو يكوچك چوب يبه شكل جعبه ا يبدنه ا. كوچك تر است يليخ تاريشود، از گ يدسته كوك ختم م

در كالس  ييبه هر رو، كدو حلوا. شود يحمل م نگونهيگذاشت، كه معموال ا يا سهيك ايتوان با تكه تكه كردن از هم جدا كرد و در جعبه  يساز را م نيا

 يم نييامواج باال و پا يرو قيبود و تنها مثل قا فيگوشش ضع ميبگو دياما متاسفانه با. ورده شروع به كوك كردن سازش كردآ رونينشست و با زبان ب

 بيبه ترت كيبه  كي. مثل شكالت در جعله. شد شانيكالس پر از دختر ها با ساز ها يبه زود. باشند ديكه با رنديقرار گ ييبتوانند در جا نكهيبدون ا. رفتند

 .امديچشم به در نگه داشتم، اما او ن كيشود  يساتسو هم وارد م نكهيا دينشستند به ام شانيجاها سر

نام صدا  نيبود، در حضور خودش او را به ا ينامش خانم معلم موزوم. داشت زيت يينقش بود و صدا زيسالخورده و ر يكالس آمد او زن يبعد مرب قهيدق چند

 .خانم معلم موش–. ميخواند يم يدر پشت سر او او را خانم معلم ئوزوم نيموش است بنابرا ياست كه به معنا يئوزوم هيبش يكلمه ا ياما موزوم. ميزد يم

كردند و  ميتنظ يبچه ها دست جمع يوقت. در درست به چشم آمدن به كار نبرد زيشاگردها نشست و گوشش ن يروبه رو يدشكچه ا يمعلم موش رو خانم

را صدا  اگردش نيتخته اول يرو يسر انجام بعد از نگاه كردن به اسام. چشم غره به همه رفت كيتنها  ي، بدون بر زبان آوردن كلمه اگفتند ريبه او صبح بخ

نگذشت كه  قهيدو دق. به خانم كرد و سازش را در دست گرفت يميتعظ. بدون صدا جلو رفت. مطمئن است يليدختر از خودش خ نيا ديرس يبه نظر م. زد

دختر . نديبلد بود نثار ساز زدش كرد، بعد باد بزنش را بست و به آن دختر اشاره كرد بنش راهيو هرچه بد و ب. علم موش به او گفت دست نگه داردخانم م

 .را بر زبان آورد يو خانم معلم موش نام شاگرد بعد. نشست شيدوباره كرد و سر جا يميتشكر كرد، تعظ
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كه شروع به نواختن كرد،  ياز لحظه ا قت،يو در حق. دميفهم يبودنش را م يعصب. خوانده شد ييسرانجام نام كدوحلوا ساعت ادامه داشت تا كيبرنامه  نيا

كرد، شاگردها  واختنشروع به ن ييبعد كه كدوحلوا. را كوك كند شيمهايخانم به او گفت نزند و ساز را از او گرفت تا خود س نكهياول ا. بد پشت بد آورد

. زد و گفت همه رو به رو را نگاه كنند زيم يمحكم رو يخانم ضربه ا. نوازد يرا م يكه چه قطعه ا ديتوانست بگو ينم ينگاه كردند، كس رگيد كيهمه به 

او  به دست گرفتن مضراب را به حيصح رزسرانجام خانم ط. امديبر ن يكمك زياز آن ن. آن را دنبال كند ييبعد با بادبزن بسته اش ضرب گرفت كه كدوحلوا

شد و با  وسيتالش هم ما نيسرانجام از ا. را شكست ييانگشتان كدوحلوا كي كيآموزش،  نيا يكه در حال كوشش برا ديبه نظرم رس نطوريا. داد ادي

 .نشست شياشك در چشم آن را برداشت و برگشت سر جا ييكدوحلوا. پرت كرد نيخشم مضراب را به زم

 يآمده بود، همان دختر دهيژول يسويبا گ يدختر نكيچون ا. شود يباشد كه وارد كالس م ينفر نيترسد آخر يم ييچرا كدوحلوا دميوقت بود كه فهم آن

وقت  رياگر صبح تا د! كارها وقتت را تلف نكن نيبا ا« :ديكش اديسرش فر يخانم مرب. كرد ميآمد، جلو رفت و تعظ ميرفت يصرف صبحانه م يبرذا يكه وقت

 ».يگرفتيم ادي يزيو چ يآمد يبه موقع م ،يديخواب ينم

بچه  ي هيمثل بق يوقت يتوقع دار ،يشو يبلند م ريصبح ها د« :به نواختن او نكرد و فقط گفت ييپوزش خواست و نواختن را شروع كرد، اما خانم اعتنا دختر

 ».ريو وقت را نگ تيبه تو درس بدهم؟ برگرد سر جا ،يسيكه اسمت را بنو ييآ يها صبح زود به موقع نم

 كردم ميتعظ يمرا جلو برد و به خانم مرب ييكدوحلوا. شد ليتعط كالس

 ».است ياستعداد يچون دختر ب د،يده مشيو تعل ديكن يبزرگوار ميكنم و بگو يرا معرف ويخانم معلم اجازه دارم ش« :گفت ييكدوحلوا

 .گفت يرا م نياگر مادر خودم هم بود هم. بود نيكوچك كردن من نبود، در آن زمان راه و رسم با ادب صحبت كردن ا ييكدوحلوا منظور

خواهر  يبه درس ها يبتوان ديشا. دمينگاه فهم كيبا . يهست يتو دختر باهوش« :به من انداخت و گفت يگريبعد نگاه د. نگفت يزيچ يمعلم مدت خانم

 ».يبزرگترت كمك كن

 .بود ييمنظورش كدوحلوا البته

به  ديهم با تيچشم ها! ندارم ياديز يحرف ها دنيحوصله شن. سر كالس ساكت باش. سيتخته بنو ياسمت را رو ياول صبح، هرچه زودتر كه بتوان« :گفت

 ».دهم متيخوب تعل كنميم يكن، من هم سع تيها را رعا نيتو ا. رو به رو باشد

 .بعد مرخصمان كرد و

 نيو از ا نمياو را نب چوقتيه گريكه د دميترس يم نيكم كم از ا. كردم ينم دايگشتم اما او را پ يكالس ها در راهرو، با چشم دنبال ساتسو م حيزنگ تفر در

 :از شروع به درس، از بچه ها خواست ساكت باشند و به من گفت شيها، پ ياز مرب يكيفكر چنان نگران شدم كه 

 »چه ات است؟! ، تو يه«

لبم را  - شده بودند رهيكه دور وبرم به من خ به خاطر شاگردهايي–حرفم را ثابت كنم كه  نيا يو برا» .لبم را گاز گرفتم دمينفهم. خانم ستين يزيچ اوه،«

 .محكم گاز گرفتم و خون را مزه كردم
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 يم نيحركات را تمر يمثال سر كالس رقص، شاگردها دسته جمع. كالس اول نبود يبه دردناك ييكدوحلوا يكالس ها ي هيبق يبودم كه تماشا خوشحال

 زيمخصوص به خود را ن ريچشمگ يحركاتش قشنگ ميبگو دينبود و با نيكلمه بدتر يواقع يبه معنا ييرقص كدوحلوا. نبود رونينه باز صح يكردند و كس

كردند و  يم نيتمر يشاگردها دسته جمع زيآنجا ن يدشوار تر بود، ول شيگوشش، برا ييبودن شنوا فيهمان روز، به خاطر ضع انيكالس آواز در پا. داشت

 .پنهان نگه دارد اديز يليلب خواندن اشتباهاتش را با باز و بسته كردن دهان خ ريتوانست با ز يم ييكدوحلوا نيبنابرا

 »درست است؟ ،يكنيم يزندگ ييكدوحلوا يايتو هم در اوك«:از آنها گفت يكي. كرد يم يمربوطه معرف يهر درس مرا به مرب انيپا در

 .مادربزرگ و مادر و خاله بود يام خانوادگن تاين» .تاين يايبله خانم در اوك« :گفتم

 ».يسان هست-با هاتسومومو پس«

 ».ماست ياياوك يشايفعال هاتسومومو تنها گ. خانم بله«

 ».يالبته اگر زنده بمان. بدهم اديآواز خواندن را بهتر به تو  كنميم يسع« :گفت

 .و مرخصمان كرد ديبوده است، خند يبامزه ا يانگار كه شوخ يحرف خانم مرب نياز ا بعد

 

 پنجم فصل

 يلريمفروش با ز كيبودم، اما گذشته از چند اتاق تار ميعظ يزيچ دنيچشم انتظار د. برد ونياز ظهر آن روز هاتسومومو مرا به دفتر ثبت احوال گ بعد

از  يكي. ودب دهيچيهم در آن پ گاريس يبوحساب بود و  يو دفترها ريتحر زياتاق ها پر از م. دميند يمهم زيدر طبقه دوم ساختمان مدرسه، چ يريحص

 يمرد نيتر ميانباشته از نامه و كاغذ، عظ يريتحر زيدر آن اتاق پشت م. مياز دود به ما نگاه كرد و با اشاره گفت به اتاق پشت برو يكارمندها از پشت ابر

و با  رفت،يم رونياگر ب يسومو بوده است، و به راست يپهلوان كشت يزمانآن مرد  دميدانستم، اما بعدها فهم يآن موقع نم. بودم دهينشسته بود كه تا كنون د

در سومو نبوده است  يآنچنان ريگ يكشت يكه هنگام پهلوان دميشن. افتادند يم نيسكو به زم يها از رو ريتحر زيم د،يكوب يتمام وزن، خود را به ساختمان م

. بود "يوميآواژ"نام  نيا. كرد ياز آن استفاده م يصدا كنند كه هنگام پهلوان يآمد او را به نام يبه او لقب بدهند، اما خوشش م يكه به هنگام بازنشستگ

 .خواندنديم يكوتاه كرده و او را آواژ يآن را به شوخ شاهاياز گ يبعض

- يآواژ«: به او گفت دميد ينقش م نيا يابود كه او را در اجر يبار نياول. دلربا جذاب به خود گرفت يمحض وارد شدن به دفتر او، هانسومومو چهره ا به

 »!سان

 »!سااااان ن ن ن ن ن ن ن -ي ي يژ-آوااااا« :گونه بود نيا يتلفظ. كردم يگرفت تعجب نم يآنگونه كه آن را بر زبان آورد، اگر وسط راه نفسش م اما

 لبخند زد يعنيباال رفت،  مشيا گوش عظگذاشت و دو بن نيقلم را زم دياو را كه شن يمرد صدا. كند يدارد او را دعوا م انگار

 »!چه بكنم ديدانم با ينم گريآن وقت د ،يبشو نيسان، اگر خوشگلتر از ا-هاتسومومو... اووه« :گفت

حنجره  برد،يبه كار م شانيدر زدن ضربه به گلو فيكه حر يسومو اغلب با خشونت يها ريگ يچون كشت. بلند بود يمثل زمزمه ا شيصدا زديكه م حرف

 اهو شلوار ر مومويك. حرف نداشت ياش جا يپوش كيبود، اما ش ياسب آب كي سان به درشتي – يوميآواز  كليدرست است كه ه. دارند دهيصدمه د يياه



 

 

كتابخانه نودهشتيا  گلدن آرتور–يك گيشاخاطرات             

w W w . 9 8 i A . C o m  46

و . برود ديرود كه با يم ييشود به آنجا يدست به دست م ونيدر گ يبود كه هر پول نياز ا ياش در اداره خاطر جمع فهيوظ. به تن كرده بود يكيراه بار

 ي، راض يوميآواژ  يبا توجه به حرفها. بود نيباشد، روش كار ا يكه اسمش دزد يمعن نينه به ا. خودش راه داشت بيدر ج ميرودخانه عظ نياز ا يقطره ا

به  زيبدون آن ن ك،يش يلباس ها دنيپوش يبود كه شهرت داشت او به همان اندازه  ليدل نيشد به هم يمحسوب م ازيامت ييشايهر گ ينگهداشتن او برا

 .برد يسر م

به من نگاه نكرده بود،  يوميلحظه آواژ نيتا ا. صحبت كردند و سرانجام هاتسومومو گفت آمده كه نام مرا در مدرسه ثبت كند يمدت يوميو آواز هاتسومومو

 .ديايداخل ب يشتريب ييرا باز كند كه روشنا يكاغذ ياز پنجره ها يكيرا چرخاند بعد بلند شد تا  مشياما اكنون سر عظ

 »!است نهيرنگ آ.... شيچشمها. يبا خودت آورده ا يكه چه دختر قشنگ يگفت يزودتر م ديام، با دهيفكر كردم اشتباه د! عجب« :گفت

 ».سان – يكه رنگ ندارد، آواژ نهيآ نه؟يآ« :گفت هاتسومومو

 ».باستيز دميبه رنگش توجه كردم د ياما وقت ند،يب يودش را مكند فقط خ يكه نگاه م نهيآدم به آ. براق يخاكستر. كه دارد البته«

 نيبودند، زبانش رنگ چشم ا دهيكش رونيكه از داروخانه ب دميرا د يمرد يجنازه  كباري ست،ين بايدختر آن قدر ها هم ز نيخب، به نظر من ا ؟يراست«

 ».دختر بود

بگو . سميحاال، بگذار نامش را بنو. ينيبيرا نم گرانيد يها ييبايز ،ييبايز يليچون خودت خ تو ديشا« :را باز كرد و قلم برداشت و گفت يدفتر يوميآواژ

 ».و محل تولد و،يات را بگو، ش يدرست گفتم؟ نام و نام خانوادگ و،يش... نميبب

اتاق  نيبه ا يكه او هم زمان يستيبا. ستشده ا رهيخ يوميبه آواژ جياز ساتسو شكل گرفت كه ترسخورده و گ يريدر ذهنم تصو دم،يجمالت را شن نيا يوقت

 .ديرس يبه ثبت م ديمسلما نام او هم با شد،يثبت م ديآمده باشد، اگر نام من با

 »آقا، از خواهر بزرگترم، ساتسو؟ د،يا دهيآمده ام، حتما اسمش را شن ايبه دن دويورويدر دهكده . ام ساكاموتو است ينام خانوادگ« :گفتم

 .رسد يكه كرده ام خوشحال به نظر م ياز سوال دميد رتيح تيشود، اما در نها يم نيز دست من خشمگكردم هاتسومو ا فكر

 ».باشد ونياصال در گ كنميام، فكر نم دهياما من او را ند. تا به حال ثبت نام كرده باشد دياگر از تو بزرگتر است با« :گفت يوميآواژ

واقعا با خواهرم  شيشك داشتم كه طبق ادعا يذره ا نياز ا شياگر ب. ديگو يچه م يوميدانست كه آواژ ياو م دم،يفهم يلبخند هاتسومو را م يمعن انون

 .دانستم ياز آنها نم يزيگرچه كه چ. وجود داشت زين يگريد نينش شايگ يها هيناح وتريدر ك. شكم بر طرف شد نكيحرف زده است، ا

 .كنم شياديبود و مصمم بودم كه پ ينواح نياز ا يكيدر  ساتسو

**** 

كوچك و تكه صابون به  يفيبا مستخدمه ها كه معموال ل. حمام رفته بودم نيقبال هم به ا. كه بازگشتم خاله منتظر بود مه مرا به حمام سر كوچه ببرد اياوك به

زانو زد . بود شتريب الهمحبت خ. كردم يكار را با خودم م نيشستند و من هم هم يرا م گريكديزدند و سر وتن  يدادند و خود كف حمام چندك م يدستم م

 يطرف و آن طرف م نيا يافتاده اش را مثل بطر يها نهيس. كشد تعجب كردم ياز بدن برهنه اش اصال خجالت نم دميكه د نيبكشد از ا سهيكه پشتم را ك
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 .به شانه ام خورد ياز آنها اتفاق يكيباز  نيچند. انداخت

 يشده بود و رو يبراق كه دور تا دور دامنش مثل چمن گلدوز يآب يمونويك كي. را به تنم كرد يشميابر يمونويك نيبازگرداند و اول ايمرا به اوك بعد

وجه و  چيكرد كه به ه اربه من اخط م،ياز ن كه وارد اتاق او شو شيپ. باال برد يبعد مرا به اتاق هاتسومومو در طبقه . زرد داشت ياش گلها نهيها و س نيآست

قدر نگران  نيدانم كه چرا ا ياما حاال خوب م ست،يآن وقت متوجه نشدم كه منظورش چ. هم نكنم نشيع حواس هاتسومومو را پرت نكنم، خشمگنو چيبه ه

درست  نيا. نامطبوع داشته باشند يپف كرده و نفس يزنها ممكن است چهره ا يشوند، مثل همه  يصبح ها از خواب بلند م يوقت شاهايگ د،يدان يم -بود

. شايگ كيزنها هستند، و نه  ريموارد جزء به جزء مثل سا هيحرف ندارد، اما در بق يجا شانيمدل مو يقشنگ شونديم داريدارند از خواب ب يوقت ياست كه حت

. شوند يم شاهايگ لحظه شكل نيكه در ا ستين نيشوند و منظورم فقط ا يم شايتا صورتشان را با دقت درست كنند گ نندينش يم شيآرا زيپشت م يفقط وقت

 .كنند يهم فكر م شايگ كيلحظه چون  نيبلكه در ا

دشكچه  يرو. نميبب ششيآرا زيكوچك م نهيتوانستم صورتش را در آ ياز آنجا م نم،يمتر فاصله در پشت او بنش مياتاق او به من دستور داده شد كه با ن در

به  يو بعض. ودندبادبزن ب يبرس ها به پهنا نياز ا يبعض. در دست داشت شيو كوچك آرابرس بزرگ  نيبر تن چند ينخ يركاب راهنيزانو زده بود و با پ

 .هاتسومومو برگشت و آنها را به من نشان داد. نرم در دسته يمو كيفقط  ايخالل دندان،  ينازك

همان است كه گفتم « نميو تكان داد تا خوب ببآورد  رونيب ديسف يا شهيش شيآرا زيم ياز كشو »د؟يآ يم ادتيرا  نيا. هستند ميبرس ها نهايا« :گفت

 ».دست نزن چوقتيه

 ».نزده ام دست«گفتم

برداشت و كف دستش  يرنگ يچوب خيسه س. گذاشت نيبعد آن را زم» .يدست زده باش كنمينه گمان نم« :و گفت ديبار بو كش نيدر بسته را چند ي شهيش

 .نميگذاشت كه من بب

 ».نگاهش كن ايب. مزن يم هيها به چشمم سا نيا با«

داشت كه  ينازك ومينيطرفش كاغذ آلم كيبه . نكرد يدستم را رنگ. انگشت نوزاد اما مثل سنگ محكم و صاف بود يبه اندازه . از چوبها را از او گرفتم يكي

 .با استفاده خال خال شده بود

 .سرش سوخته باشد كيكه  ديتكه چوب كوچك رسجلو آورد كه به نظرم مثل  يزيو چ. گرفت گرشيرا از سر د يچوب خيس هاتسومومو

 .در آورد و نشانم داد يكاغذ يپر از ال مهين يدو قوط» .است ديسف ريهم خم نيو ا. كشم يم نيرا با ا ميابرو. استيچوب درخت پائولوئ نيا« :گفت

 »رو به تو نشان دادم؟ نهايچه ا يبرا يكن يفكر م نميبگو بب حاال«

 ».ديكن يم شيبا چه آراآنكه بدانم  يبرا«:گفتم

 ».ساخت يزيچ نوايب يوياز ش شيفقط با آرا شوديكه نم نيا يعني! سوزد يم تيدلم برا. ستيجادو در كار ن ينينشانت دادم كه بب! من، اصال يخدا«

 يكرم از فضله بلبل درست م نيا مير بگوشود اگ يباورتان نم. برد نهيكرم زرد را باز كرد و رو به آ يقوط كيرا سر داد و در  يآهنگ يلب زمزمه  ريز بعد
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اما . خوب است يليخ ستپو يمعتقد بودند كه برا. كردند يبه عنوان كرم صورت از فضله بلبل استفاده م شاهاياز گ يليدر آن زمان خ. است قتيحق يول. شد

كوچك موم برداشت  يها تكه ا ياز قوط يكيبعد از داخل  .بود كه هاتسومومو فقط چند نقطه از آن به دور چشم و لبش گذاشت متيكرم چنان گران ق نيا

 يكه بچه ا ديباش دهياگر تا به حال د. ذاشتاما دور چشم و لب و دماغ را باز گ د،يو بعد از نرم كردن آن با نوك انگشت، آن را ابتدا به صورت و گردنش مال

. پر كرد زيرا ن ينقاط خال نيو بعد با چند برس كوچك تر ا. كرد دايهاتسومومو پبود كه  يچهره ا كند،يصورتش نقاب درست م يبا سوراخ كردن كاغذ برا

از خجالت و حسادت  ن،يبا وجود ا يبود كه بود، ول دهش يطانيشكل ش. آرد افتاده است ي سهيدر ك ييشده بود كه گو ديصورتش چنان ترساننده سف

عرق  سيو من با صورت ساده و خ. خواهند ماند رهيصورت خ نيبه ا يمردها با ناباور گريساعت د كيدانستم تا  يچون م. شده ام ماريكردم ب ياحساس م

 .هستم ايهنوز در اوك

هروقت . بودم دهيكامل د شيبارها هاتسومومو را با آرا ا،يماه اول اقامتم در اوك كيكرد در  يگونه اش را قرمز م يرنگ يكردن چوبها سيداشت با خ نكيا

رنگ  نيچند زا مونويرنگ گونه اش، بسته به رنگ ك يدانستم كه برا يم. كردم يتماشا م يرا جلب كنم، دزدك يتوجه كس نكهياتوانستم بدون  يكه م

 گرانيپر رنگ تر از سرخاب د ياز سرخاب شهيبود كه هاتسومومو هم نيدانستم ا يكه تا سالها نم يزياما چ. معمول نبود ريغ يعمل نيا. كند ياستفاده م

دانست چگونه تجسم  يم. نبود احمقاما هاتسومومو . ندازديخون ب اديخواست مردم را  يم ديشا. كرد يكار را م نيچرا ا ميتوانم بگو ينم. كرد ياستفاده م

 .محض را به صورتش ببخشد ييبايز

بماند و از خاله  يباق بيعج يصورتش چون نقاب ياما گذاشت كه لحظات. به لبش يرساند، هنوز نه ابرو داشت و نه رنگ انيقرمز كردن گونه اش را به پا يوقت

 .كند يخواست پشت گردنش را نقاش

زن  يگردن و گلو يرا رو يتيهمان حساس قه،يبر اساس سل ،يژاپن يمردها نكهيا يعني. ميبگو تانياز نقش گردن در ژاپن برا يزيچ ديبا ديدان ينم اگر

ستون  يامهره ه نيرا تا آشكار شدن اول مونويك ي قهيپشت  شاهاياست كه گ ليدل نيبه هم. زنان دارند يساق پا يرو ييكايامر يدارند كه مرد ها

 .است سيدامن كوتاه در پار دنيبه گمانم مثل پوش رند،يگ يفقراتشان كوتاه م

نازك نگاه  يرا از پشت تور ديسفاست، انگار كه گردن  زياحساس برانگ ينقش. نام دارد» سه پا« sabon-ashiكه  ديكش يپشت گردن هاتسومومو نقش خاله

در مرز خط  شايگ قتيقدر ح. كند يانگشت نگاه م ياست كه از ال يمثل زن يبه نوع افتم،يمردها در يآن را رو ي زندهيسالها زمان برد كه اثر برانگ. ديكن يم

بر » حالت يب noh« "نو" شيكه در نما يمثل نقاب. جلوه كند يلبخند مصنوع شياز پ شياش ب شيگذارد كه آرا يم يباق يكوچك را خال يسر نقاط يمو

 .شود يآن م ريز وستپ يمتوجه برهنگ شياز پ شيب ند،يب يصورتش را چون نقاب م شيو آرا ندينش يدر كنار او م يمرد يوقت. گذارند يصورت م

اندازه  نيا چوقتيكه ه يكن يفكر م. يكن يبه چه فكر م دانميم« :به من نگاه كرد و سرانجام گفت نهيبار در آ نيدر حال باال بردن برس ها، چند هاتسومومو

 ».يكامال حق دار. درست است. شد ينخواه بايز

 ».دانند يم ييبايز اريشان را دختر بس-ويها ش يبعض يكه بدان ستيبد ن« :گفت خاله

 .را عوض كند رشيخواست لباس ز يچون م ميو خواست كه اتاق را ترك كن» .ديآ يخوششان م يماه يها از بو يبعض نيا« :گفت هاتسومومو
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كه  ديرس يبه نظر م يمثل همان روز قايدق. بود ستادهيدر انتظار ا يقد ي نهييدر كنار آ. ميبگو بر خورد يو در پاگرد به آقا ميرفت رونيو خاله از اتاق ب من

كشاندن دخترها از خانه و  رونيبه ب ياو ربط يحرفه اصل دميفهم ايه اوكدو هفته اول ورودم ب يكيآن گونه كه در . بود هيمن و ساتسو را از خانه مان دزد

 زندگ

 .مجلل به هاتسومومو كمك كند يها مونويآمد كه در تن كردن ك يم ايهر روز به اوك يعني. نداشت، حرفه اش پوشاندن لباس بود شان

 يقهوه ا يبايز ريكه هاتسومومو با لباس ز يو تا وقت ستاديخاله ا. بود ختهيوآ نهيدر كنار آ يزيكه قرار بود آن شب هاتسومومو تن كند به رخت آو يلباس

لباس  دنيچون پوش. نبودقابل درك  ميكه بعد از آن افتاد در آن هنگام برا ياتفاق. آمد آن را نوازش كرد رونياز اتاق ب ريزرد س يكمرنگ با نقش برگها

 .شود آن را درك كرد يكننده است اما اگر درست شرح داده شود م جيآن نداند گكه عادت به تن كردن  يكسان يبرا مونويك ي دهيچيپ

به  ييخانم ها انواع و اقسام ال يمونويدر ك. تا آسمان تفاوت دارد نيزم شاهايتن گ يمونويپوشند با ك يخانه دار م يكه خانم ها ييمونويگفت ك ديابتدا با در

. ستديا ي، استوانه مانند م معابد يلباس مثل ستون چوب نيا تيدر نها بيترت نيبه ا. قواره به نظر نرسد يد و بنخور نيكمر چ يشود تا لباس رو يكار برده م

لباس را در ابتدا  نيا دنيپوش يمعمول يچه زن ها شاهايچه گ. افتادن هم ندارند نيندارند، مشكل چ ييبه ال ازيبه تن دارند ن مونويك شهيها چون هم شاياما گ

 شال را نياkoshimaki.ميخوانيم »اسنشال ب«ما . كنند يه دور باسن شروع م يشميشال ابر كيو بستن  شيدن روپوش آرابا در آور

. بندد يمحكم به پشت م يكوچك با بند يشود، آنگاه بالشتك يكنند، كه در كمر بسته م يبه تن م ريكوتاه به عنوان لباس ز نيآست ييمونويك بعد

 .كرد ياز بالشتك استفاده نم چگاهيداشت، ه دنيپوش مونويكه از سالها ك يكوچك و نجربه ا يو باسن سنت يه اهاتسومومو، با قامت ترك

. ستين ريدر واقع اصال لباس ز نيريلباس ز يعنيبعد،  ياما تكه . لباس جلو چشم نخواهد بود دنيپوش ليكند بعد از تكم يكه زن به تن م ييزهايچ نجايا تا

تا  نيريلباس ز جهيدر نت. كه مزاحم زاه رفتنشان نباشد رنديگ يرا در دست چپ م مونويك يلبه  ابان،يهنگام راه رفتن در خ يحت اي دنيها هنگام رقص شايگ

و  كه كت يمثل مرد ر،ين نيريلباس ز ي قهي نيهمچن. بخواند مونويبا ك يستيكه طرح و جنس آن با ديمتوجه هست ن،يبنابرا. شود يزانو نشان داده م ريز

 نيريبه لباس ز يشميابر ي قهيروز به روز  ختن،دو ايخاله در اوك فياز وظا يكي. شود يهم معلوم است، نشان داده م راهنشيپ ي قهيشلوار به تن دارد اما 

 .گذاشت يم ديسف ي قهياما البته هاتسومومو كارآموز نبود و . كارآموز قرمز است يشايگ ي قهي. شستن بود يهاتسومومو و شكافتن آن در روز بعد برا

طور  نيهم. ميديد ينم يزيكه دور كمر آن بسته شده بود چ نيريما جز لباس ز نكهگو اي –. را كه گفتم به تن داشت ييزهايآمد تمام چ رونياتاقش كه ب از

بكو در حال  يآقا يهنگام تماشا. كو بودب يبا كمك آقا ياصل يمونويك دنيپوش ياكنون آماده . شود يبه پا كرده بود و در كنار دكمه م  ديجوراب سف

. ثابت است شهيپوشد، هم يآن را م يكه چه كس نيبدون در نظر گرفتن ا مونو،يك ياندازه . كه چرا وجودش الزم است ديكرد يپوشاندن لباس به او درك م

به  يمحكم شدن بند يتا كرد و برا مربكو آن را در ك يه آقاك يهنگام. در كمر تا شود ياوب ريز ديآن با يبلند قامت، قسمت اضاف يلذا صرف نظر از زن ها

كارش  يو وقت گذاشتينم يدر كل آن باق يراديو آنجا، ا نجايكردم در ا نييآمد، با باال و پا يهم اضافه م ينياگر چ. نداشت يكج يبست، لباس ذره ا شيرو

 .ديخواب يبر اندام م بايشد، لباس به گونه ز يتمام م

كه  ياوب يبلندا. ستين يآسان يحرفه  شود،يكه آن گونه كه بر زبان آورده م. بود نهيبه دور س يبكو در مقام جامه آرا بستن اوب يآقا ياصل ي حرفه
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 ياف من ريتا ز نهيجناغ س ريدور كمر را از ز ياوب نيا. زن بود كي يشانه  يمرد و عرضش به اندازه  كي يبست دو برابر بلندا يم نهيهاتسومومو به دور س

نگه داشتن آن در  يبرا. ستيطور ن نيا تياما واقع. مثل بند بستن است يزيشال چ نيكنند كه بستن ا يدانند فكر م ينم يزيچ مونويكه از ك يكسان. پوشاند

كارش . هاتسوموموكرد يوقت صرف اوب قهيدق دنيبكو چند يآقا. شكل دادن به گره الزم دارد يبرا ييال دنيالزم است و چند رهيسرجا پنج شش بند و گ

 .شد ينم دهيآن د يهم رو نيچ كي يپارچه، حت ينيكه تمام شد، با وجود ضخامت و سنگ

 زيو پارچه را تند تند تا زد و هاتسومومو ن ديبكو چند بند را محكم كش ياقا نكهيا زيبه ج اوردم،يسر در ن يزيچ دميآنچه كه آن روز در پاگرد پلكان د از

 يها هيبود و سا بافتزر شيمونويپارچه ك. دميچيپ ياو از حسرت به خود م ياز تماشا. بود نهيدر آ رشينگهداشته و نگاهش به تصو فقط دست ها را باز

آن به رنگ آلو و با تار و  ياوب. و سبز بود ييو طال يقهوه ا ز،ييجنگل در پا نيبرگ درخت بر زم زشيكمر، مثل ر رينقش آن از ز. داشت ييو طال يقهوه ا

 يوقت ن،يو با وجود ا. مغازه دار بود كي اي سيمامور پل كيسال حقوق  كيكه بر تن داشت برابر  يلباس يدانستم اما بها يآن موقع نم. بود يپود نقره ا

هاتسومومو خلق  ييبايزبه  يتيتوانست آ ينم ايدر دن يرقم پول چيكه ه ديكرد يباور م ديديد ياگر م ندازد،يدار ب هيپا نهيدر آ رشيبه تصو يبرگشت نگاه

 .كند

با خاله هاتسومومو را در برگشت به اتاقش دنبال . مانده بود يسر، تنها كار باق يدر مو ينتيز يصورت و گذاشتن شانه ها شيدر آرا يدستكار نيآخر

كه لب  دبو نيمد روز در آن زمان ا. ديبه آن مال يبرس كوچك. در دست گرفت كه روژ لبس بود يكوچك براق يزانو زد و قوط شيآرا زيم يجلو. ميكرد

هم لب  ييشاياگر گ. گذاشت يم شيرنگ ها را به نما كيبه  كي شيآرا ديسف ي نهيزم. آمد يلب باال تو پر تر به نظر م جهيكردند، كه در نت يباال را رنگ نم

. غنچه گل بنفشه شتريب. دادند يم جيرا ترج يمدل لب غنچه ا شاهايلذا اغلب گ. شد يتن م يكرد، دهانش مثل دو تكه ماه يرا رنگ م نييباال و هم لب پا

اما . از آن چه كه هست نشان دهند شتريلبشان را ب يو اغلب دوست داشتند كه گرد - آمد يم شكه كم پي –بود  يلبشان غنچه ا عتايكه طب ييشاهايمگر گ

 .كار را كرد نيمومو هم همبود، كه هاتسو نييهمانطور كه گفتم در آن زمان مد تنها رنگ كردن لب پا

بعد از سوختن چوب در چند لحظه آن را فوت كرد و با نوك انگشت سردش كرد، . آتش زد تيآن را با كبر. را برداشت كه قبال نشان داده بود يچوب نكيا

و شانه  ديكش رونيرا ب يآن گاه كشو. ماند ياز آن باق يكمرنگ يرنگ خاكستر. كند اهيرا با زغال آن س شيبرگشت كه ابرو ششيآرا زيم نهيو باز سراغ آ

 ونشينيها را در ش نيكه ا يوقت. بود زانيآو شيدر انتها ديمروار فيرد كيكه  يا رهيالكپشت، و گ يكاسه  كيانتخاب كرد،  شيگذاشتن در مو يبرا ييها

در  يو دستمال ياوب ريز زيبادبزن ت كي. د الزم داشتاش گذاشت، چه بسا بع ياوب ريآن را ز ي شهيقطره عطر به پشت گردنش زد، و ش كيداد،  يجا

 دنياو به آه كش زيانگ رتيح ييبايز يخاله هم از تماشا يحت نكيا. بعد برگشت و به من نگاه كرد، همان لبخند سابق را بر لب داشت. گذاشت نشيآست

 .افتاده بود

 

 ششم فصل

شد،  ياو به دست آورده م قياز طر ميكرد يم يكه همه مان با آن زندگ ياما چون در آمد م،يكرد يخواست از هاتسومومو م يكه دلمان م يكدام ما فكر هر

 شيها چراغكه  ديد يگشت م يهنگام شب به آن باز م ريد يكرد كه وقت يم يزندگ يدر كاخ سيامپراط نياما ا. را داشت سيامپراط كينقش  ايدر اوك
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 گريد يجورابش را باز كند، كس يتوانست دكمه ها يگشت مست بود و نم يبه خانه باز م يشبها وقت ،ينعي. در خوابند، خشنود نبود نشيخاموش و مستخدم

 يترش ايمانده  يبرنج ثلم –كند  يخود سرهم بند يرا برا يزيرفت در آشپزخانه بگردد و چ ياگر گرسنه بود مسلما نم. كرد يم شيكار را برا نيا ديبا

كردن و خوشامد گفتن  ميدر انتظار ماندن و تعظ ي فهيوظ. ما استثنا نبود يايوضع در اوك نيا قتيمحبوبش بود در حق يغذاداغ ، كه  يگوجه خوابانده در چا

 .كار آموز بود يشايگ يعني» cocoons«رده  نيتر نييبه عهده پا شهيهم شايبه گ

متر از  كيبا فاصله  يكف چوب يرو يدشك يو رو ريدو مستخدمه س پو  ييقدم به مدرسه گذاشته بودم، مقام كدوحلوا ميگرفتن تعل يكه برا ياز زمان و

 يكيدر نزد ربزرگاتاق ماد. دميجنگ يم دنيتا ساعت دو بامداد با خواب ينشستم و گاه يدو زانو م دياما من با دند،يخواب يافتادند و م يم يورود يسرسرا

 ينه چندان دور ن يروز اديافتاد مرا  يمن م يدشك خال يكه از آنجا رو ينور ي كهيبار. گذاشت يدر را باز م ياو وقت خواب چراغ را روشت و ال. مان بود

 كيتار يپدرم برا. كه خواب بود دميد او مادرم ر ميديخاله مان سرك كش يكه به اتاق پشت يروز. ميكه با ساتسو از دهكده مان ربوده شد يزمان. انداخت

از پنجره ها را باز كنم  يكيگرفتم  ميكه تصم ديرس ريبه چشم من آنقدر دلگ يكيتار نياما ا. بود دهيكش يريگيتور ماه يكاغذ يپنجره ها يكردن اتاق رو

 ياتاق مادربزرگ بر رو ييروشنا ياز تماشا. داد نشانرنگش را  يب يدشك مادرم افتاد و دست پوست و استخوان ياز نور آفتاب رو يا كهيو بعد بار

 ينشانه ا چگونهياما تا به حال ه دميفهم يمرد م يمطمئن بودم كه اگر م. ميهم بود هيهنوز مادرم زنده است؟ چقدر شب ايم كه آفكر افتاد نيبه ا.... دشكم

 .بودم دهيند

خوابم  ديد يهاتسومومو اگر م. دميرا شن رونيباز شدن در ب يداده و در حال چرت زدن بودم كه صدا هيتك يكه هوا رو به سرما بود، به ستون زييدر پا يشب

تعجب  ،يدها شلوارو بند  يبا كت گشاد كارگر يمرد دنياما بعد از باز شدن در خانه از د ميايب اريكه به چشم هوش دميلذا كوش. شد يم نيبرده خشمگ

و  زيتم يشيكرده وبد، و ر مدل اصالح كرده و با روغن به عقب شانه نيرا به آخر شيمو. ديرس يبه نر م گرچه كه به ظاهر نه كارگر و نه دهاتي –كردم 

 .نگاهم كند كيخم شد و صورتم را در دست گرفت و از نزد. ديبخش يروشن فكر م يداشت كه به او چهره ا زيكوتاه ن

 »ست؟ياسمت چ ،يتو چقدر خوشگل ،يه«:ديپرس آهسته

. ستيكه نامم چ مياما توانستم بگو دم،يسخ دادن ترساز پا. آمده است ريآوردم چرا شب و آنقدر د يگرچه سر در نم. شدم كه حتما كارگر است مطمئن

 .را بردارد يمژه ا نكهيا ظاهرا براي–. انگشتش را با زبان تر كرد و به گونه ام زد

 يجا ها و ايدر آن زمان اوك. نشست يشب در اتاق مستخدمه ها م روقتيبود كه هر روز از بعدازظهر تا د يزن جوان وكوي »نجاست؟يهنوز ا وكوي« :ديپرس

خواستند با  يداد كه م يرا م ييما از همه شلوغ تر بود، پاسخ تلفن ها يايدر اوك وكويداشتند و سر  اريدر اخت يخط تلفن خصوص كي ونيگ يخانه ها

به طور . دندكر يدر همان سال او را دعوت م يمهمان يبرگذار ايو  افتيض كيشركت در  ياز شش ماه قبل برا يحت يهاتسومومو قرار بگذارند و گاه

خواستند اگر او  يآنها م انيخانه ها تا آخر شب ادامه داشت، مشتر يو تلفن از چا. شد يكامال پر نم شيهاتسومومو تا صبح روز پ يمعمول جدول برنامه ها

هم مثل من خوابش برده  وكويبودم و فكر كرده بودم  دهيزنگ تلفن شن يصدا يلياما در آن شب بخصوص خ. آن روز وقت آزاد دارد به آن جا سر بزند

 .رفت ياشاره كرد كه ساكت باشم و به طرف اتاق مستخدمه ها در ته راهرو خاك. مرد منتظر پاسخ من نماند. است



 

 

كتابخانه نودهشتيا  گلدن آرتور–يك گيشاخاطرات             

w W w . 9 8 i A . C o m  52

 يچا دنيبا چند يستيبا. تلفنخانه برقرار كرد يبا متصد يطوالن و سپس گفتگويي -.چون واقعا خوابش برده بود– دميرا شن وكوي يعذر خواه يصدا بعد

 يآن زمان نم. تبه شهر آمده اس يكابوك گريباز "گانياُنواش"بگذارد كه  اميپ شيكند و برا دايگرفت كه بتواند سرانجام هاتسومومو را پ يخانه تماس م

 .رمز بود كيفقط  نيا. نداشت يوجود خارج گانيبه مام اُنواش يدانستم، اما شخص

 گرانياز آن به د يگرفتم حرف ميمن هم تصم. در اتاق مستخدمه ها در انتظارش نشسته ناراحت است يدكه مر نياز ا ديرس يبه نظر نم. رفت وكوي بعد

 :شد و گفت دايهاتسومومو در آستانه در پ يبعد، سر و كله  قهيدق ستيبود چون ب يدرست ميتصم. نزنم

شب بتع خانه  مهيكه من قبل از ن ييبگو يحت ايبوده،  نجايا يرفته كه مرد كه از زبانت در نميكنم اما اگر بب اهيس تيتاحاال نخواستم كه روز و شب را برا «

 ».دهم يم دهيعق رييكه تغ ينيبيآمده ام، آن وقت م

توانستم بر  زيو روشن ن كيدر نور تار يحت. اورديب رونيب يزيبرد كه چ نيدست به آست يو بعد وقت. بود ستادهيسرم ا يزد باال يحرف را كه م نيا

 يفكر م يگاه. در سكوت فرو رفت ايو بعد اوك. ديبه گوشم رس ييگفتگو يخفه  يصدا. رفت و در را بست نيبه اتاق مستخدم. نميدستش را بب يافروختگ

 ادياما به . ندكن يدانستم دارند چه م يكه م ميتوانم بگو ينم. توانستم مطمئن باشم يام اما صدا آهسته بود و نم دهيبه آن شن هيشب زيچ هي ايناله  يكردم صدا

را ترك كنم، قدرتش را  ميخواستم جا يم گرا يافتاده بودم كه حت يبه چنان حال يانزجار و كنجكاو بياز ترك. بود يافتادم كه خواهرم با پسر سرگ ييوقتها

 .نداشتم

**** 

آمدند و در  يم ايدوبار با هم به اوك يكي يهفته ا –است  يگيدر همسا يرستوران رشته فروش ككه معلوم شد سر آشپز ي–و دوست پسرش  هاتسومومو

كه  واستندخ يم وكوياز  شترياز آن خبر دارم كه ب ليدل نيبه ا. دنديد يم گريرا در نقاط د گريد كيوقتها  ريسا. بستند يرا پشت سر م نياتاق مستخدم

 كي چيما بود كه ه يقدرت او بر رو ينشان دهنده  نيو ا. داشتندخبر  انيجر نياز ا يمستخدمه ها همگ. دميشنيمن هم م يرا برساند و گاه شانيها غاميپ

افتاد چه برسد به  يم ردسرشد به د ياز دوست پسر داشتن هاتسومومو مطلع م ياگر هركس. ميداد يخاله بروز نم ايمادر  ايكلمه به مادربزرگ  كي يحت

توانست  يكه م ماند،يباز م زيخانه ها ن يدر چا ييرايتازه از پذ. كرد يدرآمد كسب نم اندگذريرا كه با او م يساعات. آورد يهم م ايبداند او را به اوك نكهيا

و پر درآمد به او  يبرقرار كردن رابطه طوالن يبود برا كنشد كه مم يم دايپ يمرد ثروتمند يسر و كله  انيم نياگر در ا ،يپول داشته باشد وانگه شيبرا

 .شديارتباط دارد، از آن فكر منصرف م يكه او با سر آشپز رستوران رشته فروش ديهمف ينظر داشته باشد به طور قطع اگر م

 .دميرا شن رونيباز و بسته شدن محكم در ب يگشتم كه صدا يرفته بودم و داشتم باز م اطيآب از چاه، به ح وانيل كيخوردن  يشب برا كي

 »...را  واقعا تو هركسي!! سان –هاتسومومو « :زمخت گفت ييصدا

 شيآورد اما پ يم جانگرچه احتماال همان خطر بود كه او را به هي –. زد يم ايچرا هاتسومومو دست به خطر آوردن دوست پسرش به اوك دمينفهم چوقتيه

 چيدو بسته لفاف پ بعد هاتسومومو با يدشكم نشستم و لحظه ا يدو زانو رو مهيسراس. مالحظه نبود ياندازه ب نيدر سر و صدا راه انداختن ا چگاهيه نياز ا

آنچنان بلند داشت كه  يقامت شايگ نيا. شد دايدر پشت سر او پ زين گريد ييشايگ يبعد سر و كله  يظاهر شد و لحظات ييرايپذ يشده در دست در سرسرا
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 يم نيبه نظر بزرگ و سنگ يعيطب ريغ يصورت به نحو نييدر پا شيكه به من نگاه كند، لبها ستاديا يوقت. هنگام عبور از درگاه كوتاه سرش را خم كرد

 .باستيگفت كه او ز ينم چكسيه. ديرس

 »م؟ينكن شيصدا "احمق خانم كوچولو"دارد، اما چرا  يگمانم اسم. همان دختر كلفت احمقمان است نيا« :گفت هاتسومومو

بودم  دهيكه شن يزمخت يصدا »؟يرو يچرا نم. ميشبنو اوريب يزيمن و خواهر بزرگترت چ يخب، احمق خانم كوچولو، برو برا اريبس«:گفت گريد يشايگ

 .دوست پسر هاتسومومو نبود يصدا. او بود يصدا

آمد و  يفقط در فصل زمستان به عمل م يساك نياما ا. بود دوست داشت نيريرا كه سبك و ش amakuchiمخصوص به نام  يساك يمعموال نوع هاتسومومو

 ستادهيا يرفته و اكنون در راهرو خاك اطيبه ح يچوب يهاتسومومو و دوستش با كفشها. و آوردم ختميجو ر آب السيدو گ شانيبرا. مياكنون از آن نداشت

داشتند هر دو غش  يبا هر قدم كه بر م نيكوچك بود بنابرا يليدوست هاتسومومو خ يپا يما برا ياياوك يبودند و هر دو مست مست بودند و كفش چوب

گذاشته بود و  نيزم ذرگ نيهاتسومومو تازه بسته ها را در ا. قرار داشت يگذر چوب كي اطيكف گفته بودم در ح ديته باشداش اديبه  ديشا. دنديخند يغش م

 .دميآبجو رس يوانهاياز آنها را باز كند كه من با ل يكيخواست  يم

من را  وانيچرا ل«.شده بود ريد گريد يول»!دارم من هوسش را«:دوستش گفت.كرد يخانهخال يپ ريرا برداشت و ز وانيهر دو ل».هوس آبجو ندارم«:گفت

 »؟يكرد يخال

و از .نخ دور بسته را باز كرد»!يكن يضعف م ياز خوشحال ينيبب يرا تماشا كن،وقت نيا.يبخور يزيچ ستيالزم ن!باش ن،ساكتيكور يوا«:گفت هاتسومومو

گرچه مناسب فصل  _بود  يفاخر اريبس شميجنس آن از ابر.آورد رونيگ قرمز ببا بر يياز شاخه ها ييسبز كمرنگ با نقشها يبايز اريبس يمونويآن ك يال

و به  ديپر شيكرد كه نفسش تند شد و آب دهانش به گلو فياز آن تعر ن،آنقدريدوست هاتسومومو ،كور.خورد ينم زييپا يتابستان بود و به درد هوا

 :اما هاتسومومو گفت.كه من بروم دهير كردم وقت آن رسفك.هر دو به غش غش خنده افتادند گريبار د كيكه  _سرفه افتاد 

 »ست؟يمال ك مونويك نيسان،حدس بزن كه ا _ نيم،كوريكن حيتفر يحاال چطور است كم«و رو به دوستش كرد و گفت،».خانم كوچولو نرو،احمق«

 »!دكنم مال من بو يآرزو م«:توانست حرف بزند،گفت يهنوز مشغول سرفه كردن بود،اما وقت نيكور

 »!مياز او متنفر اياز هر كس در دن شياست كه هر دو ب ييشايگ يمونويك ستيتو ن خب،مال«

 »؟يساتوكا را از كجا آورده ا يمونويك نمياما بگو بب.ينابغه ا كيتو واقعاً ... ،هاتسومومويوا«

 »!ميگو يو نقص م بيع ياز خانم ب!زنم يساتوكا حرف نم از«

 »؟يك«

 »!او... است –باالتر  – يلخي – يلخي –از شما  –من  –مقام  – خانم«

از كجا دستت به آن !شود كه آن را نشناخته باشم يباورم نم.مامه هاست يمونويك نيا.من ي،خدايوا!مامه ها«:گفت نيبرقرار شد و سپس كور يطوالن يمكث«

 »د؟يرس
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سر و  نيرزميز يپله  ريبرگشتم آن را بردارم،از ز يجاگذاشتم وقت يزيچبه تئاتر كابورنزو رفته بودم  نيتمر يكه برا شيچند روز پ«:گفت هاتسومومو

كه مثل برنج  دميرا آنجا د يرفتم و چراغ را روشن كردم ،حدس بزنم چه كسان نييبا نوك پا پا"!يحيچه تفر!شود يبهتر نم نياز ا"فكر كردم،.دميشن ييصدا

 »بودند؟ دهيبه هم چسب نيزم يرو

 »مامه ها؟!كنم ينم باور«

بكند كه من  يدانستم حاضر است هر كار يتئاتر م داريمستخدمه اش بود،با سرا.كارها بزند نياز آن است كه دست به ا شتريادا و اصول او ب.نباش احمق«

 ».افتاد هيراست،به گ كيمنظورم كدام  ديفهم يوقت.خواهم يمامه ها را م يمونويك نيهم بعد به سراغش رفتم و گفتم ا اورم،خب،منيرا در ن شيصدا

 »ست؟يچ يكي نيا يتو«:ديبود اشاره كرد و پرس چيكه هنوز نخ پ يگريد يبه بسته  نيكور

 ».بخرد،و حاال مال من است ميرا برا نيرا وادار كردم با پول خودش ا دخترك«

 »بخرد؟ مونويبا پول خودش؟كلفت پولش كجاست كه ك«:گفت نيكور

 يدر انبار م مياخمق خانم كوچولو آن را برا نيبه هر حال ا.خواهم بدانم از كجا پولش را آورده يده،ميدش نخررا با پول خو نيراست نگفته و ا خُب،اگه«

 ».گذارد

 ».وارد شدن به انبار را ندارم سان،من اجازه ي –هاتسومومو «:گفتم باالفصله

جواب  كيو  يسؤال بكن كي يتوان يبعد،م.دارم تينقشه ها برا.ميرا دوبار بگو زيخواهر بزرگت كجاست،امشب مجبورم نكن هر چ يبدان يخواه يم اگر«

 ».يريبگ

جز اطاعت  يچاره ا. را جهنم كند ميزندگ يقدرت را داشت كه به هر راه نيخواست ا يالبته، هاتسومومو اگر م يكه حرفش را باور كردم، ول ميگو ينم

چشمم به . برق را با سر و صدا زد ديدر آن را باز كرد و كل. برد اطه طرف انبار ته حيمرا ب. در دستم گذاشت – دهيچيباز در لفاف پ -را مونويك. نداشتم

 .اشاره كرد رونيب واريپشت د يبه نردبان. را گرفت ميبازو. قفل و چند دشك تا شده يگنجه  نيطور چند نيطبقات پر از مالفه و بالش افتاد، هم

 ».باال هستند مونوهايك«:گفت

 دهيهم چ يرو واريبا چرم براق كنار د ييدر عوض چمدان ها. گنجه نداشت نييانبار باال مثل پا. طبقه باال را باز كردم يكشو يو در چوب نردبان باال رفتم از

 هيتهو يراكه ب ديرس يم يروانيدر ش ييرهايبود، كه در انتها به نورگ يكيراه بار واريچمدان ها در دو طرف د نيب. ديرس يشده بود كه ارتفاعشان تا سقف م

را كه  ياهيوارد شدم توانستم حروف س يخاطر وقت نيبه هم. كم بود اما هوا روشن تر بود نييچراغ مثل طبقه پا ييروشنا. هوا با پرده پوشانده شده بودند

 يرا بفهمم، اما توانستم چمدانتمام حروف  يمعنا تمتوانس يراستش در آن زمان نم. طراحان و نوع پارچه بود ياسام. چمدان ها حك شده بود بخوانم يرو

 يتازه را، كه هوز در لفاف بود، رو يمونويراحت نبود، اما باالخره ك ميآوردن آن برا نييپا. كنم دايدر باال پ يطبقه ا يكه نام هاتسومومو را بر خود داشت رو

در مجموع  ديشا دميتند به داخلش انداختم و د يردم و نگاهرا باز ك يگريد مداندر چ يبه خاطر كنجكاو. برگرداندم شيگذاشتم و چمدان را سرجا هيبق

كه چرا مادربزرگ  دميانبار از چمدان، بالفاصله فهم يانباشتگ دنيبا د. دميهمان را د دميكه سرك كش يبه داخل هر چمدان. در آن است موتويپانزده سال ك
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گونه كه  نيا. و سن زورو با هم بود دويوري يدو برابر ارزش كل دهكده  ديشا مونوهايك نيا ي هارزش مجموع. اندازه وحشت دارد نيا ياز آتش سوز

از  گريكارآموز بود و چون هاتسومومو د يشاهايمخصوص گ مونوهايآن ك. انبار شده بود گريد ييشان تازه در جا متيگرانق يمونوهايبعدها خبردار شدم، ك

 .شدند يم ينگه دار يدر صندوق امانات اجاره ا يشد در اتاق يوجودشان الزم م گريبار د كيكه  يتا زمان نشانحفظ كرد يكرد برا يآنها استفاده نم

 يادداشتيخواهد  يفكر كردم م. اورديب يخطاط يقلم مو برا كيدسته مركب خشك و دوات و  كيبرگشتم، هاتسومومو به اتاقش رفته بود كه  اطيبه ح يوقت

شد، قلم مو را  اهينرم و س يوقت. نشست و به خرد كردن مركب خشك پرداخت نيزم يو رو ختيدوات ر يتو اب ياز چاه كم. بگذارد مونويك يو ال سديبنو

بعد آن را در دست من گذاشت و دستم را به طرف . تا مركب خوب به خوردش برود و قطره اش نچكد – ديدر آن فرو برد و نوكش را به سنگ مال

 :و گفت ردي بايز يمونوكي

 ».خط درشت كن ني تمركوچولو، حاال ويش«

 ييبايز يدامن تا كمر شاخه ها ياز لبه . رفت يبه شمار م يكار هنر كو ي –بودم  دهتا آن هنگام نام او را نشني –به نام مامه ها بود  ييشايمتعلق به گ مونويك

پارچه سبز  يدر واقع رو ييكه گو ديرس يا چنان به نظر مبافت ان در تاروپود پارچه بود، ام. ديتن يدر هم م فيظر ييها ميدر آن بافته شده بود كه چون س

به  دهيچيپ يكه برگها ديرس يبه نظر م. بكنم نيعلف از زم يو مثل دسته ا رميتوانم شاخه ها را در دست بگ يكردم اگر بخواهم م ياحساس م. شده است

 .ه خود گرفته اندب زين يكمرنگ يزرد يرنگ باخته و خشك شده اند، و حت يزييپا يدورشان در هوا

 ».كار را بكنم نيتوانم ا يسان، نم -هاتسومومو«:بلند گفتم يصدا با

 ».يده يكردن خواهرت را از دست م دايبخت پ د،يبگو گريبار د كي ياگر هاتسومومو را مجبور كن يدان يم. زميغز يخجالت دارد، كوچولو«:گفت دوستش

 ».يسينو يكه چه م ستياحمق خانم، مهم ن س،يآن بنو يرو يزيچ. بكند ديبا ميوبگ يداند كه هركار يم ويش. خفه شو ن،يكور يوا«

از مستخدمه  يكيكه  ديو سبب گرد ديكش يا ههيافتاد كه ش يجانيبه چنان ه نيگور د،يرس مونويبار به ك نياول يكه دردست داشتم برا يكه نوك قلم يوقت

 .ديبا لباس خواب گشاد به راهرو سر كش سر انداخت و يرو يشود، او پارچه ا داريها از خواب ب

 يكه رو ياز چند خط تا مطمئن نيكور. سراغ دشكش برگردد ديبا ديبرداشت كه زن فهم يزيو مثل گربه چنان خ ديكوب نيبه زم ييمحكم پا هاتسومومو

 وموموهاتس. خطوط معنا نداشتند نيبكسم، ا يخطهاتسومومو دستور داد خط را كجا بكشم و چه نوع  نينداشت، بنابرا تيبودم رضا دهيكش فيظر شميابر

 يبه طرف در ورود نيو نخ را به دورش بست و با كور ديچيرا دوباره در لفاف پ مونويبعد ك. هم از خودش ارائه كرده باشد يكار هنر نيخواست در ا يم

 .ت كه دنبالشان برومشدند هاتسومومو به من گف يار در كه خارج م. شان را پا كنند يچوب يرفتند كه كفش ها

 »... شود و  يم يبروم مادر عصبان رونيب ايسان، اگر بدون اجازه از در اوك – هاتسومومو«

كه مرا منتظر  ينداشته باش اليخ دوارميرا به صاحبش برگردانم؟ ام مونويك ديبا نكهيمگر نه ا. دهم يمن به تو اجازه م«:ديحرفم پر انيم هاتسومومو

 ».يبگذار

در . شده بود دهيكش راكاوايكشيكه در كنار نهر بار چميبپ يابانيكوچه به خ يكفش به پا كنم و دنبال او بروم و در انتها نكهينداشتم جز ا يچاره اگونه  نيا
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دو  يكي ك،يتار آب يرو السيگ يدرختها زانيآو ينور مهتاب و كنار شاخه ها ريز. بودند بايهنوز سنگفرش و ز ونيگ يرو ها ادهيو پ ابانهايآن زمان، خ

 يرودخانه سنگ وارهينقاط د شتريدر ب نجايا. كه تاكنون نرفته بودم ميديچيپ ونياز گ يبه بخش يچوب يپل يو سرانجام از رو م،يموديرا در كنار هم پ ابانيخ

بر پنجره ها  زانيآو ريحص. بودند دهيچسببه هم  شتاز پ واريد كي قياز طر اهايخانه ها و اوك يآن، جا يباال. شده بود دهيخزه پوش يبود و با تكه ها

را  شايمرد و گ يخنده گروه يصدا. انداخت كه آن روز آشپز درست كرده بود يتربچه ا يترش اديدر آورده بود كه مرا  يكيبار يزرد را به راهها ييروشنا

گرفت، تا آن كه محو شد و جا به  يم يقبل فزون ينده بر موج هاموج خ چونخانه ها افتاده بود،  ياز چا يكيخنده دار در  يليخ ياتفاق يستيبا. دميشن يم

كه  نيبا وجود ا. است ياز مردم محل خوشگذران يبرخ يبرا ونيكردم كه گ يدر آن لحظه تصور م. سپرد گريد يمهمان كيسن در  يزه شام يصدا

ها  يمهمان نياز ا يكياو در  ايكه آ رميرا بگ رتيح نيجلو ا توانستمياما نم ست،يون نيدر اداره ثبت احوال، به من گفته بود كه ساتسو اصالً در گ ،يوميآواژ

 .شركت ندارد

 .ستادنديا يدر چوب كيجلو  نيبعد، هاتسومومو و كور ياندك

 يزيبه خود او بده و چو نقص خودش در را باز كرد،  بيع ياگر خانم ب. پله ها ببر و به دست مستخدمه بده يرا تا باال مونويك نيا«:به من گفت هاتسومومو

 ».ميكن يو نگاهت م ميستيا يم نجايما ا. نگو، فقط آن را بده

از  يمياز ن شيكه نتوانستم ب دميلرز ياز ترس چنان م. بود كيافتاده تار قليص يراه پله چوب. در را باز كرد نيبغل من گذاشت و كور ريرا ز مونويبعد، ك و

 :كه آهسته گفت دميشن يكيرا در تار نيكور يصدا. ستادميپله ها را باال بروم و همانجا ا

 »سان؟ –مگر نه هاتسومومو  م،يخور يآن وقت خودمان تو را م يبرگرد نييپا مونويكه با ك نيمگر ا. خورد يتو را نم يكس! كوچولو برو«

بدون  سن،يكور ياما هاتسومومو با قد تا سر شانه  ند،يكرد مرا بب يم يو سع ديمش يسر م يكيدر تار نيكور. نگفت يزياما چ د،يفقط آه كش هاتسومومو

هاتسومومو غافل  يخارق العاده  ييبايز يتوانستم از توجه ب يكه وجودم را گرفته بود، باز هم نم يدر آن حال، و با ترس يحت. ديجو يتوجه ناخنش را م

 يژست م يعكاس نيبود كه جلو دورب ييشاهاياز گ شياش ب ييبايز د،يجو يدرست است كه چون عنكبوت ظالم بود، اما در همان حال كه ناخنش را م. باشم

 ختهيكه به آن آو ييبايز يورهايزو  سويگ يبا مدل رسم نيكور. تكه جواهر بود كيسنگ كنار جاده با  سهيمثل مقا نياو با دوستش كور ي سهيگرفتند و مقا

هاتسومومو بر تنش چنان  يمونويكه ك يدر حال. رديگ يرا م شيمام مدت جلو دست و پات شيمونويك ييو چنان بود كه گو د،يرس يبود، به نظر ناراحت م

 .بود كه انگار پوست بدنش است

 :بلند گفتم ينشستم و با صدا يكيپله، دو زانو در تار يپاگرد باال در

 »!ديلطفاً در را باز كن د،يببخس«

 ».ستيمنتظر ن ي، كسبلندتر بگو«:گفت نيكور. دمينشن يانتظار ماندم اما پاسخ به

 »!ديببخش«:گفتم يدوبار لذا

 يدر زانو زده بود بزرگ تر از ساتسو به نظر نم يكه در آن سو يدختر. و در بالفاصله باز شد» !ديصبر كن قهيدق كي«:گفت يگنگ بلند شد كه م ييصدا
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 .ديآن را از دستم قاپ باًيو بالفاصله تقر كرد رتيح. را به او دادم مونويك يبسته . بود ياما مثل پرنده ها الغر و عصب د،يرس

 تايدشك گ. دميتازه پهن شده را د يدر كنار دشك قهيعت يا هياز پا ختهيروشن آو يفانوس كاغذ كي» سان؟ – يآسام ست،يك«:از داخل خانه گفت يصدا

 يسر م ريكه هاتسومومو ز يزمثل جي –متكا  – takamakuraطور  نيهم دم،يآن فهم كيش يشمياتو زده و روكش ابر يرا از مالفه ها نيمامه ها بود، ا

بدون به هم خوردن مدل  شاهايگ دنيگذاشتن گردن است، تنها راه خواب يبرا ييبا جا دهيكش يچوب يجعبه ا. شود بالش خواند يآن را اصالً نم. گذاشت

 .شانيسويگ يدرست كرده 

 ينگاهش به لكه ها يوقت. فتديچراغ بر آن ب ييطرف و آن طرف برد كه روشنا نيرد و آن را اپاسخ او را نداد، اما آهسته لفاف بسته را باز ك مستخدمه

 :گفت ييشد، و بعد صدا يبالفاصله اشك بر گونه اش جار. مركب افتاد، نفسش بند آمد و دست بر دهان گذاشت

 »آنجاست؟ كي! سان – يآسام«

دست جلو آورد كه در را بكشد و بندد،  يوقت. سوخت شيكرد دلم برا يخشك م نيرا با آستاشك چشم » !خانم ست،ين يكس«:بلند گفت يبه صدا مستخدمه

بود، و  ملكا يضيصورتش چون صورت عروسك، ب. خواند يم» و نقص بيع يخانم ب«كه چرا هاتسومومو، مامه ها را  دميبالفاصله فهم. نگاهم به خانمش افتاد

 .مستخدمه در را بسته بود دم،ياو را ند گرينگاه كردن به راه پله كنار در آمد، اما د يبرا. بود فيصاف و لط ينيمثل چ ش،يبدون آرا يحت

مطمئن . طبقه اول را بسته و خلوت كرده بودند ييرايكه در اتاق پذ دميبازگشتم مادر و مادربزرگ و خاله را د ايبه اوك يمدرسه، وقت ليصبح، بعد از تعط فردا

 يخبر داد و او به سرسرا مادراز مستخدمه ها به  يكيبرگشت،  ابانيكه هاتسومومو از ح نيكنند، و صد البته، هم يصحبت م نومويك يبودم كه دارند درباره 

 .رفت متوقف كرد يآمد و هاتسومومو را كه داشت از پله ها باال م يورود

 ».ميبا مامه ها و مستخدمه اش داشت يكوتاه داريامروز د«:گفت

. شده بود رياما د رم،يجلوش را بگ زديمركب بر شيرو وياز آن كه ش شيخواستم پ. واقعاً متاسفم مونويك يبرا. دييبگو ديخواه يه مدانم چ يمادر، م آه،«

برد فقط  نيرا از ب ييبايبه آن ز ييمونويك. ديفكرش را بكن... با من بد است  نقدريآمده ا نجايكه به ا يدانم چرا از روز ينم! من است يمونويفكر كرده بود ك

 »!به خاطر اسنكه مرا ازار دهد

دانستم منظورش  ياما نم» !ميمنتظرت بود«:يعني دم،يفهم يحرفش را خوب م يمعن» mattemashita«د،يكش اديفر. خاله پاكشان به سرسرا آمد اكنون،

 انيشاچوقت ها تما يگذارد گاه يقدم به صحنه م يكابوك شيبزرگ در نما يستاره ا يگفتن انتخاب كرده بود چون وقت يرا برا يدرواقع حرف خوب. ستيچ

 .نديگو يرا م نيزنند و هم يم اديفر

 »كار را بكنم؟ نيا ديدخالت داشتم؟ چرا با مونويكه من در خراب كردن ك نستيخاله، منظورتان ا«:گفت هاتسومومو

 ».ديآ ياز تو باشد بدت مكه موفق تر  ياز هر كس د،يا يدانند تو چقدر از مامه ها بدت م يهمه م«:گفت خاله

 »د؟يبه شما داشته باشم، خاله، جون شما مظهر شكست هست ياديعشق ز ديكه با ستيآن ن يحرف به معنا نيا«

واقعاً تا آن حد مغزش خراب است مه قصه تو را باور  يفكر نكن كس. حاال هاتسومومو، خوب به حرفم گوش كن د،يحرفها بردار نيدست از ا« :گفت مادر
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 يرا بپردازد نم امتشغذ ديبا يكس مونو،يو اما ك. تكرار شده است هيقض نيا گريبار د كيخواهم بشنوم كه  ياحترام قائلم، نم يليمامه ها خ يمن برا. ندك يم

و چپقش را » .دهديدختر غرامت آن را م. مه دست دختر بوده دهيمستخدمه د. بوده يكه قلم دست چه كس ستين نيافتاده، و مطلب ا يچه اتفاق شبيدانم د

 .دوباره به دهان گذاشت

 .اورديچوب بامبو ب شيخواست برا يآمد و از مستخدمه ا رونيمادربزرگ از اتاق ب نكيا

 ».هاتسومومو را بدهد يبده ديفهمم چرا او با يقرض دارد، نم يبه اندازه كاف ويش«:گفت خاله

 »بامبو چطور شد؟ نيا. و بس نيرا بدهد، هم مونويكتك بخورد و پول ك ديدختر با .ميمورد بحث كرده ا نيدر ا يبه اندازه كاف«:گفت مادربزرگ

 ».ويش ا،يماردبزرگ ب رد،يمفصلتان درد بگ گريبار د كيگذارم  ينم. زنم يمن او را كتك م«:گفت خاله

 اياز هنگام ورود به اوك. زده بود رونيگ شده و چشمش بسوراخ دماغش از خشم بزر. برد اطيو بعد مرا به ح اورديدر انتظار ماند تا مستخدمه چوب را ب خاله

كتك زدن  ياما خاله به جا دميد يرا نم ميپا رياكنون دلم آتش گرفته بود و سنگ ز. نكنم كه فرجامش كتك خوردن باشد يمراقب بودم تا كار شهيهم

 :ديبگو يزيداد و لنگان جلو آمد كه به من چ هيانبار تك واريچوب را به د

 ».خواهم آن را بدانم يآن دارد، و من م يبرا يليحتماً دل. گرفته كه تو را نابود كند ميتصم ؟يهاتسومومو چه كرده ا به تو«

 ».دانم من با او چه كرده ام ينم. بوده نيرفتارش با من هم شهيهم ده،يرس نجايقدمم به ا يخورم، از وقت يقسم م خاله،«

اگر بخواهد  ستيهاتسومومو احمق ن. داشته باش دهيو به آن عق ميگو يرا به تو م يزيمو احمق است، اما من چاست كه مادربزرگ فكر كند هاتسومو ممكن«

 ».آن كار را نكن گريشده، د نيو خشمگ يكه كرده ا يهركار. كار را خواهد كرد نيتو را خراب كند، حتماً ا

 ».خورم ينكرده ام، قسم م يكار چيمن ه خاله،«

 يتوان يوقت نم چيپرداختنش ه يباال آورده كه از عهده  تيفعالً آن قدر قرض برا. اگر بخواهد كمكت كند يحت. نكن نانيوقت اطم چي، هنكن نانياو اطم به«

 ».ييايبرب

 »ست؟يفهمم، منظورتان از قرض چ ينم«:گفتم

 ».نيا يعنيقرض . يتصورش را بكن يبتوانخورد كه  يآب م تياز آن برا شيبه گردنت انداخت ب مونويكه هاتسومومو با آن ك يا لهيح پول«

 »كه بدهم؟ اورمياز كجا ب...  اما«

حق معالجه  ،يشو ضيغذا و درس، و اگر مر -.را كه قرضت است ييزهايچ هيزور پول بق نيهم. يده يپس م ايپولش را به اوك ،يرا كه شروع كرد ييشايگ«

 سد؟ينو يم چككو يچه مادر تمام مدت در اتاقش نشسته، و رقم به رقم را در آن دفترها يبرا يكن يفكر م. يبپرداز ديپول همه شان را خودت با. دكتر ي

 ».يرا مفروض ايمخارج آوردنت به اوك يتو حت

رد  يپول يستيبا مانيمن و ساتسو از خانه و زندگ دنيكش رونياز ب شياحتمال را داده بودم كه پ نيبردم، مسلم است كه ا يبه سر م ونيكه در گ ييماهها در

» .ميخور يبه درد م« سوقرار گفت من و سات يكه خنم ب نيو ا. تاناكا به گوشم خورده بود يپدرم و اقا يكه از گفتگو ييزهاياغلب به چ. و بدل شده باشد
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اما . ما گذاشتهاند يرو ييو چه بها تاناكا را گرفته بود، يهم دسا آقا يزيكمك در فروش ما چ يبرا ايبه فكر افتاده بودم كه ا يو با نگران. بودم دهيشياند

 .آن را پس بدهم ديخودم هستم كه با نيكرد كه ا يام خطور نم لهيهرگز به مخ

هرگز آن را  ،ييچون من از آب در آ يناموفق يشايو اگر عاقبت گ. يآن را پس بده يتوان يشدنت نگذرد، نم شاياز گ يتا مدت«:به حرفش ادامه داد خاله

 »باشد؟ نيات ا ندهيخواهد آ يت مدل. داد يپس نخواه

 .ام چه باشد ندهيمهم نبود كه آ ميآن لحظه اصالً برا در

 يگذار هيآن وقت، مادر تو را به حساب سرما ،يفرار كن يتوان يم. آن هست يهزار راه برا ،ينابود كن ونيات را در گ يكه زندگ يدار الياگر خ«:گفت خاله

و بدون گرفتن  ،يگرفتن را بزن ميتعل ديق ديكه با نيا يعني. شود بيكند كه هر لحظه ممكن است غ يپول خرج نم يكس ياز آن برا شيگذارد و ب يبد م

مثل  يبزرگ كه شد اي. كنند يآن وقت آن ها هم كمك الزم را به تو نم ،ينباش تيها يمرب يبرا يممكن است شاگرد خوب اي. يشو شايگ يتوان ينم ميتعل

خاطر  نيبه ا شهيمادربزرگ هم. امدمينبودم، اما بعد خوشگل از آب در ن يدختر زشت ديكه مادربزرگ مرا از پدر و مادرم خر يانزم. يباش يزشت يشايمن گ

به . كردم يشدن خداحافظ شايهمانجا بود كه با گ. آنقدر محكم كتكم زد كه استخوان لگن خاصره ام شكست يانجام كار يبار برا كي. آمد ياز من بدش م

 ».دراز كند تيرو بهكه مادربزرگ دست  نيدارد به ا حيترج دميكتك زدن تو را خودم به عهده گرفتم، د فهيت هم وظجه نيهم

را كه در آن قرار  يطيتواند شرا ينم زيچ چيكه ه ديرس ينزند، به نظر م ايمهم نبود كه كتكم بزند  ميخواباند، برا نيشكم بر زم يبرد و رو يبه گذر چوب مرا

 يبايز ي افهيو ق دم،يكش يدادم ضجه م يكه جراتش را به خودم م ييصدا نيچوب، با بلندتر يضربه  ريبا هر تكان بدنم ز. م بدتر كندگرفته بود

 يبمعبر چو دمينگذشته د يزيچ. كتكم كه تمام شد، خاله مرا به حال خود رها كرد. كند يم ميكه از باال با لبخند تماشا دميد يهاتسومومو را جلو چشمم م

 .بود ستادهيسرم ا يكه باال دميلرزد، نشستم و هاتسومومو را د يم يكس يپا ريز

 ».شوم يتا ابد از تو ممنون م ،ياگر خودت را از سر راه من كنار بكش و،يش«

 ».كنم، هاتسومومو دايتوانم پ يخواهرم را كجا م دييكه بگو ديشما قول داد«:او گفتم به

 نيدر ا يكار انجام نداده ام، و هر وقت فكر شيالزم برا يبه اندازه  ديخواهد بگو يفكر كردم م. صورت من آورد كينزد ـ خم شد و صورتش را!گفتم بله،«

 .اما اسن گونه نبود. مورد به نظرش برسد به من خواهد گفت

 ».ونيدر جنوب گ. شو -اگاوايم ي هياست، در ناح ويبه نام تاتسو jorou-ya كيخواهرت در «:گفت

 .به من زد و از سر راهش كنار رفتم يكه تمام كرد، لگد را حرفش

 

 هفتم فصل

و از من خواست  ختير يورود يطبق كار دوخت و دوز كف سرسرا كيخاله  يلذا آن شب وقت. به گوشم نخورده بود joro-u-yaبه نام  يبه حال كلمه ا تا

 :گفتم. در جمع و جورشان كمك كنم

 چه؟ يعني joro-u-yaخاله،  _
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 .نخ دور قرقره ادامه داد دنيچيبه پ. پاسخ نداد خاله

 خاله؟: گفتم دوباره

 .اورديرا كه حقش است به دست ب يزيكشد، اگر چ ياست كه باالخره كار هاتسومومو به آن جا م ييجا: گفت

درست است كه . توانستم بكنم ينم يگريذارم كار دكه او را به حال خودش بگ نيجز ا نيبنابرا د،يباره بگو نيدر ا نياز ا شيآمد كه او بخواهد ب ينظر نم به

توانم در  يخاطر فكر كردم كه چطور م نيبه هم. كشد ياز من عذاب م شيكردم كه حتما ساتسو ب ريمفهوم تعب نيپاسخ ماند، اما آن را به ا يسوال من ب

مامه ها پنجاه روز حبس در  يمونويخراب كردن ك يبرا ميازات هااز مج يكيبدبختانه . شد يخوانده م ويبروم كه ساتسو يبه مكان انهيفرصت مخف نياول

توانستم  يخواستم م يكنم اگر م يگمان م. رفتن را نداشتم دياجازه رفتن به مدرسه را داشتم، اما اجازه به خر ييبا كدو حلوا يبه شرط همراه. بود اياوك

و بدتر از . كرد دايشود پ يرا چگونه م وياز همه، مطمئن نبودم كه تاتسو شيب. بزنم يانه اكار احمق نيعاقل تر از ان بودم كه دست به چن يبروم، ول رونيب

چند ماه قبل  مانيگيدر همسا ييايدر اوك يدختر مستخدمه ا. رستادندف يرا دنبالم م يگريكس د اي كوي يشده ام، آقا ستيكه معلوم شد ن نيآن، به محض ا

وقت ها،  يگاه. بلند بود شهيضجه اش هم يخورد كه صدا يشده بود تا چند روز بعد از آن چنان سبعانه كتك م دست به فرار زده و روز بعد برگردانده

 .شدم انگشت در گوشم بگذارم يمجبور م شيصدا دنينشن يبرا

گذاشتم كه  نيهم و غمم را بر ا انيم نيدر ا. ندارم يپنجاه روز مجازاتم چاره ا دنيرس انيبه پا يبرا دنيكه جز انتظار كش دميرس جهينت نيآخر به ا دست

كردن آن در كرم  دو خر يراهرو خاك يهاتسوموم با جمع كردن فضله كبوتر به هنگام جارو اي. كنم دايظلم هاتسومومو و مادربزرگ پ يتالف يبرا يراه

زد، اما دلم را  ينم يعمل به او صدمه ا نيتماال اكردند، لذا اح يكرم را با فضله بلبل درست م نيهمان طور كه گفتم اصل ا.حساب كردم هيصورتش تسو

كه او  دميد يبردم هر بار كه م يم يخوابش حسابم را پاك كردم، و چه لذت راهنيكهنه نظافت مستراح به پشت پ دنيبا مادربزرگ، با مال. كرد يخنك م

 دياز او نخواسته بود، تشد يزيچ نيچن يكس نكهيه آشپز با وجود اك دميفهم يبه زود. آورد ينم رونيگاه از تنش ب چيكرد، گرچه ه يآن را بو م رانيح

تخماق  دميكه د يچه بكنم، تا روز ديدر حق او با دانستم ينم. خود دانسته فهيوظ مونويك يدر ماه به خاطر ماجرا يدود يدو بار ماه رهيمجازات مرا با قطع ج

خانه فضله موش جمع كردم و گوشه و  يپ ريلذا از ز.ديا ياز گربه بدش م شتريوش هزار بار بكه از م گفتنديم _دود يم يبه دست در راهرو به دنبال موش

كند و دنبال نشانه  يگونه مجبور شد گنجه ها را خال نين جا سوراخ كردم، ايبرنج را در چند سهيك يروز با چوب غذا خور كي يحت. ختميكنار آشپزخانه ر

 .جانور بگردد نياز ا يا

**** 

كه آمد، جعبه  نييپا. آمد و به طبقه باال رفت رونيبعد بوگو از اتاق ب يلحظه ا. دميزنگ تلفن را شن يمنتظر هاتسومومو نشسته بودم، صدا داريب شب كه كي

 .سن از هم باز شده هانسوموم را در دست داشت يبراق شام

. خانه بزند يسن چا يخواهد با شام ينم يدانم چرا ول ينم. سن بزند يشام ديو با اختهيشرط را  كيهاتسوموم . يببر يزوگيخانه م يبه چا ديرا با نيا: گفت

 .رفته است ادشيكنم كه زدن آن  يسن نزده، فكر م يسالهاست كه دست به شام
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كرد كه  يم دايازه پمهم را از دست ندهد به ندرت اج يتلفن ها نكهيا يبرا. حبس هستم، كه در واقع تعجب نداشت ايدانست كه من در اوك ينم وگوي ظاهرا

و گفت  ديرا پوش شيمونويسن را از او گرفتم و او هم كت ك يشام. شد يگذشت باخبر نم يم اياز آنچه در اوك قيطر چيبه ه. خارج شود نيز اتاق مستخدم

مستخدمه ها و كدو . پا كردپشت در كفشم را . رديجلوم را نگ يكه كس دميلرز يم. كنم و عازم خانه اش شد دايرا پ يزوگيخانه م يكه چطور چا

كردن خواهرم را  دايپفرصت  رانجاميكه  ديرس يبه نظرم م. رفت يم گريد قهيهم تا چند دق وكويو . خواب بودند همگي _¬سه زن سالخورده يحت_ييحلوا

 .به دست آورده ام

. گذشتم شاهايكردم و از كنار دسته دسته مردها و گ يابزده طرا شت ابانيخ يراسته . داد يباران م يو هوا بو دم،يشن يغرش توفان را از آسمان م يصدا

سن امورات  يشدند كه با آوردن و بردن شام يم دايپ ييمردها و زن ها ونيچون در آن زمان هنوز در گ. انداختند يم ميدار به سو يمعن ينگاه ها يبرخ

 يكه از كنارشان عبور م ياز كسان ياگر برخ. كودك وجود نداشت انشانيور قطع مافراد غالبا سال خورده بودند، و به ط نيگذراندند، ا يشان را م يزندگ

 .كنم تعجب نداشت يام و اكنون دارم فرار م دهيسن را دزد يكردند كه شام يكردم فكر م

 يپشت پرده  واريد. بگذارم قدم به داخلش دميترس يبود كه م كيبنا چنان ش يباران هم شروع شد، اما ورود زشير دميرس يزوكيخانه م يبه چا يوقت

در هم  يشد كه با شاخه ها يم يمنته ميعظ يبراق به گلدان يراهرو سنگ. شده بود يقاب بند رهيت يكم رنگ با چوب ينارنج يبه در ورود ختهيكوچك او

 يدر آن سو. ه كوچك را عقب زدم و داخل شدمسرانجام شهامتم را جمع كردم و پرد. آراسته شده بود يزيپائ يبايقرمز ز يچنار با انواع رنگ ها ي دهيچيپ

 ييبايرت انداخت، بلكه زيخانه نود كه مرا به ح يچا نيا يورود ييبايز دنياورم كه د يبه خاطر م. پهن با كف مرمر براق قرار داشت يگلدان، راهرو

 نيباترياز ز يكيبار  نياول يدانستم اما برا يه آن موقع نمچون گرچ_بود يهم م يستيكه با_بود رينظ ياز نظر تجمل ب. شد يبود كه به آن ختم م يراهرو

 يوقت. كنند يم ييرايدر آن از مردها پذ شاهاياست كه گ ييجا ست،ين يچا دنيخانه محل نوش يكه چا ديدان يم. دميد يخانه ها در سراسر ژاپن را م يچا

 يام رو يبرخورد كفش چوب يصدا ديشد، با رهيبلند تر به من خ يسطح يشسته رودو زانو ن يمستخدمه ا. مقابلم باز شد يقدم به راهرو گداشتم، در كشو

 يمكان مجلل نيبانو جوان چن ياو را جا شيسال پ كيدر .  شتساده به تن دا يخاكستر يبا طرح ريس يبه رنگ آب بايز ييمونويك. باشد دهيرا شن يكف سنگ

اما ساده  _بودم دهيد دويورويبود كه در  يزياز هر چ باتريگرچه ز_او  يمونويالفاصله متوجه شدم كه ك، ب ونيگرفتم، اما اكنون بعد از ماهها اقامت در گ يم

 يتر بود و با حقارت نگاهم م كيش يلياز من خ نيبا وجد ا. ساده بود  زيسرش ن يوالبته مدل مو. خانه باشد يچا ي رهيمد اي شايتر از آن بود كه مال گ

 .كرد

 .اياز در پشت ب: گفت

 ... .هاتسومومو خواسته كه_

 !از در پشت: گفت گريبار د كي

 .پاسخ در را بست يبدون منتظر ماندن برا و

بالفاصله باز شد ، همان مستخدمه زانو  دميبه در پشت كه رس. دميخانه دو يراه رفتن در كوچه تنگ كنار چا يباران تندتر شده بود ، لذا به جا زشير اكنون
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 .را گرفت  نيپ ينگفت ، تنها جعبه شام يزيرم بود ، چزده در آنجا در انتظا

 »شو كجاست ؟–گاوا  ايم يمحله  دييممكن است بگو... خانماجازه دارم بپرسم؟ « : گفتم

 »؟ يبه آنجا برو يخواه يم يچ يبرا «

 ». رميبگ يزيچ ديبا «

 .شو بود –گاوا  ايبرسم ، آنجا محله م زايناميبه تئاتر م و آنقدر بروم كه رميبه من انداخت ، اما گفت كنار رودخانه را بگ يبيعج نگاه

در كنارم  يميحصار س يآشكار از ساختمان را از ال يبه دور و برم نگاه كردم ، بخش ستادميا يوقت.  ديايتا باران بند ب ستميخانه با يپناه چا ريكردم ز فكر

 يزيدور م شايمرد و گ ي، عده ا ينارنج ييدر داخل اتاق ، در روشنا. دميد يا شهيشپنجره  كي بايز يباغ يچشم بر حصار گذاشتم و در آن سو.  دميد

كرد  يم فيتعر يپف كرده داشت داستان يمسن با چشمها يبود و مرد زيهاتسوموم ن.آبجو پراكنده بود  يوانهايو ل يساك يفنجانها شينشسته بودند كه رو

به . شده بود  رهيخ يگريد يشايپشتش به من بود و به گ. گفت  ينبود كه مرد مسن م يهراً از داستانخنده اش گرفته بود ، گرچه ظا يزيهاتسوموم از چ.

بود  ينيتاناكا بودم ، و احساسم هماناحساس سنگ ي، دختر كوچك آقا كوينگاه كرده بودم ، همراه كون يخانه ا يبه چا انهيافتادم كه مخف يدفعه ا نيآخر ادي

، آن قدر  ديدر سرم قد كش يفكر. كشد  ين دارد مرا به قعر خود ميكه انگار زم ياساحس –اول پدرم حس كرده بودم  ير خانواده كه مدتها قبل در كنار گو

باد در توقف در  ييتوانا يدر توقف چرخش آن در ذهنم به اندازه ا مييخواستم به آن پشت كنم ، اما توانا يم رمياش بگ دهيتوانستم ناد يبزرگ شد كه نم

 .بود دنيوز

بود ، به  دهيمرا از پدر و مادر دزد. تاناكا فكر نكنم  يتوانستم به آقا ينم. كردم  هينشستم و گر نيزم يخانه بازگشتم ، پشت به در رو يچا يدرگاه سنگ به

را  ايدن.چقدر پاك است  مكرد ير مفك. كردم  يمهربان نگاه م يبه بدتر از آن فروخته بود ، به او به چشم مرد يفروخته بود ، و خواهرم را حت يبردگ

خاطر خواهد بود  نياگر برگردم فقط به ا ايگردم ،  يبر نم دويو ورويهرگز به  گريرا گرفتم ،د مميتصم!بودم  ياحمق ي، چه بچه  نديب يهمانطور كه هست م

 .چقدر از او متنفرم  ميتاناكا بگو يكه به آقا

شده و  ييسنگ فرش كوچه در انعكاس نور فانوسها طال. چشمم را پاك كنم ، باران بند آمده بود  سيخ راهنيپ سرانجام توانستم از جا بلند شوم و با يوقت

آورد  يقطار م تگاهيبكو منو ساتسو را از ا يكه در آنروز كه آقا يتئاتر. ادامه دادم  زايناميبه تئاتر م ونشوگي– ناگايراهم را از بخش توم.  ديدرخش يم

 ابانياما خ. كنم  يط زايناميرودخانه را تا بعد از م يگفته بود كناره  يزوكيميخانه  يچا يمستخدمه . مرا به فكر قصر انداخته بود  نشيلسفا ميعظ يروانيش

چراغ و  ييدون روشناب يچند كوچه خود را در محل يپس از ط.  ادمرا ادامه د زايناميپشت م ابانيخ نيبنابرا.  ديرس يامتداد رودخانهه در كنار تئاتر به انتها م

 يحت سيبا شو مي– اگاوايم گريبود ، در هر زمان د يبه خاطر بحران اقتصاد شتريب ابانهايخ يخلوت يدانستم ، ول يآن موقع نم.  دمياز عابر د يخال بايتقر

مثل  شيساختمانها. بوده است  شهيمه يريدلگ نيكنم ا كه در واقع فكر مي – ديسر ريدلگ اريبس يآن شب به نظرم مكان. باشد  ونيشلوغ تر از گ

 ييتنها روشنا. ساختمانها  يبايز يهايو نه از ورود راكاوايش يبايز يبود و نه از رودخانه  ياما نه از دار و درخت اثر. داشتند  يچوب ينما ونيگ يساختمانها

 يشاهايكه فكر كردم گ ينشسته بودند ، اغلب همراه با دو سه زن هيچهارپا يدر كنارش رو رزنهايكه پ ييباز بود ، درها يروشن پشت درها ياش از المپها
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پشت جلو  يشان به جا يبر سر ، اما اوپ زين ييها هيرايبرتن داشتند و پ شاهايچون گ ييمونوهايزنها ك نيا. اند  ستادهيهستند كه ا ابانيدر حال عبور از خ

 يستيكه در طول شب به اجبار با يزن. بودن است  يروسپ ةنشان نياما ا. دانستم  ينم زيرا ن لشيبر نخورده بودم و دل يزيچ نيآنوقت به چن ات.بسته شده بود 

 .تواند زحمت بستن آنرا در پشت به خود بدهد  ياش را باز كند نم يبارها و بارها اوپ

 ميتوانم بگو ينم. در كنار در داشتند  يخانه ها پالك نياز ا كيهر .  افتميبن بست تنها با سه خانه  يرا در كوچه ا ويزنها بود كه تاتسو نياز هم يكيكمك  با

همه وجودم آتش گرفته بود ، آنچنان كه فكر كردم  ميبس كه بگو نيهم. داشتم  يپالك ها خواندم چه احساس نياز ا يكي يرو را»ويتاتسو»كه حروف  يوقت

 يدرآنسو يا هيچهارپا يجوانتر نشسته رو ينشسته بود ، مشغول صحبت با زن يا هيچهاپا يرو يرزنيپ ويكنار در تاتسو. نمانده است كه منفجر شوم  يزيچ

كفش – يصندل بند(يدر زور يداده و پا هيتككنار رفته به چهارچوب در  ياندك يخاكستر راهنيبا پ. زد  يبود كه حرف م رزنگرچه تنها پي –كوچه بود 

 يم شيمونوهايك ايندارد كه هاتسومومو  يورن يها يبه زور يربط ييبايبافتند و از نظر ز يم ريحصها را با يزور نيا. آورده بود  رونيرا ب) يژاپن سنتي

به نشان دادن آن  ييانداخته بود كه گو رونيكج و كوله اش را چنان ب يناخنها.لخت زن بود  ي، پا يشمينرم ابر يجوراب ها ياز آنجا به جا شيب. پوشند

 .كنند  يباشد كه همه به آن توجه م خواهد مطمئن يكند و م يمباهات م

 يم ييراي،عروسم از من خوب پذ يدان يم. گردم  يبرنم يگردم ، ول يكند برم يخانم فكر م. گردم  ي،و آنوقت برنم گريفقط سه هفته د«:گفت  يم داشت

 »؟ يديتا حالل او را د. زحمت كش است  يول ستيكند ، باهوش ن

 »؟ ينيب ي، نم ديبه تو بگو يزيخواهد چ يدخترك م نيا. ستين ادميباشم  دهير هم داگ«:كوچه گفت  يجوان از آن سو زن

 .نگفت اما با تكان سر فهماند كه گوشش به من است يزيچ. بار به من نگاه كرد  نياول يبرا رزني، پ اكنون

 »؟ ديبه نام ساتسو دار يدختر نجايخانم ، ا د،يببخش«: گفتم

 ». ميساتسو ماتسو ندار«: گفت

زن با . آمد  ياز پشت سر من به طرف در ورود يناگهان خود را جمع وجور كرد ، مرد رزني، پ لي، اما به هر دل ميبگو يزيخوردم كه چ كهياز آن  شيب

 .آورد  رونيرا ب اپنشست و  هيچهار پا يمرد كه داخل شد ، دوباره رو» ! ديخوش آمد«:گفت . كرد  ميبار تعظ نيو دست بر زانو گذاشت و چند ستاديفاصله ا

 ». مي؟گفتم كه ساتسو ندار يا ستادهيچرا هنوز ا«:من گفت  به

 ». كهنامش ساتسو بود  اديم ادمي،  ويوكي،  ديچرا ، دار«:كوچه گفت  يجوانتر از آنسو زن

 ».ندازميخودم را به دردسر ب چيچرا به خاطر ه. ميدختر ساتسو ندار نيا ياما برا.  ديشا«:پاسخ داد  رزنيپ

سن ، با  كي. وكامالً حق داشت .سن هم داشته باشم كي يكه حت ديآ ي، تا آن كه زن جوانتر گفت كه به نظر نم ستيحرفها چ نيدانستم منظورش از ا ينم

 چيآمده بودم ه وتويكه كه ب ياز هنگام.  ديخر يفنجان چا كيشد  ينم يسكه حت نيبا ا نكهيبود ، گو ا جيدر آن روزها هنوز را_ نيِصدم  كيبرابر  يارزش

 .بگذارن  تاين ايگفتم جنس را به حساب اوك يرفتم ، م يكه م ديبه خر. نوع رادر دست نگرفته بودم چياز ه يسكه ا چيوقت ه

 ».دهد  يساتسو م ديخواه ياگر پول م«: گفتم
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 »مثل تو پول بدهد ؟ يحرف زدن با كس يبرا ديبا چرا«

 ».خواهر كوچكش هستم  من«

 ديآ يدختر نگاه كن ، به نظر م نيبه ا«:كوچه گفت  يبه زن در آن سو. را گرفت و مرا چرخاند  ميكه شدم ، بازو كيدست مرا به جلو خواند ، نزد اشاره با

و به كوچه  هل داد او بعد مر. » دروغگو«،ييگو يدروغ م!خوشگل بود ، خانه ما از همه شلوغ تر بود  نقدريا وتويباشد ؟ اگر ك وتويكه خواهر كوچك ك

 .برگرداند 

كرد دست از  يزن حرف مرا باور نم نينداشتم چون ا اليالبته كه خ. همه راه آمده بودم  نياز ترس ، مصمم بودم و ا شياما ب.  دميكنم كه ترس يم اعتراف

و  دياگر محبت كن.خواهرم است  ويوكي. غ نگفتم اما درو.رسم ، خانم  يكه دروغگو به نظر م ديببخش«:كردم و گفتم  ميبرگشتم و تعظ نيسرش بردارم بنابرا

 ». دهديبه شما م دي، هر چقدر بخواه نجاستيا ويش دييبه او بگو

امشب سرت خلوت است ، تازه من گردنم . من برو  يتو به جا«:كوچه كرد  يزن جوانتر در آن سو يزده باشم ، چون باالخره رو به سو ييجا هيحرف  ديبا

 ».دارم  يدختر برنم نيمانم و چشم از ا يا مج نيكند ، هم يدرد م

دارد  يمشتر ويوكي«:سرانجام بازگشت و گفت .  دميباال رفتنش از پله ها رو شن يصدا. شد  ويكوچه آمد و داخل تاسو يسو نيجوانتر بلند شد و به ا زن

 ». ديايب نييپا ديگو يبه او م يكارش كه تمام شد كس

شد  يافزوده م ميدانم چقدر گذشت ، اما لحظه به لحظه بر نگران ينم. چشم نباشم  يو جلو نميا فاصله از در فرستاد تا بنشب يكيتار يمرا به گوشه ا رزنيپ

توقف در  يشد ، اما برا يم نيمادر فرق نداشت و بهرحال خشمگ يبرا نكهيآمدنم بهانه داشتم ، گو ا رونيب يبرا. من مطلع شود بتياز غ ايدر اوك يكه كس

صدا  نيسپس قشنگتر. از آمدنش تشكر كند  ميتا با تعظ ستاديا رزنيپ.آمد ، مشغول خالل كردن دندانش بود  رونيب يسرانجام مرد. بهانه نداشتم  رونيب

 . دميشن وتويرا از لحظه آمدنم به ك

 »خانم ؟ ديبا من كار داشت شما«

 .ساتسو بود  يصدا

كه به تن داشت زرد  ييمونويچون رنگ ك ديشا_ ديرس يبه نظر م يبود و خاكستر دهي، رنگ پوستش پر دميفنر از جا جستم و به طرف او در درگاه دو مثل

اش را جلو  ياو هم اوپ ،بودم  دهيكه در اره د يمثل زن. كرد  ياز همان رنگ زده بود كه مادر هم از آن استفاده م يبراق كيمات زيبه لبش ن. تند و قرمز بود 

و  ديكش اديفر زيو به آغوشش نپرم ، و ساتسو ن رميخودم را بگ يآمدم ، كه نتوانستم جلو جانيان خاطرم آسوده شد و چنان به هچن دنشياز د. بسته بود 

 .دهان گذاشت  يدست رو

 ».شود يم يخانم از دست من عصبان«:گفت  رزنيپ

او هم گفت كه مرا . گذاشت  رزنيبازگشت و چند سكه در دست پ چند لحظه بعد. زد  بشيغ ويو دوباره داخل تاتسو».گردم  ياالن برم نيهم«:گفت ساتسو

 .به اتاق طبقه اول ببرد 
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 ». حاال زود باش .  ديآ ي، بدان كه خانم دارد م يديام را شن سرفهياگر صدا«:افزود  و

قرار  ييراه پله در كشو ريز. بود  دهيچيعرق پ يو در هوا بو. بود  يزرد ، قهوه ا يآن به جا ييروشنا. رفتم  ويتاتسو ريدلگ يدنبال ساتسو به سرسرا به

،كه با  ميبود نجرهپ كيفرش و فقط با  ريكوچك حص يدر اتاق.، و بعد با زحمت پشت سرمان بست  ديساتسو آن را عقب كش. داشت كه از جا درآمده بود 

 . دميد يچهره اش را نمبو ، اما  يساتسو كاف ي هيسا دنيد يبرا رونينور ب.شده بود  دهيپوش يكاغذ يپشت در

 يم هيدارد گر دميكه فهم ديطول كش يلحظه ا.  دميد يالاقل من فكر كردم چنگ زده است ، چون خوب نم ايو به صورتش چنگ زد ، »! ويش ،يوا«: گفت

 . رمياشكم را بگ زشير يمن هم نتوانستم جلو.كند 

 ».من است  ريمتاسفم ، ساتسو ، همه اش تقص يليخ« : گفتم

مادرم  اديكه مرا  ديبه سرم كش يكه چقدر الغر شده ، دست نستيفكرم فقط ا دميد.  ميرا در آغوش گرفت گريكديو  ميهم برآمد يبه جستجو يكيارت در

 .در چشمم بجوشد كه كم مانده بود سرم در آن غرق شود  يانداخت ، و سبب شد اشك

چرا . زند  ي، كتكم م يينجايبفهمد كه تو ا سياگر خانم رئ«.دهد  يبد م ينفسش بو دميشدن صورتش د كيبا نزد» شان _ ويش واشي«:گوشم گفت  در

 »؟ييايكه ب يطول داد نقدريا

 »... ديآمده بو ايدانم كه به اوك يم!ساتسو ، ببخش  اوه،«

 ».چند ماه قبل است  مال«

 ».را به من نداد  غامتيپ يرحم است ، تا مدت يب يوانيح يزد يكه با او حرف م يزن«

 ». بمانم  نجايتوانم ا ينم گريفرار كنم ، د ديبا و،يش«

 ».  ميآ يهم با تو م من«

 يم يهر وقت دختر. باج بدهم  نويشيام ، آنقدر جمع كردم كه به خانم ك دهيپول دزد. هر وقت توانستم . تشكم پنهان كردهام  ريقطار را باال ز ي برنامه«

 ». فرار بدهد  يبه او بدهد كه اجازه  يپول ديخورد ، اول با يخواهد فرار كند كتك م

 نينگذار كارت به ا ويش. است  يترسناك يجا! توانم صبر كنم  ينم گريد.  ديآ يم شيبه جا يدانم ك ينم. ود  يم نجهيدارد از ا.  ندينش يكه در در م يرزنيپ«

 ».شود  اديپ سيخانم رئ يممكن است هر لحظه سرو كله  يحاال بهتر است برو!جاها بكشد 

 »؟ ميكن يفرار م يكن ، پس ك صبر«

 ».بروم باال  دي، با ديايرا در ن تيو صدا ستيگوشه با آن«

 يباال يكه از پله  ديبه گوشم رس ينيسنگ يقدمها يو بعد صدا دميشن يدم در را با مرد رزنيخوش و بش پ ياو كه رفت ، صدا. حرفش گوش كردم  به

كه رنگش  دترس برم داشت ،اما ساتسو بو يلحظه ا.. و در اتاق باز شد  دميرا شن يآمدن كس نييشتابزده پا يجدداًصدانگذشته م يزيچ.رفت  يسرم باال م

 .بود  دهيپر شياز پ شيپ
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 ». سراغم آمده  يمرد ويبروم باال ، ش ديشود پنج روز با ي، از حاال م ميكن يوقت شب فرار م ريشنبه ، سه شنبه د سه«

 »؟  ي؟ چه ساعت مينيرا بب گريكجا همد، صبر كن ،  ساتسو«

 »دانم كجا ؟ يامانم.صبح  كي...دانم  ينم«

كه در همان جا اما در آن طرف  ميموافقت كرد.كردنمان در آنجا راحت است  داياما ساتسو گفت پ.  ميقرار بگذار زايناميكردم كه كنار تئاتر م شنهاديپ

 .مينيرا بب گريكديرودخانه 

 ».روم ب ديحاال با«: گفت

 »؟ مينيرا نب گرياگر همد اياگر من نتوانم فرار كنم چه ؟...ساتسو  اما«

 نجاياگر تو را ا.برو ديايب سياز آن كه خانم رئ شيدپيحاال با. توانستم صبر كرده ام  يتا آنجا كه م.فرصت را دارم  نيمن تنهاهم!ويخودت را برسان ،ش فقط«

 ». كنم وقت نتوان فرار  چيه گريد دي، شا نديبب

 يكه رفتنش رابه باال تماشا كنم ، اما لحظه ا ستادميا. ، اما مرا به راهرو برد و در اتاق را در پشت سرمان با زحمت بست  ميخواستم به او بگو يم زهايچ يليخ

 .پرتم كرد  كيتار ابانيرا گرفت و به خ ميزن دربان بازو ريبعد پ

داخل شدم و در  نيپاورچ.  دميكش يبه راحت يساكت به همانگونه كه ترك كرده بودم نفس ياياوك دنيتم و از دشو را دوان دوان برگش_اگاوايرفته تا م راه

 ريگ تيبه موفق ماندك اندك داشت.  ابمينفس رفته را باز دميكوش. وگردنم را خشك كردم  يشانيعرق پ نيبا آست. زانو زدم  ميسرسرا سرِجا فينور ضع

وقت  چيه. كردم  خي،  ديايب رونيب يباز بود ، آن اندازه كه دست كس ياندك شيافتاد كه ال نيناگهان نگاهم به در اتاق مستخدم يول. آوردم  يباور م فتادنين

ن بودم كردم ، مطمئ ياكنون كه آن را تماشا م ماند يبسته م شهيدر هم نيكه هوا گرم بود، معموالً ا ييگذشته از روزها. گذاشت  يدر را باز نم نيا يال يكس

كاش به  يآرزو كردم ا. موش باشد ،چون اگر موش نبود ، باز هم هاتسومومو و دوست پسرش بودند يبودم صدا دواريام. شنوم  ياز داخلش م ييكه صدا

 يمان خودبخود به عقب باز مكنم به خاطر فشارش ، ز يبود ، فكر م يآرزو چنان با تمام وجود ، و از ته دل بود ، كه اگر عمل نشو نرفته بودم و اي–گاوا  ايم

آن  يبه پشت در اتاق رفتم و از ال. مثل خاك خشك شده بود  ميرفت و گلو يم جيسرم گ يرفتم ، از نگران يبه راهرو خاك نيبلند شدم و پاورچ. گشت 

 يمرده از آن بر جا يفقط آتش نكيبود ، كه ا، به خاطر رطوبت هوا ، منقل روشن كرده  هر، بوكو ، بعد از ظ نميتوانستم خوب بب يچشم به داخل دوختم نم

بكشم ، چون مطمئن بودم  ادينمانده بود فر يزيچ.  چديپ يرنگ دارد به دور خود م يكوچك و ب يزيچ دميآن بود كه د يكم سو ييمانده بود ، و در روشنا

 يكه نم يزيچ يبود كه رو نيمثل ا.  دميشن يرا م تكان خوردن دهنش يصدا يچرخاند وحشتزده حت يسرش را م يزيچ دنياست كه در حال جو يموش

حتماً داشت . رود  يكند و جلو م يآنها را باز م دنيمثل دو توپ پارچه در مقابلم قرار داشت كه فكر كردم موش با جو يزيچ. است  ستادهي، ا ستيدانستم چ

آن گاه ، ناگهان از .  دميرا شن يناله زن ي،خواستم در را ببندم كه صدا ديايبكه به دنبال من به راهرو  نياز ترس ا. بودجاگذاشته  وكويخورد كه  يم يزيچ

كردم توپ پارچه  يكه فكر م يزي، چ دمي، از جا پر ستينگر يباال آمد ، هاتسومومو بود كه داشت به من م يبود سر دنيكه موش در حال جو ييپشت جا

 .آمده بود  رونيب نيبود كه از آست دست دوست پسرش.. وجود نداشت  يو موش.  بوداو  ياست پا
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 »؟ نجاستيا ي؟كس ستيچ«: دميمرد را شن يصدا

 ». ستين يزيچ«:لب گفت  ريز هاتسومومو

 »! نجاستيا يكس«

 ». ستين يزيام ،اما چ دهيشن ييفكر كردم صدا ستين يكس نه،«

 دميلرز يدر راهرو برگشتم و زانو دم ، چنان م ميشتاب زده سرجا.  خواست دوست پسرش بفهمد ياما ظاهراً نم.است  دهينداشتم كه هاتسومومو مرا د شك

 من نگاه كرد  بهسرانجام به راهرو آمدند ، دوست پسرش  يوقت. و بعد ساكت شدند  دميرا شن شانيسرو صدا يمدت. افتاده ام  يواگن برق ياز رو ييكه گو

 ».آمدم در راهرو نبود  يدختر ، وقت نيا«: گفت

 ».رسم  يبرود ، اما رفته ، خودم بعد به حسابش م رونيب اينبوده ، قرار نبود كه از اوك يامشب دختر خوب .ولش كن  آه،«

 »؟ يكرد چرا دروغ گفت يم يبود كه جاسوس نيا پس«

 »! يسان ، امشب بداخالق شده ا-يچيكو«

 »؟ نجاستيكه ا يدانست ي، م يتعجب نكرد چياو ه دنيد از«

گونه  ينگه داشتم ، اما سرخ نيينگاهم را پا.به من رفت  يبرود چشم غره ا ياز آن كه به راهرو خروج شيجلو آمد و پ يرسراس هيپسر هاتسومومو  دوست

با  چگاهيزد كه ه يبا او حرف م يكه با لحن دميشن يرا م شيكفش به او كمك كند ، صدا دنيكه در پوش ديهاتسومومو با عجله دو.  كردميام را احساس م

 .برد، با التماس و با تضرع  يبه كار نم گريد يكس

 »... ايفردا هم ب! دانم چه ات شده  يامشب نم.  ريكنم آرام بگ سان ، خواهش مي– يچيكو« : گفت

 ». نميخواهم فردا تو را بب ينم«

 »!به كف رودخانه  ي، حت ميآ يم يي، هر جا بگو ديآ يمنتظرت بمانم خوشم نم يكن يكه مجبورم م ييوقتها از«

 ».مواظب است شهيزنم هم.  نميندارم كه تو را بب ييجا«

 ». نيجا ، به اتاق مستخدم نيهم ايب پس«

 .بروم ديهاتسومومو بگذار بروم ، با!كنند يجاسوس ي، اگر بخواهد دزدك بله«

 ».خانه

 ».اگر فردا نباشد ي،حتيدگر يبگو كه برم!  يكن يم نطوريدانم چرا ا ينم. نباش  يكنم از من عصبان يخواهش م» ـ سان يچيكو«

 ».روز بر نخواهم گشت كيبه تو گفته ام ،  شهيهم«:گفت او

بعد به طرف من .ديبه راهرو سرك كش ليدل يو ب ستاديجلو بازگشت و ا يبعد هاتسومومو به سرسرا ي، اندك دميرا شن رونيباز شدن،و سپس در ب يصدا

 .چشمش را خشك كرد يسيبرگشت و خ
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 »، درست است؟ يديخواهر زشتت را د يولو، رفتخُب، شاپو كوچ«:گفت

 ».كنم يهاتسومومو ـ سان ،خواهش م«:گفتم

. داد هيتماشا كردن به آرنج تك يكرد،زن برا دارياز مستخدمه ها رو ب يكيرا انقدر باال برد كه  شيصدا»! يمن را بكن يتا جاسوس يو بعد برگشت«:داد ادامه

 .ديو زن سرش را تكان داد و دوباره دراز كش»! احمق  رزنيپبخواب ، ريبگ«:ديكش اديهاتسومومو فر

 ».خواهم با مادر دچار دردسر شوم يكنم ،نم يم دييكه بگو يهاتسومومو ـ سان ، هر كار«:گفتم

 »! يدچار دردسر شده ا يچه نخواه يو چه بخواه!  ستين يحرف چيه ني، در ا يكن يم ميكه هر چه بگو البته«

 ».آوردم يرا مسن شما  يشام ديبا«

 »! يمرا بكن يكه جاسوس يمن احمقم؟بعد هم برگشت يكن يفكر م.يبا او فرار كن يخواه يو م يكن دايكه خواهرت را پ يرفت.ساعت قبل است كيمال  آن

 »...كردم د،فكريدانستم شما آنجا هست يد،نميببخش«:گفتم

برگشت  يوقت. باال رفت يبه من نگاه كرد و بعد به اتاقش در طبقه  رهيخ يمدت ديآ ينماز آن خوشش  دميام، اما د دهيفكر كردم موش د ميخواستم بگو يم

ها  يليخ. من بهتر است يبرا يهر چه زودتر برو. است ياست؟ به نظر من فكر خوب ،درستيبا خواهرت فرار كن يخواه يم«:در دامنش داشت گفت يزيچ

قرار  ريمرا تحت تأث د،يكن يخودتان زندگ ي،برا ايدر دن گريد ييو جا ديدر برو يكيه تو و آن گاو خك نيفكر ا.ستيكنند من قلب ندارم،اما درست ن يفكر م

 »!شوم،بلند شو  يخوشحال م شتريمن ب يبرو نجايهر چه زودتر از ا. دهد يم

 .اما قدم كه جلو گذاشت ،من عقب رفتمشالم بگذارد، ريخواست آنچه را كه در مشت داشت ز يم. دميترس يداشت بكند م اليشدم،گرچه از آنچه خ بلند

 گريو د يرو يم ايكه از اوك نيهم.ريبگ ،فقطيخواهم تشكر كن ينم. آوردم  تيبرا يچند اسكناس تا شده در آن بود ـ رقم. مشتش را باز كرد » !نيبب«:گفت

 ».يكه قرضت را پرداخته ا نستي،مثل ا نميب يتو را نم

 د،يآ يكردم كه او چقدر از من بدش م يادآوريبه خودم  ياما وقت. بخواهد كمك بكند  نكهينكنم،ولو ا نانيمومو اطموقت به هاتسو چيگفته بود كه ه خاله

 ميدستش را دراز كرد و پول را در اوب يوقت. كرد كه از شر من خالص شود يكه در واقع ابداً قصد كمك به مرا ندارد،داشت به خودش كمك م دميفهم

 يبيو بعد حركت عج. فتديرا محكم كند كه اسكناسها ن يمرا چرخاند كه اوب.پوستم احساس كردم يبراقش را رو يتماس ناخنها.ردمگذاشت،ار جا تكان نخو

 بياز هاتسومومو با من عج انمهرب نيچن نيا يفكر رفتار. مادرانه سرم را نوازش كرد ينگاه م،بايمرا دوباره چرخاند تا صورت به صورت شد. انجام داد

 ميموها ريكند ،ناخن به ز يمتوجه بشوم دارد چه م نكهيسپس قبل از ا.است كه مثل گربه خودش را به من مالد يسم يكردم انگار مار يساس مبود،اح

 ينم. شد ريزانو در آمدم و اشكم سراز هكه ب ديكش يرا در مشت گرفت،آن را با چنان قدرت ميدسته از مو كيو  ديرا از خشم به هم سائ شيبرد،دندانها

 يم يغيهم چنان ج د،منيكش يم اديباال برد از خشم فر يطرف و آن طرف به طبقه  نيبه ا ميمو دنيكه چه شده،اما بعد مرا از جا بلند كرد و با كش دميفهم

 .كرده باشم دارياز خواب ب نييكنم اگر اهل كوچه را از باال تا پا يكه تعجب نم دميكش

 

 .در را باز كرد نيخشمگ يا افهيبا ق يمادر در حال بستن اوب.و او را صدا كرد ديت به در اتاق مادر كوب،با مش ميديپله ها كه رس يباال به
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 »!شما دو تا چه تان شده«:گفت

لم بكشم و اديو فر فتميب نيزم يرو نكهيآمد جز ا ياز دستم بر نم يو شروع به كتك زدنم كرد كار» !شعور ياحمق ب يدختره ! جواهرم «:گفت هاتسومومو

 .خود را رسانده بود زيخاله ن نكيا.  رديجلوش را بگ يكند، تا مادر توانست به نوع

در  يلياما خ. زند  يحرف م يكه دارد با مرد نميب يكوچولو را ته كوچه م ويكه دارم ش ديبرگشتم به نظرم رس ايمادر،امشب كه به اوك يوا« :گفت هاتسومومو

 ختهيجعبه جواهرم بهم ر دميرفتم ، د قمبه اتا ياما وقت. را ندارد  ايرفتن از اوك رونيدانستم كه اجازه ب يم. او باشد  ديبادانستم كه ن يباره فكر نكردم ، م نيا

 »!خواست فرار كند او را گرفتم. داد يبه مرد م يزيكه داشت چ دميرس يو درست وقت دميدو نييپا. است 

 .انددوخته بر من، ساكت م يبا نگاه ،يطوالن يمدت مادر

دارد  اليمادر، او خ. چند تكه از جواهرات مرا فروخته باشد كه بتواند پول جمع كند ويش ستيبا يكنم كه م يمرد فرار كرد ، اما فكر م«.ادامه داد هاتسومومو

 »!ميكه به او كرده ا يهمه محبت نيبعد از ا... است نيفرار مند،نظر من ا اياز اوك

 ».كم و كسر است ييزهايچه چ دينيبا خاله برو به اتاقت و بب. است ي، كاف خوب ،هاتسومومو اريبس«:گفت مادر

هاتسومومو با دوست مردش در اتاق مستخدمه ... ندارد قتيمادر ، حق«:آهسته گفتم يزدم و نگاهم را باال بردم و با صدا نيزانو به زم م،يمادر كه تنها شد با

 ».او دست نزده ام زيچ چيبه ه. آورد يسر من در م اش را ياست،تالف يانيعص گريد يزياز چ. ها بود 

 .ستياش ن ينگذشته هاتسومومو برگشت و گفت سنجاق اوب ياندك. باشد دهينگفت ، مطمئن نبودم كه اصالً حرفم را شن يزيچ مادر

 يفروخت كه آدم از او م يردم را به مردزم ي نهيسنجاق س«.ختير ياشك م گرهايو مثل باز» !زمردم ،مادر ي نهيسنجاق س«:گفت يتكرار در تكرار م با

 »!است كه بتواند آن را از من بدزدد يكند ك يفكر م! ام نهيسنجاق س!  ديترس

 »!ديدختر را بگرد«:گفت مادر

در  يند، پشه ااز آنكه عنكبوت كارش را تمام ك شيپ.  ديتن يكه داشت تار م دميد ياز خانه عنكبوت يشش هفت ساله بودم، در گوشه ا يكه بچه ا يزمان

 يشيرفت و ن شينجاقته س يتار كه تمام شد با انگشتها دنينداشت، به كارش ادامه داد ، تن يعنكبوت ابتدا به آن توجه. كرد ريو در آن گ ديتارش پر انيم

در  دميطرف من دراز شده اش فهمبه  فيظر يِهاتسومومو با انگشتها يآن اتاق و در حال تماشا يكف چوب ينشسته رو. زد و او را كشت چارهيبه پشه ب

 .او گرفت و شروع به شمارش كرد زا د،مادريكش رونيآن را ب يوقت.نداشتم يحيتوض چيشالم ه ريپول نقد ز يبرا. است دهيتن ميافتاده ام كه او برا يتار

 ».يبپرداز نهاياز ا شيب يليخ ديعوضش با ديخر يخصوص كه برا ،بهيفروخت يارزان نيزمرد را به ا ي نهياز حماقتت بود كه سنجاق س نيا«:من گفت به

 :ديخوابش گذاشت و از هاتسومومو پرس راهنيپ قهيرا در  پول

 »؟يآورده بود ايرا به اوك يدوست مرد امشب«

 »،مادر؟ ديفكر افتاد نيچطور شد كه به ا« پاسخ تأمل نكرد، يسؤال جا خورد،اما برا نياز ا هاتسومومو

 ».ريرا بگ شيدستها«:مادر به خاله گفتبر قرار شد، و بعد  يمكث
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نكرد،نگاه سردش را  يكند،ول ياو را كنار زد،فكر كردم هاتسومومو مقاومت م يمونويدو دست هاتسومومو را از پشت گرفت و نگه داشت ، مادر لبه ك خاله

به عقب برد و  تبعد دس. و بو كرد ديشتها را به هم مالنشست و انگ. بود سيآورد، انگشتش خ رونيلباسش برد و بعد ب ريمادر دست به ز. به من انداخت

 .گذاشت يباق يسيبر صورت او نواخت، و خط خ يا دهيكش

 هشتم فصل

، مستخدمه ها  ايدوست مرد هاتسومومو در اوك رفتنيبود،مادر دستور داده بود به خاطر پذ نيتنها هاتسومومو نبود كه از دست من خشمگ نيآن روز ا يفردا

 نياز ا شيب دميزدد يرا از كاسه شان م شانيكنم اگر واقعاً شخصاً و با دست خودم غذا يفكر نم.محروم شوند يدود يشش هفته از خوردن ماه يبرا يهمگ

به من چپ همه  نكهياز ا م،يرا بگو تيواقع دياما اگر بخواه. افتاد هياز دستور مادر با خبر شد به گر ي،وقتييشدند ، و كدو حلوا يم نياز دست من خشمگ

بودم و نه  دهيكه تا به حال نه آن را د قرضم،به  نهيسنجاق س يطور به خاطر افزودن بها نيناراحت نبودم ، هم ديكن يكردند آن اندازه كه فكر م يچپ نگاه م

 .به آن دست زده بودم

خاطر هاتسومومو  تيبود كه اگر سبب جلب رضا يراض ناًيقيه باشم، گرچه ك دهيرا دزد ياوب ي نهيكنم كه مادر واقعاً باور داشت كه من سنجاق س ينم تصور

. كرد دييز آن را تأين وكويخارج شده ام، چون  اياجازه از اوك يشك نداشت كه ب كي نياو بخرد ، اما در ا ياوب يسنجاق نو برا كيشود،به حساب من  يم

 نكيام را از دست داده ام، ا يزندگ ييبروم، احساس كردم كه گو رونينتوانم ب خانه تمام مدت قفل بماند كه من يمادر دستور داده در ورود دميشن يوقت

 يخانه در دست خاله بود كه حت ديفرار كنم؟ تنها كل ايتوانستم از اوك يچگونه م

اين . دو حلوايي سپرده شدخواب هم آن را به گردن مي آويخت و به عنوان نداشتن لياقت، وظيفه ي نشستن پشت در در شبها از من گرفته شد و به ك وقت

 .بر عهده ي او بود كه شبها وقتي هانسومومو به خانه باز مي گشت خاله را براي باز كردن در بيدار كند

وكيا اما تا تاريخي به ديري دوشنبه، روز قبل از قرار با سانسو، به هيچ نقشه اي براي فرار از ا. رو دشكم روي شكم دراز مي كشيدم و نقشه مي ريختم شبها

كهنه به رويشان مي  چوبهااز شدت نوميدي نيروي انجام دادن وظايفم را نداشتم، و مستخدم ها سرزنشم مي كرد كه چرا به جاي برق انداختن . نرسيده بودم

ردن به كندن علفهاي كشم، يا چرا به جاي جاروي راهرو آن را به دنبال خود مي كشم دوشنبه بعداز ظهر مدتي روي سنگچين حياط نشستم و با تظاهر ك

تلفن نشسته بود و آن وقت بود كه اتفاق  اربعد، يكي از مستخدمه ها وظيفه ي شستن كف اتاقشان را به من محول كرد، يوكو كن. هرزه در اين باره فكر كردم

 .د، به طرف گوشه اي در عقب اتاق به راه افتادولي آب آن به جاي اين كه مسير در جهت در را طي كن. كهنه ي پر آبي را روي زمين فشار دادم. عجيبي افتاد

 ».نگاه كن يوكو، آب سرباال مي رود«:گفتم

آنچنان به حيرت در آمدم كه آب بيشتري ريختم و به تماشاي دوباره به عقب رفتنش ايستادم و . به نظرم سرباال رسيده بود. در واقع سرباال نمي رفت البته

پاگرد آنجا از نردبان باال مي  درويم چطور اين اتفاق افتاد، اما تصور خودم را ديدم كه از پله ها به طبقه ي دوم مي روم، راستش، دقيقاً نمي توانم بگ... سپس

 .روم، از دريچه ي سقفي رد مي شوم و به كنار تانكر بزرگ مخزن آب در پشت بام مي رسم

. وش كردم، و وقتي در كنار به صدا در آمد، چيزي نمانده بود فريادي از دانستن سر دهماز اين فكر چنان به حيرت افتادم كه به كلي خودم را فرام! بام پشت
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 .خودم را به ساتسو برسانم ستمخيلي مطمئن نبودم كه وقتي به پشت بام برسم چه خواهم كرد، اما اگر موفق مي شدم از آنجا راهي به پايين پيدا كنم، مي توان

*** 

اگر كشي تماشايم مي كرد فكر مي كرد لحظه اي نگذشته . يازه به بستر رفتم، و مثل كيسه اي برنج روي دشك افتادمشب آن روزبا نمايشي از خم فردا

 .خواب هستم، اما در واقع بيدارتر از هميشه بودم

 يرا به خود م يبيدهانش حالت عج ايكرد،  يم هيافتاد و گر يم نييچشمش پا ريز ي سهيخواد گرفت احتماالً ك يا افهيبه خانه مان فكر كردم و چه ق مدتها

 .بود چشم از اشك پر كند ياو كاف يدوباره  دنيبه د دنيشيبه همان گونه زنده تصور كنم، اند زياجاره ندادم كه مادرم را ن. گرفت كه لبخندش بود

مادربزرگ كه شبها قبل از  يرا اشغال كردو به صدادر انتظار هاتسومومو پستش  يياتادند، و كدو حلوا شانيدشك ها يكنار من رو زيمستخدم ها ن سرانجام

بود و لباس خواب  ستادهيكردم كه كنار دشكش ا شيباز اتاق تماشا يدرِ اندك يسپس از ال. خواند گوش دادم يرام) بودا يخطابه ها:(sutrasخواب سوترا 

 يزده  رونيتنها پوست دانه ب. بودم دهياو راند يچون تاكنون برهنه  وحشت كردم، دميافتاد، از آنچه د يم نييشانه اش پا يلباس از رو يوقت. ديپوش يم

كرد، به  يبرداشته بود،باز م زيم يوخوابش را، كه ازر راهنيپ يكورمال تا يوقت.چروك اتاده انداخت يكپه پارچه  كي اديمرا به  كلشيگردنش نبود، ه

 ياو را نگاه م شتريزده اش كه مثل انگشتانه بود هرچه ب رونيب ي نهينوك س يبود،حت انزيآو زشيهمه چ ديرس يم زيبه نظرم رقت رقّت انگ بيعج يگونه ا

باشد ـ كه احتماالً او را در  زياز پدر و مادرش در ست يارسالخورده اش با افك ييبانو يدر ذهن غبار گرفته  يستيان احساس را داشتم كه با شتريكردم، ب

تا كنون . را از دست داده وبود يخواهر زيچه بسا او ن. بودم زيبا پدر و مادر خودم در ست شهياند نيور كه من با همفروخته بودندـ همانط يبه بردگ يخردسال

بدجنس بود و  يرزنيتفاوت نداشت كه او پ. اش را مثل من آغاز كرده است ياو هم زندگ ديفكر كردم كه شا نيبه ا. بودم دهيشينديگونه به مادربزرگ ن نيا

در كنار بركه  يبوته خار يمرا رو يپسر دويورويدر  يآورم كه روز يم اديآورد؟ به يغلط آدم را بدجنس بار نم يزندگ ايآ. چك مبارزه جوكو يمن دختر

زه خشم اندا نيتواند تا ا يم قهياگر تحمل درد در دروسه دق. رميتوانستم درخت را گاز بگ يبودم كه م نيمگبا زحمت از جا بلند شدم چنان خش يانداختوقت

 .شود يم دهيباران سائ ريتحمل سالها از آن چه خواهد كرد؟ سنگ هم ز زد،يانسان را برانگ

 يمانند مادربزرگ بارم يزنيمن هم پ ديبدون ترد. افتادم يدر انتظارم بود به وحشت م ونيكه احتماالً در گ يمصمم به فرار نبودم به طور قطع از كر زجر اگر

دانستم كه چگونه خود را به پشت بام  يتاكنون م. دادم يم نيخواهم سپرد، به خود تسك يبه فراموش زيرا ن ونيگ يخاطره  يردا حتفكر كه ف نيآمدم اما با ا

مت اگر سال يحت. نداشتم يچاره ا يكينداشتم، جز استفاده از فرصت تار ينانياطم كي چيبروم راستش، از ه ابانيدانستم از آنجا چگونه به خ ياما نم. برسانم

سراسر مبارزه بود، اما  ونيدر گ يهر چند كه زندگ بودتازه شروع مشكالتم  ابانيبه خ دنيدادم رس يكار را انجام م نيو بدون صدمه رساندن به خودم ا

را دارم ــ اما ساتو در  كار نيواقعاً قدرت انجام دادن ا ايآ دميپرس يماندم، از خودم م يدشكم باق يرو شانيمدت پر يبرا! مطمئناً خودم را نجات دهم 

 .بكند ديدانست چه با ياو م. اتنظار بود

كه نه  ندازميب ييچشم به كدو حلوا رياز ز يكه نگاه نيا يبه خُرخُر افتاده بودند برا زيمستخدمه ها ن.گذشت تا مادربزرگ در اتاقش آرام گرفت يمدت

نقشه ام به . ستاما به نظرم آمد كه خواب آلود ا. دميد يزنم، صورتش را خوب نم يم تظاهر كردم كه دارم غلت. نشسته بود نيزم يچندان دور از من رو
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 يممكن بود هر لحظه هاتسومومو باز گردد تا آنجا كه م ،يحساب ساعت از دستم در رفته بود، وانگه گريبود كه صبر كنم او خوابش ببرد، اما د نيا يطور كل

تا شده در  يردا نباش يبرا دميند يزيچ ياما از كس. گردم يو باز م روميم ييمتوجه شود به دستشو ياگر كسنشستم،كر كردم  ميتوانستم بدون صدا در جا

كه مشغول حرف زدن با تلفن نبود و  نيجز ا. نم يرا بررس يزيتوانستم چ يكرد، و در سكوت نم يكنار بسترم قرار داشتم و گوش دادم او معموالً خُر خُر نم

هر چه . رفت يدر سكوت كامل فرو نم چگاهياتاقش ه. كرد يداشت، درواقع به خاطر سگ كوچكش تاكو، كه در خواب خس خس من گريد ييسرو صدا اي

كه خودم را  يتا زمان »وايـ  يش وايـ  يش«:كند ينامم را ادا م يخس خس او چنان است كه انگار كس يكه صدا ديرس يبه نظرم م شتريدادم ب يگوش م شتريب

بود  دارياگر ب. ندازميبه داخل اتاقش ب يگذفتم در را بكشم و نگاه ميتصمپس . را نداشتم ايفرار از اوك يكردم كه مادربزرگ خواب است آمادگ ينم يراض

ا باز ر يدر كشو يال يوقت نيگذاشت، بنابرا يرا روشن م زيم يمثل مادربزرگ وقت خواب چراغ رو زيكند مادر ن يم ميصدا يگفتم كه فكر كردم كس يم

 نيياش باال و پا نهيبود و س دهيخواب شيپا يبود تاكوال رونيمالفه ب ريكه از ز نميرا بب شيپا يخشك شده  يبه داخل انداختم، توانستم پاشنه  يكردم و نگاه

 .اسم من بود هيكرد كه آنقدر شب يرا م يرفت و خس خس يم

فكر نبودم كه بدون كفش فرار كنم، كه  يجفت كفش كم داشتم ـــ و ابداً به ا كياكنون قط . باال عوض كردم يطبقه  يرا بستم و لباسم را در سرسرا در

جفت از  كيزانو نزده بود،  يجلو راهرو ورود ييكرده بودم اگر كدو حلوا رييطرف چقدر تغ نيبه شما باشد كه از تابستان به ا نيا ينشان دهنده  ديشا

 يچوب يكفش ها

و  كيها از جنس پالست ييدمپا نيا. باال را پا كنم يمخصوص مستراح طبقه  ييجفت دمپا كياما مجبور شدم . داشتم يرا بر م يعبور از راهرو خاك يبرا

بودند، اما چاره  زرگب يليهم خ ميپا يخراب تر شدن اوضاع، برا يدارند، و برا يانگشت يبند ال كينگه داشتن پا فقط  ياز آنها كه برا. بودند متيارزان ق

 .نداشتم يا

. شدم يروانيگُرده ش يدر دو سو ميتانكر آب گذاشتم و عازم رفتن به باال و انداختن دو پا ريپشت بام را كه پشت سرم بستم، لباس خوابم را ز ي چهيدر

نداشتم، به نظرم  دنيترس يردن روتلف ك ياما وقت برا. ديرس يم نييدور از پا يبه نظر با فاصله ا ابانيدر خ نيعابر يصدا دم،يترس يكه اصالً نم ميگو ينم

 ميرا در دستم گرفتم كه از پا ييدرآورند، دمپا رونيب چهيمن سر از در يخاله، به جستجو ايمادر  اياز مستخدمه ها،  يكيكه ممكن است هر لحظه،  ديرس يم

بودند كه  ميآنقدر ضخ يروانيش يسفالها. پنداشتم يت كه متند تند به جلو رفتم، كه آشكار شد دشوارتر از آن اس يروانيش يگرده  يو نشسته بر رو فتدين

 يم شانيآرام از رو يبا قدمها نكهيدادند، مگر ا يخوردند و صدا م يگذاشتم به هم م يقدم م شانيرو نيشدند، و اگر سنگ يدر نقطه اتصال به هم مثل پله م

 .انداخت يم نياطراف طن يها يروانيدر ش ييهر صدا. گذشتم

رفتم و  نييپا. قدم كوتاه تر بود كيما  يروانياز ش هيهمسا يروانيش دميرس شيخودمان رد شدم و به آن سو ياياوك يروانيتا از ش ديطول كش هقيدق نيچند

مرتفع تر و  يروانيش. دميد يم اهيس يپرده  كيمهتاب، همه جا را تنها  ييكنم، اما با وجود روشنا دايپ ابانيرفتن به خ يبرا يكه راه ستادميا يلحظه ا

باشد، و اندك اندك ترس وجودم را فرا  نيبعد بهتر از ا يروانينداشتم كه وضع ش زين ينانيو اطم. از آن بود كه دست به خطر سر خوردن بزنم رتريسراز

اگر . دميرا د ياطيانداختم و ح نييبه پا يك سو نگاهيآن گاه از  دم،يكوچه رس يبه انتها باًيگُرده به آن گُرده رفتن ادامه دادم تا تقر نياما به از ا. گرفت
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سقف حمام، راحت  ياز رو. حمام باشد يستيبرسم كه فكر كردم احتماالً با يسطح يبخورم و به رو زيتوانستم دور آن ل يرساندم، م يخودم را به ناودان م

 .بپرم اطيتوانستم به داخل ح يم

با هر . بودند ايكوچه اوك نيبود، تمام خانه ها ا ايوجود نداشت كه آنجا هم اوك يديترد. بردم يلذت نم گريد يكس يخانه  اطيفكر افتادن در وسط ح از

قفل بود، آن وقت  ام يايمثل در اوك زيآن ن يو اگر درِ جلو. گرفت يخانه بود و جلو مرا در حال فرار م يشايپشت در جلو منتظر بازگشت گ يكس ياحتمال

 .بودم دهياست كه د ييها يروانيش هيامن تر از بق ميرفتن آن برا نييپا ريمس دميشيكردم؟ اما اند يچه م

آمد  يم ابانيخنده و حرف بود كه از خ يصدا دميشن يكه م يزيتنها چ. گوش دادم نييپا اطياز ح يهر نشانه ا يگُرده نشستم و به سر و صدا يرو يمدت

اگر . فتميخودمان از فرارم باخبر شود راه ب يايدر اوك يكس نكهير كردم بهتر است قبل از ابپرم چه در انتظارم خواهد بود، اما فك اطيدانستم كه به ح ينم

 يم ييزدم و دوان دوان خودم را به همان جا يبودم دور م ستادهيكه ا يگُرده ا يزنم، رو يام م ندهيبه آ يكار چه صدمه ا نياطالع داشتم كه با ا يذره ا يحت

 .دعوت شده ام زيانگ جانيه ييماجراجو كيبه  دمكر يبچه بودم و فكر م. به سرم خواهد آمد ييدانستم كه چه بال يكجا ماما از . رساندم كه آمده بودم

از آن  شيب بشيوحشت زده متوجه شدم كه ش. بودم كه به زحمت به گُرده اش بند بود زانيآو ييروانيش يبيبعد در سراش يبه آن سو انداختم، و لحظه ا پا

بند كنم،  يروانيرا به گُرده ش گرميتوانستم دست د يدست، نم كيدر  ييها ييخواستم خودم را باال بكشم، اما نتوانستم، با دمپا. كردم يماست كه تصور 

اگر دستم  ديرس يتوانستم خودم را باال بكشم، و به نظر م يراه نم چيكرده ام، به ه يچه كار دميدر آن لحظه بود كه فهم. رميتوانستم با مچ آن را بگ يفقط م

گُرده خود را  رم،يبه كندن از گرده بگ ميتصم كهاز آن  شياما پ د،يافكار با سرعت در ذهنم چرخ نيا. خورم يسر م يبيسراش يرا ول كنم، بدون كنترل رو

از  يكيبه  مياما پا. اش متوقف شوم يرونيب يبه لبه  دهيبودم كه نرس دواريسر خوردم، ام يروانيش يابتدا آرام تر از آن كه انتظار داشتم رو. خالص كرد

 يصدا. رفت نيياز دستم افتاد و پا ييدمپا ياز لنگه ها يكيبعد . و تكه تكه شد دهافتا اطيكرد كه از جا كنده شده و با سر و صدا سر خورد و به ح ريسفالها گ

 يام كه مگش چنان محكم رو دهيبارها د. آمد يم اطيبه ح ياز گذر چوب كه ييقدمها يصدا _ديبدتر به گوشم رس ييو بعد صدا دم،يشن اطيافتادنش را در ح

 يصدا يندارم، اما وقت ياطالع چيوزن، ه يسبك اياست  شيپا يحال به خاطر چسبناك. است ستادهيا افص نيزم يكه انگار رو ستديا يبه سقف م اي واريد

 ريدر غ. كردم يم دايپ دياالن هم با نيبچسبم، و هم يروانيكنم كه مثل مگس به ش دايپ يگرفتم به هر شكل راه ميتصم دم،يشن نييرا از پا يكس يقدمها

 نيو به عنوان آخر. فرو كنم يروانيرا به ش ميپا، بعد بازو و بعد زانوها يكردم ابتدا انگشت ها يسع. شدم يم نيزم شنق اطيلحظه بعد كف ح كي نصورتيا

به سفال  ميبا چسباندن كف دستها دميدر دستم را پرت كردم و كوش ييدمپا گريد يلنگه  _مرتكب شدم را  نشانياحمقانه تر صال،يحركت از شدت است

كم شدن از سرعت سر خوردن ، با گذاشتن دستم بر سفال  يعرق بوده باشند، چون به جا سيخ ميكه دستها يستيبا. رميبگ راجلو سقوطم  يروانيش

 .قرار ندارد ميپا ريز يروانيش گريد دميو ناگهان د دم،يدنم را شنسر خور يصدا. بر شتاب آن افزودم يروانيش

را  يزن. در ذهنم شكل ببخشم يروشن به فكر يكردم كه به گونه ا دايو هوا وقت پ نيزم انيم. و ترسناك بود يخال يتنها سكوت دم،ينشن يزيچ يا لحظه

كه از آسمان بر  نديب يمرا م يبرد و وقت يبعد نگاه به باال م ند،يب يو سفال خرده شده را ماندازد  يم نييگذارد، نگاه به پا يم اطيكردم كه قدم به ح ريتصو

دستم را  يستيحفظ سرم با يكردم كه برا يافتادم احساس م نيزم يو با پهلو رو دميدر حال سقوط چرخ. نبود كه افتاد ياتفاق نيافتم، اما البته ا يسرش م
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كه من از باال پرت شدم  يدر لحظه ا ايآ ايستاده بود، يدانم كه زن كجا ا يخوردم كه خودم هم ماندم نم نيبه زم نينان سنگچ ن،ياما با وجود ا اورم،يباال ب

از آسمان ! خدا جون« :كه گفت دميافتاده بودم شن نيزم يمبهوت رو يباشد، چون وقت دهيافتادن مرا د ديبود، به هر حال، با دهيرس اطيهنوز قدمش به ح

 »!بارد يچولو مدختر كو

شدم كه  ياندك اندك متوجه دو زن. كرد يدرد م نيطرف بدنم از باال تا پائ كيخواستم از جا بپرم و فرار كنم، اما قادر به انجام دادن آن نبودم،  يم راستش،

 يخزه بلند كردند و رو ياز رو اگفتند و مر يزيچخودشان  نيب. ديگو يكه چه م دميفهم ينم يكرد، ول يرا تكرار م ياز آنها حرف يكيكنارم زانو زده بودند، 

 .دارم اديرا به  شانيقسمت از گفتگو كيتنها . نشاندند يگذرگاه چوب

 ».افتاد يروانيمن كه به شما گفتم خانم، از ش «

تكه تكه  يافتاد يكه وقت يوردشانس آ! يچه كار خطرناك ؟يشنو يرا م ميمستراح باال؟ صدا يبه دستش داشت؟ دختر كوچولو، رفته بود ييچرا دمپا «

 »!ينشد

 ».دينگاه كن شيشنود خانم، به چشمها يرا نم تانيصدا «

 »!بگو، دختر كوچولو يزيچ.شنود يكه م البته«

 .ديد يدر انتظارم بود، و مرا نم زايناميتوانستم به ساتسو فكر كنم كه كنار تئاتر م يفقط م م،يبگو يزيتوانستم چ ينم

*** 

. كنم يم يافتاده بودم، مستخدمه به كوچه فرستاده شد كه در خانه ها را بزند و بفهمد من كجا زندگ نيزم يله شده و در حالت شوك روكه مچا يحال در

 .بر صورتم نواخته شد يا دهيكه ناگهان از جا كنده شدم و كش دم،يمال يرا م ميكردم و از درد بازو يم هياشك گر زشيبدون ر

 يايبه اوك. به راه افتاد ابانيو جلو جلو در خ ديكش رونيب ايبود، مرا از آن اوك ستادهيا ميروبه رو نيخاله خشمگ» !احمق يره احمق، دخت« : گفت ييصدا

 .بر صورتم نواخت گريد يا دهيچسباند و كش يمرا به در چوب م،يديخودمان كه رس

كار را  نيبدتر...  يرا خراب كرد زيكار همه چ نيشود ؟ حاال، با ا يچه م يدفكر كرده بو« .توانستم پاسخش را بدهم ينم »؟يچه كرده ا يدان يم« :گفت

 »!احمق ياحمق، دختره !  يكرد

كردم، چون  يم هيبا تمام توانم گر نكيانداخت، ا نيشكم بر زم يو رو ديكش اطيمرا به ح. شود نياندازه خشمگ نيتا ا يكه خاله روز ديگنج يتصورم نم به

و بعد به جانم  نم،كه درد تركه را خوب احساس ك ختير ميآب رو يقبل با اكراه كتكم نزد، سطل يبار خاله مثل دفعه  نياما ا. شددانستم چه خواهد  يم

حاال « :گفت اديانداخت و مرا به پشت چرخاند، با فر نيزم يرساند، تركه را رو انيكتك زدنم را كه به پا. آمد ينفسم در نم گريافتاد و آن قدر كتكم زد كه د

 .گريد يو نه از دست كس ديآ يبر م يكارنه از دست من  گريحاال د!  يشد، به تو اخطار كردم كه دور فرار را خط بكش ينخواه شايوقت گ چيه گريد

كرده  يكوتاهزد كه چرا در مراقبت از من  يرا كتك م ييمادربزرگ داشت كدو حلوا. بلند شد يبدتر يفاصله صدا يچه گفت، چون با اندك دمينشن گريد

 .است
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*** 

گچ گرفته به  يبا بازو يوقت. برد يگيدر همسا يآمد و مرا به درمانگاه يروز بعد دكتر. را شكسته ام ميبازو اطيشد كه هنگام افتادن بر پهلو در آن ح معلوم

 كيبه من نگاه كرد، با  رهينشست و خ يضار كرد مدتدرد داشتم، اما مادر بالفاصله مرا به اتاقش اح اديهنوز ز. عصر بود رگاهيباز گردانده شدم د اياوك

 .چپقش را در دهان نگه داشته بود گريكرد و با دست د يدست سگش تاكو را نوازش م

 »تا به حال چقدر خرجت كرده ام؟ يدان يم« :به حرف آمد باالخره

 ».ديخرج كرده ا مياز ارزشم برا شيكه ب نستياما منظورتان ا. خانم ر،يخ« :دادم پاسخ

به . نداشت تياهم ميبرا يام بزند، اما ذره ا دهيفكر كردم ممكن است مادر به خاطر آن كش قت،يدر حق. پاسخ دادن بود يبرا يكه راه مؤدبانه ا ميگو ينم

 .كرد فهسر خنده اش بيو به روش عج ديسائ يمادر دندانها را به هم م. درست نخواهد بود ايدر دن زيچ چيوقت ه چيه گريكه د ديرس ينظرم م

 ».منفعتت در چه است ياما نهĤنقدر باهوش كه بدان يبود كه باهوش نيراستش، برداشت من ا ست،يپِن هم ن ميارزش تو به اندازه ن! يدرست گفت« :گفت

و  ،يرا خراب كرد ييمونويكو  يبعد رفت. تو پرداختم يبود كه برا يدادم، پول تيهفتاد و پنج پِن برا« :به پك زدن به چپقش ادامه داد، بعد گفت يمدت

غذا و درس هم داشته  جعالوه بر آن خر. شود ياضافه م تيها يبه بده زيخرج معالجه ات ن نيبنابر ا ،يرا شكسته ا تيو حاال بازو ،يرا دزد يا نهيسنجاق س

 يهنوز قرضش را به من نداده، و حاال م سيخانم رئ نيا. كه خواهربزرگت فرار كرده دميشو شن _اگاوايدر م و،يتاتسو سيو امروز صبح هم از خانم رئ ،يا

به  يپس بده يبتوان ياز آنچه كه روز شيب نهم دارد؟ تاكنو يكنم، اما مگر تفاوت ياضافه م تيها يآن را هم به بدهكار! دادن هم ندارد اليخ گريد ديگو

 ».يمن بدهكار شده ا

 .توانستم ياو خوشحال باشم، اما نم يخواست كه برا يدلم م. بودم، و اكنون پاسخم را گرفتم امروز تمام مدت به آن فكر كرده. ساتسو فرار كرده بود پس

كه دست به فرار زده  يدختر ياما برا. يآمد ياز آب در م يموفق يشاي، البته اگر گ يآن را پس بده يتوان يم ييشايكردم بعد از پانزده سال گ يتصور م «

 ».كند ينم يرگذا هيسن هم سرما كي يحت ياست كس

پوزش  نيبا من حرف زده بود، اما بعد از ا ييبدهم، لذا به مادر گفتم كه متأسفم، تا آن هنگام با خوشرو ديبا يچه پاسخ نهاينبودم كه به هر كدام ا مطمئن

 .حمله دارد اليكه خ ديرس يوانيبه چشمم مثل ح _گمانم از شدت خشم  _گذاشت و فكش را جلو داد زيم يام، چپقش را رو يخواه

 ياگر م! يهست ونيكلفت در سرتاسر گ نيتر متياحتماالً حاال تو گرانق. كردم يگذار هيسرما تيقدر پول رو نيمن احمق بودم كه ندانسته ا ؟يمتأسف «

 ».كردم يتكه تكه ات م دياز قرضت را برگردانم، بدان، بدون ترد يميتوانستم استخوانت را بفروشم و ن

از احساسم را بروز ندادم،  يزياما چ د،يلرز يآمدم لبم م يم رونياز اتاقش كه ب. داد از اتاقش بروم، و دوباره چپق را به دهان گذاشت حرف، دستور نيا با

به چشم او  بود و با دقت ستادهياو بود، و خاله، دستمال در دست، جلو هاتسومومو ا ييبِكو در انتظار بستن او يآقا. بود ستادهيچون هاتسومومو در پاگرد ا

 .كرد ينگاه م

 ».يكن شيو از اول آرا يبكش هيدست از گر ديتوانم بكنم، با ينم يخُب، همه اش پاك شده، كار« :گفت خاله
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گرفت  ينم ياز و يسراغ گريراه دهند، او هم د ايقدغن شده بود كه دوست مردش را به اوك نكيا. كند يم هيچه گر يدانستم كه هاتسومومو برا يم خوب

كه چشمش  ناز آ شيخواست پ يدلم م. داند يمشكالت م نيا يصبح مطلع شده بودم و مطمئن بودم كه هاتسومومو مرا مسبب همه  روزيد انيجر نياز ا ...

 يخواست بروم، اما نم يالبته كه دلم نم. بروم شيو با آن اشاره كرد كه به سو ديدستمال را از دست خاله قاپ. شده بود ريبروم، اما د نيياز پله پا فتديبه من ب

 .خالف آن انجام دهم يتوانستم كار

 ».را درست كن شتيكار نداشته باش برو به اتاقت و آرا ويبه ش« :گفت خاله

 .و در را بست ديپاسخ او را نداد، مرا به اتاقش كش هاتسومومو

 ايخوشحال باشم  ديدانم با ينم! يفرار خودت زحمت مرا كم كرد نياكنم، اما با  اهيتوانم روزگارت را س يروزها وقت صرف كردم كه بدانم چطور م« :گفت

 ».كار را خودم بكنم نيخواست ا يدلم م. نه

كار كتكم بزند، اما فقط تا راهرو  نيا يتوانست برا يم. كه پاسخ نداده خارج شوم دميرا كش ييكردم و در كشو ميشدم، به هاتسومومو تعظ يادب يبه ب مجبور

 كينگذشته سر و ته  يزيهنوز چ! يبهتر است چند كلمه با خاله حرف بزن ست،يعمر كلفت بودن چ كي يمعنا يبدان يخواه ياگر م« :و گفتبه دنبالم آمد 

 »!يمثل خاله، شكل مردها هم بشو يروز ديشا ت،ياو لگن خاصره اش شكسته، تو بازو. ديكرباس شده ا

 ».نشان بده مشهورت را تيبگو، هاتسومومو بگو، جذاب« :گفت خاله

**** 

مطمئنم كه پسر . شناختم يبه نام نوبورو را در دهكده مان م يفكر نكرده بودم، پسر ويبار به توك كياز  شيب ديشش ساله بودم، و شا ايپنج  يبچه ا يوقت

 كياز خواندن  شيب يد، بچه ها توجهز يحرف م يوقت. او را دوست نداشت يخاطر بود كه كس نيداد، و فكر كنم به هم يبد م يبو شهيبود، اما هم يخوب

او  يبرا يكه زندگ دميبعد از فرار ناموفقم، تازه فهم يدر ماهها. كرد يم هينشست و گر يم چارهيدادند، و نوبورو ب يغور غور قورباغه به او نشان نم ايپرنده 

بود كه انگار دود چپقش  يمادر از روز اول رفتارش به گونه ا _بدهد يكه بخواهد دستور نيزد مگر ا يبا من حرف نم يكس گريچه بوده است، چون االن د

 .گرفته بودند شيهمان رفتار را در پ زيحاال تمام مستخدمه ها و آشپز و مادربزرگ ن يول. داشت يهستم، افكار مهم تر

از  دميكش يشكم دراز م يرو يشبها، وقت شتريب .كردم كه به سر ساتسو و پدر و مادرم چه آمده است يفكر م نيآن زمستان سرد و تلخ، به ا يدرازا در

 يبرا. مكرد ياحساس م يبزرگ و خال يدر درونم حفره ا ست،ياز آدم ن يو خال ميعظ ييجز سرسرا ايدن ييكردم، و گو يم يمارياحساس ب يشدت نگران

شناختم كه  يخوب م يكاف يآن را به اندازه . زنم يمقدم  دويبورو جيكردم كه دارم در راه كنار خل يگذاشتم و مجسم م يخاطر چشم بر هم م نيتسك

 يبه طرف خانه  ودر ذهنم دست در دست ساتس. واقعاً با ساتسو فرار كرده ام و باز در زادگاهم هستم ييبتوانم خودم را چنان زنده مجسم كنم كه گو

 نيدر ا. ميدوباره با پدر و مادرمان هست گريد يستم تا لحظاتدان يم _گاه دستش را در دست نگرفته بودم  چيگرچه قبالً ه _دميدو يمان م يشنگول

كه  نجايبعد، به ا. داد يم نميتسك ريسگذر از آن م ل،يوحشت داشت، و بهر دل نمياز آنچه ممكن بود در آنجا بب ديشا دم،يرس يگاه به خانه نم چيه هايالبافيخ

 يلحظه بو كيو در  دم،يشن يرا م يوب خارج كردن باد شكم مادربزرگ همراه با ناله انامطل يصدا ايدر كنارم،  يسرفه مستخدمه ا يصدا م،يديرس يم
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 .ماندم يام در همان جا كه شروع كرده بودم م ييتنهاشد و با خودم و  يدشكم م يمالفه  گريبار د كي ميپا ريخاك گذر ز يشد، زِبر يمحو م ايدر يهوا

**** 

 يها يبه خاطر مهمان. زند يحرف نم يگريد زياز گذشته از آن از چ يكس ديرس ياما به شكوفه نشستند، به نظر مم يپارك مار السيكه آمد، درختان گ بهار

 نياز ا گريد. مكرد يم ياو در بعد از ظهرها حسود يپر سروصدا يآماده شدنها يبه تماشا. از معمول گرفتار بود شيجشن شكوفه ها هاتسومومو روزها ب

از خانواده ام  يخبر اي يممكن است به نوع ايبه نجاتم آمده  انهيكه مخف نميب يسرم م يو ساتسو را باال ميگشا يز خواب مچشم ا يشب مهيكه ن ديام

را  يآمدم بسته ا يكه م نييپا د،ببرن كين كيشدند كه مادربزرگ را به پ يكه مادر و خاله آماده م يسپس صبح روز. بشنوم، دست برداشته بودم دويازبورو

دانستم كه مربوط به  يم. دو ال به دورش داشت يشده بود و نخ دهيچيپ يميكه در لفاف ضخ ميبازو يبود به بلند يجعبه ا. دميجلو د يورود يرادر سرس

 :نوشته بود. را بخوانم شيبا حروف درشت نوشته شده بر رو يسراغش رفتم تا نام و نشان نديدور برم نبود كه بب ياما چون كس ست،يمن ن

 ويش توساكامو

 كاپوكو ناين توسط

 شو _ناگايتوم ونيگ

 وتوياداره پست ك وتو،يك شهر

 يمهر پستخانه، به نام آقا ريآدرس فرستنده، ز. بزرگ شده بود يو مطمئنم كه چشمم چون نعلبك ستادم،يدهان ا يدست رو يافتادم كه مدت رتيبه ح چنان

 دواريغل و غش ام يمن ب ابرسد، ام يمعن يبه نظر شما ب ديشا... آن  يتاناكا بر رو ينام آقا دنيا دمحموله نداشتم، ام ياز محتوا ياطالع يچيه. تاناكا بود

بسته  چيتوانم تصور كنم ه ينم. آزادم كند ايفرستاده كه از اوك ميبرا زيچ نكيبرده، و ا يمكان هولناك پ نياو به اشتباهش در فرستادن من به ا ديبودم شا

بسته باز شود، به  نيا يباور بودم كه وقت نيبر ا قاًيعم لاما در د. دغدغه را در تصورم داشتم نيهمان موقع هم ا يبرهاند، حت يبردگ را از يبتواند دختر يا

 .خواهد كرد رييتغ شهيهم يام برا يزندگ ينوع

خواست خودم آن را باز  يدلم م. كه نام مرا بر خود داشت نيآمد و مرا از بسته كنار زد، با وجود ا نييچه بكنم، خاله از پله پا دياز آن كه بفهمم كه با شيپ

سفت شده  يريگيبا نخ ماه شقرار داشت كه سر يا سهيآن ك يال. را باز كرد ميو كاغذ ضخ ديآوردند و نخ را با آن بر شيبرا ييكنم، اما خاله گفت چاقو

از فكر آنچه كه . آورد رونيب اهيس يچوب يرا باز كرد و جعبه ا سهياكت را كند و در كخاله پ. بود كه نام مرا بر خود داشت دهيچسب يپاكت سهيبه گوشه ك. بود

 يلوحه ها ديكرباس سف يچون ال. شده ام نيسنگ كردمخاله درش را باز كرد، بالفاصله احساس  يآمدم، اما وقت جانيبه ه نميجعبه بب نيممكن بود در ا

 يبودم و از لوحه ها دهيبود كه تا به حال ند يدو لوحه ا انشانيدر م. شنگولمان قرار داشت ياب خانه محر يطاقچه  يرو يكوچك مردگانمان بود كه زمان

فكر كه چرا  نياز ا يحت. توانستم بخوانم ينوشته شده بود كه نم شانيرو يبر خود داشتند، حروف ييبودا ينا آشنا يو اسام دنديرس يتازه تربه نظر م يقبل

 .دميترس يفرستاده است م ميرارا ب نهايتاناكا ا يآقا

ماندم ، وجودم  يباق ميدر جا يطوالن يمدت. آورد تا بخواند رونيگداشت ، و نامه را از پاكت ب نيزم يشده در داخلش رو دهيچ يجعبه را با لوح ها خاله
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زدم ،  يكه زانو م زيبرد ، پشت م ييرايبه اتاق پذ را گرفت و مرا ميو بازو ديكش يسرانجام خاله آه. كردم فكر كنم يجرأت نم يسراسر ترس شده بود، حت

 ديام يتاناكا نشانه ا يچه بسا فرستادن لوح ها توسط آقا. وحشتناك به ذهنم بود دنافكارياز رس يريجلوگ ياز فشار برا ديشا دند،يملرزي ميپا يرو ميدستها

و الواح را جلو آن  ميبخر يهم محراب تازه ا با ميتوانست ينقل مكان كنند و م وتويخواستند به ك يرفت كه خانواده ام م ياحتمال م نيا ايآ. بخش بود 

 .ديخاله افكارم را بر. آمد  يمن بفرستد چون خودش هم داشت م يهم ساتسو خواسته بود آنهارا برا دياشاي؟  ميبگذار

 يكه كاغذ را رو يكنم تا هنگام يفكر نم» .فرستاده تيبرا رويشيناتاكا ابه نام  يخوانم كه مرد يم تيرا برا ينامه ا ويش« :گفت  يبيو آرام عج نيلحن سنگ با

 .باشم  دهيگذاشت اصالً نفس كش زيم

 زيعز يويش

 يم ادمانيخشك به  يشوندوگلها يگلها باز م. نندينش ياز شكوفه ها م گريد يدرختان به تولد نسل يگذرد، به زود يم دويوروياز رفتن تو از  دوفصل

 .رديگ يهمه مان را م بانيگر يوزآورندكه مرگ ر

شش هفته بعد از . يتحمل كن ديرا با يبزرگ يبيدهد كه مص يگذرانده، متاسف است كه به تو اطالع م يميتيرا در  يكه دوران خردسال يبه عنوان كس ريحق

. را ترك كرد ايدن نيا زيچند هفته بعد پدر محترمت نو د،يرس انيدوران شكنجه مادر محترمت به پا ،يروانه شد وتويبه ك دتيجد يآنكه به عزم آغاز زندگ

. هر دو والد محترمت در گورستان دهكده محفوظ است  يكه جنازه ها يوار است كه مطمئن باش ديقلب متأثر است و ام ميفقدانها از صم نيغم ا يبرا  ريحق

خاطر دارد كه  نانياطم ريحق. سوتراس خواندند شانيبرا دويوروي يخانمها در سن زورو برگذار شد ، و عالوه بر آن ، يژ - در معبد هوكو مشانيمراسم ترح

 .اند دهيدر بهشت آرم نكيهر دو والد محترمت ا

مجدد از رنج و  يتوانند با ساخت قالب يافراد است كه م يبرا نيماال مال از تحس ريبه هر رو ، وجود حق. است  يكار مشكل شايكارآموز گ ماتيتعل گذراندن

 كيو پس از آن حضور در  يبهار يرقص ها يكردم ، افتخار تماشا يم داريد ونيچند سال قبل كه از گ. بس بزرگ از خود بسازند ينر مندانزحمت ه

 تيرضا يا افتهيخود  يبرا يمكان ايدن نياگر بدانم كه در ا ويش. گذاشته است  ميرو ياديز ريكه تأث ستيرا داشتم ، خاطره ا يخانه ا يدر چا يهمانيم

 دنيگذرانده كه رس ايدن نيعمر در ا زهآن اندا ريحق. يرا بكش يفيسالها رنج بال تكل يستيمجبور ن گريبدانم د نكهيشود، وا يم نيتأم ياديخاطرم به مقدار ز

رخت مادر و پردش ادامه دهد د يرو يكه به رندگ ييقو. چقدر نادر است  يمعمول يقو از دو پرنده  شيداند كه زا يو م ند،يدونسل بچه را بب يبه عرصه 

 .رنديپذ يم ايشان را در دن يندگكردن راه ز دايبار پ ينيهستند و استعداد دارند سنگ بايكه ز يخاطر كسان نيبه هم رد،يم يم

 يدر زندگ گريد كباريوار است كه  ديام يسوگ يآقا. فرار كرد يسوگ يآمد، امابالفاصله با پسر آقا دويورويگذشته به  زييسادتسو، اواخر پا خواهرت

 .يذاربگ انيفوراً او را در جر يكرد افتيدر يكند اگر از خواهرت خبر يخاطر از تو خواهش م نيچشمش به جمال فرزند دلبندش روشن شود، به هم

 ارادتمند شهيهم

 رويشيا تاناكا

 

بد بود  يمادرم مرده به اندازه كاف نكهيدانستن ا. ختمير يرود اشك م يمكه از قابلمه سر  يبرساند ، مثل آب جوش انياز آنكه خاله نامه را به پا شيپ يمدت از
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 يبرا زيگذاشته اند، وخواهرم ن ارفته اند و مرا تنه ايهم پدر و هم مادرم هر دو از دن نكهيلحظه مطلع شدن از ا كياما تنها در . مرگ پدرم  نطوري، وهم

 .كه بودم گم شدم يدر اتاق يحت. ستديتواند با يدر آورد كه نم يسته اناگهان ذهنم را به شكل گلدان شك...رفته است  شهيهم

كنم به  يآن قدر كم داشتم كه گمان م ديدل بستن به ام ياما در واقع برا. زنده بودن مادرم را زنده نگه داشتم  ديكه ماهها ام ديبپندار يمرا آدم ساده ا ديبا

آمدو  يرفت و م يم.  كرد ينم ينسبت به من كوتاه يمحبت چيكنم ، خاله از ه دايكردم خودم را پ يم يكه سع يدرمدت.انداختم يچنگ م يزيچ يزيهر چ

 ».ديآ يبر نم ايدردن نياز ا شيب چكسيتحمل كن ، از دست ه و،يتحمل كن ، ش« :گفت  يم

عذاب بود  ميكار برا نيچون ا -، و از طرف من دعا كند نميبگذارد كه من نب ييتواند لوح هارا جا يم ايآ دميسرانجام توانستم حرف بزنم ، از خاله پرس يوقت

بگذارم، هر روز صبح  لهپ نييپا يطاقچه ا يكمك كرد كه لوح هارا رو. خجالت بكشم دياز فكر پشت كردن بهمردگانم هم با ي، گفت حت رفتياما او نپذ. 

 ».هستند  تيدوران كودك يادگارهايح ها تنها لو ني،اينكن فراموششان كن يسع« :گفت. دعا كنم شانيتوانستم آنجا برا يم

 

 نهم فصل

 ديشا اي» درگذشته  ونيبزرگ گ يشايگ ستيب« نام آن . كرده بود  دايپ ييفرستاد كه در جا ميبرا يزيچ يسالگرد تولدم ، دوست نيمناسبت شصت و پنجم به

در  نكهياز جمله ا. دنددر باره ام نوشته بو ياشت ، و درچند خط كوتاه شرح حالفهرست نام من هم قرار د نيبزرگ بود ، به خاطر ندارم ، در ا يشايگ يهم س

 نياز مردم در تفاوت ب يبعض. هم نبودم وتويبزرگ ك يشايگ ستيجزو ب يدهم كه حت يم نانكه البته درست نبود ، و به شمااطمي –تو متولد شده ام  ويك

رفته  ايداد كه پدر و مادرم از دن يو خبر نم تنوش يتاناكا به من نامهنم يبه هر رو ، اگر آقا. دارندمشكل  دهانديكه فقط درباره اش شن يزيبزرگ و چ يزيچ

از  شيب يزي، چ گريبد شانس د يدختر ها ياريكه مثل بس دينكش ييداشتم كه فرجام كارم به جا يبخت بلند د،ينخواهم د گرياحتماالً د زياند و خواهرم را ن

 .مياياز آب درن ناموفق و بدبخت ييشايگ

 مينباشد كه بگو نيبه ا يازين گريد ديشا. بود ميرو زندگ نيو بدتر نيتاناكا افتاد ، بهتر يبار چشمم به آقا نياول يكه برا يكه گفتم آن روز ديخاطر دار به

ناتاكا  يعذاب از آقا جزهنگام  نيكه تا ادرست است . ديايب رونياز آن ب يخوب زيكه چطور ممكن است كه چ دياما ممكن است كه تعجب كن ن،يچرا بدتر

 يريمس شياست ، كماب ريسراز يكه از بلند ميگذران يم يرا مثل آب يزندگ.داد رييتغ شهيهم يرا برا مياو بود كه افق زندگ نينبرده بودم ، اما همچن يبينص

مثل رودخانه  ميخوردم ، زندگ يناتاكا بر نم يبه آقا گزاگر هر. مييبرآ يگريراه د يكه ناچارمان كند به جستجو ميبرس يكه به مانع يتا هنگام مييمايپ يرا م

اما فرستاده .داد رييتغ يفرستاد ،آن ر به كل رونيب يناتاكا مرا به زندگ يكه آقا يوقت. كرد  يرا هش را باز م انوسيبود كه از خانه شنگولمان به اق يساده ا

 يبه سر م ونيكردم شش ماه بود كه درگ افتيناتاكا را در يكه نامه آقا يروز. ديبگذار ري ته خانه تان را پشك ستيمعنا ن نيلزوماً بها رونيب ايشدن به دن

از  يبهتر خواهم داشت ، دست كم به همراه بخش يزندگ گريد ييدرجا يباور دست برنداشتم كه روز نيلحظه ازا كي يهرگز حت نيبردم و با وجود ا

خاطر است  نيبه هم. گذشت  يرفتن به خانه م يايدر رو گرميد مين يكرد ، زندگ يم يزندگ ونيدر گ ودماز وج يمين. بودمخانواده ام كه تا كنون شاخته 

 .خورد يتا ته را م يسوزد و گاه يكه در درون م يمثل آتش: حد خطر ناك باشد  نيتواند تا ا يم ايكهرو

گذشته از .  وستيپ يبه روز بعد م يجيدرگ ميروزها. مه زده گم شده است يا اچهيبودم كه در يه امانده بهارو تابستان بعد از خواندن نامه ، مثل بچ يدرباق
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مستخدمه ها نشستم و  اتاقدر  يطوالن يسرد درزمستان ، مدت يغروب.آورم  ياز آن زمان را به خاطر م يدر تمام مدت ، تنها اندك دنيو ترس ياحساس بدبخت

كند، و  ينشسته و سرفه م شيتنها يخانه  زيپدرم را مجسم كردم كه پشت تنها م. نگاه كردم  ايكوچك اوك اطيحبرف در زشيدرسكوت از پنجره به ر

 . ميدرون راه فرار ندار ياز بدبخت چگاهيفرار كنم ، البته ه ميرفتم كهاز بدبخت اطيو منگ به ح جيگ. ماردم با اندام آب شده اش دردشكش فرو رفته است 

 يبه شكوفه م السيگه درختان گ يسال بعد بود ، هنگام ليماه آور. افتاد  يبد درمورد خانواده ام ، اتفاق يخبرها افتيبعد از در كساليار ، به ليدر اوا آنگاه

 .ناتاكا بود ينامه آقا افتيبعد از در كساليدرست  يچه بسا حت.  نندينش

. بودم  دهيبه طور كامل قد كش باًيمن تقر. هنوز به شكل دختر بچه ها بود  ييما كدو حلواگذاشتم ، ا يم يبودم و پا به دوران زنانگ ميدوازده سالگ درآغاز

 هيو استخوان گونهام زاو هچان نكيبچه گانه را از دست داده بود و ا يگره خورده را حفظ كرد، اما صورتم گرد كيبار يدوسال شكل تركه ا يكياندامم تا 

كبوتر نبود ،  كياز توجه به  شيدادند ب يبه من نشان م ابانيكه مردها درخ يدرگذشته توجه. را داشتند يدام واقعجفت با كي يوچشمانم درشت...دار بودند

 .بود بيعج مياز همه ، مورد توجه قرار گرفتن برا دنيد يياعتنا يعمر ب كيپس از . گرداندند يبرم ميگذشتم سر به تماشا ياز كنارشان م ياما اكنون وقت

 ني، مثل ا دميد يآنقدر پر پشت بود كه صورتش رانم ششير.  دميواز خواب پر دميد شوير ياز مرد يبي، خواب عج ليروز سحر آن آور كيهر رو ،  به

 داريب. بست  دبلن يرا باصدا يكاغذ يبعد پنجره كشو. آورم ،  يگفت كه به خاطر نم يم يزيبود و چ ستادهيمقابلم ا. را سانسور كرده باشند لميبود كه ف

مطمئنم . بود  دهيبا صورت گرد فرو برده در بالش آرام خواب ييكدو حلوا. دنديكش يمشتخدمه ها در خواب آه م. ام دهيدر اتاق شن ييشدم و فكر كردم صدا

 ايبا دن يبه نوعكنم كه  يم اهنگ ييايكردم به دن ياحساس م. كرده است  رييتغ يزيكردم كه چ ياحساس م بيعج يبود ، اما به نوع يعاد زيكه همه چ

 .بود كه درخوابم باز شده بود ي، از پنجره ا رونيمثل چشم دوختن به ب باًيتقر - فرق دارد شبيد

. به فكر كردن به آن ادامه دادم  اطيح نيسنگچ يداشت اما صبح آن رو در حال جارو ييچه معنا ميخواب برا نيبدهم كه ا حيتوض قيتوانم به طور دق ينم

 يو به راهرو خاك مجارو را گذاشت. افتاده باشد  شهيكه در ش يندارد برود، مثل مگس ييچرخد و جا يخورم كه در سرم م يم جيگ ياز فكرناگهان فكر كردم 

به  ووتيكه از هفته اول ورودم به ك ديبه ذهنم رس يزيوبعد چ. خورد  يآرام بر پشتم م ديوز يم يساختمان اصل يپ يخال يكه از فضا يرفتم و نشستم ، باد

 .بودم  دهيشينديآن ن

. نشست  ميبازو يبال زنان از آسمان آمد و رو ي، شب پره ا ميرا بشو يدو روز بعد از جدا شدن از خواهرم ، بعد از ظهر مرا فرستادند كه كنه ا يكي

از آسمان افتاده  كهمرده اش بود  نيدانم ا ينم. افتاد  نيسر خورد و به زم اط،يكف ح گياما درعوض مثل ر. به آن زدم ، منتظر بودو بپرد و برود يتلنگر

 يكه م يياز كهنه ها يكي يبالش را ناز كردم ، بعد آنرا ال يرو يبايز ينقشها.اما به هر حال مرگ حشره كوچك متأثرم كرد. من او را كشته بودم  ايبود 

 .بنا پنهان كردم يپ ريو ز دميچيشستم پ

 نيدر ا. كردم  شيدايرفتم و پ يپ ريافتادم بلند شدم و به جستجو در ز ادشيكه به  نيپره فكر نكرده بودم،اما همشب  نيوقت به ا چيه گريآن به بعد د از

بود كه  يروز اول يو دلربا بايكفنش در آوردم ، هنوز همان مخلوق ز يشب پره را از ال يظاهرم ، اما وقت يكرده بود ، حت رييتغ زهايچ يليخ ميمدت در زندگ

 ياگر درزندگ. رسد  يم رييتغ يو به حد كمال و بدون ذره ا بايز زشيهمه چ. كرد  يرفت به تن م ژونگ مي –ماه  يانگار كه به باز. ه بودم پنهانش كرد
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كر كه ما ف نيا. افتاد دنيبه چرخ ميعظ يگرداب نذهنم چو ديرس نجايفكرم به ا... بود وتوياول ورودم به ك يهفته  يهمانگونه  زچونيچ كي يخودمم هم حت

شب پره مثل  يرفت ، اما زندگ يم يرودخانه بدون ثبات بود ، به هر راه كي انيمن چون جر يزندگ. تكانم داد ميبا هم داشت يچه تضاد _من و شب پره _

م به آن خورد بدون كه انگشت نيرا لمس كنم،اما هم نشيمخمل، انگشت جلو بردم كه بال  ديرس نجايفكرم به ا. كرد  ينم رييوقت تغ چيه. سنگ بود

چرخش ذهنم .  دميكش اديفر ارياخت يآنقدر تعجب كردم كه ب.  نميرا بب دنشياز هم پاش يلحظه  يحت نكهي، بدون ا ختيخاكستر شدو ر ييصدا نيكوچكتر

كرده  جميشدم كهاز صبح گ يزيچ انداختم ، و متوجه نيدرونش را زم كستركفن كوچولو با خا. گذاشتم  يقدم به طوفان ييمتوقف شد ، احساس كردم كه گو

 ياما به گمانم خودم هم به نوع. آمد  يآن از دستم بر نم رييتغ يبرا يمارد و پدرم مرده بودند و كار. گذشته رفته بود . داد يمانده نم يهوا بو گريد. بود 

ام كه  دهي، اما احساس كردم كه به دورخودم چرخ ديكن يه درك مدانم ك ينم. ، اما من نرفته بودم  بودبله او رفته ...و خواهرم . سال گذشته مرده بودم 

 ستيچ ندهيآن آ: برخوردم  يبه پرسش نكيباشد ، ا ندهيرو به عقب ف به گذشته نداشته باشم، بلكه نگاهم به جلو به آ گريباشد ، و د گريد ينگاهم به جانب

 ؟

 شويخاطر مرد ر نيبه هم. كنم يم افتيدر ياميدانستم كه در آن روز پ يم شهيز هما شيب ينانيپرسش در ذهنم شكل گرفت ، با اطم نيكه ا يا لحظه

 ».بودات خواهد  ندهيآ ،يكن شيدايپ يوقت زيوان چ. به تو نشان داده خواهد شد  يزيمواظب باش چ« :گفت  يرا باز كرده بود، م يدرخوابم پنجره ا

 »!باشم  ويش« :كرد مينداشتم ، خاله صدا گريد يفكر ها يبرا وقت

*** 

خوب خوب  اري؟ بس يات را بدان ندهيآ يخواه يم« :گفت  ياگر خاله م. برم  يدر خلسه به سر م ييداشتم كه گو يچنان قدم برم يخاك يدر راهرو خب

 .گذاشته بود به طرفم دراز كرد ديسف شميابر يسر را كه رو ينتياما او دوشانه ز» ...گوش كن 

 دهينوش يساك ياديحتماً ز. را به سر داشت  يگريدختر د يبرگشت شانه ها ايبه اوك يچه كرده ، وقت شبيداند كه هاتسومومو د يخدا م ريبگ نهارايا« :گفت

 ».هستند ، اونوقت ببر و به صاحبش بده  يمال ك نهايبرو به مدرسه به سراغش ، بپرس ا. و مست كرده 

 .باز گردم ايآن به اوك افتنيبه دستم دادو گفت به محض انجام  زيشده ن كاغذ نوشته يرو يديها را گرفتم ، خاله فهرست خر شانه

ها  شايگ ديدان يم. است  گريد يكس رينرسد،اما در واقت مثل برگشتن به خانه با لباس ز بيچندان به نظر عج ديدرخانه شا گريد ياز شانه سر كس استفاده

حاضر نبود به آن دست  يخاله حت. است  يشخص اريبس زيچ كيشانه سر  نيبنا برا. نديرا بشو توانند هر روز سرشان ينم شانيمجلل موها شيبه خاطر آرا

 يقيشده بود كه دقا يشكل بسته شب پره ا قاًيدق. پارچه را گره زد به طرف من آورد. گذاشته بود  شميتكه ابر كي يآن را رو ليدل نيبه هم. بزند . بزند

به خاطر « :كردم كه گفت  يبودم وبه بسته در دست خاله نگاه م ستادهيا. معنا ندارند  دينكن رشيخودتان تفس يتا برا امهايپ نيالبته ا. دردست داشتم  شيپ

از  يدر حال غروب ، كه نقش ديبود براق شكل خورش يشانه ا يكي. شانه ها را نگاه كنم  گريد كباريبعد سر راه مدرسه دوباره آن را باز كردم تا »!ريخدا بگ

 .داشتند انشانيدر م يقيق كهدر دو طرف  ديرنك با دو مروار يب يتكه چوب يگريد. به دورش داشت  ييطال يگلها

از آنكه من او را  شيهاتسومومو پ.ختندير رونيدبيو سف ينگذشت كه دختر ها با روپوش آب يزيچ.  ستادميكالسها ا ليدر مدرسه به انتظار زنگ تعط رونيب



 

 

كتابخانه نودهشتيا  گلدن آرتور–يك گيشاخاطرات             

w W w . 9 8 i A . C o m  82

را كه  يزيهر چ قطعبرده بودو به طور  انيكه چرا او كه دوره رقص را به پا ديكن يتعجب م ديشا. به سرغم آمد  يگريد يشايبه همراه گ د،يمرا د نميبب

 يآخر كار به آموختن درسها يها هم در سالها شايگ نيمشهور تر ياما در آن زمان حت. رفت  يدانست، به مدرسه م يبود م ييشايمربوط به دوره گ

 .دادند يادامه م زي، ن يپنجاه شصت سالگ نيتا سن يخرقص ، بر شرفتيپ

بند  كيمسخره كردن من فقط به خاطر بلند تر بودن » . دهيكش يچه قد نيبب. به نظرم علف هرزه است . نگاه كن  نجارايا« :مومو به دوستش گفت  هاتسو

 .از او بود  شتريانگشت ب

 ».ديا دهيرا دزد يسر چه كس يشانه  شبيخواهد بداند د يخانم ، خاله مرا فرستاد، م« : گفتم

 »؟ياز كجا آورده ا... ستنديكه مال من ن نهايا يوا« :  گفت

سرتان را در  يشانه ها ديكرد يبچگانه را م يآن باز ياووازوم يبا قاض ديتو و كائوكو كه داشت ست؟ين ادتسان،ي –اوه، هاتسو مومو « : گفت  گريد ي شايگ

 ».او يتو به خانه رفته است و تو با شانه ها يشانه ها ايحتماً كاناكو . ديآورد

را  نهايا. تو است ياياو كنار اوك يايبوده؟ به هر حال ، اوك يرا شسته ك شيكه كانامو موها يبار نيآخر يكن يفكر م. شود يچندشم م« :مومو گفت  هاتسو

 ».خودش بردارد ي، و بهتر است كه نخواهد آنها را برا رميگ يرا م ميشانه ها ميآ يبگو بعد خودم م ؟يبر ياو ببر، م يتو برا

 .شانه هارا گرفت و رفت  گريد يشايگ

اسمش . رود يم روني، آن كه دارد از در ب ينيب يآن دختر را آنجا م. نشانت بدهم يزيخواهم چ يكوچولو ، تو نرو ، م ويآه، ش« :مومو به من گفت  هاتسو

 ».است  يم يك يچيا

 .ديداشته باشدكه هاتسومومو بخواهد ار او بگو يزيچ ديرس يه كردم ، اما به نظر نمنا يم يك يچيا به

 ».شناسم  ياو را نم« : گفتم

جالب باشد  تيبرا ديبودن هم مثل عاجزهاست ، اما فكر كردم شا ياحمق است و از نظر دست و پا چلفت يكم. ندارد يبخصوص زيچ ،يشناس يبله البته كه نم «

 ».يشو يوقت نم چيشودو تو ه يم شاياو گ يكه بدان

احساس . گذشت  يم يخدمتكار فهيبا وظ تمياز محكوم ميسال و ن كي نكيا. ديبه من بگو يزيتوانست ظالمانه تر از آن چ يكنم كه هاتسومومو م ينم گمان

خواستم در مقام  ينمبشوم ، اما مطمئناً  شايخواستم گ يم ميگو ينم. است  دهيندارد در برابرم قد كش ييكه راه به جا يليهمانند گذر طو ميكردم زندگ يم

 يم دندويخند يگفتند و م يآمدند و م يم ليهم سن و سالم نگاه كردم كه چون س يو به دختر ها ستادميدر باغ مدرسه ا يمدت. بمانم  يخدمتكار باق كي

با  يزيكه من سراغ چ يدر حال رداختند،پ يم يدر زندگ يگريه كار با هدف دكار مهم ب نيرفتند، اما به چشم من از ا يصرف نهار م يرفتند چه بسا كه برا

است كه در انتظارش بودم  ياميهمان پ نيا ديو به خود گفتم شا ستادميا ميشد متفكر سر جا يباغ خال. رفتم ينم اطيسنگفرش كف ح دنييشكوه تر از سا

نتوانستم تنها در باغ بمانم به  گريوحشت كردم كه د كرچنانف نياز ا گذارنديم يرا پشت سر باقرانند و م يم شيرابه پ شانيزندگ گريكه دختران د اميپ نيا

 يدر همان شب م باراكويبا عنوان ش يكابوك شينما كي يخبر از اجرا زايناميكنار تئاتر م ميعظ يتابلو ها دميچيرفتم و به طرف رودخانه كامو پ ژويش ابانميخ
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رفتند  يساختمان باال م ياز پله ها ليمثل س تيدانستم جمع ينم ياز كابوك يزيكه آن زمان چ نيماست گو ا يها شنامهينما نياز معروف تر يكيدادند كه 

 ستادهيرودخانه ا رةيآب ت يرو زييپا يدرخشان چون برگ ها يبا رنك ها ييها مونويها با ك شايگ مونويو ك يغرب رةيبا كت و شلوار ت ييمردها يالبه ال

كه در  دميچيپ يابانيو به خ دميگذشت شتابزده دو يداشته باشد از كنارم م توانستيكه م يو شلوغ جاناتيه امكه با تم دميرا د يزندگ گريبار د كيبودند 

رف رودخانه درد به ط نيخواباندن ا يهدف دار در شتاب رفتن بودند برا ييها يها با زندگ شايدر آنجا هم مردها و گ يبود ول اكاوايامتداد رودخانه ش

به نظرم  ختيريم يداخل ياهاياوزاكا و بعد به در جيرفت به رودخانه كامو و سپس به خل يم شيآب رودخانه هم با هدف پ يبود حت لماما ظ دميچيپ راكاوايش

 يمتروك رهيجز كردميدادم احساس م را سر هيو گر دميدر كنار رودخانه خز يكوتاه يسنگ واريدر انتظارم است به كنار د اميكه در همه جا همان پ ديرس يم

 ديبه گوشم نخواهد رس يبشر يصدا گريد كردميكه كه فكر م دميرس يم ييبه جا يبه زود ندهيبدون گذشته و بدون آ نيقيهستم به طور  انوسياق كي در

 :گفت يكه م دميرا شن يمرد يكه ناگهان صدا

 . يباش نيشده ؟ امروز قشنگ تر از آن است كه غمگ يچ -

ساخته بودم اگر هم  يمسخره ا افهيكردن هم از خود ق هيكه با گر نيشدند چه برسد به ا يمثل من نم ييمتوجه دخترها ونيگ ابانيمردها در خ عموالًم

تنها زحمت حرف  همرد ن نيو اكنون ا ليقب نياز ا ايكه دستور بدهند از سر راهشان كنار بروم  نيزدند مگر ا يشدند به طور قطع با من حرف نم يمتوجه م

دوست  كيواال هستم مثل دختر  يتيجوان و در موقع يزن ييهم داشت چنان مرا مخاطب قرار داد كه گو يزدن با من را به خود داده بود بلكه لحن مهربان

شد  يبا مهر برخورد م يو حت افصكه در آن با ان ييايدر آن بودم مجسم كردم دن شهيكه هم ييايرا سراپا متفاوت با دن يياياز لحظه دن يخوب در چرخش

دست كم  ايكردند در اطرافم متوقف شد  يم يهدف دار زندگ يكه با زندگ يمردم ياهويفروشند سرو صدا و ه يكه در آن پدر ها دختران خود را نم ييايدن

گذاشته  يسنگ واريام را پشت آن د يكردم بدبختزدن احساس  يكه داشت حرف م ندازميب يسر بلند كردم تا نگاه به مرد ياز آن آگاه نبودم وقت گريمن د

 .ام 

در  جيكه در كنار آب خل يفكر كنم با گفتن از درخت توانميم قيطر كيفقط به  فيتوص نيا يكنم اما برا فيشما توص يشوم اگر بتوانم او را برا يم خوشحال

آن  يرا بر رو يدنقش چهره مر يچتپ سالم بود كه روز ايشده بود چهار آب رانده  يچوبها يدرخت به خاطر وزش باد به نرم نيبود ا ستادهيا دويوروي

ها بر آن لكه چون نقش  يبرآمدگ نيا هيسا دميگونه ها د يلبه به جا رونيدر ب زيت يبشقاب با دو بر آمدگ يبه پهنا يكه لكه صاف ميگونه بگو نيا دميد

و مبهوت به من داشت به  رهيخ يطرف كج شده بود و نگاه كيبه  يگرفت خود صورت اندك يرا م ينيب يجا يميمال يها برجستگ هيسا نيا ريچشم بود و ز

از  يبه چهره ا كردميقابل مكاشفه وجود داشت تصور م يزيمطمئن است در چهرة او چ يدن نيدر ا گاهشيماند كه مثل درخت از جا يم ينظرم به من مرد

 .ام افتهيبودا دست 

احساس به آدم  نيقرار داد همان چهره پهن و آرام را داشت و عالوه بر آن چهره اش چنان صاف و آرامش بخش بود كه امخاطب  ابانيكه مرا در خ يمرد

به  يشانياز پ شيخاكستر يمو خوردينماند سنش به حدود چهل و پنج سال م يباق ميبرا ياندوه گريكه د ستاديداد كه آنقدر آرام در آنجا خواهد ا يدست م

 .بردم گريد يكه سرخ شدم و رو به سو ديرس يبر او نگه دارم به نظر چنان برازنده م ادينگاهم را ز توانستميود اما نمعقب شانه شده ب
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 :لب گفت  ريز شايكه گ دميبود شن گرشيطرف د كيدر  ييشايبودند و گ ستادهيطرف او دو مرد جوان تر ا كي در

 .ديآ يبه كمكش م يكس يخورده به زود يزيبه چ شيپا دهيدو يم ديخر يبرا يمستخدمه است حتماً وقت هيچه خبر شده؟ -

 :گفت مرد

 سان زوگويبودم ا دهيكاش من هم درباره مردم با تو هم عق يا-

 ميوقت را تلف كن نياز ا شيكنم الزم باشد ب يفكر نم سييشود ر يشروع م گريتا چند لحظه د شينما-

را به كار  سيياما تنها عنوان ر كننديمعاون كل صدا م يگاه ايكل  سير لياز قب ينيه مرد ها را با عناوك دميشن يرفتم اغلب م يم ديبه خر ونيدر گ يوقت

 ابانيداشتند در خ ياز خود راض يا افهيطاس و ق يشدند سر يمخاطب قرار داده م سييكه با عنوان ر ييبردن بندرت به گوشم خورده بود معموالً مردها

 يها سييبود با ر ستادهيكه مقابلم ا يمرد دنديدو يكوتاه م ييتر پشت سرشان با گامها نييسطوح پا ياز مقامات ادار يادرفتند و تعد يشق و رق راه م

كه  يباشد مرد يچندان مهم يموسسه  ديدانستم موسسه او نبا يبودم اما م ايبا تجربه محدود از دن يكه دختر كوچك يكرد كه با وجود يآنقدر فرق م گريد

 .كه با امثال من حرف بزند ستاديا يبود نم يمهم يه موسس سيير

 :گفت سيير

 .و كمك كردن به او وقت تلف كردن است ستادنياست كه ا نيمنظورت ا -

 :گفت شايگ

 .ميكرده باش ريسانس اول هم تا حاال د يبرا ديتلف كردن است شا ينداشتن وقت برا شتريآه، نه ب -

 اليراحت و آسوده خ شهيها هم شايگ يكه زندگ يتظاهر كن يتوان ينم يدختر كوچولو بوده ا نيا تيدر موقع يانسان تو هم حتماً زم زوگويگوش كن ا -

 ..همه تو  انيكه م كنميگذشته است فكر م

 ؟ ندازمياست خودم را جلو مردم به مسخره ب نيمنظورتان ا سييدختر است؟ ر نيبوده ام كه ا يتيمن در موقع -

گذاشتند او  يرا تنها باق سييكردند و به راهشان ادامه دادند و ر ميتعظ يرا به تئاتر ببرند همگ زوگويان تر كرد و از آنها خواست ارو به دو مرد جو سيير

 :دست آخر گفتم  ندازميكردم نگاه به صورتش ب يبه من نگاه كرد گرچه جرأت نم يطوالن يمدت

 نشود رتانيتم به خاطر من دهس يمن دختر احمق ديگو ياو راست م كنميآقا خواهش م -

 ستيبلند شو با-

بود  دهيبه صورتم چسب يسنگ واريرا كه از د يخواهد با دستمالش آشغال يكه فقط م دميچه بكند د خواهديدانستم كه م ينداشتم گرچه نم ينافرمان جرأت

 يشو برا ييتا يآورم كه برادر زاده امپراطور اديرا به  يزرو ديپودر تالك صورت نرمش را بشنوم كه سبب گرد يتر كه شد توانستم بو كيكند نزد زيتم

كه در برابرش  يو سر تكان دادن به مردم جيو رفت و برگشت به مدخل خل ليگذاشتن از اتومب رونيمان آمده بود او جز قدم ب يريگياز دهكده ماه ديبازد

 يچشم نگاهش م رياز ز ديكه نبا نيابا وجود  دميكه به عمرم د يكت و شلوار نيولبه تن داشت ا يانجام نداد كت و شلوار غرب يبه زانو افتاده بودند كار
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 صورت مردانمان در دهكده، كه يآورم كه خالف مو يم اديبه  نيكردم همچن

 ريهمه تحت تأث كنميد،فكر مپا به دهكده مان نگذاشته بو يآدم مهم چياو با دقت اسالح شده بود تا ان روز ه ليد،سبييرويعلف هرزه كنار را به هر سو م مثل

 .مياو قرار گرفته بود يجاه و جالل و بزرگ

درست دركش  ميتوان ينم ميكنيم م،احساسيبا موارد مشابه آن برخورده نكرده ا يكه چون در زندگ ميشويروبه رو م ييها زيبا پ يدر زندگ يگاه

پاك  صورتمآغال و اشم را از  يبود،وقت سيكننده بود،همان گونه كه مورد رئ ريافلگغ ميعلت برا نيامپراطور به هم ياست كه مورد برادر زاده  م،مسلميكن

 كرد سرم را باال آورد،

 يزندگ ديشا اي....كرده تتياذ ي،كسيبه من نگاه كن يترسياما،هنوز هم كه م.كشهيخجالت نم ايدر دن زيچ چيكه از ه يدختر خوشگل يحاال شد ايب«:گفت

 ».كرده تياذ

 .دانستميكه البته خوب م».آقا مدانينم«:گفتم

گفته فكر  نيدقت به ا د،بايبگو خواستيم ييكرد گو كيبار يو چشمانش را لحظع ا».مينيب يمحبت نم اياز دن ديو شا دياز ما آنطور كه با چكداميه«:گفت او

 .كنم

چشمان مهربانش قرار گرفته بود نگاه كنم،اما از  يمرمر باال يكه چون تكه ا يپهن پلك يشانيبه پوست نرم و پ گريبار د كي خواستيدلم م زياز هر چ شيب

 ديبردم كه شا گريد ييبود،سرانجام به نگاهم اجازه دادم كه به باال برود،گرچه كه سرخ شدم و چنان چشم به سو اديدر اجتماع فاصله مان ز تينظر موقع

شروع به  شيپ يدانيقيكنم؟نگاهش به من چون نگاه موس انيام را ب دهيآن لحظه د آنچه را كه در توانميام،اما چگونه م دهيكه نگاهش را د دياصال نفهم

باشم كه او  ياز او هستم،و چقدر دوست داشتم ساز يجزئ ييكه گو نديب يچنان درونم را م كردمينواختن سازش بود،احساس درك و باال تر بودن،احساس م

 .آورد رونياز آن ب يزيبرد وچ بينوازد،دست به ج يم

 ؟يدوست دار السيگ اي نيريش يگوجه «:فتگ

 »كه بخورم؟......است نيا آقا؟منظورتان«

شربت نخورده بودم،اما بچه كه بودم  نيكه بزرگ نشده بودم از ا يفروخت،تا وقت يم يخيرد شدم كه شربت  ياز كنار فروشنده ا شيپ قهيدق كي«:گفت

 يرا ال هو سك».يكن زيبعد صورتت را با آن تم يتوانيم ريخودت بخر،دستمال را هم بگ يبرا يكيو  ريسكه را بگ يدوست داشتم مزه اش را بچشم،ا يليخ

 .دستمال گذاشت و آن را گره زد و به من داد

 دستمال گره خورده در نيا دنيسپرده بودم،اما با د يرا به فراموش ندهيآ يبرا ياميپ يشروع به صحبت با من كرده بود،جستجو سيكه رئ يلحظه ا از

 ميتعظ كرتش يكرده ام،بسته را گرفتم و برا افتيرا در اميكه سرانجام پ دميبودم،فهم دهيچيپ شيكه شب پره را ال يآن با كفن اريدستش و شباهت بس

به  يحت اي،و كامل احساساتم نبودند،سپاس به خاطر سكه ييگرچه كه مطمئنم كلماتم قادر به بازگو __كه چقدر سپاس گذارم  ميبگو دميكردم،كوش يكوتاه

 زياكنون ن يكه حت ودماز او سپاس گذار ب يزيخب،به خاطر چ......آمده بود نبود به خاطر شيپ شيدر كمك كردن من برا ستادنيا يكه برا يخاطر مشكل
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 .شود يم افتي ايدر دن يگريد يها زيخاطر بود كه به من نشان داد به جز ظلم،چ نيبه ا كنميآن باشم تصور م فيقادر به توص

 يختگياست كه اگر برانگ نيوجود داشته باشد،منظورم ا يزيچ نيبود،البته اگر چن يريگرچه درد دلپذ __ستادم،يرفتنش ا يدردناك از تأثر به تماشا يقلب با

در .ديسپاس گذار مدنشآ شياز پ نيبا وجود ا د،امايشو يآن متأثر م دنيرس اني،از به پا ديرا تجربه كرده ا تانيزندگ ياز تمام شب ها شيب يشب جانيه

به  ديهدف دارد، شا يشدم كه در زندگ يآمدم و دختر رونيب يخال يعمر زندگ كيسر درگم در چشم انداز  ينقش دختر س،ازيآن برخورد كوتاه با رئ

واقع فكر  د؟درياست،قبول دار نيا يخواست زندگ ياما گاه اورديب شيرا پ يرييتغ نيبتواند چن ابانيدر خ يكوتاه و معمول يكه مالقات ديايب بينظر عج

 شيشما هم همان پ يبود برا د،ممكنيكرد يكردم احساس م يو آچه را كه احساس م ديديد يم دميد يو آنچه را كه من م دياگر شما هم آنجا بود كنميم

 .ديايب

در هوس  اديفروخت،هوا چندان گرم نبود و ز يم يخيبرآمدم كه شربت  يفروشنده ا يخارج شد،با شتاب به جستجو دميد ياز حوزه  سيكه رئ يوقت

 شيبه رو السيخرد شده با شربت گ خي يكاغذ فيق كيشود، يطوالن سيرئ يبا آقا دارميكه د شدينبودم،اما خوردن آن سبب م خي ايخوردن  يزيچ

 ميبه خاطر اوج گرفتن حسها كنميم خت،فكرينگشربت در من احساس متفاوت و ترساننده را برا يمزه .نشستم يسنگ واريهمان د يو برگشتم و رو دميخر

كه  ديگنجيدر تصورم نم چگاهيممكن بود بخواهد با من وقت بگذراند،ه سيمثل رئ يكنم،مردينام داشت بودم،فكر م زوكويمثل آن زن كه ا ييشايبود،اگر گ

 يشده بودم،بدون درنگ پا به فرار م شاياگر تا كنون گ آورده شده بودم،اما وتويشدن به ك شايبه منظور گ زيحسادت كنم،البته،خودم ن ييشايبه گ

هدف  يزندگ درتواند  يبه زحمت م.......شدن،خب  شايبودن بود،گ شايشدن نبود،گ شايگ يتوجه نداشتم،مسئله  زيكه به چه چ كنميگذاشتم،اكنون درك م

سال  45از  شيرا درست حدس زده بودم،احتماال ب سيسن رئ ،اگردميد يم يگريد زيچ شرفتيپ ياكنون آن را به چشم سكو......بودن شايباشد،اما گ

هنوز بچه  ت،منسال را نداش 25از  شياحتماال ب زوكويا شايگ نيابند،همي يدست م يبزرگ يها تيبه موفق يسالگ 20ها تا  شاياز گ يارينداشت،بس

تاناكا در حال حاضر  ياز آقا رتريچطور؟آن هنگام او پ سياندم،اما رئگذر يرا م يسالگ ستيب يدهه  گريسال د 12اما .....سال داشتم 12 بايبودم،تقر

 نخواهد بود؟

سه سكه به  __داشت،پول خرد پس گرفته را از فروشنده پس گرفتم  يخيشربت  فيق كي ديباالتر از خر اريبس ييبه من داده بود بها سيكه رئ يا سكه

 .باشند يمهمتر اريبس يتوانند در خدمت هدف يسكه ها م نيدارم،اما موجه شدم كه اابتدا فكر كردم كه نگه شان .مختلف بودند ياندازه ها

از آن مرعوب شده بودم كه بتوانم از  شياز پله ها باال رفتم،اما پ. دميو معبد را دو ونيگ يغرب يكناره  يبه انتها دنيرفتم و تا رس زويش ابانيسرعت به خ با

 يباالرفتم و دروازه  گريد يپله  ياز تعداد اتيح يمثلث گونه اش رد شوم،در عوض آن را دور زدم،در آن سو يروانيش ايدو طبقه  ميعظ يدروازه  ريز

 يم يكاف يبه اندازه  ونيبردن من از ك يبرا ديكه شا ييسكه ها__.ختميصندق امانات ر يپشت سر گذاشتم و وارد معبد شدم و سكه ها را تو يگريد

را به هم قالب  ميگذاشتم و دست ها هم يرا رو ميرساندم،چشمها انيحضورم را به اطالع خدا نگونهيكردم و ا ميو تعظ دميببار دست به هم كو دند،سهيارز

را به  ماتيتمام تعل يبه من توجه كند،سخت سيچون رئ يمرد گريبار د كي نكهيا يشوم،حاضر بودم برا شايگ قيكردم و دعا كردم اجازه دهند كه به هر طر

 .بروم يبار هر مشقت ريز جان بخرم و
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 رييتغ يزيبود،چ شيپ يدرختان چون لحظات يباد بر شاخه  يصدا.را بشنوم ياوزو يگاشيه ابانيخ كيتراف يصدا توانستميرا كه باز كردم ،هنوز م چشمم

 يگريدكار  ايو بردن آن به اوك لباسم ريز سيكردن دستمال رئ يدانستن نداشتم،جز مخف يبار يبودند؟راه دهيحرفم را شن انيخدا اينكرده بود،آ

 .بكنم توانستمينم

 

 دهم فصل

به  يوحشتناك يدر راهرو چنان بو مياورد يم رونيها را ب يو زمستان ميكرديرا جمع م ينازك تابستان ريز يلباس ها ميروز صبح كه داشت كيماه بعد  چند

خاله را صدا كنم چون  كه دميباال دو مهيامد پله ها را سراس يو از اتاق مادر بزرگ مانداختم ب نيرا كه در دست داشتم به زم يبغل لباس كيدماغم خورد كه 

 افتاده باشد ياتفاق بد يستيكه با دميبال فاصله فهم

هم مرده  يبيكل عجو به ش ديامد وداخل اتاق شد ومادر بزرگ را كف اتاق انجا مرده د نييتند تند از پله ها پا امديلنگش بر م يپا يتا انجا كه از عهده  خاله

و اكنون با فرا  كرديروشن م را يمادر بزرگ قرار داشت به جز تابستانها او هر شب بخار لريدر اخت شديگرم م يبرق يبخار اي ايكه در اوك ييبود تنها فضا

 را شروع كرده بود ياز بخار گراستفادهيد كباري ريز يماه سپتامبر و جمع كردن لباسها دنيرس

 واقعا هوا سرد شده بود كه ليدل نيا به

گونه بود بدون منطق به ان وابسته  نيهم به هم يمادر بزرگ از بخار يواستفاده  رونيب يهوا ينه با دما ميكرديعوض م ميفصل را باگردش تقو يها لباس

 شده بود

 از سرما گذرانده بود يچارگيعمرش را در ب ياز شبها ياريخاطر كه بس نيبسا به ا چه

 داديهلش م واريبا پا به كنار د ايو ديچيپيرا به دور ان م يبخار ميبود كه صبح ها س نيه روزانه اش امعموالن عادت

 كرده بود تيسرا زين يبخار يبرق به بدنه  مهايرا سوزانده بود و به خاطر لخت بودن س ميدور س قيعا يفلز يبنه  يمرور گرما به

فلز داغ و برق دار  يخوردن با صورت رو نياو را گرفته و احتماال جا به جا كشته شده است وقت زمگفت صبح كه مادر بزرگ به ان دست زده برق  سيپل

 شوديوحشتناك هم همان م يافتد و سبب بو يم يبخار يبدنه 

 نيش شيچون در ك -نييا پاكردن خانه از باال ت زيدو هفته بعد از مرگ مادر بزرگ چقدر سرمان شلوغ بود نه فقط به خاطر تم يكيتا  ديتصور كن ديتوانيم

و  يچا سبابا دنيو چ يورود يروشن در سر سرا هيكاغذ يفانوسها اياماده كردن  يبلكه برا- اتفاق است  نيمرگ ناپاك تر) ها يمذهب خاص ژاپن(تو

 ......انداختندويگو در ان پول م تيكه مردم تسل ييها ينيس

از دو ساعت در شب وتمام روز سرپا بودن و  شيب ديمعلوم شد كه مشكلش نخواب مياورد نشيه بالب يشد و دكتر ماريب يكه اشپز شب ميگرفتار بود چنان

 به عنوان غذا است يكاسه سوپ ابك كيخوردن 

 يگل غنچه  ياز متصدر كفن ودفن حلقه  ديكشيمادر بزرگ نقشه م يخواندن سو تراس در معبد برا يو برا كرديپول خرج م غيدر يمادر ب نكهيا دنيد از

 يبعد معنا مامادر بزرگ دارد ا ياست كه برا يقيتعجب كرده بودم ابتدا فكر كردم به خاطر احساسات عم يكساد اقتصاد يانهم دربحبوحه -ديخريم لوفرين



 

 

كتابخانه نودهشتيا  گلدن آرتور–يك گيشاخاطرات             

w W w . 9 8 i A . C o m  88

 دمياش را فهم يواقع

 ما امدند ياياحترام به مادر بزرگ به اوك يادا يبرا كيبه  كي ونيگ يعمل اهال در

 دادياز ان ارائه م ستهيشا يشينما ستيبايمادر م كردنديدر اخر هفته در معبدشركت م ميمراسم ترح هيدر برگذار و

از  ياديتعداد ز شديم ييراياز همه پذ ينيريو ش يبا چا ديما امدند وبا يايبه اوك-ديرسيبه نظر م نطوريا اي-ونيمردم گ يهمه -واقع در طول چند روز در

 سيكاله گ-مغازه دارها ورط نيداشتند و هم ييكه با مادر بزرگ اشنا ييطور مستخدمه ها نيمادر و خاله امدندو هم دنيبه د اهايها و اوك خانهيچا يها ريمد

 شناختنديمادر بزرگ را از زمان كار كردنش م ريپ يها شايو گ شايكه اغلب مرد بودند و البته ده ها وده ها گ شگرهايارا- ساز ها

 بودند دهياسم او را نشن يجوان حت يشاهايگ اما

 ارتباط با هاتسو مومو امدند يچند به خاطر گونه ا يدر موارد ايبه خاطر احترام مادر  وتنها

فاصله تنها چند پله بود اما مهمانان به  نيبه مهمانها بود مادر و خاله در انجا به انتظار بودند در ا ييرايمن نشان دادن اتاق پذ ي فهيروزها وظ نيا يشلوغ در

 نيبردن كفها به اتاق مستخدم ي فهياست چون وظ كيكه كدام كفش مال كدام  سپردميبه خاطر م يستيبا يكنند و وانگه دايراهشان را پ نستندتوتينم يراحت

 .شدميكار دچار مشكل م نيانجام ا يمن بوددر ابتدا برا يباز گرداندنشان در وقت مناسب به عهده  يشلوغ نشدن راهرو و برا يبرا

 نبود ياز گوشه چشم بر چهره شان كاف يشوم و نگاه رهيباشد خ يادب يب نكهيمهمانها بدون ابه  توانستمينم

 .نگاه كنم شانيمونوهايگرفتم كه با دقت به ك ادينگذشته  يانها را به خاطر بسپارم اندك كه

 رهيت يرنگ تيبودم به خاطر موقع دهيكه تا كنون دبود  ييمونويك نيقشنگتر شيمونويبه داخل امد ك يسوم بود كه در باز شد و مهمان ايروز دوم  عصر

 دميكه د گرفتيدامنش بخش شده بودچنان نگاه را به خود م يكه بر لبه  ييسبزه ها يياما طرح سبز و طال-يو ساده با نشان عزادار اهيس يلباس- داشت 

به  يكننده مستخدمه ا داريد نيا افتادنديم يافتاد به چه اعجاب يس ملبا نيكه اگر چشمشان به ا كنميرا مجسم م ييدويو وري ريگيماه يدارم زنه ودختر ها

به  ين مخارج را داشته باشد وقتياستطاعت پرداخت ا ييشايكه گ ديا يم شيبه ندرت پ استچونياوك اي خانهيچا ي رهيمد ديهمراه داشت كه فكر كردم شا

 ندازميبه صورتش ب ينگاه انهيبه دست اودم كه كخف يفرصت كرديمدل كوچك معبد در راهرو نگاه م

 نيصورت ا ييبايدر هزار سال قبل ز انيه يدر دربار سلسله  يابيشرق ياز نقاش يدر اتاق خاله انداخت طومار يطومار اديبود كه مرا  يكامل يضيب صورتش

كه او  مكردم و بعد ناگهان متوجه شد ياحساس كوچك شهياز هم شيتسومومو نبود اما شكل ان چنان كامل بود كه دردم ب يها يزن به تكان دهندگ

 را خراب كنم شيمونويكه هاتسومومو مجبورم كرد ك ييشاهايمامه ها گ...........ستيك

 مبه او برنخور ييدر جا يرا كه بر تن داشتم را از دست بدهم ول يحاضر بودم لباس نيمن نبود اما با وجود ا رياو افتاد در واقع تقص يمونويك يكه برا ياتفاق

 يمرا بشناسد چون مطمئن بودم وقت كردميانداختم كه چهره ام را پنهان نگه دارم فكر نم نييبه او و خدمتكارش سرم را پا ييرايحال نشان دادن اتاق پذ در

 گذشتيبود دوسال از ان م دهياگر د ياست و حت دهيصورت مرا ند بردميرو م مونويان ك

ام را انجام  فهيوظ يوقت نيرو از من گرفت و چشمش از اشك پر شد با وجود ا مونوينبود كه انشب ك يهمان زن كردياش م ييكه اكنون راهنما يا مستخدمه
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 كردميخاطر م يتركشان كردم احساس ا سودگ ييرايپشت در اتاق پذ ميدادم با تعظ

نگه داشته  نييراهرو جفت كردم اما هنوز هم سرم را پا ياپله ه يرفتن شدن كفششان را اوردم و رو يمامه ها و مستخدمه اش اماده  يبعد وقت قهيدق ستيب

مامه ها به  امااست  دهيرس انياش به پا يسخت گريرا باز كرد گفتم د رونيمستخدمه اش در ب يوقت كردميبودن م يبودم در بند بند وجودم احساس عصب

 نيا دينبا دانستميكه م يهمراه نبود ند چون با وجود گريكديبا  حيرتباط صحنگران شدم به گمانم كه چشم و ذهنم درحفظ ا ستاديرفتن همانجا كه بود ا يجا

 شده است رهيكه مامه ها به من خ دميكار را بكنم اما گذاشتم كه نگاهم باال برود با وحشت د

 "دختر كوچولو؟  ست،ياسم تو چ ": گفت د،يرس يم ياز حد جد شيكه به نظرم ب يلحن با

 .است ويكه نامم ش گفتم

 ". خواهم نگاهت كنم يم و،يش ست،يلحظه با كي "

شوم، مثل هرت دادن رشته،  ديو ناپد ندازميبر صورتم ب يقدرت را داشتم كه چروك نياما اگر ا ستادم،يگفته اش از نشستن دو زانو بلند شدم و ا طبق

 .كردم يكار را م نيمطمئنم ا

 "! يشمار يرا م تيپا يانگشتها يكه انگار دار يكن ير مرفتا يچرا طور! خواهم نگاهت كنم يبا تو هستم، م ": گفت

 .و دستور داد به او نگاه كنم ديكش يرا، و مامه ها نفس بلند ميالبته نه چشمها. را باال بردم سرم

 "دارند؟  يچه رنگ ييگو يم ،يتاتوم. فكر كردم به نظرم آمده است! يبيعج يچه چشمها ": گفت

 ". خانم ،يخاكستر - يآب ": پاسخ داد. به من انداخت ينگاه اش به راهرو بازگشت و مستخدمه

 ". رنگ چشم را دارند نيا ونيچند دختر در گ يكن يفكر م نم،يحاال بگو بب م،يخواستم بگو يرا م نيمن هم هم "

كه حواسش  ديرس يبه نظر م -كرد  يمن نگاه م مخصوص به يبا حالت. ميكدام به او چاسخ نداد چياما ه ،يبا تاتوم ايزند  يدانستم مامه ها با من حرف م ينم

 .آسوده شد الميكردند و رفتند، خ يبعد خداحافظ. است گريد ييجا

**** 

. ميبه صورت اول درآورد ر،ييتغ نيرا با چند ايبعد از آن اوك. كرده بود نييتع بگويكه غ يهفته بعد برگزار شد، صبح روز كيمادربزرگ  يخاكسپار مراسم

صاحب اتاق خاله در  -را آغاز كند  ييشايگ ينمانده بود دوره كارآموز يزيچ گريكه د -  يياول و اتاق مادربزرگ نقل مكان كرد، كدو حلوا خاله به طبقه

ز تعداد افراد كه با وجود كم شدن ا ديايب بيبه نظر عج ديشا. بودند رويو پرن انساليآمدند، هر دو م ديعالوه بر آن، هفته بعد دو مستخدمه جد. طبقه باال شد

 .دچار كمبود مستخدمه بود شهيهم نداشت،را  يخاطر كه مادربزرگ تحمل شلوغ نيبه ا اياما در واقع اوك. افزود نيخانه، مادر به تعداد مستخدم

كند كه به  يگوناگون ياهنره نيبه او گفته شد در عوض آن وقتش را صرف تمر. كار خانه بود فياز انجام دادن وظا ييمعاف كردن كدو حلوا رييتغ نيآخر

به وقت اضافه  هياز بق شيبود و ب يكارآموز كند نوايب ييدهند، اما كدو حلوا يفرصت نم اديز نيتمر يمعموالً به دخترها برا. داشت هيتك شانيرو شايعنوان گ

سوخت، زبانش  يم شيكند، دلم برا يم نين تمرس يو ساعتها با شام ندينش يگذر م يكردم چگونه دو زانو رو يكه تماشا م يروزها هنگام. داشت ازين
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 يم لميتحو يما افتاد لبخند كوچك همنگاهمان كه به . كند زيبزند و تم سيخواهد گونه اش را ل يم ييبود كه گو رونيدهانش ب يچنان از گوشه ها شهيهم

باز شدن روزنه  يبرا ييبايدشوار شده بود، شك يدر زندگ ييباير شكبا دنيتحمل كش گريمن د يام برا. داشت يمهربان اريو بس نيرينهاد ش ،يداد، و به راست

 يم گرانيد يتماشاگر باز شدن روزنه فرصت برا ديبا نكيا. بود كه امكان داشت به دست آورم يتنها فرصت ناًيقيآمد و  ينم شيهرگز پ ديكه شا يكوچك

گذشته از . به من داده بود سيكه رئ دميكش يبو م يپودر تالك را از دستمال يو بو دميكش يشكم دراز م يرفتم، رو يوقتها شبها كه به بستر م يگاه. بودم

 ياو بودا. دادم يرا به ذهن راه نم يفكر چينشسته بودم، ه شيبا او رو مالقاتكه در روز  يسنگ وارهيد ياو و احساس آفتاب گرم بر صورتم و سخت يمايس

 .كردم كه برسد ياما دعا م د،يبه من خواهد رس قيانستم كه كمكش از چه طرد ينم. توانست كمكم كند يبود كه م يهزاردست

 ريگرم غ يبعد از ظهر. خواهد يمرا پشت در م يكرد و گفت كس ميتازه وارد صدا ياز مستخدمه ها يكي يگذشت كه روز يماه از مرگ مادربزرگ م كي

عرق شده  سيشد، خ يقبل اتاق خاله محسوب م يدر طبقه باال كه تا چند ييزه كدو حلوااتاق تا يريحص يلوهايدر ماه اكتبر بود و از جارو كردن ز يموسم

سر و صورتم  سيحوله خ كيتوانستم با  يتا آنجا كه م. شد يمرتب جارو م ديآن با يلويبرنجك به اتاقش ببرد و ز يعادت داشت پنهان ييكدو حلوا. بودم

. كردم مينشستم و تعظ انودو ز. مستخدمه ها را به تن داشت يمونويكه ك دميد يورود يرا در سرسرا ينزن جوا دم،يدو نييكردم و از پله ها پا زيرا تم

. دميترس دنشياز د. ما آمده بود ياياست كه چند هفته قبل همراه مامه ها به اوك يبار به صورتش نگاه كردم متوجه شدم مستخدمه ا نيدوم يبرا يوقت

 .رفتم ابانياما او اشاره كرد كه به دنبالش به راهرو بروم، پا در كفش كردم و به خ. كه به دردسر افتاده ام دميفهم

 "بفرستند؟  رونيب ديخر يكه تو را برا ديآ يم شيپ يو،گاهيش ": ديپرس

 .روم يدادم كه بله مپرسد، اما پاسخ  يرا م نيچه ا يدانستم برا ينم. حبس نبودم ايدر اوك گريهنگام اقدامم به فرار آن قدر گذشته بود كه د از

 ". ينيبب راكاوايرودخانه ش يو مرا كنار پل گنبد ييايب رونيبده كه فردا بعد از ظهر ساعت سه ب يبيخوب است، ترت ": گفت

 "چه؟  يتوانم بپرسم برا يچشم خانم،اما م ": گفتم

 .كند ميخواهد دعوا يم ديشا اش انداخت كه فكر كردم ينيبه ب ينيو چ "مگر نه؟  ،يفهم يخودت فردا م ": داد پاسخ

**** 

. سرزنشم كند يكار يبرد تا برا يفكر كردم، احتماالً نزد مامه ها م -ببرد  ييخواهد مرا جا يحرف ندارد كه خوشحال نبودم كه مستخدمه مامه ها م يجا

كه دچار دردسر شود،  ديترس ياز آن م. ن ضرورت نداردبفرستد كه چندا يزيچ ديخر يگفتم مرا برا ييآن روز به كدو حلوا يفردا. كار هرچه بود نيحال ا

 .صدا كرد اطيساعت سه بعد از ظهر مرا از ح. كنم يم دايجبرانش پ يبرا ياما به او قول دادم راه

 يكابوك يمجله ها اتيبدرساد يبه او گفته بودند برا " ؟يبخر ميبرا يسن و دو سه تا مجله كابوك يو چند زِه شام يشود خواهش كنم برو يسان، م -  ويش "

 .بزند تاما خاله پاسخش را نداد، به طبقه باال رغته بود كه چر "ندارد؟  يخاله، اشكال ": گفت يبلند تر يكه با صدا دميسپس د. بخواند

به  ياديز يشاهايمردها و گ. شد يم يشو منته -  يوشيموتو  هيكه به ناح دميرس يرا گرفتم و رفتم تا به گنبد پل راكاوايرا ترك كردم و كنار رودخانه ش اياوك

جهانگرد  يپل، دسته ا ناردر حال انتظار در ك. بردند يآب لذت م يبر رو السيگ زانيآو يشاخه ها يگرم و مطبوع آمده بودند و از تماشا يگردش در هوا
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از اندازه  شياما به نظرم ب دم،يد يم وتويند كه تا كنون در كنبود يانيخارج نيگروه اول نيا. آمده بودند ونيمشهور گ هيناح نيا دنيرا تماشا كردم كه به د

كفششان در  يپاشنه ها يبور و مردها بلند قامت و چنان از خود مطمئن كه صدا يبلند و موها يبزرگ و لباس ها يها ينيبودند، زنها با ب بيو غر بيعج

كه با خم شدن  دميچنان خجالت كش. گفت و همه سر برگرداندند كه نگاهم كنند يخارجبه زبان  يزياز مردها به من اشاره كرد و چ يكي. رو بلند بود ادهيپ

 .گونه پنهان شدم نيهستم و ا نيزم يرو يزيچ يتظاهر كردم در جستجو

و مرا از پله ها باال  را به دستم داده مونويك نيبرد كه هاتسومومو و كور يمرا به پشت همان در دميترس يمستخدمه مامه ها آمد و همان طور كه م سرانجام

مستخدمه در را باز  يقتاما و. گذشت يهمه مدت كه از آن م نيآنهم بعد از ا -شود  يشتريب ياتفاق موجب دردسرها نيمنصفانه نبود كه ا. فرستاده بودند

 .ميخل خانه شدو بعد دا ميرا در آور مانيكه كفشها ميستاديپله ها ا يباال. مياز پله ها باال رفت يكرد، در نور خاكستر

 "! نجاستيا ويخانم، ش ": گفت زن

 "! يخوب، متشكرم تاتوم اريبس ": گفت يكه از اتاق پشت دميمامه ها را شن يصدا

 يگريبالفاصله مستخدمه د. نباشم يكردم عصب يدو زانو نشستم و سع يتشكچه ا يكرد، رو ييباز راهنما يدر كنار پنجره ا يزيجوان مرا به پشت م زن

 يبا چا ييرايمسلم است كه در انتظار پذ. مستخدمه نداشت، دو نفر در خدمتش بودند كيگونه كه معلوم شد مامه ها تنها  نيا -آورد  ميبرا يچا يفنجان

را  ميرعه از چاكردم و چند ج ميتشكر به او تعظ يبرا. مواجه نشده بودم يزيچ نيتاناكا در سالها قبل تاكنون با چن ينبودم، بعد از صرف شام در منزل آقا

 .منكرد يكار راكاوايكوتاه در رودخانه ش يآبشار زشير يجز نشستن و گوش سپردن به صدا يطوالن يبعد تا مدت. دمينوش

 ينو مم ريحص يو بو ديدرخش يسبزشان م -زرد  هينو هستند، چون سا شيرهايآشكار بود كه حص. بود كيمامه ها بزرگ نبود، اما فوق العاده ش آپارتمان

با  ايپارچه است  اب اياش  يمعموالً لبه دوز. شود يكه دورش نوار دوخته م ديشو يمتوجه م د،يباش دهيرا د يريحص يلوهايز كياگر تا به حال از نزد. ادد

با نقوش  يخطاط يلوحه ا يه اطاقچ وارينه چندان دور از من، بر د يبا فاصله ا. شده بود يلبه دوز ييسبز و طال يشميمامه ها با نوار ابر يلوهاينوار، اما ز

 يشاخه ها يدر طاقچه، دسته ا يچوب يطبقه ا يآن، رو ريز. به مامه هاست يچيراكويخطاط معروف ماتسودا هينصب بود، كه بعدها معلوم شد هد بايز اريبس

آمد، تمت در  يبيغر زيبه نظرم چ. قرار داشتبراق  اهيبا لعاب س ييهايدگيگود با خطوط نامنظم و بر ياندك يغرق در شكوفه در ظرف ييدرخت راج صحرا

دوم جزء  يبعد از جنگ جهان يدر سالها كشيآثار سرام كه ياستاد. به مامه ها بود يداساكوهيوشي ك،يمدرن سرام ياستاد بزرگ طراح هيهد نيواقع ا

دامن بر تن  نيياز آب در پا يبه رنگ كرم با طرح بايز اريبس ييمونويآمد، ك رونيب يسرنجام مامه ها از اتاق پشت. در آمد يموزه معاصر مل يها نهيگنج

كه مستخدمه  يياز چا يجرعه ا. نشست زيپشت م ميدو زانو رو به رو. كوتاه كردم يميبرگشتم و تعظ شيدشكچه به سو يآمد، رو زيبه طرف م. داشت

 :و گفت ديگذاشت نوش شيجلو

وسط  شيمستخدمه ها ديآ يخوشش نم تايمطمئنم كه خانم ن ؟ييايب رونيب اياز اوك يبده يبيترت ينستامروز چطور توا نميدرست گفتم؟ بگو بب و،يش... خُب "

 ". بروند رونيب يشخص يروز به خاطر كارها

مامه ها به . ميكه بگو ديبه فكرم نرس يزياست، اما چ يادب يدانستم پاسخ ندادن ب يكه م يدر واقع، با وجود. نبودم يپرسش نياست كه در انتظار چن مسلم
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 :سرانجام گفت. اش ادامه داد يضيو نقص ب بيع يبر صورت ب يشدن حالت تازه ا دايو نگاه كردن به من با پ يچا دنينوش

 ". يخودت را دچار مشكل نكرده باش نجايخواهم بدانم كه با آمدن به ا يمن فقط م. خواهم سرزنشت كنم يم يكن يفكر م "

 ". سن آمده ام يو زِه شام يمجله كابوك ديخر يم، برانه خان ": آسوده شد، گفتم الميخ

 نهايا يبرگرد تيايبه اوك يخواست يوقت ". بگذارد زيم يو رو اورديمستخدمه اش را صدا زد و گفت آنها را ب ". عالم دارم كياز هر دو  ،يآه، چه عال ": گفت

همسال  يگريآمدم دختر د تانياياحترام به اوك يادا يكه برا يروز. را به من بگو يزيحاال، چ. يفهمد كجا بوده ا يكس نم چيه يطور نيرا با خودت ببر، ا

 ". دميتو را هم د

 "صورتش گرد نبود؟ . بوده است ييحتماً كدوحلوا "

 .دادم، خنده اش گرفت حيتوض يخوانم، وقت يم ييچرا او را كدوحلوا ديها پرس مامه

 "تسمومو چطور است؟ اش با ها انهيم ييدخترك كدوحلوا نيا ": گفت

 ". دهد ينشان نم اطياز برگ درخت كف ح شيب يكنم هاتسومومو به او توجه يراستش، خانم، گمان م ": گفتم

 "رفتار را دارد؟  نيبا تو هم هم.  اطيبرگ درخت كف ح... چه شاعرانه "

از هاتسومومو با  ايخارج از اوك يفرد يدانستم و درست نبود برا يمكم  يلياز مامه ها خ. ميدانستم چه بگو يباز كردم كه پاسخ دهم، اما خوب، نم دهان

 :كنم، چون گفت يكه چه فكر م ديكه مامه ها فهم ديبه نظرم رس. حرف بزنم يكوچك

 ". اش دارد يكه نگاه به طعمه بعد ستيمثل مار ميبگو ديدانم رفتار هاتسومومو با تو چگونه است، با يخوب م. يبده يخواهد پاسخ ينم "

 "به شما گفته؟  ياجازه دارم بپرسم، خانم، ك "

 نديبنش يمخلوق يسالها به تماشا يآدم در ط يوقت. ميشناس يرا م گريكديكه من شش سال و او نه سالش بود  ينگفته، من و هاتسومومو از وقت يكس ": گفت

 ". ستيكه بعد چه خواهد شد جزء اسرار ن نينادرست است، دانستن ا نقدريكه رفتارش ا

 ". ديآ يقدر از من بدش م نيدانم با او چه كرده ام كه ا ينم ": گفتم

خوشحال  ند،يرا در دور و برش بب يگريكه گربه د نيبدون ا دهيآفتاب دراز كش ريكه ز يگربه تا وقت. ستيدرك هاتسومومو از درك گربه سخت تر ن "

را از  لوكوچو يداستان را گفته كه هاتسومومو چطور هاتسوك نيا تيبرا يتا به حال كس... دوخته شيچشم به ظرف غذا گريد ياست، اما اگر فكر كند كس

 "كرد؟  رونيب ونيگ

 .نگفته ياو گفتم كه كس به

است  نيمنظورم ا. خواهر بودند توياو و هاتسومومو. بود يزيعز اريمن هم دوست بس يبرا ،يبود، هاتسوك يناز اريدختر بس ": ها داستان را شروع كرد مامه

 يوقت از هاتسوك چيتو ه يهاتسومومو. بود يمعروف بود كه آن زمان زن مسن يهاتسو يشان توم يمرب -گرفته بودند  ميتعل شايگ كينظر  ريكه هر دو ز

بر  ونيرا در گ عهيشا نيرفت و ا. تحمل كند بيرق كيتوانست وجود او را به عنوان  ينم دند،يرس يبه كارآموز ييشايهر دو در گ يوقت. آمد يخوشش نم
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ماجرا  نيدر ا يقتيالبته حق. افتاده ريمچش گ سيپل كيبا  ستيناشا يكوچه شلوغ در حال انجام دادن حركت كيدر  يشب يسر زبانها انداخت كه هاتسوك

دانستند كه او چه  يمردم م. كرد يآن را باور نم ونيكس در گ چيكرد ه يم فيافتاد و داستان را تعر يطور ساده راه م نياگر هاتسومومو هم. وجود نداشت

 ونياز گ داريد يكه برا يمرد يحت اي يمستخدمه ا اي ييشايگ -خورد  يبر م يهر وقت به آدم مست: طور آغاز كرد نيكارش را ا. دارد يبه هاتسوك يحسادت

ماند كه  ينم ادشيكه طرف روز بعد  يبه گونه ا. ردك يراز محرمانه در گوشش نقل م كيمثل  ،يداستان را از هاتسوك نيا -  يآمده بود، مهم نبود چه كس

او را  گريد لهينداشتكه با استفاده از چند ح يهاتسومومو زحمت يگر برايوارد شد كه د يلطمه ا يهاتسوك تيثيرفته رفته به ح. هاتسومومو آن را گفته است

 ". ندازديب رونياز شهر ب

 .كردم يخاطر م ياحساس راحت يبيشده است، به نحو عج زين يگريوه بر من شامل حال دهاتسومومو عال يطانيرفتار ش دميشن يكه م نيا از

 ". رفتار را دارد نيخاطر با تو ا نيرا ندارد، به هم بيتحمل رق ": ها ادامه داد مامه

 " .است انوسيكند، رقابت من با او مثل رقابت چاله با اق ينگاه نم بيخانم، هاتسومومو مرا به چشم رق ": گفتم

 تاين ياياوك رفته؟ينپذ يهاتسومومو را به دختر خواندگ تايكه تا به حال خانم ن ستين بيعج تيبرا... خودتان ياياما در اوك. بله ون،يگ يخانه ها يدر چا "

كرد، بلكه تمام درآمد  يمحل مشكل را  نينه تنها ا تا،ين يهاتسومومو به فرزند خواندگ رفتنيپذ. است ونيبدون وارث گ ياهاياوك نياز ثروتمند تر يكي

كند خانم  يآدم فكر م! است يموفق يشايسن آن به خود هاتسومومو پرداخت شود و هاتسومومو گ كي يكه حت نيماند، بدون ا يم ايدر اوك زيهاتسومومو ن

 ليكار حتماً دل نينكردن ا يبرا يكن يفكر نم. دباش رفتهيپذ ياز مدتها قبل او را به فرزند خواندگ ديبه پول دارد، با گريكه مثل هر كس د يبا عشق تا،ين

 "در دست دارد؟  يمحكم

 .ستيدانم علتش چ يم قاًيفكر نكرده بودم، اما بعد از گوش دادن به مامه ها، احساس كردم دق نهاياز ا كي چياست كه تا به حال به ه مسلم

 ". از قفس استهاتسومومو، مثل رها كردن ببر  رفتنيپذ يبه فرزند خواندگ ": گفتم

 رونيب يبرا يكه راه يياز آن دخترها -از آب در خواهد آمد  يشدن چه دختر رفتهيداند كه هاتسومومو بعد از پذ يخوب م تايخانم ن. كامالً درست است "

. زنده بماند اش يريدر قفس حص ياجازه بدهد مارمولك يكنم حت يفكر نم. هاتسومومو مثل بچه ها كم تحمل است ل،يبه هر دل. كنند يم دايكردن مادر پ

 يقدر از تو بدش م نياست كه هاتسومومو ا ليدل نيبه ا ز،يعز يويش. كند يخود را از آن خالص م اياوك يمونوهايدو سال نگذشته، با فروش مجموعه ك يكي

 ". رديبپذ يه دختر خواندگاو را ب تاينگران باشد كه خانم ن يليكنم هاتسومومو خ يگمان نم ،ييو اما آن دخترك كدوحلوا. ديآ

 "... ديرا كه خراب شد به خاطر دار تانيمونويسان، مطمئنم آن ك -مامه ها  ": گفتم

 ". يختير شيكه مركب رو يتو بود نيا ييبگو يخواه يم "

 ". شان بدهم كه چقدر از آن اتفاق متأسفمبتوانم به شما ن يروز دوارميام. دست هاتسومومو پشت آن بود ديدان يكه مطمئناً م يبله خانم، با وجود... خُب "

 ". پوزش بخواه ياگر دوست دار ": كه گفت نيكند، تا ا يدر دست نداشتم كه بدانم چه فكر م يزيچ. ماند رهيبه من خ يطوالن يها مدت مامه

 يبود ياگر زارع ": بر زبان آورم، مامه ها گفت يزياز آن كه چ شيآوردم، اما پ نييبر كف اتاق پا يلويز يسر را تا رو ميعقب رفتم و به تعظ زيپشت م از
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 ميطور تعظ نيا يستياب ،يبافرهنگ نشان داده شو يدختر يخواه ين م.اما چ. قشنگ است متيگفتم كه تعظ يبه تو م يآمد يم وتويبار به ك نياول يكه برا

بگذار، فقط نوك انگشت و نه  نيزم يرا رو تيرا دراز كن و انگشتها تيال دستاحا. نيدو زانو بنش ارخوب،يبس. ريفاصله بگ شتريب زيبه من نگاه كن، از م. يكن

حاال ! نجايا... هر دو دستت را با هم... ريحص يوخوب، بگذار ر اريبس. كه هنوز هم باز هستند نميب يم ،ياز هم باز نگه دار ديانگشتها را هم نبا. دست

 نيو به خاطر خدا، دستت را سنگ. برود نييقدر پا نيا گردنت را كامالً صاف نگه دار، نگذار سرت اخواهد خم شو، ام يهر چقدر دلت م. قشنگ شد متيتعظ

 ". يآن را تكرار كن گريبار د كي يتوان يخوب شد، حاال م! يشو ينكن و گرنه مثل مردها م

 .نقش داشتم شيبايز يمونوياب كردن ككنم كه در خر يكردم و گفتم كه با تمام وجودم چقدر احساس تأسف م ميبه او تعظ گريبار د كي

در  تيها يمرب. يريگ ينم ميشدن تعل شايگ يبرا گريخواهم بدانم چرا د يم. ميكن يبود، درست است؟ خُب، حاال آن را فراموش م ييبايز يمونويك ": گفت

چرا . يداد يبه راهت ادامه م ونيدر گ تيبه موفق دنيتا رس ديبا. يكرد يخوب كار م يكه درس خواندن را كنار گذاشت يمدرسه به من گفتند كه تا روز

 "گرفتنت را گرفت؟  ميتعل يجلو تايخانم ن

كه حرفم  يتا وقت. كردم فيمتهم كرده بود تعر دنشيرا كه هاتسومومو مرا به دزد يا نهيو سنجاق س مونويقرض ك يماجرا نيبه او گفتم، همچن ميقرضها از

 :سرانجام گفت. به نگاه كردن به من ادامه داد يگونه واكنش چيهتمام شد، مامه ها بدون نشان دادن 

 ييشايتو در گ تيموفق ياز آن مصمم به تماشا شيرود ب يانتظار م تاياز خانم ن ،يكه دار يبا توجه به قرض. ياز آن باشد كه هنوز نگفته ا شيب يزيچ ديبا "

 ".يقرضت را بپرداز يتوان يقت نمو چيكه ه ستين يشك يبمان ياگر قرار است مستخدمه باق. باشد

دارد  قيكه مامه ها به طور دق دينگذشته به نظرم رس يآورده باشم چون لحظه ا نييمتوجه باشم نگاهم را از خجالت پا نكهيبدون ا ديحرف با نيا دنيشن با

 .خواند يفكرم را م

 "درست است؟ يفرار كن يخواست "

و با هم فرار  مينيرا بب گريكدي ييبه خصوص در جا يقرار بود شب ميكن دايرا پ گريهمد مينتوانست يول ميشده بودداشتم از هم جدا  يبله خانم خواهر ":گفتم

 ".پرت شدم و دستم شكست يروانياما من از ش..  ميكن

 "؟يبنداز وتويك يبار نگاه نيآخر يكه برا يرفته بود. يكن يم يشوخ! يروانيش "

كه دوباره دست به فرار بزنم حاضر  نيخاطر است كه مادر از ترس ا نيبود به هم يدانم كار احمقانه ا يم ":و بعد گفتمكارو كردم  نيدادم كه چرا ا حيتوض

 ".من كند ماتيسن هم خرج تعل كي يحت ستين

 ينم يمن حت يخدا نديگو يبرداشت را دارند م نيا ونيمردم گ. شود يم اياوك ي رهيمد يكه دست به فرار بزند سبب بدنام ياز ان است هر دختر شيب "

 يعمر خدمتكار باق كي يكه بخواه يستين يبه نظر من دختر و؟يش يچه بكن يخواه ياما حاال م. زهايچ نياواز ا رديرا بگ شيقرار مستخدمه ها يتواند جلو

 ".يبمان

 يگذراندم كه فرصت ديام نيام را با ا يصبر كردم و زندگ ييبايگذرد با شك يدو سال از ان م. بكنم يجبران اشتباهم حاضرم هر كار يبرا.. خانم يوا ":گفتم
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 ".به دست آورم

را  زيو همه چ زدير ياشكال را در هم م. ماند يآب منتظر نم يدار تتيدر شخص اديكه از عنصر آب چقدر ز نميب يم يبودن ساخته نشده ا بايشك يتو برا "

پنج عنصر  انيم كه ستين يشك يقوط كيته  اي يروانيسوراخ كوچك در ش كي.. رسد  ينم گريكس د چيكه به فكر ه كنديم دايرا پ يييدايو راه ناپ رديگ يم

مكمل آن  عتايچوب كه طب يببرد حت نيو از ب ديتواند فلز را بسا يكند م يبرد آتش را خاموش م يو م ديشو يخاك را م. عنصر همه فن تر از همه است نيا

 "درست است؟ يا ردهات استفاده نك يقدرت در زندگ نيهنوز از ا نيبا وجود ا. باشد ينم اتيح يآب قادر به ادامه  ي هياست بدون تغذ

 ".آب بود كه مرا به فكر فرار از پشت بام انداخت ختنير نيخانم، هم ديخب، راستش را بخواه "

 اديكه از عنصر آب در وجودمان ز ييما آدمها يكرده باش از هوشت استفاده يليكنم اون موقع خ ياما فكر نم يهست يمن مطمئنم كه تو دختر باهوش ويش "

 ".رود يم شيپ مانيزندگ عتيكه طب ميفتيبه راه ب يريدر مس مياجازه ده ديتنها با ميكن يخودمان انتخاب نم ميكن يط ديرا كه با يراه ميدار

 ".خورده ام و ان سد هاتسومومو است يهستم كه به سد يكنم من رودخانه ا يفكر م "

 ".كند يرودخانه سد را خراب م يبله، احتماال درست است ول ":به من نگاه كرد و گفت رامآ

 ياحضار ربط نيبودم كه ا دهيرس جهينت نيچه مرا خواسته است تاكنون به ا يبردم كه او برا يبه سر م رتيح نيورود به خانه مامه ها در ا يلحظه  از

انتقام از  يراگرفته بود ب ميقرار داشت مامه ها تصم ميرو شيباز شد كه از اول در پ يزيچ يچشمم به روباالخره  نكيا يندارد ول مونويك يبهمسئله 

 يديمامه ها را خراب كرد؟ ترد يمونويچه هاتسومومو دو سال قبل ك يبرا نصورتيا ريهم هستند در غ بياشكار بود كه رق.هاتسومومو از من استفاده كند 

 ياستفاده م يخواست از من در نقش علف هرزه ا ياست م افتهيان را  دكهيرس يزمان مناسب بوده است، واكنون به نظرم دنيرس كه مامه ها در انتظار ستين

 .از شر هاتسومومو خالص شود يخواست به طور كل يانتقام ساده نبود اگر اشتباه نكرده باشم م كيبلعد دنبال  يرا م اهانيكند كه در باغ گ

 .يريرا از سر بگ ماتتياجازه دهد كه تو تعل تايخانم ن نكهينخواهد كرد مگر ا رييتغ يزيچ ليبه هر دل ":امه دادها به حرفش اد مامه

 ".كه بتوانم متقاعدش كنم ستمين دواريام اديمن ز ":گفتم

 ".آن باش يكردن وقت مناسب برا دايفعال نگران متقاعد كردن او نباش نگران پ "

 داينه ان اندازه كه درك كنم منظور مامه ها از پ يدانستم حت ينم يزيچ ييبايگرفته بودم اما از شك ياز زندگ يشمار يب يسهااست كه تا ان هنگام در مسلم

 .كه فردا با مادر صحبت كند شوميخوشحال م ميكند كه چه بگو شنهاديبه او گفتم اگر پ ستيكردن وقت مناسب چ

خواهد  يكه م يموش يكن دايكه چگونه زمان و مكان مناسب را پ يريادبگي ديبا ستيجلو رفتن ن يبرا يراه درست يرفتن در زندگ يسكند و،يگوش كن، ش "

 "؟يات مراجعه كن ينجوم ميچگونه به تقو يستيبلد ن ديا ينم رونياز سوراخش ب اليخ يب يخطر نيسر گربه را كاله بگذارد با احساس كوچكتر

 يو حروف نا مفهوم را در تمام صفحات م دهيچيپ ينمودارها ديزن يو ورق م ديكن يآن را باز م يوقت ديخورده ابر ينجوم ميتا به حال به تقو ايدانم آ ينم

 نيدادن ساده تر انجام يآشپزها و مستخدمه ها برا يآمد كه مادر و خاله و حت يم شياند به ندرت پ يخرافات يليخ شاهايهمانطور كه قبال گفتم گ دينيب

 .به آن رجوع نكرده بودم يبار هم در زندگ كي ياشان مراجعه نكنند اما من حت ينجوم ميجفت كفش باشه به تقو كي ديرمثال خ يكارها كه حت
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 "؟يفرار كن يخواست يانتخاب روز معد م يبرا ميكه بدون مشورت با تقو ييبگو يخواه يبه سرت آمده م يهمه بدبخت نيندارد كه ا يتعجب ":ها گفت مامه

به  ياورم كه البته پس از نگاه اديان روز را به  خيتوانم تار يم ايمامه ها خواست بداند ا. ميفرار كن يخيگرفته بود در چه تار يميواهرم تصماو گفتم كه خ به

 . ميبود مان رانده شده يچند ماه بعد از آن كه من و ساتسو از خانه و زندگ 1929اكتبر  يسه شنبه  نيكار را بكنم آخر نيبا او توانستم ا ميتقو

 ينمودارها يرا صرف بررس مدتي – مونسال مي – دينماد سال تولدم را پرس نكهيو بعد از ا اورديان سال را ب ينجوم ميها به مستخدم اش گفت تقو مامه

 .بلند خواند يمن در آن ماه بود سرانجام با صدا تينمودار وضع ينگاه كرد كه بطور كل يطور به صفحه ا نيگوناگون كرد و هم

مسافرت  ؟يديشن ":مامه ها دست نگه داشت و به من نگاه كرد  ".اجتناب شود متيمعمول و مسافرت به هر ق ريغ يوقت، از سوزن غذاها نينامبارك تر "

 نيمهم به ا يرهاالباس نو اقدام به ك ديخواند خر يكه خروس م يحمام كردن تا ساعات...  نميبگذار بب... يكن يدور ييزهاياز چه چ ديكه با ديگو يبعد م

 "بوده؟  نهايكدوم از ا چيحواست به ه "شد  رهيرا بست و به من خ ينجوم ميتقو ".يمحل زندگ رييتغ. گوش كن

مامه . ديگذاشت يرا كنار م دهايكه بعد چه شد تمام شك و ترد ديديد يو م ديبود يم نجايها شك دارند اما اگر ا ييبگويغ ليقب نياز آدمها نسبت به ا يليخ

. است. كوچك سعد راتييتغ يخب، نوشته روز برا ":به ان نگاه كرد گفت يمدت نكهيو اطالعات در مورد او را خواند بعد از ا ديها نماد تولد خواهرم را پرس

آن وقت  ".بعد بوده است يآن هفته و هفته ها گريد يچون قرار نباشد اما مسلما بهتر از روزها يبزرگ يياقدام به ماجراجو يروز برا نيمنظورش بهتر ديشا

كرد در  دايو را در آن پ ديورويآورد و  ينقشه ا يو وقت ".گوسفند ريسفر در مس يبرا يروز خوب ديگو يم ":مامه ها خواند. آمد شيپ نشيتر زيتعجب برانگ

احتماال همان موقع كه .اش مراجعه كرده بود ينجوم ميساتسو به تقو.البروج گوسفند بود رهيهم تراز نماد دا ريكه در واقع مس.كبوتر قرار داشت يشمال شرق

 .او فرار كرد من نكردم.كار را بكند نيكه ا ودهم حق با او ب نايقيتنها گذاشت و ويپله تاتسو ريدر اتاق ز قهيمرا چند دق

به هم ربط  كياز نزد زيبودم كه همه چ دهينفهم چوقتيه.زيفرار بلكه از همه چ ينه تنها از طرح نقشه .خبر بوده ام يچقدر ب دميبود كه فهم نجايا

درهوا به  يرييتغ ايم يپاله كن ريرا ز يسوسك ديشا ميرو يراه م يوقت.ميبزرگتر هست اريبس يزياز چ يما نوع بشر جزئ.ميگو يالبروج نم رهيوتنها از دا.دارند

برتر ومسلط  يخودمان را در مثل چون حشره دربرابر عالم مييايحال ب.رفت يصورت نم نيا ريرود كه در غ يبه جا يآن مگس يكه به واسطه  ميوجود آور

 ريدر ز نوايكه سوسك ب يارياز اخت شيبمابر آن  اريقرار دارد كه اخت ييروهاين ريروزانه مان تحت تاث يشود كه زندگ يان گاه كامال آشكار م ميفرض كن

اقدامبه عمل با آن استفاده  ياز درك گردش كائنات وزمانبند ميتوان يكه م يراه به هر ديكرد؟با ديچه با.ستيدارد ن شيما بر زندگ يغول آسا يقدمها

 .ميبا آن حركت كن ميكه مجبور به جنگ با آن نشو ميكن

ز او ا.بزرگ سعد بود راتييتغ يانتخاب كردكه برا ندهيآ يرا درهفته  خيبار چند تار نيمن مراجعه كرد وا ينجوم ميتقو يبه صفحه  گريد كباريها  مامه

 .ميبگو ديبا مادر صحبت كنم وچه با خهايتار نياز ا يكيدر  ديبا ايآ دميپرس

 يكار را م نياو بودم هم ياگر من هم جا.اندازد يم نيرا زم تينگذشته رو يلحظه ا.يصحبت كن تايكه خودت شخصا با خانم ن ستين نيقصد من ا«:گفت

 ».تو شود»خواهر بزرگتر«واهدكه بخ ستين ونيدر گ يداند كس يتا آنجا كه او م!كردم

 »م؟يبكن ديطور است پس چه با نيمامه هاـ سان،اگر ا«:شدم نيحرف واقعا غمگ نيا دنيشن از
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 ».يبا من حرف زده ا ييكس نگو چيوبه ه.يبرگرد تيايبه اوك ديبا ويش«:گفت

 يشام يوزه ها يكابوك يبودم كه فراموش كردم مجله ها چنان برآشفته.كنم واز حضورش مرخص شوم ميتعظ ديگفت با يبه من انداخت كه م ينگاه بعد

 .انها رابه من داد ابانيودر خ ديام دو يمستخدمه اش دوان دوان در پ.سن راكه مامه ها داده بود بردارم

 

 ازدهمي فصل

سرانجام  يدختر يوقت.دانستم يان م از يزيچ يگرچه ان موقع خودم هم به سخت.ستيچ»خواهر بزرگتر«حرف مامه ها از قيدق يدهم كه معنا حيتوض ديبا

بزرگ به عنوان  يوهاتس يمامه ها از تام.دارد شتريب يبا تجربه  ييشايرابطه با گ يبه برقرار ازين.شود يكارآموز م يشايدر مقام گ رونيرفتن به ب يآماده 

 ديبزرگتر لزوما با يخواهرها نكهيبود اما نه ا يسن گذاشته اپابه  يشايهاتسومومو گ ميخواهر بزرگتر هاتسومومو نام برد كه هنگام به عهده گرفتن تعل

كه دست  ييكند تا جا فايكوچكتر ا يشايگ يتواند نقش خواهر بزرگتر را برا يم ييشايهر گ.رنديگ يقرارم ميباشند كه تحت تعل ييشاهايبزرگتر از گ يليخ

 .داشته باشد تيروز باو ارشد كيكم 

كنند ومثل  يخانواده نگاه م كي يرابه چشم اعضا گريكديكنند بعد از ان  يمثل مراسم از دواج برپا م يبندند جشن يم يرخواه ونديدو دختر با هم پ يوقت

اما  رنديگ ينم يجد دينقش را آن اندازه كه با نيا شاهاياز گ يكنند چه بسا برخ يصدا م»خواهر كوچكتر«و»خواهر بزرگتر«را گريكديخانواده  يواقع ياعضا

از فقط حصول  شياش ب فهيوظ.خواهر كوچكترش برعهده دارد ينقش را در زندگ نيدهد بزرگتر ياش را درست انجام م فهيكه وظ يرگترخواهر بز

 هيدر انتخاب سا اي زديماميكند بتواند خنده وخجالت رادر هم ب يم فيزشت تعر يا فهيلط يمرد يكه خواهر كوچكترش آموخته كه وقت نستيبه ا نانياطم

 فهيوظ نيا.بشناسد جلب كند ديراكه با ييتواند توجه ادمها يمطمئن باشد كه خواهر كوچكترش م دياوبا.به او كمك كند ششيآرا يربنايز ريخمدرست  ي

 كنند يدرست م سيصحنه كاله گ يور يبرنامه ها يكه برا يمعتبر ومردان يخانه ها يچا يها رهيبه مد يومعرف ونيبا دور گرداندن او در گ ديرا با

 .انجام دهد ليقب نيمهم واز ا يرستوران ا يوسرآشپزها

است كه  يا فهياز وظ يميدر طول روز تنها ن ونيخواهر كوچكتر در سطح گ يانجام شود اما معرف ديكارها با يليموارد خ نياز ا كياست كه درهر  مسلم

خواهر شبها  نيا.اورد يم رونيخودسر ب ييبايد از غروب آفتاب با تمام زاست كه بع يجان باخته ا يهمانند ستاره  ونيچون گ.خواهر بزرگتر برعهده دارد

آه با خواهر كوچكتر من آشنا «:ديگو يبه آنها م.كند يم يمعرف.كه در گذر سالها با آنها آشنا شده است يانيوحام هايبرد وبه مشتر يم ييراياورابه مجالس پذ

به  ديامد ونيكه گ نباريا ديولطفا اجازه بده!شود يم يبزرگ يستاره  يچون به زود ديداشته باش كنم نامش رابه خاطر يم ره؟خواهشيوغ رهيوغ ديشده ا

راكه در  نيفكر ا يمشتر نيباال بپردازد لذا ا ييدختر چهارده ساله بها كيمختصر درشب با يگپ ياز مردان حاضرند برا يالبته انگشت شمار».شما سربزند

 يبارم ريكنند كه دست آخر ز يم يدختر به او پافشار ليتحم رخانه آنقدر د يچا ي رهياما خواهر بزرگتر ومد. كند ينماورا بخواهد  ونياز گ يبعد داريد

وعالقه مند او  يصورت سرانجام در زمان مناسب حام نيا رياست اما در غ يگريداستان د نيخب ا.ديآ ياز دختر خوشش نم يلياگر معلوم شودبه دال.رود

 .وعالقه مند خواهر بزرگتر او هست يه كه حامشودـ همان گون يم

خواهر كوچكتر به خواهر بزرگتر  يچون نه تنها بستگ. شهر به ان سو است يسو نيبرنج از ا ي سهيعهده گرفتن نقش خواهر بزرگتر اغلب مثل بردن ك بر
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كه  نيا ليدل.  رديان را بپذ تيمسئول ديواهر بزرگتراست كهباخ نيندارد ا ستهيدختر رفتار شا ياست كه بر ان سواراست ، بلكه وقت يمثل مسلفر به قطار

البته در طول زمان، از ان بهره  شيكار تمز با پرداخت قرضها يشايخود گ. برندياز ان سود م ونيهمه مردم در گ شوديكار اموز در كارش موفق م ييشايگ

طور  نيهم-خواهر كوچكتر است داز دستمز يبخش افتيخواهر بزرگتر در يبهره . شوديثروتمند م يمرد قهيداشته باشد عاقبت رف يو اگر بخت بلند برديم

 ييو مغازه ها شيسازنده كاله گ يحت. برند ياز دستمزد او را م يسهم زيكند ن يم ييرايكار اموز در انها پذ ييشايكه گ يگوناگون يخانه ها يچا يها رهيم

 يسهم مايگاه مستق چيكه ه ديشا....خرنديم ينيريانها ش ار انشانيحام يكار اموز گاه گاه برا ييشاهايگ كه ييها يش.فر نيريفروشند ، و ش يم ينتيكهشانه ز

به  يتوانند با جلب مشتر يكه م ييشاهايگ شودن،يبهره مند م گريموفق د يشايگ كي يبانيشان از پشت ياز دستمزد دخترها درافت نكنند، اما مسلما همگ

 .هندرونق د ونيپول در گ ختتنير

چه  نديكه بتوانند بگو يتعداد دختران نيو با وجود ا. ميبه خواهر بزرگتر دارد، درست گفته ا يبستگ زيهمه چ بايتقر ونيجوان ك يدخترها يبرا مييبگو اگر

كند  يكه فكر م يكتر قراردادن خواهر كوچ يجا افتاده مسلما شهرت خود رابا تحت سرپرست يشاهايگ. خواهر بزرگترشان خواهدشد انگشت شمارند يكس

كار اموز  يدخترها  ماتيكه مخارج هنگفت تعل يياياوك يرهيمد گرياندازد از طرف د ياو را دوست نخواهند داشت به خطر نم اشيحام ايكودن است 

 جهيدر نت. رديبر عهده گ ار مشيكودن از راه برسد واز او بخواهد تعل ييشايكه بچه گ مانديگذارد و منتظر نم يدست نم يدست رو كنديرا تقبل م يبخصوص

 يرا نم يبرخ كنديتقاضاها را رد م نياز ا ياو برخ. كنديم افتياز ان كه جوابگو باشد تقاضا در شيكه ب شوديم دهيموفق عاقبت به انجا كش يشايگ كيكار 

نقش خواهر بزرگتر مرا به عهده  ستيحاضر ن ونيگدر  ييشايگ چهي - همان طور كه نظر مامه ها هم بوده–كه چرا مادر گفت  نيبه ا ميرسيم نجايا...تواند

 .رديبگ

بود كه عنكبوت  ييكه هاتسومومو از ان زنها ديچهبسا مادر در ذهن داشت كه هاتسومومو نقش خواهر بزرگترم را داشته باشد شا ايورودم به اوك يابتدا در

خواهر بزرگتر دو  نقشهاتسومومو تا بهحال دست كم در . كه خواهر كوچكتر او باشند  دنديبال يبه خود م ونيگ يلقمه شان است ، اما تمام كار اموزها كي

خودش انتخاب كرده بود و به خاطر . كرديم يرساند با انان خوش رفتار يكه به من م يظاهر شده بود و خالف ازار ونيگ يجوان تر و پر اوازه  يشايگ

گاز  كياز گرفتن  شيب يزيچ يتواند رو يمن ابانيخ يتا انتها يگربه ا يهمراه يكه برا يو مومو مثل سگاما در مورد من هاتس. انجام داده بود  يمنافع ماد

 يم نيقيمادر به . اضافه حساب كند نياز در اوردن چند شيب يخاطر تيرضا يرو ونيكمك به من در گ يتوانست برا ينم زيدر كوچه حساب كند اون

از چند  شيكه او ب ليدل نيبلكه به ا كرديم يما زندگ يايخاطر كه هاتسومومو در اوك نينه به ا. اهر بزرگتر من شودتوانست هاتسومومو را مجبور كند كه خو

 .وابسته بود اياوك يمونوهاينداشت وبه محموعه ك يشخص يمونويك

مرا به خانه  شديكه از او خواسته م يمطمئنم روز. دهد ميتوانست او را مجبور كند كهبه من درست تعل يم ايدن نيدر ا يفشار چيكنم كه ه يگمان نم اما

و »  ؟يمن اشنا شده ا يرودخانه كامو ، با خواهر كوچكتر تازه «:گفتيو م برديكند در عوض مرا به كنار رودخانه م يانجا معرف ي رهيببرد و به مد يزوكيم

 .انداخت يمرا در ان م

شجاعت مقابله با  ونيدر گ ياندك شمار. در مقابل هاتسومومو بود ستادنيان ا يده بگيرد خب معنادادن مرا به عه ميتعل فهيوظ يگريد يشاينظر كه گ نيوا
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 .راداشتند يجسارت نيچن

**** 

 .را باز كر يمادر و مهمانش بودم كه خاله در كشو يبرا يچا ختنيمشغول ر ييرايظهر در اتاق پذ كيهفته بعد از مالقاتم با مامه ها نزد چند

مادر بود اما به ندرت  ينام واقع وكويكا ديدانيم »رميندرد اگر چند لحظه وقتتان را بگ يراديسان اجازههست بپرسم ا-وكويه مزاحم شدم ، كاك ديببخش«:گفت

 »امده مانيبرا يمهمان« :ميديشند يم ايان را در اوك

. هيديسر رفته كه خودت خبر ورود مهمان را م يليحوصله ا ت خخاله، حتما امروز « :داد گفت لياشرا تحو يسرفه ا ياز خنده ها يكيان  دنيبا شن مادر

 »؟يكن يم فهيانها انجام وظ يدهند و تو به جا يكارشان را درست انجام نم ديمستخدمه ها ان گونه كه با

 »مهمانمان مامه ها هستند دياز زبان من بشنو ديدهيم حيفكر كردم ترج« :گفت خاله

خب ، خون ......است ستادهيما ا يايخبر پشت در اوك يب دميكه شن نكياما ا. حاصل بوده است يوبدم كه مالقاتم با مامه ها بشده  ينگران نيانكد دچار ا اندك

رفت ، سپس مهمان  فرودر سكوت  يطوالن ياتاق لحظات. االن روشنش كرده اند نيشده ام كه هم يكه احساس كردم المپ ديبه گونه ام دو يبا چنان فشار

 »ماجرا چه بوده است دييفردا بگو ديشرط كه قول بده نياما به ا.  روميمن م! عجب.......سان. مامه ها  «:مادر گفت

گفت كه هرگز تصور  يزيكه به خاله چ دميمادر را شن يصدا ييرايپذ يورود يبعد در سر سرا. هم از فرصت خروج مهمان مادر استفاده كردم و رفتم من

به  يو دست ايب لطفا. خاله« :رابه من داد و گفت يگاريس ري، ز زدياورده بود م ييرايكه با خمود از اتاق پذ يگاريس ريز يه داشت چپقش را به لب. كردم ينم

بود اما  ايز ياياما مثل اتاقش كه پر از اش ديپوش يم كيش ينگران ظاهرش باشد درست است كهلباس ها يوبدم كه مادر ذره ا دهيتاكنون ند» بكش ميمو

مانده بد بد چرب بود  يتكه ماه كي لمث شياما چشم ها ديكشيپارچه ها را به تن م نيكه فاخرتر ديشا زي، خودش ن ديرسيدردناك غمبار به نظر م يبه نحو

 .در ان باال قرار دارد يكه اتفاق يزيچ. قطار دودكش مهم است يمهم است كه با شيسرش به همان اندازه برا يمو ديرسو واقعا به نظر مي –

مادر و مامه ها  يچنان با تمام وجود مشغول استراق سمع حرفها. پرداختم  يگاريس ريكردن ز يمادر به سراغ در رفت من در اتاق مستخدمه ها به خال يقتو

 .كردميتعجب نم چيه رفتنديگوشم از جا رد م يها چهيبودم كه اگر ماه

 »!ديما امد دنيبه د دسان افتخار دادي – مامه ها. كه پشت در منتظرتان گذاشتم ديببخش« :مادر گفت اول

 ».خبر امدم يكه ب ديمرا ببخش دوارمي، ام تايخانم ن« :مامه ها گفت بعد

بود كه  ياستراق سمع مثل كرد نيدر ا يام در سخت كوش زهيجا. كرد دايگفتگو ادامه پ نيا يمدت. يفاتيتشز يتعارف ها نيا ي نهيدر زم يزيچ اي و

 .داخلش پر از سنگ است نديب يبرد و انجا م يكشد و م يكوه به خر م يرا تا باال يصندوق

كهنه از اتاق مستخدمه ها برداشتم و  يچنان مشتاق گوش دادن به حرفهاشان بودم كه تكه ا . رفتند ييرايامدم و به سالن پذ يورود يبه سرسرا سرانجام

 ستادهيچون من سخت به گوش كردن ا زيانجا كار كنم اما او ن داديخاله اجازه نم ميداشتدر سالم مهمان  يمعموال وقت. مشغول برق انداختن كف سرسرا شدم

 .بود
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چنان . تواند حفشان را بشنود يو م. باز بود يدر اندك ياسوده ماند كه ال الشينشود وخ دهيامد خاله كنار رفت كه د رونياز سالن ب يچا ينيكه باس مستخدمه

 دميرا د ييكدو حلوا وچون ناگهان صورت گرد . پاك از دور و بر غافل باشم دياهسته انها كرده بودم كه با يگفتگو نديهوش و حواسم را متمركز به شن

 گريبار د كيرا كرد ه بودم و قرار نوبد او  نكاريكه من قبال ا يبا وجود. زانو زده بود و مشغول برق انداختن كف بود نيزم يرو زيشده وبد او ن رهيكهبه منخ

 .انجام دهد ا نرا

 »ست؟يمامه ها ك« :لب گفت ريز

 .جمع شده بودند يته راهرو ورود يكه در ر اهرو خاك دميديبود ، انها را م دهيحرف مستخدمه ها راشن ظاهرا

 »زميمركب بر شيمونويك يهمان كه هاتسومومو مجبورم كرد رو. هاتسومومو  بيرق« :لب پاسخ دادم ريهم ز من

. روز پر كار مزاحمتان شده ام نيكه در ا ديمرا ببخش دوراميام. تايخانم ن« : ديمامه ها به گوشمان رس يبكند كه صدا يگريال دخواست سو يم ييحلوا كدو

 ».با شما صحبت كنم ويدرباره مستخدمه تان ش يخواهم مختصر يم

 .شوميدارم دچار مشكل م دنيبيبه چشمم نگاه كرد كه نشان بدهد چقدر متاسف است كه م. » ، نه يوا« :گفت ييحلوا كدو

 »نكرده است تتانياذ دورامياست، ام طانيش يما كم يويش« :گفت مادر

بود كهبه  روزيد...... نمياو را در سرسرا بب يعات كرده بودم گاه.  امدهياما متوجه شده ام كه چند هفتهاست كه به مدرسه ن. نكرده تياذ ريخ« :ها گفت مامه

 »كند؟ ادتيع ويدنم اجازه دارم از او بخواهم از ش ياشناشده ام نم يبا دكتر قابل يبه اگ! ستا ناريحتما سخت ب ديفكرم رس

او دو سال است كه به . ديما برخورده باش يويمدرسه به ش يانكان ندارد كه در سرسرا.دياو گرفته ا يرا جا يگرياما حتما دختر د.  ديمحبت دار« :گفت  مادر

 ».روديمدرسه نم

 »دارد؟ خاكستري – ياب يبايز يك چشم ها. قشنگ يليدختر خ كيم؟يزنينفر حرف م كياز  ميدار«

 »كنديادم فكر نم.....هستند ونيمشخصات در گ نياما حتما دو دختر با ا ستين يمعمول شيچشمها«

. دمياو را د ناواخريكنم هم يفكر م. گذاشته من  ياست كه رو يبه خاطر اثر خوب ديشا.  كذرديام دوسال م دهياو را د ياز وقت كنميتعجب م« :ها گفت مامه

 »حالش خوباست؟....اجازه دارم سوال كنم تايخانم ن

 »و اگر بشود گفت به هماناندازه سركش. سالمت سالمت است روناوردهينهال تازه سر ب كيبله، مثل  اه»

 »!تعجب است يجا د؟يايبه مدرسه نم گرينديبا وجودا و«

 نياستطاعت ا گريد. كشدن است يزمان رمان سخت د،يدانياما م. دراوردن است پوليبرا  يشهر راحت ونيثل شما ، مطمئنم كه گم يپر طرفدار يشايگ يبرا «

 ».....تيكفا يچقدر ب ويش دميكه فهم نيهم. كنم ندارم يرا كه پول خرج كس

 يرا ب ويش تا،يشما خانم ن يبه باهوش ي رهيوانم تصور كنم كه خانم مدت ينم.  ميزنياز دودختر حرف م ميصد در صد مطمئنم كه دار گريحاال د« :ها گفت مامه

 »...بخواند تيكفا
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 «است؟ ويكه نام او ش ديمطمئن« :ديپرس مادر

راباز  ييبعددر كشو يلحظه ا. بلند شد و سراغ در اتاق كوچك امده وبد زيكلنات زشت از پشت م نياما مادر با به زبان اوردن ا ميكدام از ما متوجه نشد چيه

به همان  قايدق زيكنم مادر هم خوشحال شد چون او ن ياز پشت در كنار رفت و گمان م فتادهين ياتفاق چيخاله انگار كه ه.  ديو گوش خاله را مقابل خودد.كرد 

 »تو ايب قهيدق كيشان -ويش« :فقط به من نگاه انداخت و گفت. تظاهر كرد 

 .نشسته بود  زيپشت م شيكنم مادر سرجا مينشستم كه تعظ يريحص يلويز يانو روو دو ز دميرا پشت سرم كش ييدر كشو يوقت

 »شان ماست– ويش نيا« :گفت

گفتم كه نگرانت شده بودم اما  تيبهخانم ن. نميبشان؟ خوشحالم كه تو را سالمت مي– ويحالت چطور است ش.! است كه گفتم يهمان دختر« :ها گفت مامه

 »ظاهرا حالت خوب خوب است

 »خوبم. بله خانم « :دادم خپاس

 »ويمتشكرم ش« :به من گفت مادر

 :از ان كه از جابلند شوم مامه ها گفت شيكردم كه مرخص شوم اما پ ميتعظ

 ميتعل گريد اما حاال كه. از شما اجازه بگرم او را خواه ركوچكتر خودم بكنم ميايچند با رفكر كرده ام كه ب ميبگو ديبا تا؛يخانم ن. است يواقعا دختر قشنگ «

 »...رديگ ينم

حركت  يو اسمان ب نيزم انيبر لب، م يدستش در حال برن فنجان چا دميرفتن از اتاق د رونيشده باشد چون در حال ريحرف غافلگ نيا دنياز شن ديمادربا

 .اولم در سرسرا بگشته بودم كه باالخره اوبه صدا در امد يبه سر جا. ماند 

 »!شوديكه بگذارد خواهر كوچكتر تان م يهر كاراموز يدست رو ونيدر گ.....شما  يفداربه پرطر ييشايسان گ-ها مامه

وضع  نياا ديفكر كن ديشا. خودم خواهر كوچكتر نگرفته ا م يسال است كه برا كياز  شترياماب. شوديوقتا از من م يليدرخواست خ نيكه ا. است درست«

،  اميا نيا مثل يدر اوقات يحت كنميگمان م. اندازه سرم شلوغ نبوده است نيوقت ا چيواقع تابه حال هاما ر . ميانچنان ندار يمشتر گريد يخراب اقتصاد

 »شونديثروتمند ها ثروتمند تر م

 »....ديگفت يم دياما داشت. دارند ازين حيبه تفر شهياز هم شتريحاال ب« :گفت مادر

 »كامال خوب است ويبه هر حال خوشحالم كه حال ش. رميوقتتانرابگ نيازا شيب دينبا. ندارد يگفتم؟ خب فرق يداشتم چه م. بله  «

را به  ويكه ش ديكه به فكر افتاده بود ديگفت يم ديداشت. ديصبر كن قهيدق كيندارد  ياگر اشكال دياز ان كه برو شسان ، پي–اما مامه ها . خوب ، بله يخل «

 »د؟يتان قبول كن يخواهركوچكتر

به . تايخانم ن ديدار يموجه اريبس ليدل ديكه گرفته ا يميتصم يبه هر حال مطمئنم برا......رديگ ينم ميوقت استتعل يليال كه خراستش ، حا« :ها گفت مامه

 ».دهميخودم جرا ت اظهار نظر نم
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سان ، اگر –به هر رو، مامه ها  .نداشتم نياز ا شيرا ب مشياستطاعت پرداخت مخارج تعل. دلخراش است شوديم ليزمان به ادم تحم نيكه در ا ييانتخا بها «

 »بازگشت دارد ياو به اندازه كاف ندهيا يرو يگذار هيكه او استعدادش رادارد مطمئنم كه هر نوع سرما ديكناحساس مي

 .خواهر كوچكترش را نپرداخته بود ي هيشهر ييشايگ چيتاكنون ع. گرفت يم ازيداشت از مامه ها امت مادر

 »......يوضع خراب اقتصاد نياما با ا. بود  يعمل يزيپ نيكاش كه چن يا« :ها گفت مامه

قادر به  يكنم كه اگر روز ياغلب با خودم فكر م. است  اديخودشر است و قرضش هم ز ياندك ويگرچه ش. كرد دايان پ يبرا يبشودراه ديشا« :گفت مادر

 »كنم تيح ديپرداخت ان شود با

 »دارد رتيح يبپردازد جااگر نتواند قرضش را  ؟يقشنگ نيبه ا يدختر «

 اديكه از دستش بر م يهر كار خوب ويمثل ش يدر حق دختر خواهديادم دلش م ست؟ياز پول باالت راست درست ن يبه هر حال ارزش زندگ« :گفت مادر

 »كشد؟يبه كجا م نهايهمه ا نميبب ديبا مشيتعل ياما فقط رو ،يشويمتوجه م..گذاشتم شيرو يشترينظر كردم و پول ب ديام تجد دهيدر عق ديشا. انجام دهد

 »همه را بپردزد دهينرس يسالگ ستينم به ب يفكر م نيامام با وجود ا. هنگفت است  ويحتما قرض ش« :مه ها گفت ما

 ».....ياوضاع بد اقتصاد نيچن كيان هم در .كار را كرده باشد  نيا يدختر ونيكنم تا ب حال در گ يگمان نم ،يسالگ ستيتا « :در گفت ما

 »خراب است يليخ يوضع اقتصاد. بلله، درست است «

اگر قرار است خواهر كوچكتر  ويهر چه باشد در مورد ش. است شتريب مانييكدو حلوا يرو يگذار هيسرما تيكه امن رسديم نطوريبه نظر من ا« :گفت مادر

 »روديرو به بهبود رفتن رو بهبد تر شدن م يبهجا شيتان شود قرض ها

 يشاهايمامه ها نسبت به گ تيدر موقع ييشاهايگ. پرداخت يبه مامه ها م ديبود كه با يدورس من نبود،منظورش استفاده ا ي هينها شهرمادر ت منظور

 .شدنديم مياز در امد خواهر كوچكترشان سه يغالبا در صد باالتر يمعمول

 يستسالگيتا ب ويكه ش ديگو يبزرگ م ياگر مامه ها. تعجب نخواهم كرد  ديرچه در ذهن دا دييبگو گريد قهيدق كيسان ،اگر تا -مامه ها« :ادامه داد مادر

 ياياوك يلمثل شما موف نخواهدشد ، و يبدون داشتن خواهر بزرگتر ويمثل ش يان شك كرد؟ البته دختر يدر درست شوديچطور م پردازد،يقرضش را م

به شما بدهم احتماال  ويش ندهيتوانم از درامد ا يكه م يشنهاديپ نيبهتر. كنم شنهاديا پمعمول شما ر يشرا توانمينم. روز را دارد يا تيكوچك ما هم محدود

 »كند ياز انتظارتان را بر اورده نم يمياز ن شيب

تر  نييپا متيباق يشنهاديتواننم پ ينم رم،ياگر قرار است خواهر كوچكتربگ. كنميم افتيدر يسخاوتمندانه ا اريبس يها شنهادياالن هم پ« :مه ها گفت ما

 »بدهم

از انچه راكه معمول شمااست بپردازم اما  يميتوانم ن ي، درست است كه فعال فقط نم نستيمن ا شنهاديپ. سان ، حرفم را تمام نكردم-مامه ها« :پاسخ داد مادر

گذارم به اضافه  ياستفاده تان را به خودتان وا م يمانده  يبعداز ان باق. تمام قرضش را بپردازد يسالگ ستيتا ب وبتوانديش ديكنيم ينيب شياگر، ان طور كه پ

 »است يدر دراز مدت پول خوب. درصد يس
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 »برسد و هنوز تمام قرضش رانپرداخته باشد؟ يبه بيست سالگ ويو اگر ش« :ها گفت مامه

 »باشديدستمزد شما نم يدر به پرداخت بدهقا ايبد بوده است و اوك مانيهر دو يبرا يگذار هيسرما نيا ميمتاسف خواهم بود كه بگو يصورت نيدر چن «

 .ديكش يبرقرار شد و مامه ها اه سكوت

استفاده كمتر از  يعني. است رممكنيرا قبول كنم كه به نظرشماغ ييچ ديخواه يم. اما اگر درست متوجه شده باشم. حسابو كتاب من ضعف است تا،ين خانم«

كه دست به خطر  نيبدون ا. من خواهندبود يبرا يكوچك تر مناسب تر يخواهر ها ونيدر گ يخش ترب ديام طياز دخترها باشرا ياريبس. رميمعمول رابپذ

 ».رارد كنم شنهادتانيپ ديبزنم متاسفم كه با

 »كنميانرا دو برابر م دياگر موفق شو. است ينييدرصد مبلغ پا ي، س ديحق دار« :گفت مادر

 »د گرفتدستم را نخواه يزياگر شكست بخورم ، ان وقت چ يول«

اضافه ان را به  يقادر نخواهد بود بده ايكه اوك نجاستيمسئله تنها ا. متعلق به شما خواهدبود  وياز درامد ش يبه هر حال سهم. دياشتباه نكن چيلطفا ان را با ه «

 »شما بپردازم

 »در واقع تا چه اندازه است وينم باال بودن قرض شعالقه مندم كه بدا زياز همه چ شيب« :اما گفت . خواهد بود ريبودم كه پاسخ مامه ها خ مطمئن

 »اورميم تانيدفتر حساب را برا« :گفت مادر

**** 

 ايرا به دستم داد و مرااز اوك يديخاله حوصله اش از به گوش نشستن من سر رفت، فهرست خر نجايچون در ا. دمينشن شانياز كفتگو يزيچ نياز ا شيب

مادر و مامه ها به  گرا. ه است ديكار به كجاكشش جهيالبته چونخبر نداشتم كه نت. تلنبار سنگ بعد از زلزله در تكان بودم كيتمام ان روز مثل . فرستاد رونيب

 .ماندم يخدمتكار م كشدميماندن دارد من هم تانفس م يپشتباق شهالكيالك پشت به هم كيكه  ينانيبا همان اطم دنديرسيتوافق نم

چشمش كه . اورديرد م يدنگ دنگ ترسناك يسن در دستش صدا يدر راهرو نشسته بود و از شام اطيح كيدو زانو نزد يياكدو حلو ابازگشتميبه اوك يوقت

 .به من افتاد خندهبر لبش شكفت واشاره كرد كه نزدش بروم

خواهد گفت ، ان وقت  يزيمطمئنم كهچ. ردخو يازظهر تا حاال با دفتر ودستك حسابش از انجا تكان نم. به اتاث مادر بزن يكن و سر دايپ يبهانه ا« :گفت

 »و همه رابه من بگو ايبدو ب

گرفتم  ميتصم نيبنابرا. دارو را تمام كرده بود نياما داروخانه ا. جرب اشپز بود  يپماد بمار دميخريم ديكه با ييزهاياز چ يكياست  يخوب دهيكردم عق فكر

ان فرستاده  ديخر يكه برا انستد ينم داصالينداشت ؛ شا يتياو اهم يالبته برا. برگشته ام ايبه اوك يبع طبقه باال بروم و از مادر پوزش بخواهم كه دستخال

 .برديبهانه الاقل مرابه اتاق م نياما ا. شده ام

كه داخل شوم وبه  دكرياشاره م شدميمزاحمش م يمواقع نيمعموال اگر در چنن.كند يگوش م وياز راد يفكاه يقطعه  كي يدارد به اجرا دميكه شدم د وارد

را  ويراد تادنگاه شبه من اف يوقت دمياما امروز، شگفت زده د. زديو به چپقش پك م. حسابش داشت ينگاه به دفتر ها شهيهم - داد يگوش دادن ادامه م



 

 

كتابخانه نودهشتيا  گلدن آرتور–يك گيشاخاطرات             

w W w . 9 8 i A . C o m  104

 .نشستم زيكردم و رفتم دو زانو پشت م ميتعظ. خاموش كرد ودفتر حسابش را بست

 »؟يگوش كن مانيبه حرفها يخواتيم. ديكف سرسرا بو دنيمشغول كهنه كش دميبود، د نجايمامه ها كه ا« :گفت

 »م؟؟؟يندازيكه ان را برق ب ميكرد يهر كار ييچوب كف خراش افتاده بود من و كدو حلوا يرو. خانم ريخ «

 »يياياز اب در ب ييموفق تر از دروغ گو ييشايدر گ دوراميام« :گفت

از ذرات  يعضيهنوز . به هوا پراكند يكوچك فلز ي، در چپقش فوت كرد و خاكسترش را از كاسه  جهيدر نت د،يخندكه چپق را از دهان بردارد  نيبدون ا و

 خاموشراحت شد همه را  الشيكه خ يكذاشت و شروع به زدن خودش كرد تا هنگام زيم يچپق را رو. سوختند يم شيمونويك يشده رو دهيتنباكو پاش

 .كرده است

 »يهست ايساالست كه در اوك كي از شيب و،يخب ش« :گفت

 »از دو سال خانم شيب«

خواهد تو را خوهر  يم ديشود و بگو دايمثل مامه ها پ ييشايان وقت فكرش را بكن امروز،سر و كله گ. يهست نجايمدت به زحمت متوجه شدم كه ا نيدرا«

 »كنم؟ ليرا چگونه تحل نيا ييگو يم. كوچكتر خود بكند

رابه مادر  نيتوانستم ا ياما مسلم است كه نم. به هاتسومومو ضزبه بزند خواستياز انكه عالقه مندبه كمك به من باشد م  شيقع بنظر من مامه ها دروا به

مو را هاتسومو يدر اتاق باز شد و صدا. از ان كه دهانم را باز كنم شيندارم كه چرا مامه ها به من عالقه مند شدهاست اما پ ياصال اطالع ميخواستم بگو. ميگو

 :گفت دمكهيشن

 »ديكنيكلفت خانه را دعوا م ديدار دانستمينم ديمادر بخش «

 »يجالب باشد بدان تيبرا ديكه شا ميداشت يامروز مهمان. كلفت نخواهد بود گريبه بعد  نياز ا« :او گفت مادربه

 »ديكش رونيب مويرا از اكوار مانيكوچولو يام كه ما مه هاامده بود و ماه دمهيبله شن«:گفت هاتسومومو

 .او جاباز كنم يمن نشت كه مجبور شدم كنار بروم وبرا كيزانو زد چنان نزد زيو پشت م امد

 »دهديقرضش را پس م يسالگ ستيتاب ويش كنديفكر م يليمامه ها به دال« :گفت مادر

 :اما گفت. نگرد يلبندش مد ي رخوارهياست كه به ش يمار ديكرديفكر م ديديد يلبخندش را كه م. رو به من كرد هاتسومومو

 »......ديخانه بفروش يامااگز او را به روسپ د،ي، شا مادر«

 »خشمگن شده است؟ نيكه چن يها به مامه ها چه كرده ا يبدانم تازگ خواهميم. يحرفهابزن نيمن هاتوسمومو، دعوت نكردم كه ار ا بس«

 »نكرده م يكار گريد نيبه جز ا يول. گرفته شده استگرفته ام وحالش  دهيند ابانيرا در خ ياست خانم نازناز ممكن«

 »چه است اليخ نيبدان ا خواهديدلم م. دارد  ياليخ«

 »بهم بند كند تواندياحمق خانم كوچولو م لهيوس كندبهيفكر م.مادر . ستيدر كار ن يسر«
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 :دست اخر گفت. كنديدارد حرف هاتسومومو رامالعه م ديپاسخ نداد ، به نظر رس مادر

خاطران  دبهيبا ايا. حرام كند شيپول رو يمختصر خواهديو دلش م دياياز اب در ب مانييموفق تر از كدو حلوا ييشايدر گ ويكه ش كنديبسا واقعافكر م چه«

 »سرزنشش كرد؟

تلف كند كه با من  يدختر يقتش راروگرفته و مياست كه تصم ياتفاق ديكنيفكر م. ندارد ازين ويپول دراوردن به ش يمامه هابرا.....دي، راستش رابخواه مادر«

 »كرديكار را م نيا ديكند ،ش ا رونيب ونيتواند مرا از گ يكه با برقرار كردنارتباط باسگ كوچكمان م كندياگر مامه ها فكر م كند؟يم يزندگ اياوك كيدر 

 »كند؟ رونيب ونيبخواهدتو را از گ ديچرا او با. بردار هاتسومومو دست«

با هاتسومومو در .  ديدوبا گفتن ، اوه، لطفابا خواه ركوچكتر من اشنا شو فتديراهب خواهديالزم است؟دلش م يبهتر ليدل. هستم باتريز او زكه من ا نيا يبرا«

 »را به من سپرده اند ، مرا كوچك كند مشياو تعل ياست به جا ييهمتا يكند ، اما چون جواهر ب يم يزندگ اياوك كي

 »رفتاركند نينم مامه ها چنك يگمان نم«:گفت رلبيمادرز

اما خوشحالم . انتظار تعجبش را هم داشته باشد ديبسازد ، پس با يياز كدوحلوا يموفق تر يشايوگياز ش تواندياگر فكر كرده استكه م« :ادامه داد هاتسومومو

 ييبچه گربه ها ديا دهيحال د هتاب. دياينم شينپ يهتر از اب يفرصت ييكدوحلوا يبرا. و جوالن بدهد فتديراه ب ابانيتنش كند و در خ مونويك توانديم ويكه ش

 »دياياز اب در م يبهتر يشايكند گ زيدندانش را به خاطر ان ت يياگر كدوحلوا كنند؟يراكه به بادكنك حمله م

 .حرف خوشش امد چون گوشه لبش به نشانه لبخند باا رفت انيمادر از  ظاهرا

به جنگ  ديحاالبا. كردنديم يازندگياوك نيمصرف در ا يصبح كه چشم از خواب باز كردم دودختر. ديا يم روننيب يخوب زيامروز چه چ دامازينم« : گفت

 »شاهايگ نيدوتن از صاحب نام تر يان هم باهمراه......بروند گريكدي

 

 دوازدهم فصل

اين بار مواظب بودم كه هنگام . د ، پشت ميز منتظر من نشسته بود اين بار وقتي مستخدمه در را باز كر. فرداي آن روز مامه ها مرا به خانه اش خواست  عصر

 .قدم گذاشتن به اتاق و يك بار ديگرهنگام رسيدن به ميز به درستي تعظيم كنم 

 »... ولي نمي توانم مراتب سپاس را .. . .مامه ها ـ سان ، نمي دانم چه طور شد كه چنين تصميمي گرفتيد «:  گفتم

 »هنوز اتفاقي نيافتاده بهتر است كه بگويي ديروزبعد از ديدار من خانم نيتا به تو چي گفت . فعالً نيازي به سپاسگذاري نيست « : گفت را قطع كرد و  حرفم

» و راستش را بخواهيد ، خودم هم گيج شده ام .... راستش ، فكر مي كنم مادراز اينكه شما به من توجه نشان داده ايد كمي گيج شده است « :  گفتم

 »... اما هاتسه مومو « : ادامه دادم . اميدواربودم كه مامه ها چيزي بگويد، اما حرفي نزد 

 »خانم نيتا هم همين طور. مي داني كه از شكست تو چه لذتي مي برد . را بيخود روي اين كه او چه مي گويد تلف نكن  وقت«

 ».زيادي در مي آورد ، چرا بايد بخواهد كه من شكست بخورم  نمي فهمم ،با توجه به اينكه اگر موفق شوم مادر پول« :  گفتم

مستخدمه چاي ريخت و مامه » ديروزبه نوعي با او شرط بستم . اگر قرضت را تا بيست سالگي بدهي او مقدار زيادي به من بدهكار مي شود «: ها گفت  مامه
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بگويم در انجام دادن  داما اگر قرار است خواهر بزرگتر تو باشم از حاال باي. بستم تا مطمئن نشوم كه تو موفق خواهي شد اين شرط را نمي «ها ادامه داد 

 »مقررات خود سختگيرم

! شيو ، واقعاً كه ،نبايد چاي را اين طورفوت كني مي گويند از ده آمده اي «: داشتم كه اين مقررات را به من بگويد ، اما تنها چشم غره اي رفت و گفت  انتظار

 »يز بماند و سرد شودبگذار روي م

 »ببخشيد ،متوجه نبودم كه دارم فوت مي كنم«:  گفتم

حاال همان طور كه گفتم من آدمي هستم مقرراتي ، اول از همه منتظرم . اين به بعد بايد متوجه باشي ، گيشا ها به انظار بايد به ظاهر خيلي اهميت بدهند  از«

شايد فكر مي . كرده اي  رپيچيمي دانم كه گاهي از خانم نيتا و هاتسو مومو س. ن هيچ ترديدي انجام دهي كه هرچه به تو مي گويم ، بدون چونه چرا و بدو

 »اما اگر از من مي پرسي ،اگر از اول بيش از اين مطيع بودي شايد به هيچ يك از اين مشكالت بر نمي خوردي. كني كه قابل درك است 

 .ده بود ، بچه كه بودم اگر دختري از بزرگترها اطاعت نمي كرد بالفاصله سر جايش نشانده مي شد دنيا خيلي عوض ش. ها كامالً حق داشت  مامه

روزي او را به اينجا . چند سال پيش دو خواهر كوچكتر براي خودم گرفتم ، يكيشان سخت كار مي كرد و ديگري از زير كار در مي رفت «: ها ادامه داد  مامه

خودش يك خواهر  رايماه بعد بهش گفتم برود ب. م كه بيش از اين حاضر نيستم كه مرا دست بياندازد ، اما فايده نكرد به آپارتمان خود آوردم و گفت

 »بزرگتر ديگر پيدا كند 

ه براي اولين مامه ها ـ سان به شما قول مي دهم كه اين اتفاق براي من نخواهد افتاد تشكرش را به شما مديونم ، احساس مي كنم گشتي اي هستم ك«:  گفتم

 »اگر باعث نااميدي شما شوم ، هرگز خودم را نخواهم بخشيد. بار به اقيانوس رفته است 

و به خاطر خدا كاري . اما منظورم فقط اين نيست كه چقدر بايد سخت كار كني بايد خيلي مراقب باشي كه هاتسو مومو گولت نزند . ، خُب خوب است  بله«

 »!مواظب باش حتي يك فنجان هم نشكني . بياوري نكن كه بيش از اين قرض باال 

دم كه اين بار او قول دادم كه اين كار را خواهم كرد ، اما بايد اعتراف كنم وقتي به يك بار ديگر گول خوردن از هاتسومومو فكر كردم ، خُب مطمئن نبو به

 .چگونه مي توانم از خودم دفاع كنم 

. يك كلمه از اين حرف ها نبايد به هاتسومومو زده شود . ، هر چه را كه ما به هم مي گوييم بايد بين خودمان بماند هنوز يك چيز ديگر مانده «ها گفت  مامه

، هيچ وقت حرف جالبي  سانآه هاتسومومو ـ سان ، مامه ـ : مي فهمي ؟ اگر هاتسومومو پرسيد من چه مي گويم ، بگو . حتي اگر فقط از آب و هوا بگوييم 

 »!كودن ترين آدمي است كه تا حاال ديده ام . ف از دهانش بيرون نيامده از خاطرم مي رود حر. نمي زند 

 .مامه ها گفتم كه فهميدم  به

 »كوچكترين نشانه اي كه ببيند ، ماتت مي برد كه چه طور از اول تا آخرش را مي خواند . هاتسومومو خيلي باهوش است«: داد  ادامه

 »ديروز كه شما دو تا را با هم در خيابان ديدم داشتيد چه مي گفتيد ؟«با چهره اي خشم آلود گفت ناگهان به سمت من خم شد و و

 .و گرچه خيره نگاه كردنش به من ادامه پيدا كرد ، اما چنان يكه اي خورده بودم كه كلمه اي بيشتر از آن نمي توانستم بگويم » هيچي خانم « گفتم
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 »هتر است جواب بدهي دختره احمق ، وگرنه شب كه خوابيدي در گوشت مركب مي ريزمچيست كه مي گويي هيچي ؟ ب منظورت«

به گمانم در ادا در آوردن موفق نبود اما اينك كه فهميدم منظورش چيست . اي طول كشيد تا متوجه شدم مامه ها دارد اداي هاتسومومو را در مي آورد دقيقه

مثل برف آب مي .  اندف هاي مامه ها ـ سان حوصله آدم را سر مي برد ، حتي يك كلمه اش هم يادم نمي مهاتسومومو ـ سان راستش را بخواهيد حر«: گفتم 

 ». ...مطمئنيد ديروز ما را با هم ديديد ؟ چون اگر ما با هم حرف زده ايم من يادم نيست . شوند 

خودم به اندازه ي او مطمئن . آورد ، و سرانجام گفت كارم قابل قبول است  ها مدتي به اين تمرين ادامه داد ، با ناشي گري اداي هاتسومومو را در مي مامه

 خود هاتسومومو نداشت رزير سوال مامه ها قرارگرفتن گرچه مي كوشيد رفتاري مثل هاتسومومو داشته باشد ، اما هيچ ربطي به حفظ ظاهردر براب. نبودم 

*** 

و از ابتدا هم چنان درسي نخوانده بودم .ن گذاشته بود ، بسياري از آموخته هايم را فراموش كرده بودم دو سالي كه مادر نقطه ي پايان بر درس خواندن م در

خواهر بزرگترم باشد به  كهكه اينك با آن شروع كنم ، چون در آن زمان ذهنم مشغول چيزهاي ديگري بود به همين دليل وقتي بعد از موافقت مامه ها به اين

 .احساس مي كردم كه تازه براي اولين بار درس خواندن را شروع كرده ام  مدرسه برگشتم ، خالصانه

و قدم تقريباً به بلندي قد مامه ها بود شايد كه بزرگ شدن به نظر امتياز به نظر بيايد ، اما مطمئن باشيد درباره من اين طور . زمان دوازده سال داشتم  آن

در سه سال و سه روزگي  تنين خيلي پايين تر شروع كرده بودند ، و اين شروع در برخي مواقع طبق سنبيشتر دختران مدرسه درس خواندن را از س. نبود 

اغلب دخترها خود گيشا ها هستند و چنان بزرگ مي شوند كه رضص و . انگشت شمار دختراني كه در اين سنين پايين شروع به تعليم گرفتن مي كنند . بود 

 .ه نقشي چون شنا دربركه براي من دارد مراسم تهيه ي چاي در زندگي روزان

ما گيشا ها بايستي عالوه بر آموختن شامي سن بسياري هنر هاي . (دانم كه مقداري از آموزش نواختن شامي سن توسط خانم معلم موش را شرح داده ام  مي

صبح ها اول وقت . است  "صاحب هنر"يا  "هنرمند"به معني  به معني هنر است لذا كلمه ي گيشا)) گيشا((كلمه )) گي((و در حقيقيت ) ديگر هم بياموزند

. شايد تعجب كنيد چرا گيشا بايد زحمت ياد گرفتن طبل را به خود بدهد . مي خوانيم  LSULSUMIدرسم با نواختن نوعي طبل شروع مي شود كه ما آن را 

شان نكنند نمي رقصد اما  مراهيا ها اگر خواننده يا نوازنده شامي سن هدر تمام ضيافت ها و گردهمايي هاي غير رسمي در گيون گيش. پاسخش آسان است 

ن در صحنه هاي رقص ، مثل فستيوال رقص هاي پايتخت قديمي در فصل بهار، تعداد نوازنده هاي شامي سن شش تن يا بيشتر است ، كه با كمك گرفت

دست داشته باشد ، در  يقيتمام آالت موس در ديبا شايكه گ دينيب يم نينوازد بنابرا يم ميخوان يم fucضربات طبلها و همچنين نوعي فلوت ژاپني كه آن را 

 .دو ساز خواهد بود  اي كياش فقط  يكه ساز تخصص يحال

ه ب ميتحت تعل يقيآالت موس ري، كه مثل سا ميخوان يم LSULSUMIبود كه آن را  يمن ، نواختن طبل كوچك يصبح ها نيطور كه گفتم ، درس آغاز همان

زنند ،  يگذارند و با دست به آن ضربه م يشانه م يفرق دارد ، چون آن را رو گريد يبا طبل ها LSULSUMIشود  يدو زانو نواخته م يحالت نشسته و رو

. كوبند  يپهن بر آن مدسته  يگذارند و با چوبها يسكو م يكه باال taikoآنها ،  نيبزرگتر ايگذارند و  يپا م يكه رو okawaمثل  يبزرگتر ينه مثل طبل ها

خود را  وهيش كياما در واقع نواختن هر.  زندتوانند آن را بنوا يبچه ها هم م يكه حت ديايب يطبل به نظر ساز ديشا. دو بار نواخته ام  يكيساز ها را  نيتمام ا
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 دارد

دست ضربه را  كي، با  dchikomi ايشت آورد و بر آن ضربه زد ، را از پ يطرف برد و دسته چوب كيدست را به  ديطبل ـــ با نيبزرگتر taikoــ  يبرا مثالً

 يخود را م يصدا كيوجود دارد كه هر  زين يگريطرق د مييگو يم sarashiرا باال برد وبالعكس آن را تكرار كرد كه آن را  يگريزد و همزمان دست د

و  فيظر ديحركاتش با نيچشم تماشاگر است ، بنابرا يدر جلو شهياركستر هم يه امهم تر از آن ، كار دست. باشد  اديز ديهركدام با يرو نيدهد ، اما تمر

آوردن و پنجاه درصد  رونيدرست ب يصدا رپنجاه درصد كا. تبحر الزم را داشته باشند  دينوازندگان با ريدر نواختن هماهنگ با سا نطوريقشنگ باشد ، و هم

 .است  حيصح ياجرا يباق

 يمرب.بود  گريكديبه  هيشب شيساز ها كم و ب نيتمام ا يريگ اديروش . سن داشتم  يو بعد كالس شام يالس آموزش فلوت ژاپنها بعد نواختن طبل ك صبح

 ياركستر باغ وحش را در م يدسته  يآمد صدا يم شي، پ شهي، نه هم يگاه. نواختند  يكرد ، و بعد شاگرد ها آن را م يآغاز م يدرس را نواختن قطعه ا

نت  كيفقط  يكه در كالس فلوت شركت كردم ، خانم مرب يبار نيمثالً ، اول. آسان شروع كند  يمواظب بود درس را با نواختن قطعه ا يچون مرب،  ميآورد

 .گفتن داشت  يرا برا زايچ يليخ ينُت هم مرب كيبعد زدن  يحت.  ميآن را نواخت كيبه  كينواخت و بعد هم 

 نيدهد ؟ خُب پس چرا دماغت را چ ي، و تو ، فالن و بهمان ، مگر فلوتت بو م يدر هوا نگه دار نكهي، نه ا ياوريب نييپا ديرا با كيكس انگشت كوچ فالن«

 »!  يانداخته ا

شانه اش  و بر رديبگ يينوايآمد كه فلوت را از دست دختر ب ياز او بر م.  ميديترس ياز ارتكاب اشتباه م عتاًيبود و طب ريها سختگ يخانم مثل اكثر مرب نيا

 .بكوبد 

و البته ميهماني ها اغلب همان چيزي است كه . در ژاپن در اغلب ميهماني ها آواز مي خوانيم . سن ، درس تعليم آواز داشتم  ياز طبل ، فلوت و شام بعد

تقاضاي خواندن در جمع نشود ، باز هم بايد  مردها به خاطر آن به گيون مي آيند اما اگر دختري قادر نباشد با همراهي ديگران بخواند و هيچ وقت هم از او

چون هر رقص براي آهنگ به خصوصي تنظيم مي شود ، و اغلب خواننده اي آن را همراهي مي . براي كمك به درك رقص درس رشته ي آواز را بگذراند 

 .كند كه با خواندن آوازِ شامي سن نيز مي نوازد 

برخي منظومه هايي بودند مردم . بيش از آن است كه بتوانم بشمارم ـ اما ما پنج نوع آهنگ را ياد مي گرفتيم  ها انواع مختلف دارند ـ واي تعدادشان آهنگ

شرح و . بودند  آهنگينباقي چيزي شبيه اشعار كوتاه . پسنده و برخي قطعه هاي طوالني از نمايشنامه هاي قديمي كابوكي كه داستاني را نقل مي كردند 

ماقت است فقط اجازه دهيد بگويم در حالي كه به نظر من بيشتراين آهنگ ها جذاب است ، اما ظاهراً به گوش خارجي ها بيشتر از تفصيل اين آهنگ ها ح

زيادي چهچهه است كه چنان از ته  رآنچه كه موسيقي بيايد مثل ناله ي دسته اي گربه در حياط معبد است درست است كه آوازهاي سنتي ژاپن شامل مقدا

در تمام اين كالسها ، موسيقي و رقص تنها بخشي از . مي شود كه بيشتر از دهان صدا از بيني در مي آيد اما مسئله ، فقط عادت داشتن گوش است گلو زده 

 .آموختنيهايمان را تشكيل مي دادند 

مربي ها به همين . لس خوب جلوه نمي كند دختري كه صاحب كماالت و هنرهاي گوناگون شده اگر هنوز به اصول و رفتار درست وارد نباشد در مج چون
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 .دليل روي رفتار و سلوك شايسته شاگردهايشان اصرار مي كردند 

مثالً ، اگر درس شامي سن داشتيم آنقدر نواختنمان را اصالح مي كردند كه . اين رفتار وقتي تنها درگذشتن از سرسرا با قدم هاي كوتاه به دستشويي بود  حتي

ترين زبان آهنگ صحبت كنيم يا به جاي لهجه ي كيوتويي اگر با لهجه محلي حرف مي زديم ، يا قوز مي كرديم ، يا قدم هاي پر سرو صدا بتوانيم با درست 

بي ادبي ن ها و يا برمي داشتيم در واقع سخت ترين بازخواست از شاگردها براي بد ساز زدن يا يادنگرفتن ابيات آوازها نبود ، بلكه براي كثيف بودن زير ناخ

 .رفتار كردن و از اين قبيل چيزها بود 

پاسخش اين است كه گل آرايي را هيچ  "خوب گل آرايي را كي ياد گرفتي ؟"وقتها كه درباره دوره تعليماتم با خارجي ها حرف مي زنم ، مي پرسند  گاهي

بيند مرد سرش را  ميگل بپردازد ، وقتي سرش را باال بگيرد احتماالً اگر كسي جلوي مردي بنشيند و براي گرم كردن سر او به آرايش . وقت ياد نگرفته ام 

درست است كه براي مردها . بايد اين را به ياد داشته باشيد كه گيشا، در درجه ي اول آفريننده شادي و نوازنده است . روي ميز گذاشته و خوابيده است 

از ما پذيرايي مي كنند كه به زحمت  وبترشي بياوريم و در واقع ، مستخدم هايمان چنان خساكي با چايي مي ريزيم ، اما هرگز نمي رويم يك ظرف ديگر 

 . مي دانيم چه طور بايد از خود مراقبت كنيم و يا چه طور اتاقمان را مرتب كنيم چه برسد به اينكه در چاي خانه بنشينيم و گل آرايي كنيم

بنابراين نيازي به وارد . در اين باره كتابهاي بسيارزيادي نوشته اند . فات درست كردن چاي بود درس تشري. كالسي كه در ساعت هاي صبح داشتم  آخرين

كامالً سنتي  شدن به جزئيات نيست ،اما در اصل ، مراسم تهيه ي چاي توسط يك يا دو تني اجرا مي شود كه در مقابل ميهمانهايشان مي نشينند و با اصولي

ميهمان ها نيز خود بخشي از مراسم هستند ، چون بايد هم فنجان را به طرز . هاي زيبا ، با همزن هاي بامبو و غيره و غيره چاي درست مي كنند ، در فنجان 

خُب بايد بگويم كه .... لذيذ نوشيدن ياگر فكر مي كنيد مراسم چاي فقط نشستن و فنجاني چا. مخصوصي در دست بگيرند و هم به طور مخصوصي بنوشند 

درست كردن اين چاي با برگ چاي كوبيده در آب جوش و . ه نوعي مثل رقص است ، يا حتي مراقبه كه نشسته به روي دو زانو اجرا مي شود اين مراسم ب

تصديق مي كنم كه مثل . ها اصال خوشمزه نيست  جيمي خوانيم و به ذائقه خار muchaبعد هم زدن و كف كردن و به رنگ سبز در آمدنش است و ما آن را 

 .صابون سبز است و مزه ي تلخي دارد كه فقط بايد به آن عادت كرد  كف

شروع پذيرائي ها در ميهماني هاي خصوصي با مراسم ساده ي تهيه ي چاي غير معمول نيست و . تشريفات بخش مهمي از تعليمات يك گيشا است  اين

 .پذيرايي مي شوند كه گيشا ها درست مي كنند  مهمان هايي كه براي تماشاي رقص هاي فصل به كيون مي آيند ابتدا با چايي

نت تشريفات چاي ما زن جوان حدود بيست و پنج ساله اي بود كه بعد ها فهميدم در گيشايي به موفقيت نرسيده بود اما در آموزش فراگيري اين س مربي

ه در انجام دادن كارش داشت به زودي ياد گرفتم كه به به خاطر ذوق و شوقي ك. چنان وسواس به خرج مي داد كه گويي هر حركت آن كاري مقدس است 

حتي اكنون نيز تشريفات . آموزش او احترام بگذارم و بايد بگويم براي آخرين ساعت يك صبح طوالني بهترين درس بود ، فضا فضايي آرامش بخش بود 

 تهيه ي چاي چون خواب خوش شبانه برايم لذت بخش است 

بعد از گذراندن تمام صبح در . بيشتر به خاطر شلوغ بودن زندگيشان است . ا تنها به خاطرآموختن هنر هاي الزم نيست دوره تعليمات گيشا ه دشواري

پنج ساعت وقت  تابا وجود اينكه شبها بيش از سه . كالس هاي درس ، از گيشا انتظار مي رود مثل معمول تمام بعد از ظهر و شب را هم مشغول به كار باشد 
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اگر مادر مرا نيز مثل كدو . دن ندارد در طول سالهايي كه آموزش مي ديدم ، حتي اگر دو نفر مي شدم ، باز هم زندگي ام به همان اندازه شلوغ بود براي خوابي

ه حتي يك بار فكر حلوايي از انجام دادن كارها معاف مي كرد از او ممنون مي شدم اما با در نظر گرفتن شرطي كه با مامه ها بسته بود ، گمان نمي كنم ك

ها مسئوليتي پيشنهاد وقت بيشتر را به من براي تمرين به ذهنش خطور يافته بود ، برخي از وظايفم بر عهده ي مستخدم ها گذاشته شده بود اما اغلب روز

ها يكي دو ساعت هم تمرين شامي سن  انتظار مي رفت بعد از ظهر هبيش از آنكه قادر به انجام دادنش باشم بر عهده ام گذاشته مي شد ، در همان حال ك

، بعد در  زمستان ها من و كدو حلوايي سعي مي كرديم با گذاشتن دستمال در آب يخ تا آنجايي كه از درد به گريه مي افتاديم ، قدرتش را باال ببريم. كنم 

و در واقع محكم تر . م مي آيد ، اما آن زمان زندگي همين بود دانم كه واقعاً به نظر ظل يهواي سرد منجمد كننده حياط مي نشستيم و تمرين مي كرديم ، م

با  كردن دست به اين شيوه به بهتر نواختن من خيلي كمك مي كرد مي دانيد ، وقتي آدم به وحشت مي افتد دستش بي حس مي شود و وقتي عادت كنيد

 .د وحشت ديگر مشكل نمي آفرين ،دستي بنوازيد كه قبالً كرخت و بي حس شده است 

وكيا هر من و كدوحلوايي بعد از ظهرها به اتفاق تمرين شامي سن مي كرديم ، بعد از يك ساعت تمرين خواندن و نوشتن با خاله ،از هنگام آمدن به ا اوايل

، به ما خيلي خوش مي  مكردياما بعد از ظهر ها كه با كدو حلوايي شامي سن تمرين مي . روز نزد او ژاپني مي خواندم و او هميشه روي رفتار اصرار داشت 

رف اگر با صداي بلند مي خنديدم خاله يا يكي از مستخدم ها مي آمد و دعوايمان مي كرد ، اما تا وقتي كه سر و صدايمان در نمي آمد و ضمن ح. گذشت 

در شبانه روز بيش از . احبت هم لذت ببريم زدن صداي شامي سن را هم بيرون مي داديم كسي كاري به كارمان نداشت ، در آن ساعت ها مي توانتيم از مص

 .همه مشتاق رسيدن آن ساعت بودم 

حتي يك بعد از ظهر ، وقتي كدو حلوايي داشت روي تكنيك در هم بر هم نواختن نوتها با هم كمكم مي كرد ، هاتسومومو جلومان در راهرو سبز شد  سپس

 .ميبود دهيرا نشن ايآمدنش به اوك يصدا

كارآموز  يشايمن به گ يكه زمان معرف يافزود چون تا هنگام را»ندهيآ« ةكلم» !نيمامه ها را بب ندهيآ يرا نگاه كن، خواهر كوچولو نجايا« :به من گفت خطاب

 .ميآمد يرسما خواهر به حساب نم ديرس يبه مردم نم

 ».نگه دارم ييكدوحلوا ينام را برا نيا ديكنم با يفكر م دم،يكه د يصحنه ا نيكردم، اما از ا يتو را خانم احمق كوچولو صدا م يستيبا« : حرفش ادامه داد به

 »كرده ام؟ يبد يكار« : ديپا گذاشت پرس يسنش را رو يگذارد شام يپا م يكه دمش را ال يمثل سگ نوايب ييحلوا كدو

 .دميترس يسخت م فتديتفاق بخواست ا يكه م يزياز چ نم،ينبود كه به هاتسومومو نگاه كنم و شكفتن خشم بر صورتش را بب ياجبار

 ».اندازه است نينداده بودم كه شعورت ا صيكه تا حاال تشخ نيفقط ا! ابدا«: گفت هاتسومومو

 »...كردم كه يكمك م ويهاتسومومو، داشتم به ش د،يببخش« : گفت ييحلوا كدو

 »است؟ يگنده ات مثل كدو خال ةكل يتو. رود ياش م يسن كمك بخواهد، سراغ مرب يزدن شام يبه كمك تو ندارد هروقت برا يازين ويش«

 .افتاد يخاك يدر راهرو نييو از آنجا هم پا يگذر چوب يسرخورد و رو شيزانو يسن از رو يگرفت كه شام ييمحكم از لپ كدو حلوا يشگونيچنان ن و

 يگريد يراحت باشد كه كار احمقانه  الميخورم تا خ يتكان نم انجيسن را بگذار كنار، من هم از ا يشام م،يچند كلمه باهم حرف بزن ديمن و تو با«:او گفت به
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 ».يكن ينم

به من انداخت،و من فكر  زيترحم برانگ ينگاه. را جدا كند شيسن را بردارد و تكه ها يرفت تا شام نييپا نوايب ييهاتسومومو به او اجازه داد، كدو حلوا يوقن

و آن گاه ناگهان قطعات  فتاد،ا دنيكه به زلزله افتاده باشد به لرز ينيكرد و بعد صورتش مثل زم دنيلرزاما در واقع لبش شروع به . آرام شود ديكردم شا

كه از خشم  يصورت هاتسومومو چون آسمان. شد ياشك هم بر گونه اش جار -كرد يكه داشت ورم م -انداخت و دست به لب برد نيسن را زم يشام

 .رو به من كرد زيمآ تيرضا ينرم شد، با لبخند ديايب رونيب

كلمه با تو  كي يستيبه بعد نبا نيكه از ا دانديآن وقت بهتر م ميرا زد مانيكه حرفها ييمن و كدوحلوا. يبگرد يگريد يدنبال دوست كوچولو ديبا« :گفت

 »؟ييحلوا م،كدويگو يدرست نم. صحبت كند

 .مينكرد نيسن تمر يگاه با هم شام چيه گريد ديبار ياما تأسف از چهره اش م. نداشت يگريد ةسر تكان داد، چار ييحلوا كدو

**** 

 .برخورد را دادم نيمامه ها به خانه اش رفتم گزارش ا داريبعد كه به د ةدفع

ا او كلمه ب كيكلمه با تو حرف نزند، تو هم  كي يياگر قرار است كدوحلوا. يآنچه هاتسومومو گفت را با تمام وجود درك كرده باش يمعنا دواميام«: گفت

 نانياطم نوايب خترد نيدرست است كه قبال به ا. ديبه هاتسومومو بگو ييو تازه، مجبور است هرچه را به او بگو يكن ياو را دچار دردسر م. يزنيحرف نم

 ».يكن نانياطم ديبه بعد نبا نياما از ا ،يداشت

ما  يايدست هاتسومومو در اوك ريزنده ماندن در ز يتالش برا« :ام گفتمسرانج. نتوانستم حرف بزنم يحرف چنان دچار اندوه شدم كه مدت نيا دنيشن از

 ».زنده ماند در كشتارگاه است يمثل تالش خوك برا

كه از  يتنها دفاع ،ييگو يكامال درست م« :گفت. باشد كه منظورم خودم هستم دهيشياند يستيكردم، اما مامه ها با يفكر م ييگفتم به كدوحلوا يرا كه م نيا

 ».كردن او است رونيموفق تر شدن از هاتسومومو و ب ديآ يبر م دستت

 ».پرطرفدارتر از او شوم يتوانم روز يدانم چطور م ينم شاهاست،يگ نياز پر طرفدارتر يكيكه او  نديگو يهمه م يول«

 يشخص ةبزرگ با دومستخدم يمن در خانه ا. تسين زيهمه چ يبه معنا اديز يها يمن نگفتم پرطرفدار، گفتم موفق،رفتن به مهمان« :ها پاسخ داد مامه

 ميگو يم يوقت. كند يم يزندگ تايت يايهنوز در اوك -رود يروم م يكه من م ييها يهمان مهمان ةكه احتماال به انداز -كه هاتسومومو يكنم، در حال يم يزندگ

كه دختر  يتازمان اي -خود درست نكرده يبرا مونويمجموعه ك كي شايكه گ يتا زمان. است كه استقالل خود را به دست آورده است ييشايموفق، منظورم گ

 يكن يدرست است؟ فكر م ،يا دهيمرا د يمونوهاياز ك يتو بعض. است گريد يقدرت كس ريدر ز شيزندگ -است يكيهر دو  ينشده، كه معنا اياوك ةخواند

 »آنها را از كجا آورده ام؟

 ».ديبوده ا اياوك كي ةدختر خواند ديكن يندگاز آن كه تنها ز شيپ ديكرده بودم شا فكر«

 ».رديبپذ يرا به فرزند خواندگ يوقت نخواست كس چيداشت، ه يآنجا خودش دختر ةرياما مد. كردم يم يزندگ ايدر اوك شيپنج سال پ تا«
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 »د؟يا دهيرا خودتان خر مونويك ةمجموع نيا... سؤال كنم ديده يم اجازه«

از مردها  يبعض يزندگ. ستيهر فصل ن يدو سه دست لباس برا مونويكامل ك ةمجموع كيمنظور از !چقدر درآمد دارد شايگ كيكه  يكن يفكر م و،يش«

 ».شوند يخسته م ننديلباس بب كياگر هرشب تو را با .گردد يم ونيدر دوروبر گ شهيهم

 .كه به صورتم افتاد خنده اش گرفتبه نظر آمده باشم، چون چشم مامه ها  جيكردم كامال گ يهمان گونه كه احساس م يستيبا

است كه من موفق تر از  ليدل نيبه هم ده،يخر ميلباسها را او برا نيا شترياست و ب يمن مرد با سخاوت يدانا. معما پاسخ دارد نياخم نكن، ا و،جانيش«

 ».او سالهاست كه دانا ندارد. دارم يثروتمند يمن دانا. هاتسومومو هستم

**** 

 اي -برند ينام بردن از همسرشان به كار م ياست كه خانمها برا يدانا عنوان. بدانم يزيكرده بودم كه از منظور مامه ها از دانا چ يزندگ ونيگ آن اندازه در تا

دست كم  ايكنند،  يازدواج نم وقت چيها ه شايگ. ديگو يكند از همسرش نم ياشاره م شيكه به دانا ييشاياما گ. بردند ي، در آن زمان به كار م ميبهتر بگو

 .دهند يادامه نم ييشايبه گ گريكنند كه د يازدواج م ييآنها

از آن  شيب يزيشود و طالب چ ينم نيتأم شاهايبزم پرشور و نشاط با گ كيكردن شب در  ياز مردها با سپر يخاطر بعض تياوقات رضا يگاه د،يدان يم

 يكه شب لياز همان قب ينامطبوع يخانه ها طيعرق تنشان را به مح يو بو ابنديشو راه  -گاوا ايم ليقباز  ياندازه كه به اماكن نيمردها هم نياز ا يبعض. هستند

شوند  يم يبر كيخسته و قرمز  يبرند و آخر شب با چشمها يشهامتشان را باال م ةمردها درج ريسا. دارند يدل خوش ند،يفزايكردم ب دايخواهرم را در آن پ

كه  نيمشتاق باشند، احتماال از ا يقرار نيچن يممكن است برا نييپا يدرجه ها يشاهايگ. كنند ياو سؤال م»نرخ«تشان از كنار دس يشايلب از گ ريو ز

بنامند و در اداره ثبت احوال هم ثبت نام كرده  شايخود را گ نينچنيا ييكه زنها ديشا. شوند يهم خوشحال م يليمخصوص خودشان داشته باشند، خ يدرآمد

 يشام د،بعديندازيبه رقص كردنشان ب يشود، ابتدا نگاه لمشما مس يبرا ييشايشان در گ يستگيناشا ايو  يستگياز آن كه شا شيكنم پ يفكر مباشند، اما 

 يقرار نم يكس اريشبانه خود را در اخت يمهمان كي انيهرگز در پا لياص يشايگ كيدانند  يچه م يچا يةته فاتياز تشر دينيو بب د،يسن زدنشان را تماشا كن

به هر . گذارد يقرار نم ديآ يكه به نظر جذاب م يبا مرد يسادگ نيهرگز به هم ييشايگ چيه ميكنم كه بگو يتظاهر نم. لطمه وارد كند تشيثيدهد تا به ح

 نيكه دست به چن ييشايگ. ندكن يهم مثل همه دل دارند، و آنها هم مثل همه اشتباه م شاهايگ. خودش است يشخص ينگذارد زندگ ايحال ، چه قرار بگذارد 

است، البته اگر دانا داشته  شياو با دانا گاهياما مهم تر از آن،جا. آبرو واقعا در خطر است نيا ود،چوننر شيباشد كه آبرو دواريام ديزند فقط با يم يخطر

خطر آن را هم به جان بخرد،اما به  يستيبال دلش برود باكه مصمم است به ن ييشايگ. كند يرا اداره م شيايخرد كه اوك يرا م ياز آن،خشم زن شيو پ. باشد

 .كند يكار را نم نيبه دست آورد ا يراحت از طرق قانون يليتواند خ يكه م يطور قطع به خاطر پول

خوب و عالقه مند به با مشخصات  ياما اگر مرد. شوند ينم يداريشب خر كي يبرا ،يكس چيتوسط ه ون،يو دو در گ كيدرجه  يشاهايگ د،ينيب يم يبنابران

 شايصورت گ نيخب، در ا -قابل قبول را بدهد يمدت شنهاديخواهد پ يو اگر م -يطوالن يمدت يشب، بلكه برا كينه فقط گذراندن  -است يگريد زيچ

گرفتن  قياز طر يپول واقع نويخوب هستند، اما در گ يليخود خ يبه جا هايسرگرم ليقب نيها و از ا يمهمان. رديرا بپذ يقرار نيشود كه چن يخوشحال م
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 .كردن شكم صاحب ندارد ريس ياست كه برا ابانگرديخ ةمثل گرب -مثل هاتسومومو-بدون دانا شايگ د،ويآ يدانا به دست م

بار  كيدر واقع او . اندكار را كرده  نيهم ا ياريدانا شدن بدهند، و مطمئنم كه بس شنهاديچون هاتسومومو با ولع پ بايز يمردها به زن ةهم ديانتظار دار ديشا

دانا شدن او را كرده اند  يكه بعد ازآن تقاضا يياست كه مردها ختهياش را برانگ يرسم ةخان ي،چا يزوكيم ةريدانا داشته است، اما چنان خشم خانم مد

هاتسومومو در لطمه . كه نداشت يدارد، در حال خود دانا يبرداشت را كرده اند كه برا نيكه آنها هم احتماال ا -ندارد ياند؛ آمادگ دهيپاسخ شن كي شهيهم

آورد كه مادر را  يپرطرفدار آن اندازه پول در م يشايگ كيدر مقام  اورديخود لطمه وارد ن ةكس به انداز چيخانه به ه يچا نيا رهيزدن به رابطه اش با مد

 يطور نم نيهم. را ترك كند اياوك شهيهم ياستقاللش را به دست آورد و براكه  رآورديبدون دانا،آن اندازه در نم يشايگ كينگه دارد، اما به عنوان  يراض

حاضر نبود  يخانه ا يچا چيه ةريكردن دانا كمكش كند، مد دايو او در پ باشدآن سازگارتر  ةرياش با مد هيشود كه روح يخانه ا يتوانست راحت عضو چا

 .لطمه بزند يزوكيم رهيبه رابطه اش با مد

از آنها  يكي يروز دوارنديكنند كه ام يم يياز مردها ييآنها وقتشان را صرف دلربا. شوند يدچار نم ييها يگرفتار نيمتوسط به چن ةدرج يشاهايگ البته

پولدار شود كه مرد  يممعلوم  قيدرخواستها آخر و عاقبت ندارد، بعد از تحق نياز ا ياريبس. خانه عنوان كند يچا ةريسرانجام درخواست گرفتن او را با مد

كشد اما اگر هفته ها مذاكره به  يپا پس م اورد،يب مونويمثل ك متيگرانق يا هيهد يدر خواستگار تيشود به عنوان حسن ن يم شنهاديبه او پ يوقت اي ستين

 نيدر ا يزيچ ايشش ماه  هاونديپ نيا وارددر اغلب م. كنند يبرپا م شايمراسم خواهر شدن دو گ هيشب يتازه مراسم يو دانا شايخوش برسد، گ يسرانجام

 يقرارد داد معموال مرد را مجبور به پرداخت بخش طيشرا. شوند يخسته م زيچ كيچون البته، مردها زود از  -تر يطوالن ياندك ديآورند، شا يحدود دوام م

 يها نهيهم هز ديو شا مات،يتعل يةاز شهر يبخش ديو شا شيمثل خرج آرا -كند يماهانه اش م يزندگ ةنيو به عهده گرفتن مخارج پر هز شاياز قروض گ

معمول در ساعت و در هر  ةموظف است حق الزحم ها،يمشتر ريمخارج سرسام آور، مرد مثل سا نيبه رغم پرداخت ا. ليقب نياز ا ييها زيدارو و درمان و چ

 .دارد ينگه مخود محفوظ  يرارا ب»  ژهيحق و«اما همچنان عنوان. كجا كه با او وقت بگذراند را بپردازد

اول .رفت يتوقع م نياز ا شيد،بيرس يبه چهل نفر م ونيدر سطوح باال،كه تعدادشان در گ يشاهايگ ياما برا.در حد متوسط بود يشايگ كيكار  بيترت نيا

دو  اي كياز  شي،در طول عمر ببه شهرت خود لطمه وارد كند،بر عكس) دانا( رهيزنج كيكرد كه با قبول  يبه آن فكر نم يمقام حت نيدر ا ييشايكه،گ نيا

 يدروس و مخارج غذا را به عهده م ي هيثبت احوال،شهر يدر اداره  يسيدستمزد نام نو لياز قب ياو نه تنها پرداخت مخارج زندگ يدانا.گرفت يدانا نم

 ياو، هن تنها حق الزحمه  ايگذراندن وقت  يو برا. كرد يتقبل م زيو جواهر را ن مونويك ديرقص و خر ياجراها ي نهيو هز يبيپول تو ج نيگرفت،تأم

گونه  نيدر سطوح باال بود،در واقع،ا يشاهاياز گ يكيمامه ها به طور قطع .گذاشت يم زيآن ن يت،روينشان دادن حسن ن يپرداخت،بلكه برا يمعمول را م

 دهيبه گوشتان رس يزي،چيمامه تسوك ورمشه يشايگ يه اگر دربار.در سراسر ژاپن بود شاهايگ نيسه صاحب نام تر اياز دو  يكي دم،احتمااليكه شن

خواهر بزرگ تر  د،اويگرد يژاپن رابطه برقرار كرد و سبب بر پا شدن جنجال بزرگ رياول با نخست وز ياز آغاز جنگ جهان شيپ يكه اندك ييشايباشد،گ

امر  كيجوان  يشاهايگ يتر در اول نام خود برا بزرگاز نام خواهر  يگذاشتن مشتق.شد يشروع م "مامه"يخاطر نام هر دو با كلمه  نيبه هم_مامه ها بود

 يكه سازمانها 1920 ياما افزون بر آن در اوائل دهه .بود يمامه ها در كار كاف تيموفق نيتضم يبرا يمثل مامه تسوك يداشتن خواهر بزرگ تر.است يعاد
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كبوتر را به  يدر جنوب شرق ياز معبد توژ ييبايبا نقش ز ييند،پوسترهاشروع كرد يمللال نيخود را در سطح ب غاتيبار تبل نياول يدر ژاپن برا يمسافرت

 ديرس يم فيظر تينها يو ب بايمحجوب و ز يكه به نظر دختر گريد يكارآموز در سو ييشايسو و گ كيدر  السيدرخت گ كيگذاشتند،با  شيمعرض نما

آن  ريدرآمد،در ز شيبه نما ايبزرگ دن يپوستر در تمام شهرها نيا ديبه شهرت رس امامه ه مييبگوكه  ستيالزم به گفتن ن.كار آموز مامه ها بود يشايآن گ

بله،به ....و يو روس يو فرانسو يو آلمان يسينه فقط به انگل_نوشته شده بود گانهيب يبه تمام زبانها ".ديكن دنيآفتاب تابان د نيو از سرزم ديائيب"يجمله 

 يكه به ژاپن م يدولت تيكه دارد به مالقات هر شخص ديمامه ها آن زمان شانزده سال داشت،اما ناگهان د.استگوشم نخورده  اسمشان به يكه حت ييزبانها

و او  ختير يمان ساك ،توماسيبزرگ آلمان ي سندهينو يبرا.ييكايامر يونرهايليو م ،يآلمان اي يسيانگل يطور اشراف زاده ها نيو هم. شود يدعوت م ديآ

و  نيس اتيو سان  نيچاپل يطور ب چارل نيهم د،ويساعت طول كش كيبه  بيكرد كه قر فيتعر شيبرا يآور و طوالن مالل يترجم داستانهم توسط م

صورت او را به  شيآرا ديسف ي نهيقرمزش در زم ييبايز يبه او گفته بود كه لب ها يدر عالم مست يشب ينگويكرد،و هم داريد زين ينگويبعدها،با ارنست هم

به  وتويدر تئاتر كابوكوزا در ك عيوس غاتيرقص با تبل يبرنامه  يتعداد يبعد از آن،مامه ها به خاطر اجرا يدر سالها.اندازد يبرف م يكر خون بر روف

 كهها اعالن كرد كه مامه  يوقت.افتندي يآن حضور م ياز مقامات برجسته در تماشا ياديز اريو تعداد بس ريمعموال نخست وز افت،كهيباالتر دست  يشهرت

 دميترس ياو اطالع نداشتم و ضرر هم نكردم،چون احتماال چنان م يدرباره  زهايچ نياز ا كيچيقصد دارد مرا به عنوان خواهر كوچك ترش انتخاب كند،از ه

 نيا شاهايگ نيباتريو ز نيتر شدبخيتنها ام.است شايگ كيهنر  نيزتريرقص،احترام برانگ.بكنم يگريتوانستم كار د يدر حضورش نم دنياز لرز شيكه ب

 يآن نم يسنت يبه غذا سهيدر مقام مقا يگريد زيچ چيه يچا ي هيته فاتيگذشته از تشر ديو شا.هنر تخصص به دست آورند نيرا دارند كه در ا يدلخوش

دربار  تيمورد عنا شهيهماست كه  يستانبا يهنر "نو"اقتباس شده است چون "نو"يشينما يهنرها ون،ازيگ يشاهايگ نيتمر نو،محليرقص ا يمدرسه .رسد

 يدانند،كه از هنرها يرودخانه م يپونتوچو در آن سو ي هيناح يرقص مدرسه  ينهايهنر خود را برتر و واالتر از تمر ونيگ يرقاصه ها.بده است يامپراتور

از  يچنان بلند داشته ام كه تعداد نآ ياقبال قتيقهستم،و در ح يكنندگان بزرگ كابوك نياز تحس يكياكنون،من .اقتباس شده است يكابوك يشينما

 ينم 1700از سال شيتازه شكل گرفته است،قدمتش به ب يبه نسبت،هنر ياما كابوك.داشته اند يدوستانم جا نيقرن ب نيا يكابوك گرانيباز نيمعروفتر

اصال  نويا يپونتوچو و رقصها يرقصها نيون،بيدر گ.لذت برده اند آن يباشد،مردم از تماشا يدربار امپراتور تياز آن كه مورد عنا شيهم ب شهيو هم. رسد

دخترها آن اندازه  نيباتريو ز نيتر دبخشيهمان طور كه گفتم،تنها ام نند،امايرقص را بب ميتعل يدوره  ديبا يكارآموز همگ يشاهايگ.شود ينم سهيمقا

 ييبدبختانه،كدوحلوا.شوند يواقع يشدن،رقاصه  يمعمول ي وانندهسن و خ ين شامنواخت يرشته تخصص به دست آورند و به جا نيكنند كه در ا يشهامت م

 رهيخ ييباياما من،چون ز.رقص انتخاب نشده بود يگذارند چون برا يسن م يشام نيوقتش را به نمر شتريخاطر ب نيبا وجود صورت گرد و صافش،به ا

 ينزد مرب ادينشان دادن عالقه به كوشش ز قيكه تنها از طر ديرس يم ظرمشته باشم،به نندا يگريهاتسو مومو،نداشتم كه بجز رقص شانس د ،مثليكننده ا

پنجاه  نيدر سن يرقصم زن يمرب.هاتسو مومو،درس خواندنم بدجور شروع شد كرانيب يبه هر حال،به خاطر محبتها.توانم رقاصه شوم ياست كه م ميها

خانم معلم .چانه شكل دنباله اش شده بود ريداشت كه در ز يچنان چروك شيگلو وستپ م،چونيكرد يخودمان او را خانم دنبالچه صدا م نيبود كه ب يسالگ

چه كرد؟سراغ او  ديكن يفكر م نيدانست،و بنابرا يرا خوب م نيهاتسو موم ا.آمد ياز هاتسو مومو بدش م ونيدر گ گريهر كس د يدنبالچه به اندازه 
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 :گفته بود_كرد فيتعر ميسال بعد برا ندچه ماجرا را چدانم چون خانم معلم دنبال يرا م نيا_رفت

شوم اگر  يسپاسگزار م يليخ.ديآ يبا استعداد م يليشما چشمم را گرفته،به نظرم خ ياز شاگردها يكياز شما بخواهم؟  يدارم محبت ،اجازهيخانم مرب"

 ".ديابه من منت گذاشته  ديكه به او بكن يهر كمك اضافه ا.مبه او عالقه دار يليخ يلياست،و من خ وينامش ش.ستينظرتان در مورد او چ دييبگو

 يدر واقع من بد نم.كرد يرا داشت به من م دشيرا كه هاتسو مومو ام ياضافه ا يبه سفارش نداشت،چون خانم معلم دنبالچه تمام كمكها يازيمومو ن هاتسو

ما نشان داد كه در حال  بهرا  يروز حركت كي ديآ يم ادميمثال،.آورد يكرد مثال م دينبا ييكه چه كارها نيگفتن ا يخانم معلم دنبالچه هربار برا دم،امايرقص

از انجام دادن حركت و  م،بعديچون تازه كار بود م،امايانجام ده يحركت را دسته جمع نيقرار بود ا.ديكوب نيپا را به زم ستيبا يسو م كيبردن دست به 

دهم كه  يم نانيبه شما اطم.نشد دهيكوب نيبر زم همهمزمان با ييدوپا چيه م،چونيانداخته ا نيته بشقاب را بر زمدس كيبود كه  نيا ن،مثليپا بر زم دنيكوب

 گاهيته يبا بادبزن بسته اش رو ستاد،ويكوچك گردنش به لرزه در آمده بود آمد و جلو من ا ينبود،اما خانم معلم دنبالچه دنباله  گرانيكار من بدتر از كار د

 .ديو بعد دست به عقب برد و محكم بر سرم كوبضرب گرفت 

 "!ميلرزان يمان را هم نم م،چانهيكوب ينم نيها پا بر زم يميمثل قد گريد":گفت

 تياما شكا.ميداشت يگذاشتند كامال بدون حالت نگه م يبر صورت م "نو"يها شنامهيكه در نما ياز نقابها ديصورت را به تقل ديبا نويا يمدرسه  يرقصها در

 گريد يدخترها ت،اماام گرف هيكه خورده بودم گر يبهر حال، از كتك.ميچه بگو...ديلرز يخودش هم از خشم م يكه چانه  ياز لرزش چانه ام آن هم وقت او

ماجرا  قتيكه حق گفت يكرد و نم يدانم،اگر مامه ها با او صحبت نم ينم.كرد رونيخاجان احساسات مرا از كالس ب هيتنب يخانم معلم دنبالچه برا.دنديخند

برابر  نيخورده است تنفرش چند يرودستبود از او چه  دهيكه فهم نكيمطمئنم ا ني،از ا.آمد يزن بر سر من چه م نيا ردستياو ز يانيپادرم ست،بدونيچ

 .شدم شيداهاشاگر نياز محبوب تر يكي يداشت كه به زود يكه به من كرده بود چنان احساس بد ياز رفتار بد ميشده بود خوشحالم بگو

**** 

 يبه هدفم سخت كار م دنيرس يبرا يمسلما مثل هر آدم مصمم گر،امايهر هنر د ايداشتم،چه در رقص  ياستعداد خداداد يزيكه در چ مييگو ينم

 ييزوآر چيبرسم،ه ييجا به ايدن نيشدن به دست آورم و در ا شايگ يبرا يكه بخت نيجز ا گريابان،ديدر بهار گذشته در خ سيبعد از مالقاتم با رئ.كردم

 فيو انجام دادن وظا اديز ياما فشار درسها.كنم يريفراهم كرده بود،مصمم بودم كه از آن خوب بهره گ ميفرصت را برا نياكنون كه مامه ها ا.نداشتم

به آرام شدن اوضاع  هبه خودم آموختم ك يكوچك يبعد از آن،كلكها.فتميكامال از پا ب ماتميتعل يشد كه در شش ماه اول دوره  اد،سببيخانه،با توقعات ز

آوردم كه بدانم  ينواختم و آن را روشن جلو چشم م يرا در ذهن م يآهنگ.سن هم بكنم يشام نيتمر ديكردم كه هنگام خر دايپ يمثال راه.كرد يكمكم م

 يم يگذاشتم،گاه يزانو م يرا رو يعكه ساز واق يه،وقتگون نيا.زره برده شود يگردن ساز جا به جا كنم و مضراب چگونه رو يرو ديدست چپم را چگونه با

 نييحال باال و پا قت،دريگرفته ام،اما در حق اديآن را  نيكردند بدون تمر يفكر م يبرخ.بزنم حيكرده بودم صح نيبار تمر كيرا كه تنها  يتوانستم آهنگ

كلك  ميخواند يكه در مدرسه م ييآوازها ريو سا يحماس ينظومه هاگرفتن م ادي يبرا.كردن بودم نيتمام مدت در حال تمر ونيگ يكردن كوچه ها

 ديدانم،شا يرا نم شيچرا.فردا بدون اشتباه آن را از حفظ بخوانم يهر آهنگ دنيبار شن كيتوان را داشتم كه با  نيا شهيهم ياز بچگ.بردم يبه كار م يگريد
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شدم و ذهنم تازه و  يم داريبعد،صبح كه از خواب ب.سميكاغذ بنو يو آوازها را رو اتيابلذا عادت كردم كه شبها قبل از خواب .شود يمربوط به حافظه م

بود،اما وقت خواندن با آهنگ كار دشوارتر  يكاف ميبرا نيمعموال هم.خواندم يرا با خود م اتياب نيدشكم بلند شوم ا ياز آن كه از رو شيبود،پ ريپذ ريتأث

 يطبل م يصدا اديدرخت مرا  زانيآو يمثال،شاخه ها.بردم يكردند استفاده م يكمك م نگآوردن آه ادير به كه د يريكردن تصاو دايشد،از كلك پ يم

 يكرد،و آهنگ را مثل گردش ينت را لرزان م يآورد كه صدا يم ادميسن را به  يژه شام يانداختن رو ،خميآب رودخانه بر بستر سنگ انيجر ايانداختند،

كه كشف كرده بودم  يگوناگون ياز كلكها دميماهها كوش.من،رقص بود يآن برا نيتر ،مهمييرآزمازو نيالبته،بزرگتراما .كردم يم ريتصو عتيدر طب

 نجايا بيعج.شد يخواند و عصبان يكه خاله داشت م ختير يمجله ا يكه رو دمينوش يم يداشتم چا يسپس شب.نبودند ميبرا ياستفاده كنم،اما چندان كمك

در ژاپن بود،و به  ييكه بدون من جا دميشيدلم گرفت،و به خواهرم اند.كردم به طرفم برگشت ياو م ي ربارهخوب د ياشتم فكرهاكه د يبود همان لحظه ا

 نيبا چرخش ا.بگذراند ييما را فروخت تا آخر عمرش را در تنها ياقيو به پدرم،كه با چه اشت.در آرامش در بهشت ساكن است نكيبودم ا دواريمادرم،كه ام

مادر مرا به آن منتقل  ايمامه ها از اوك داريبعد از د _باال رفتم  يدر طبقه  ييبه اتاق خودمان و كدوحلوا.در بدنم كردم ينيسنگ اسدر سرم،ناگهان احسافكار 

 اكار ر نيانم چرا اد ينم.ام آوردم نهيس يآرام به رو يرا باز كردم و با گردش ميكنم،دسها هيو گر فتميب يريمفرش حص يكه رو نيا يبه جا.كرده بود

 يام چه رو يكه زندگ نيفكر كردم و ا سيهمزمان به رئ.ديرس يم نيغمگ يگرفته بودم،كه بنظرم حركت اديحركت را همان روز در كالس رقص  نيا.كردم

اندوه  ساسحركت اح نيلطافت اكه  ديكردم،به نظرم رس يهمان طور كه گردش دستم در هوا را تماشا م.داشتم هيمثل او تك يداشت اگر به مرد يم يبهتر

بود كه  ييمايپ انوسياق يكه مثل افتادن برگ از درخت باشد،بلكه مثل كشت نينه ا _ديچرخ يبا وقار حركت آن در هوا م ميدستها.كند يرا منتقل م اقيو اشت

از باد تالطم امواج كه  يكوچك فسمثل ن يزيمطمئنا،چ اياعتماد به نفس است، ينوع "وقار " يكنم كه منظورم از كلمه  يگمان م ديمايپ يآب را خرامان م

كردم كه  يمجسم م يوقت. شد يكردم،حركاتم با وقار م يم ينيدر بدنم احساس سنگ يبود،وقت نيكه آن بعد از ظهر كردم ا يكشف.با هم ندارند يتفاوت

هنگام .ماند يم يمتقابل با آن باق يكنش رد يت رقص در لحظاتهر حرك يگرفت كه گاه يبه خود م يقيكند،حركاتم چنان احساس عم يدارد نگاهم م سيرئ

آن بود  يايباز نگه داشتن دست و باز كردن بادبزنم گو"م؟يرو يبا هم به كجا م س،امروزيرئ:دميپرس يكردم و م يسو م كيكه سرم را به  يوقت دنيچرخ

جز  زيچ چيه يگفتم در زندگ يبود كه به او م م يا م،لحظهبست يبادبزنم را موسط رقص  گريبار د يبه من داده است،و وقت ياش چه افتخار يكه با همراه

 .ستيمهم ن ميخوشحال كردن او برا

 

 زدهميس فصل

كارآموز در  يشايبه نام گ يياست كه كدوحلوا دهيهاتسو مومو و مادر فكر كردند كه زمان آن رس دميد يم مياز دو سال بود كه تعل شي،ب1934بهار  در

 يرا تلف نم شاناجازه حرف زدن با مرا نداشت، و هاتسو مومو و مادر وقت يينگفت،چون كدوحلوا يزيباره به من چ نيكس در ا چيالبته ه.شود يفمعر رونيب

تازه  يشاهايدرست كرده به مدل سر گ يرفت و شب با مو رونيب اياز اوك ييكه كدوحلوا دميفهم يبه آن فكر كنند آن را ظهر روز يلحظه ا يكردند كه حت

 ينياو انداختم،از سنگ هب يورود يكه با قدم گذاشتن به سرسرا ينگاه نيدر اول.گفتند يم "ميدو ن يهلو" يعني momowareكه به آن _كار بازگشت

ن فكر م يرون،رويورودش به ب يمعرف ريتوانست به تأث يچشم به هم زدن به من افتاد،نم كينگاهش تنها در .شدم ماريو احساس حسادت ب يدينوم
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زن جوان  كي د،شكلاش جمع شده بو قهيشق يباال بايز يمرصع به مدل ييچون گو نكيشده اش در پشت سر ا دهيخالف معمول محكم كش يسويگ.نكند

ون او اكن.آراستند يم كيگونه ش نيرا ا شانيسويكه گ ميرا خورده بود يسالها با هم حسرت دختران.كه صورتش هنو زمثل بچه ها بود نيشده بود،گو ا

بار لباس  نياول يكه برا ديرس يسپس روز.تازه اش سؤال كنم يزندگ يتوانستم از او درباره  ينم يشدن بود و من عقب مانده بودم،حت شايرهسپار گ

م رفتند،گرچه من مادر و خاله ه.يخواهر ونديشركت در مراسم پ يرفت،برا يزوكيم يخانه  يكارآموز را به تن كرد و به اتفاق هاتسو مومو به جا يشايگ

 اهيس يمونويك.ستادميا ييرايپذ يآمد،من هم كنارشان در سراسر نييبا كمك مستخدمه ها از پله ها پا ييكدوحلوا ياما وقت.شدم يشامل شركت در آن نم

انتظار داشته  ديشا.كرده بود ديفبار صورتش را س نياول يبرا.بسته بود شيبه رو ييرنگ هلو و طال ياوب كيبه تن داشت و  تاين ياياوك يبا جغه  يمجلل

نگران  گريد زياز هر چ شيفكر كردم كه ب د،امايرس يم نظرو مغرور و مفتخر به  بايز ديسرخ و براق،با يو لبها سوانيدر گ ينتيز يبا شانه ها ديباش

از كدو  رونيبه دست خاله داد و گفت از ب ينيمادر دورب.است نيسنگ اريكارآموز بس يشايگ يفاتيداشت،لباس تشر يرا با زحمت بر م شيقدمها.است

پا در  يوقت.ميماند يما،كنار گذاشته از صحنه،در سرسرا باق ي هيبق.رديطالع خوش عكس بگ يسنگ چخماق در پشت سرش برا نيدر حال زدن اول ييحلوا

بعد مادر رفت و پشت او .دمه ها دستش را گرفته بودندكرد،مستخ يبه پا دارند م شهيكارآموز هم يشاهايو گ ميخوان يم okoboكه آن را  يكفش دراز چوب

سرانجام  يوقت.داد يرا انجام م فهيوظ نياز مستخدمه ها ا يكي ايخاله  شهيزند،گرچه در واقع،هم يدارد سنگ چخماق م ييگرفت كه گو يو ژست ستاديا

در حال ملحق شدن به او بودند،اما او  هيبق.ندازديبه پشت ب ينگاهخوران دو سه قدم جلو رفت و بعد سربرگرداند تا  يسكندر ييعكس گرفته شد،كدوحلوا

 ويهات ييكدوحلوا ييشايگ يرسم ديآن روز،نام جد انيدر پا.گونه از آب درآمد نيكه اوضاع ا ستگفت چقدر متأسف ا يكه انگار م يبه من نگاه كرد،با حالت

هاتسو مومو  تيبه معروف ييشايكرد كه نامش از گ يكمك م ييبه كدوحلوا ديمسئله با نياز نام هاتسو مومو گرفته شده بود،و گرچه ا "هاتسو".شد ويم

 .كردند يصدا م ييدانستند،همه مثل ما او را كدوحلوا ياو را م ييشاينام گ يافراد د،معدوديدان يم.دگونه نبو نيگرفته شده،اما فرجام كار بد

***** 

اغلب به  شياز معمول بود،به درخواست دانا شيب راياو اخ تيمشغول م،امايبه مامه ها بگو ييكدوحلوا يعرفمراسم م ياز اندازه مشتاق بودم كه درباره  شيب

تا مرا به خانه اش  دبه دست آور يگذشت تا سرانجام او فرصت زين گريد يدو سه هفته .ميبود دهيرا ند گريكديشش ماه بود كه  جهيرفت، در نت يم وتريك

كه چه  دمينفهم.را تو داد ينفس زيآمد،او ن رونيب يبعد مامه ها از اتاق پشت يلحظه ا يرا تو داد، و وقت يگذاشتم،خدمتكارش نفسقدم به داخل  يوقت.بخواند

به مستخدمه اش .به من نكرد ينم،اصال توجهيب يكنم كه دوباره او را م يچقدر افتخار م ميكنم و بگو ميدو زانو نشستم كه به او تعظ يشده،اما وقت

 ".به زحمت او را شناختم ؟يقدر زمان گذشته،تاتسوم نيا يعنيمن، يخدا":گفت

 "!است دهيد يفكر كردم چشم من عوض د،خانميگوئ يرا م نيخوشحالم كه ا":پاسخ داد يتاتسوم

ه خودم متوجه شده باشم از آنچه ك شيبودم،ب دهيكه آنها را ند يظاهرا در آن شش ماه ند،امايگو ياست كه در آن لحظه تعجب كردم كه از چه م مسلم

 يتاتسومبار  كي"!زن جوان شده كي يمن،حساب يخدا"طرف و آن طرف بچرخانم، و بارها و بارها تكرار كرد، نيمامه ها گفت سر به ا.كرده بودم رييتغ

جوراب قالب پا،اندازه ات  مونو،مثليكه ك ستين يشك":گفت رد،بعديرا باز كنم تادور كمر و باسنم را با دست اندازه بگ ميو دستها ستميمجبورم كرد با
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 .داشت يخوب بر زبان آورد،چون هنگام گفتن آن صورت مهربان يخواست كالم يمطمئنم كه م".است

 دهيرفتن به مدرسه پوش يكه آن روز برا دميو سف يآب يبا لباس نخ.مناسب تنم كند ييمونويببرد و ك يگفت مرا به اتاق پشت يتانسوم هيمامه ها  سرانجام

 نيقشنگتر.تنم پوشاند ردرخشان زرد و قرمز ب يبا رنگها يكالسكه ا ياز چرخها يبا نقش يشميابر يآب ييمونويك ياو آمده بودم،اما تانسوم يبودم به خانه 

رنگ براق را به دور كمرم سبز كم ييداشت او يكردم و تانسوم ينگاهم ميرو به رو يقد ي نهيخودم را در آ ينبود ،اما وقت ديا دهيكه تابه حال د ييمونويك

آمدم كامالً  يم رونياز اتاق كه ب.است ينگرفته شوم كه عازم مهما يجوان كارآموز يشايگ يتوانم جا يم ميموها يگذشته از مدل ساده  دميبست،د يم

 نشيرا در آست يتنها از جا بلند شد،دستمال مثل آن بكند اما او يحركت ايتو بدهد و  ينفس ايو فكر كردم باز هم ممكن است مامه ها .كردم ياحساس غرور م

 :سبز براق كرد و سر برگرداند و گفت يجفت زور كيجا داد و به طرف در رفت،در آنجا پا در 

 »؟ييآ يخُب،نم«

فت كرد آن را ج ميرنگ برا يخاكستر يجفت زور كيمستخدمه اش .وجد آمدم ابانبهيشدن با مامه ها در خ دهياز فكر د م،امايرو يدانستم كجا م ينم

كند و  ميتعظكاست تا به مامه ها  شيمسن از سرعت قدم ها يد،زنيرس ابانيقدممان كه به .شدم ريراه پلهها سراز كيو دنبال مامه ها ازداالن تار دميپوش

به من توجه  ابانيدر خ يزحمت كش هيتوانم از آن بكنم،چون تا به حال  يم يدانستمچه برداشت ينم.كرد ميبا همان حرت برگشت و به من تعظ باًيسپس،تقر

 يپاسخ دادم و لحظه ا مشيتعظ بهانا .نه ايشناسم  ياو را م ايبدهم آ صيتوانستم تشخ يزد كه نم يچنان چشمم را م ديخورش ييتابش روشنا.نشان داده بود

 نشيتحس شهيكه هم يجوان يشايبار گ ناي –اق تكرار شد همان اتف گريبار د كينگذشته  يزيبود،اما چ ميها ياز مرب يكي ديفكر كردم شا.بعد او رفته بود

 .داد ينم لميتحو ينگاه مياز ن شيو او ب. كردم  يم

 ميتعظ ايبا سر تكان دادند و  زيو سپس به من ن.كردند ميحداقل به او تعظ ايبه مامه ها گفت، يزيهر كس كه از كنارمان گذشتچ باًيو تقر ميرفت ابانيسر خ تا

رفتن اشكال دار،مرا به كوچه  راهكه در  نديتوانست بب يم.دو قدم از مامه ها عقب افتادم يكي جهيپاسخ دهم در نت مشانيتا به تعظ ستادمير ابا نيچند.كردند

 يوقت.ان بدهمتنه ام تك نيينگرفته ام باالتنه ام را مستقل از پا اديكه  نجاستيداد مشكل ا حيقدم برداشتن را نشانم دهد توض حيبرد كه طرز صح يخلوت ي

 ياحترام گذاشته ا شتريب يهر چه آهسته تر قدم بردار.تآهسته قدم راه نشان دادن احترام اس«:گفت.ستادميا يم ديكنم،با ميتعظ يشد كه به كس يالزم م

از آنچه كه الزم است قدم برداشتن  شيبخاطر خدا، گر،بهيد يبرا ،امايكن ميو آن وقت به او تعظ يستيكامالً با ديبا يخور يبر م تيها ياز مرب يكيبه  يوقت.

راه  يوقت فتد،زنيباد ب تيمونويك يلبه  ريبردار كه ز زير يسرعت برو،قدمها كي اب يتوان يم يوقت.يرس ينم ييبه جا چوقتيه نصورتيرا آهسته نكن،در ا

 ».باشد ايمثل موج ساحل در ديرود با يم

به هوا  ديآنطور كه با ايآ نميداشتم كه بب يبرنم ميمونويك يرفتن در كوچه كردم،چشم از لبه  نييال و پاداده بود،شروع به با حيگونه كه مامه ها توض همان

 .ميشد،باز به راه افتاد يمامه ها راض يوقت.نه ايشود  يبلند م

با  ايكردند  يقدم را آهسته م اي م،معموالًيتگذش ياز كنارشان م يجوان ،وقت يشاهايگ.رديگ يدو حالت ساده شكل م يكيتعارفها از  شتريبردم كه ب يپ نيا به

 يجوان نگاه يشاهايگ نيداد،بعد ا يبا تكان سر پاسخ آنها را م ايز،يمحبت آم يكردند،كه مامه ها با گفتن كلمه ا يبلند باال به مامه ها م يميكامل تعظ يتوقف
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بودم  ييتر از تمام زنها نچون از نظر رتبه پايي –گرداندم  يه پاسخشان را برمخم كرد يكردند،كه من با سر ينامطمئن م يميانداختند و تعظ يبه من م جيگ

آن گاه آن زن با .كردن نفر اول بود ميدر تعظ شهيهم باًيتقرمامه ها  م،يخورد يو جا افتاده برم انساليم يبه زنها يوقت. ميكرد يكه با آنان برخورد م

. انداخت يم ميبه سراپا يبه من تكان بدهد نگاه ياز آن كه سر شيشد، و سپس پ ياندازه مامه ها خم نم گرداند، اما به يمحترمانه پاسخش را برم يميتعظ

 .دادم يممكن پاسخ م ميتعظكردن  دهيبا خم ميحركت پاها نيسر در ح يتكان ها نيدر هر حال به ا

. است دهيمن هم فرا رس يكارآموز يرسم يكه زمان معرف ديبودم بگو دواريگفتم، و تا ماهها بعد ام ييكدو حلوا يمامه ها از مراسم معرف يروز برا آن

 يداشت م ييوحلواكد نكيكه ا يجانيپر ه يخالف زندگ. باره بر زبان آورد نيدر ا يكه كالم نيبه دنبالش رفت، بدون ا زيبرعكس، بهار گذشت و تابستان ن

 يگاه. كرد يكه مامه ها در چند بعدازظهر هفته با من صرف م يا قهيدق ستيب ايطور پانزده  نيرا داشتم، و هم فميگذراند، من تنها درسها و انجام دادن وظا

 بگويسرزدن به غ يپوشاند و برا يرا به تنم م شيمونوهاياز ك يكياما اغلب . آموخت يبه دانستن داشتم به من م ازيرا كه ن يو نكات مينشست يدر خانه اش م

 يمغازه به آن مغازه م نيچتر به دست از ا. هم نداشت ديو خر ديبار يباران م يوقت يحت. ميافتاد يراه م ونيگ يابانهايبه دور خ ديخر ايفروش  سيگ اكالهي

 .نه اياست  دهيآماده شود، به اتمام رس ندهيخاص كه قرار بود هفته آ ييمونويك ريتعم ايآ ايرسد،  يم ايتالياز ا يك ديجد يعطرها يمحموله  ميتا بدان ميرفت

چون  - بدهد ادميرا  حيصح ي قهيمثل صاف نگه داشتن پشت به طر يبرد كه بتواند نكات يمرا با خود همراه م ليدل نيمامه ها به ا ديكردم شا يفكر م بتداا

به همه  اي شهيو هم. سداشن يكه او همه را م ديرس يبه نظر م. با مردم چكونه رفتار كنم اي - زد كه راست راه بروم يبا بادبزن بسته اش به پشتم م شهيهم

 ونيخود را مد يباال تيكرد كه موقع يدرك م يطبقات مستخدمه هاف چون به خوب نيتر نييبه پا يحت. آورد يبرلب م زيمحبت آم يكالم ايزد و  يلبخند م

توجه . ستياش چ يشدم كه نظور واقع وجهتناگهان م م،يشد يخارج م يفروش يكتا يكغازه  كيكه از  ياما روز. كنند ينگاه م ياست كه او به بزرگ يمردم

 يتوانست به جا يم ،ينبود، وانگه يواجب و مهم زيچ شيبرا دينداشت، خر يفروش ريلوازم التحر اي يفروش سيكاله گ اي يبه رفتن به كتاب فروش يخاص

مرا به  يمراسم معرف ليدل نيبه ا. نديبب ابانهايدر گردش درخما را با هم  ونيتا مردم گ ميرفت يم ديبه خر ليدل نياز مستخدمه ها را بفرستد، به ا يكيخود 

 .انداخت كه به همه فرصت توجه به مرا بدهد يم ريتأخ

*** 

 يها برگ شاخه دنيتا لغز. ميرا تا انتها رفت راكاوايش يامتداد رودخانه  ابانيو خ ميمامه ها به راه افتاد يناه اكتبر از خانه  يآفتاب ياز بعداز ظهرها  يكي در

همه با مامه ها  د،يكه انتظار دار نهمنظور به گردش آمده بودند، و همان گو نيمردم به هم ياديز يعده . ميآب تماشا كن يرا بررو السيگ يدرختها زانيآو

 .كردند يتمام مدت، هنگام تعارف به مامه ها، به من هم تعارف م. كردند يخوش وبش م

 »؟يكن يفكر نم نطوريخودت ا ،يشو يخوب شناخته م يدار« :به من گفت او

 ».كنند يسفند هم در كنار مامه ها قدم بردارد، مردم به او تعارف م.كنم اگر گ يفكر م من«

پرس و  يآب -يخاكستر يبايز يبا چشمها يها از دختر يليخورد كه خ ياما راستش، به گوشم م. است يعاد ريغ يليخ گريد نيبخصوص گوسفند، ا« :گفت

 ».كشد يصدا كردنت آنقدرها طول نم دايش گريد. كند يدانند، اما فرق نم ينام تو را نم .كنند يجو م
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 »...نديگو يكه م نستيسان ا-منظور مامه ها «

 يرسم يفمعر يبرا يمناسب خيروز از ماه نوامبر تار نيكرد كه سوم شنهاديو او پ«  -بود شيبگويتام غ نيا»سان صحبت كرده ام-است كه با وازا نيمنظورم ا «

 ».ات است

و نه دست به هم  دميكش ادينه فر. شده بود زيبودم و چشمم چون برنجك ر ستادهيا ميحركت درجا يتا مرا تماشا كند كه مثل درخت ب ستاديها ا مامه

 .از او تشكر كردم ميسرانجام با تعظ. توانستم حرف بزنم ينم ياما از شدت خوشحال. دميكوب

 ».شد ياز آنهم خوب تر خواه ،يفكر كن يبده تياز چشمها ديكه با ياگر به شرح حال يشد، ول يخواه يخوب يشايتو گ« :گفت

 ».وقت به شرح دادنشان فكر نكرده ام چيه« :گفتم

 ».دهم يصبر كن، نشانت م قهيدق كيعضو بدن انسان است، بخصوص در مورد تو،  نيتر ايچشم گو «

 نيبرداشتم از ا. از كنارم گذشت گريد يبعد به راه افتاد و با نگاه به طرف يلحظه ا. رفت يود به گوشه اخلوت تنها گذاشت و خ يها مرا در كوچه  مامه

 .فتديب شيبرا يترسد با نگاه كردن به من اتفاق يبود كه م نيحركت ا

 »؟يكرد يچه فكر م ،يحاال، اگر مرد بود« :گفت

 ».كردم يفكر نم يگريد زيبه چ. فتديكه نگاهتان به نگاه من ن ديمتمركز كرده ا نيكه تمام هوش و حواستان را با ا نيكردم بجز ا يفكر م «

 »خانه ها باشد؟ نييشود كه چشم آدم فقط به آب رو پا ينم«

 ».ديبه من نگاه كن ديخواه يكردم نم ياگر هم بود، من فكر م يحت «

كنند  ياما مردها به چشمت توجه م. دهد ياشتباه نم اميبا نگاهش به مرد پ يتفاقكننده هرگز ا رهيخ يرخ ميبا ن يدختر. ميخواهم بگو يرا م نيمن هم هم «

 ».به من نگاه كن گريبار د كيحاال . يكن يكار را نم نيكه ا يوقت يحت ،يده يبه آنها م ياميپ يكنند دار يو تصور م

كوتاه به  ينگاه د،يمن كه رس كينزد. داشت يقدم بر م ايغرق رو ينگه داشت، درحالت نيزم يبار نگاهش را رو نيرفت، و ا يها دوباره به گوشه ا مامه

 ديكوش يكه م ار يقو اريبس يلحظه احساس كيكردم در  يانگار كه برق مرا گرفته است، اگر مرد بودم فكر م. برد گريد ينگاهم انداخت و آن را به طرف

 .پنهان كند برمال كرده است

 نيرا درهم يمرد ياگر بتوان. ييبگو يتوان يم زهايچه چ تيفكر كن كه تو با چشمها. را برسانم يزيچ نيام چن يمعمول ياگر من بتوان با چشمها« :گفت

 ».تعجب نخواهم كرد چيه ياز هوش ببر ابانيخ

 ».داشتم ياگر قدرت از هوش بردن مردها را داشتم، مطمئنم كه تا به حال از آن خبر م! سان -مامه ها« :گفتم

را درجا  ينگاه مرد كي يبا ضربه  يكه بتوان ميات را انجام ده يمراسم معرف يكه روز نيا يرو. ميتوافق كن يزيچ يرو ايب. يندار كنم كه يتعجب م «

 ».يمتوقف كن

خودم را  يالفمطمئنم كه ت. كرد يانداختن درخت با نگاه دعوت م يسوختم كه اگر مامه ها مرا به مسابقه  يام م يانجام شدن مراسم معرف اقيدر اشت چنان
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بود كه  ريآنقدر پ دميكه رس يمرد نيبه اول. شود يدو سه مرد كنارم باشد، گفت خوشحال م يكند در امتحان آن رو يمحبت م ايآ دمياز او پرس. كردم يم

بود كه اگر  فيچنان كث نكشيع ي شهيداشت، و ش يقدم برم ابانيعصازنان آهسته در كنار خ. ديرس يپر شده از استخوان بنظر م يمونويك كيدر واقع، مثل 

كت  ينگذشته دوآقا ياندك. ميداد امهاد ژويش ابانياو به طور كل متوجه من نشد، لذا به رفتن در خ. كردم يكرد اصالً تعجب نم يتصادف م يبا ساختمان

شايد خيلي ساده، فكر كردند او از من زيباتر است، چون به  فكر مي كنم مامه ها را شناختند، يا. وشلوار پوش را ديدم، اما با آن ها نيز بختي مساعدتر نداشتم

 .هر حال نگاه از او برنداشتند

در آن زمان، بسياري از رستوران هاي . داشتم عقب مي نشستم كه پسر پادو بيست ساله اي را ديدم، يك سيني پر از جعبه هاي ناهار در دست داشت ديگر

بزرگي مي  هاياين جعبه ا را معموالً در سبد. و بعد از ظهر پادوشان مي رفت كه جعبه هاي خالي را بگيرد گيون به خانهها غذاي سفارشي مي فرستادند

د و رو به ما گذاشتند كه يا با دست و يا بر ترك دوچرخه حمل مي شد، نمي دانم اين جوان چرا آن ها را در سيني گذاشته بود به هر حال، وسط خيابان بو

 :ه او انداخت و به من گفتداشت، مامه ها نگاهي ب

 ».سيني را از دستش بينداز «

 .از آن كه بفهمم شوخي مي كند يا جدي مي گويد، به كوچه اي پيچيد و رفت بيش

وادار امكان داشته باشد فقط با يك انداختن نگاه مخصوص بتواند جواني را  -يا براي هر زني در هر سن و سال  -نمي كنم براي يك دختر چهارده ساله  فكر

. آن صرف نظر مي كردم زاگر متوجه دو چيز نشده بودم به كلي ا. كند كه چيزي را بيندازد، تصور مي كنم چنين اتفاق هايي فقط در سينما يا كتاب مي افتد

ي شده نداشتند، اما اين يكي دوم، بيشتر خيابان هاي گيون پياده روهاي جدول بند. اول، جوان نگاهش را مثل يك گربه ي گرسنه به موش، به من دوخته بود

كه در قدم گذاشتن به پياده رو پايش به  رماكر مي توانستم طوري سر راهش قرار بگي. داشت، و پسرك پادو با فاصله اي نه چندان دور در سواره رو بود

وشيدم دقيقاً همان كاري را بكنم كه دقايقي پيش جدول بگيرد، شايد سيني از دستش مي افتاد، كار را با انداختن نگاه به روي زمين شروع كردم، و سپس ك

بعد از دو سه قدم باز تكرار . و بعد بالفاصله به طرفي ديگر نگاه كردم م،نگاهم را آهسته باال بردم و تنها يك لحظه به او نگاه دوخت.مامه ها با من كرده بود

وقتي كامالً نزديك شديم، . رفت سيني در دست دارد، چه برسد به جدول زير پايشاين بار با چنان دقتي به تماشاي من پرداخت كه احتماالً يادش . كردم

گاه » اينك او نمي توانست براي رفتن به پياده رو بدون گذشتن از جدول كنار من بگذرد، و آ. متغييري كوچك در خط سيرم دادم تا در محاذاتش قرار بگير

م كنار برود، و دقيقاً همان طور كه اميدوار بودم، پايش به جدول گير كرد، به پهلو زمين افتاد و جعبه خواست از سر راه. نگاهم را مستقيم به چشمش دوختم

در جمع كردن جعبه ها كمكش كردم و پيش . و خوشحالم كه بگويم او هم خنديد! نمي توانستم جلو خنده ام را بگيرم استش،هاي غذا در پياده رو ريخت، ر

 .هر تعظيمي كه تا به حال مردي به من كرده بود تحويل بگيرم، لبخند كوچكي زدم و او به راهش ادامه داداز آن كه تعظيمي غراتر از 

 .اي بعد به مامه ها رسيدم، كه از اول تا آخر شاهد ماجرا بود لحظه

سان، غيبگويش برد، او را نشاند تا تاريخ -و سپس مرا از خيابان اصلي به طرف خانه ي وازا« .فكر مي كنم االن آماده تر از هر وقت ديگري هستي«: گفت

آراستن موي سرم  ن،هاي سعد را براي تك تك برنامه هايي كه مرا به مراسم معرفي رسمي مي رساند تعيين كند؛ مثل رفتن به معبد براي اطالع دادن خدايا
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 .براي اولين بار، و اجراي مراسمي كه در طي آن من و مامه ها خواهر مي شديم

*** 

فكر پوشيدن لباس ! سرانجام داشتم به چيزي مي رسيدم كه از مدت ها قبل در آرزويش بودم، واي، در دلم چه شوقي غنج مي زد. ب خوابم نمي بردش آن

هيجاني  ،كردمهر بار كه به آن فكر مي . هاي قشنگي كه هميشه دلم را مي بردند و جلوه فروختن در اتاقي پر از مرد كافي بود كه دستم را خيس عرق كند

مردها سر به تماشايم برگردانده اند، و البته، . خودم را مي ديدم كه در چاي خانه اي در حال باز كردن كشوي اتاق هستم. مطبوع تمام وجودم را مي گرفت

ا پوشيده بود كه اغلب مردها شبها ر هاگاهي وقت ها او را تمها در اتاق مجسم مي كردم، كت و شلوار به تن نداشت، لباس ژاپني . رئيس هم در ميانشان است

با انگشت هايي به نرمي چوب هاي دريا فنجاني ساكي را نگه داشته بود، پيش از هر چيز در دنيا، دلم مي خواست آن را . به خازر راحت كردن مي پوشيدند

 .برايش پر كنم، و در همان حال نگاهش را روي خودم ببينم

تم، اما احساس مي كردم كه دو زندگي را گذرانده ام، زندگي تازه ام داشت آغاز مي شد، و زندگي سابقم مدت ها است كه بيش از چهارده سال نداش درست

از وقتي كه از اخبار غم انگيز خانواده ام مطلع شده بودم چند سال مي گذشت، و به نظرم حيرت آور مي رسيد كه چطور طبيعت ذهم . قبل به پايان رسيده بود

همه مي دانيم كه منظره ي زمستان، گرچه ممكن ايت تنها يك روز دوام داشته باشد، يا درخت هاي پوشيده از برف، قابل شناسايي . ده استبه كلي تغيير كر

نان بود كه خانواده ام را شنيدم، برايم چ اخباراولين باري كه . در بهار بعد نيست اما هرگز به تصورم خطور نمي كرد كه در درونمان نيز چنين اتفاقي بيفتد

اما اين سرماي وحشتناك به تدريج آب شد و به حاي آن طبيعتي سر به بيرون آورد كه هرگز نه ديده بودم و نه . زير روپوشي از برف پوشانده شده ام

ر از خاك بيرون آورده اند، مثل باغي بود كه گل هايش تازه س هنمنمي دانم به نظر شما درست است يا نه، اما روز مراسم معرفي ام ذ. تصورش را مي كردم

سر تا پا هيجان بودم، و در باغ ذهنم، درست در وسط، مجسمه اي قرار داشت تمثيل گيشايي كه مي . و نمي شود هنوز پيش بيني كرد كه بعد چه خواهد شد

 .خواستم بشوم

 

 چهاردهم فصل

تجسم . شاي كارآموز مي شود مانند كرم در پيله است كه پروانه مي شودام كه مي گويند هفته اي كه در آن دختري آماده ي معرفي به عنوان گي شنيده

كه در اين مورد،  يكرم فقط بايد پيله اش را بتابد و مدتي در آن بخوابد، در حال. قشنگي است، اما نمي توانم تصور كنم كسي در مورد زندگي چنين فكر كند

اولين قدم درست كردن موهايم به مدل گيشاي كارآموز، هلوي دو نيم، بود كه قبالً اشاره . بودم من مطمئنم هرگز هفته اي اين چنين خسته كننده نگذرانده

رستوراني مخصوص فروش مارماهي كار مي  اليتعداد آرايشگر ها در آن روز ها در گيون زياد بود، آرايشگر مامه ها در اتاقي ترسناك شلوغ در با. كرده ام

و متاسفم كه بگويم بوي موهاي . يشاي ديگر در اين جا و آن جا، حتي در پاگرد پلكان، دو زانو در انتظار نوبت بنشينممجبور بودم با شش يا هشت گ. كرد

و پر هزينه بود كه كسي پيش از هفته اي يك بار يا در اين  تتجمالت درست كردن سر گيشاها در آن موقع چنان پرزحم. كثيف واقعاً غير قابل تحمل بود

 .گاه نمي رفت، در پايان هفته، حتي عطري كه به مويشان مي زدند چندان كمك نمي رساندحدود به آرايش

. خواهد سرم را ببرد  يم دينشاند كه فكر كردم شا يلگن بزرگ به صورت كيسرانجام نوبت من رسيد، اولين كاري كه آرايشگر كرد مرا دو زانوپشت  وقتي
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 يكار ون، چ ستيچندان رساننده ن يكلمه ا "چنگ زدن  "در واقع . كرد  ميشروع به چنگ زدن موهاو با صابون  ختيسرم ر يسطل آب گرم رو كيبعد 

كنم ، علتش  ياكنون كه به آن فكر م.. دهند  يانجام م ليبود كه كارگرها در مزرعه با ب يكار هيشب شتريسرم انجام داد ب يكاسه  يرو شيكه او با انگشتها

كه  ديشا.  ديآ ينظر م به فيسر زشت و كث يشد كه مو يآن سبب م يبه اندازه  يزيسر بود ، و كمتر چ يشوره  شاهايمشكل گ نيفهمم بزرگ تر يرا م

 يكن ، اگر دلت م هيگر ": سرانجام گفت . افتادم  هينگذشته پوست سرم چنان حساس شد كه از درد به گر يزيواقعاً قصد محبت داشت ، اما چ شگريآرا

 ".چه تو را پشت لگن نشاندم  يبرا يكن يم فكر.. كم  هيخواهد گر

سرم را خراش انداخت ، مرا جلو  شيبا نا خنها يكاف يكه به اندازه  نيبعد از ا.  ديآمد ، چون قاه قاه خند يبا مزه ا يحرف به نظرش شوخ نيكنم ا گمان

داد كه گره  تيسرانجام رضا. حس شدند  يب يدگياز شدت كشافتاد كه عضالت گردنم  ميچنان به جان مو يچوب يشانه  كينشاند م با  نيزم يخود رو

شد كه سخت  يآسوده م المينرم نرم داشت خ. داد  يبرق قشنگ ميسرم را شانه كرد كه به مو اليآغشته به روغن كام يشانه ا ايباز شده است ، آنگاه  ميموها

نرم كردن مو و  يبرا اليروغن كام زبا وجود استفاده ا يكه حت ميبه شما بگو دي، با ديرا جلو كش نيپاراف ي، كه جعبه  دهيرس انيقسمت آن به پا نيتر

از تمدن  يزانيكه ما انسانها به چه م ني؛ا زهاستيچ يليخ ةكنند انيب نيا. هم ساخته نشده اند يبرا ني، مو و پاراف نينرم كردن پاراف يگذاشتن اطو برا

اگر با . كند  ينم يكار دنيسرش شانه بكشد و خود جز نال به نيبزرگسال با پاراف يدهد مرد يو اجازه م ندينش يخود م ليجوان با م يكه دختر ميا دهيرس

 . دينياستخوان دستتان را بب ديتوان يكه م رديگ ي، چنان گازتان م ديكار را بكن نيسگ ا

بالشتك  نيا. سرم گره زد  يبالشتك بزرگ رو كي هيكرد و شب سرم را عقب برد و دسته يجلو يمو شگرينرم شد ، آرا نيآغشته با پاراف ميكه موها يوقت

 . نديگو يم " ميدو ن يهلو "به آن  ليدل نيبه هم. شده است  ميكه به دو ن نيداشت ، مثل ا يدر پشت چاك

آن مرا  يتا چند سال بعد كه مرد بود مگر دهيداشت كه هرگز به فكرم نرس يرا بر سرم حفظ كردم ، اما نكته ا ميدو ن يكه سالها مدل هلو نيوجود ا با

، پارچه  ديايدر م مياز پشت كه به صورت دو ن. رديگ يپارچه شكل م يتكه ا يرو سويگ دنياز كش_ " ميدو ن يهلو "كه گفتم _ ونينيش نيا.شرح داد  ميبرا

پارچه  نيا _ ي، الاقل در زندگ يمراحل يبعد از ط_كارآموز  يها شايگ يداشته باشد ، اما برا يرنگ ايتواند هر طرح  يپارچه م نيا. شود  يم دهيآن د انيم

 :به من گفت  يمرد يشب. قرمز است  شميابر شهيهم

رود ،  يراه م شايگ يپشت سر دختر يمجسم كن كه مرد. است  زيانگ جانيواقعاً چقدر ه " مميدون يهلو "دانند كه مدل  يمعصوم اغلب نم يدختر ها نيا"

 "كند ؟ يچه فكر م. افتد  يقرمز م يو پارچه  ونينيكند و ناگهان نگاهش به آن ش يخطور م به ذهنش يطانيش التيتخ

 ".كند  يم يدانم چه فكر ينم ":  گفتم

 .: ياستفاده نكرد لتيتخ ياز قوه ": گفت

 .افتاد  دنيو چنان سرخ شدم كه به قاه قاه خند دميمنظورش را فهم ياز لحظه ا پس

*** 

. آن را دارد  يبر رو زيسفالگر با قلم ت دنيبعد از خط كش يچون گل سفالگر يسرم احساس ينوايب ةاصالً مهم نبود كه كاس مي، برا ايبازگشت به اوك هنگام
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دختر بچه  گريدگرفته شود ،  يجد ديهستم كه با يكردم كس يافتاد ، احساس م يم يمغازه ا ي شهيدر ش رميچشم نگاهم به تصو ةهر وقت كه از گوش

 ييكدو حلوا يحت. كرد  في، خاله مجبورم كرد در مقابلش عقب و جلو بروم و تا توانست با محبت تعر دميرس ايبه اوك يوقت. زن جوان بودم  كي، بلكه نبودم 

واكنش مادر  ديكن يشد و فكر م يم نيخشمگ ديفهم يگرچه هاتسومومو اگر م_به دور من مقاومت كرد  نيبا تحس دنيدور چرخ كينتوانست در برابر  زين

 يبهتر بود جا ديگفت كه شا تيو سپس به شكا _نكرد ، چون قد من بلنتر از او بود  دهيكه چندان فا_پنجه پا بلند شد تا بهتر تماشا كند  يچه بود ؟رو

 .رفتم  يهاتسومومو م شگريمامه ها نزد آرا شگريآرا

 ي، چون اگر دختر ديدان يم. شود  ياشد ، اما سه چهار روز نگذشته از آن متنفر ممغرور ب شيسويگ شيممكن است در ابتدا به آرا يتازه كار يشايگ هر

و به محض چشم باز . بهم بخورد  شيبالش گذاشته باشد ممكن است مدل موها ياستراحت سر رو يبازگشته باشد و برا شگاهيخسته از آرا شبيمثل من د

 يبرا ديدهند با يم شيخود را آرا يبار مو نياول يبرا يكارآموز وقت يها شايخاطر ، گ نيبه ا. برود  شگرينزد آرا گريبار د كي يستيكردن از خواب با

كه قبالً از آن  _متكا استفاده كنند _ takamakuvaاز  ديبگذارند ، بلكه با يبالش معمول كيتوانند سر بر  ينم گريد. كنند  دايپ يراه تازه ا كي زين دنيخواب

ندارد كه  نيچندان با ا يگذارند ، اما تفاوت يسبوس برنج م سهيك كياغلب داخل آن .  رديگردن را بگ يكه گود ستيصورت ن متكا به آن نيا. گفته ام 

بر وفق مراد است تا آن  زيهمه چ ديكن ي، فكر م رديگ يو آسمان قرار م نيزم انيم تانيو مو ديكش يتشك دراز م يرو.  ديسنگ گذاشته ا يسرتان را رو

چنان صاف شده كه انگار نه انگار  تانيتشك افتاده است ، و مو يو سرتان رو ديجا به جا شده ا دينيب ي، م ديشو يم داريب يبرد ، اما وقت يم كه خوابتان

هر وقت . ورم مشكل برنخ نيسرم به ا ريز يلويز يآرد برنج رو ينيس كيگذاشتن  اخاله به من كمك كرد تا ب..  ديزحمت استفاده از متكا را به خود داده ا

بودم كه  دهيرا د ييكدو حلوا. داد  يرا از دست م يو اراستگ ديچسب يم نيشد ، و آرد به پاراف يم يآرد ميافتاد ، مو يمتكا م يكه در خواب سرم از رو

نوبت شكنجه در صف  ير بودم براخراب شده و مجبو ميكه مو دميد يشدم ، م يم داريكه از خواب ب وزهر ر ينوبت من بود تا مدت نكيا. گرفتار آن شده 

 . ستميبا شگاهيآرا

*** 

گفت راهرو  يكرد و م يكارآموز را تنم م يشايگ يمانده بود ، خاله هر روز بعد ازظهر لباس تمام رسم يام باق يكه به مراسم معرف يهفته ا كيطول  در

 ي، لباس رسم ديدان يم.  فتميبكه از پشت  دميترس يتوانستم قدم از قدم بردارم ، م يم يدر ابتدا به سخت. كنم تا قدرتم باال برود  نييرا باال و پا اياوك يخاك

. آن بلندتر است  يطور اوب نيو هم رتريپارچه ها چسمگ ةرنگها روشن تر و جلو يعنيمن است ،  يجوان پر زرق و برق تر از لباس خانمها يدخترها

گره به پارچه  نيجمع و جور است ، ا چككو يجعبه  كي، چون شكل  ميگوئ يم " يگره طبل "آن را  بندند كه يم يرا در پشت به شكل يمسن اوب يخانمها

قسمت لباس  نيتر يشينما يكارآموز ، بستن اوب يها شايگ يبرا. است  يشيشان نما يحدود اوب نيدر ا ايساله  ستيب ياما دخترها. ندارد  ازين ياديز ي

مهم  مونويروشن بودن رنگ ك. رسد  يم نياش به زم نبالهشود و د ياز باال با چوشاندن سرشانه شروع م« كه گره آ " زانيآو ياوب" daravi ياست ، اوب

پارچه اش  يصورت درآوردن اوب نيبه ا يبرا.  دينيب يدر شانه ها و پهلو م يا هيفقط حاش مونويك هيرود ، بش از توجه  يجلوتان راه م يكارآموز ني، ا ستين

 شمياز ابر شهيهم باًيسازد وزن آن است ، چون جنس آن تقر يرا مشكل م مونويك نكه تن كرد ستين ياوب ياما بلند. اتاق باشد  كيزه طول به اندا ديبا
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ان  يبسته شده  ميفشار نوار ضخ _دارد يبستن آن چه احساس ديتصور كن ديتوان يم نيپله ها هم خسته كننده است ، بنابرا يحمل آن تا باال. زربفت است 

را به پشتتان  يچمدان يكس ديكن يشود ، احساس م يم زانيبر پشتتان آو نشيسنگ يپارچه  يترساننده است ، و وقت يمارها يبه دور كمرتان مثل حلقه 

 .بسته است 

 يم نيلبه شان به زم يبلندكه از  ستين يي نهايمنظورم آست. كرد  يبلند كلوش هم به سخت شدن اوضاع كمك م يها نيبا آست مونويبودن خود ك نيسنگ

 بيمثل ج يپارچه ا نشانيآست ريدارند ، از ز يرا كه از دو طرف باز نگه م شانيبرتن دارند ، دستها مونويكه ك ديباش دهيرا د ييتا به حال زنها ديشا. رسد 

كه آن را تن كرده  ياگر دختر. آر آموز است  يشايگ كي يمونويقسمت ك ني، بلندتر ميگوئ يم furiمانند ، كه ما آن را  سهيك بيج نيا. است  زانيآو

 شيحرف ندارد كه پا يجمع نكند جا شيبازو يشود ، و هنگام رقص ، اگر آن را با زدن چند تا در باال يم دهيكش نيزم يرو نيآست نياست مواظب نباشد ، ا

 .خورد  يم نيكند و زم يم ريبه آن گ

 ":گفت . برم  يكارآموز گفت كه هرگز از خاطر نم يشاهايلباس گ ةدربار يزيچ يدر حال مست ي، شب وتويگاه كاز دانشوران صاحب نام دانش يكيبعد  سالها

 نشانيپستانداران پر زرق و برق تر انيپستانداران شمرده شده اند ، اما به اعتقاد من ، در م يگونه نيتر يشينما شهيهم يمركز يقايافر ليماندر يمونهايم

 !هستند  ونيكارآموز گ يشاهايگ

**** 

خاله در . لباس گذراندم  دنيروز را به پوش يةصبح زود به حمام رفتم و بق.  ديفرا رس ميرفت يم يخواهر خواندگ ونديمن و مامه ها به مراسم پ يروز سرانجام

كردم كه  ياحساس م بيپوانده بودم ، عج كه با آن پوستم را يشيبنا و آرا ريز ديسف ريبه خاطر خم. صورت و آراستن سر كمكم كرد  شيمراحل آخر آرا

كار را تكرار كردم كه خاله  نيآن قدر ا. كردم  يندارم ، به گونه ام كه دست زدم ريال تنها فشار نامفهوم انگشتانم را احساس م ياحساس چيدر صورتم ه

نشسته  شيآرا زيم ي نهيكه جلو آ يكس نستمدا يم.. افتاد  يصكردم، اتفاق مخصو ينگاه م نهييصورتم در آ بهيبعد وقت. كند  ديرا تجد شميمجبور شد آرا

را بر  شاهايبا شكوه گ شيآرا. دست دراز كردم كه او را لمس كنم  تيگرداند و به واقع يبود كه نگاهم را برم ييدختر نا آشنا نيمن هستم ، اما همچن

برنج آراسته  يو شاخه ها يشميگل ابر يها هيرايبا پ شيسويگ. ل قرمز بود گ كيچون  يصورت يبا گونه ها ديكامالً سف يصورت يلبش رو. صورت داشت 

 يقد ي نهييدر آ رتيسرانجام توانستم از جا بلند شوم ، به سرسرا رفتم و با ح يوقت. را بر تن داشت  تاين ياياوك يبا جغه  اهيس يرسم يمونويك. شده بود 

 شيدندان ها و پنجه ها. با نخ قرمز دوخته شده بود شيبال ها. خورد  يچرخ م كمرم كيشده تانزد يدوزگل ييلباس ، اژدها نيياز پا. به خودم نگاه كردم 

گونه ام غلت  يكه به رو نيا ي، و برا رميرا بگ ميجمع شدن اشك در چشمها يتوانستم جلو ينم.  يواقع يطال _ ييطال شيبودند ، و چشمها ينقره ا

 .دادم  يجا ميخوش در اوب منيبه من داده بود برداشتم و به خاطر  سيرا كه رئ ي، دستمال اياز ترك اوك شي، پ دازمنينخورند، مجبوربودم نگاه به سقف ب

را حفظ كنم و سپس سه  شيكردم و به او قول دادم احترامش را نگه دارم و آبرو يام كرد ، در آنجا از مامه ها سپاسگزار يمامه ها همراه يتا خانه  خاله

كه نظر مساعدشان را  كردمدعا ..  ميشو يخواهر م ميكه دار مياعالم كرد انيو به خدا مي، در انجا من و مامه ه دست هم را گرفت ميرفت ونيبد گبه مع ينفر

شدنم را  اشيگ يقبلم را مستجاب كرده و آرزو ميسه سال و ن يكه دعا نيهم گذاشتم و از ا يراهم كنند ، و سپس چشمانم را رو ةبدرق ندهيآ يدر سالها
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 .كردم  يبرآورده كرده اند سپاسگزار

به  يخانه مفصل است ، بخش يچا نيا خيتار. ژاپن بود  يخانه  يجا نيانجام شود ، كه بدون حرف سرشناس تر يك يريشيا يخانه  يبود مراسم در جا قرار

انتقام مرگ  كه_ ديباش دهيرا شن نيچهل و هفت رائ نيداستان ا اگر تا به حال. در آنجا پنهان شد  1700 يكه در اوائل سالها يمعروف ييخاطر سامورا

پنهان شده بود و در آنجا بود كه طرح  يك يريشيا يخانه  يخُب ، رهبرشان در چا _كردند  يخودكش يريبا هاراگ ياربابشان را گرفتند و بعد دسته جمع

درخت  يبر رو يبيخانه مثل س ياماچا،  ستندين تيقابل رو ابانيساده ، از خ يورود كي، گذشته از  ونيگ كي يدرجه  يخانه ها يچا شتريب.  ديانتقام را كش

به چشم . خودش بود  نيسفال يروانيزدر كم رنگ و ش واريد ةقرار داشت ، و دور تا دور در احاط ژويش ابانياز خ يمشخص يخورد ، در گوشه  يبه چشم م

 .آمد  يقصر م كيمن 

 يو راهرو يورود يما را از سرسرا ي، خادمه ا ميشد رونيهمه در باغ ب ي، وقت ميطور مادر ملحق شد نيمامه ها و هم گرير دآنجا به دو خواهر كوچك ت در

در آن به كار رفته بود  وبهر چه خ. آراسته و مجلل قدم نگذاشته بودم  نيچن نيا يتا كنون هرگز به مكان. كرد  تيدر پشت بنا هدا يبه اتاق چيچاپيو پ بايز

كردن  ايعطر از آس نيا. داد استشمام كردم  يخاك م يرا كه بو kuroyakiعطر  نيريش ي حهيرا. نقص نداشتند  ياز صاف وارهايد د،يدرخش يز برق زدن ما

 يم حيتر را ترج يغرب يزيبود ، چ شاهايگ نيتر ياز سنت يكيمامه ها كه  ياستفاده كردن از آن منسوخ شده بود ، و حت گريد. شود  يذغال چوب گرفته م

 كياز آن را دارم ، در  يمن هنوز هم اندك. خانه را در خود داشت  يچا  نيا يعطر همچنان فضا نيها از ا شاينسل در نسل گ ياستفاده  ي جهياما را. داد 

 . نميب يدر آنجا م اخودم ر گريبار د كيكنم  يآن را نگه داشته ام ، و هر وقت بو م يكوچك چوب ي شهيش

 يآورد ، من و مامه ها با هم ساك يبا چند فنجان ساك ينيس كي يمستخدمه ا.  ديطول كش قهيخانه انجام شد تنها ده دق يچا ةريسم كه در حضور مدمرا كل

، از  ديرس انيسم به پا، و مرا ميكار را با سه فنجان مختلف انجام داد نيا.  ديفنجان را به او دادم و او هم سه جرعه از آن نوش كيمن سه جرعه از .. ميدينوش

شود و بدون  ينوآموز خوانده م يشاي، گ يماه اول دوران كارآموز كيدر . بودم  يورينوآموز سا يشايگ. شناخت  ينم ويمرا با نام ش يكس گريآن به بعد د

 يبرا يوريانتخاب نام سا يبرا. دهد  يجام نمان يارگذشته از نگاه كردن و آموختن ك قتيندارد ، در حق ييرايپذ ايرقص  ةحضور خواهر بزرگ تر خود اجاز

به همان  زيحروف ن يرسد ، معان ينام به گوش م كياز  ييكه چه صدا ستين نيمهم ا ة، تنها نكت ديدان يم. در تبادل نظر بود شيبگويمن مامه ها ماها با غ

شوند ، نام  يخوش شانس و بد شانس شمرده م يچون قلمها _شود  يده منوشتن نام از آن استفا يكه برا يقلم يطور تعداد خطها نياندازه مهم است ، و هم

 " ير "و  _ تميعناصر در شخص ريمتعادل كردن سا يبرا _البروج هن  رةياز عالمات دا " وي "،  "با هم  " يبه معنا "سا "من مشتمل بر سه كلمه بود  ديجد

 .نامبارك اعالم شده بود  بگويدر خود داشتند ، متأسفانه توسط غ از نام مامه ها را يكه مشتق ييبهايترك "درك  " يبه معنا

برنج  "به نام  يصرف ناهار مخصوص يمراسم برا يبعد از اجرا. شد  يشناخته نم ويش گريبود كه د بيعج مياست ، اما برا يينام دلربا يوريكردم سا فكر

 يبيبه نحو عج نشركت در جش يِاحساس شادمان يكردم ، به جا يبا آن فقط باز. شود  يقرمز مخلوط م ايبرنج با لوب ني، ا ميرفت يگريبه اتاق د "سرخ 

كه  ييگو. شده ام  يكه از چه آزرده م دميآنگاه فهم. خطابم كرد  " يوريسا" يكرد ، و وقت يخانه از من سوال يچا ةريكد. كردم  يم يقرار ياحساس ب

، با  يوري، سا ديدختر جد نيكردم كه ا ياحساس م. وجود نداشت  گري، د ديدو ياش م يشنگول ةه خانكه پابرهنه از بركه ب ويبه نام ش ييدختر كوچولو
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 .برده است  نيقرمز ، او را از ب يدر خسان و لبها ديصوورت سف

ها در ارتباط بود بگذراند، اما بعد از كه با آن يياهايمختلف چا خانه و اوك يها رهيبه مد يو معرف ونيمه ها برنامه داشت كه عصر را با گرداندن من در گ ما

 ميخوان يكه ما آن را نشستن م يزيچ. نندينش يهرگز نم مونويبا ك شاهايالبته گ.  مينيبرد و گفت بنش يك يريشيدر ا يمرا به اتاق.  ميفتاديناهار بالفاصله را ن

 يم. كنم  زانيآو ميكوچك به شكل كدو به من داد و گفت چگونه آن را بر اوب يورينشستم ، ز يبه هر حال ، وقت.  نديگوياحتماالً دو زانو نشستن م گرانيد

به همراه  فتادنين نيزم يكارآموز تازه كار برا يشاهاياز گ ياريسكند و ب يبدن را متعادل م ينيو روشن است ، سنگ يچون كدو ، تو خال نديگو ي، م ديدان

 .داشتنِ آن اعتقاد دارند 

. اما گفت تظاهر كنم كه پر است . بود  يخال يقور ميزيبر يفنجان چا كي شيگفت برا ميرفتن شو ةآماد ميخواست يف زد ، و وقتبا بمن حر يها مدت مامه

 نيتا به بهتر دميشو كو ستيدانم به دنبال چ يم قاًيفكر كردم كه دق. كنم  يخالص م نميحال چگونه خودم را از دست مزاحمت آست نيدر ا نديخواست بب يم

 .نبود  ي، اما راض ميآن برآ ياز عهده  صورت

 "زن ؟ ايمرد هستم . هستم  گريد ي، تظاهر كن كه من كس يندازيمرا به به به گفتن ب نمياول از همه ، بگو بب ": گفت

 "مرد " گفتم

 ". زيبر ميبرا يفنجان چا كيخوب ،  اريبس"

 .بودم در عمل كم مانده بود كه گردنش را بشكند  رونĤوردهيرا از آن ب كه دستم ينينگاه كردن به آست ي، و مامه ها برا ختميرا ر يچا

 ". افتد ياتفاق م نيهم قاًيدق ياوريبه نظر خودت چطور بود ؟ چون اگر قرار است دستت را آنقدر باال ب ":ديپرس

 گريدر طرف د يليتخ ييشايكشد ، سربرگرداند و با گ يم ازهيبار تظاهر كرد كه دارد خم نيا.  زميبر يو بعد چا اورميب نييدستم را پا يكردم كم يسع

 .شروع به حرف زدن كرد 

 "سر برود ؟ يكس ةحوصل يفنجان چا كي ختنيشود با ر يحوصله تان سر رفته است ، اما مگر م دييبگو ديخواه يكنم م يفكر م": گفتم

 يخودت م يرا باور كن ، به زود نيعالقمندند ، ا زيچ كي، مردها فقط به  ياششود كه خشك ب ينم ليدل نينگاه كنم ، اما ا نتيكه من به آست ينخواه ديشا"

آن را ندارد  دنيد ةگر اجازيد ياز بدنت نگاه كند كه كس يبه بخش يده يفكر كه به او اجازه م ني، با ا يچا ختنيدر حاتل ر يتوان يم. كه چه گفتهام  يفهم

. كند  يم ديقطع ام نوايمرد ب_ يزيبر يمثل مستخدمه ها چا_ يرا انجام دهد كه تو هم اكنون كرد يكتكارآموز حر يشاياگر گ. ياو را خوشحال نگه دار

 ".، اما اول ساعدت را نشان بده  زيبر يچا گريد كباري

 .دستم در دست گرفت و تماشا كرد  نديآستشنم را تا آرنج باال دادم و دستم را جلو آوردم كه بب نيبنابرا

 ". نديبار آن را بب كيدست كم  ندينش يكه كنارت م يهر مرد يمطمئن باش ديبا. ، پوستت هم خوب است  يدارر يدشت قشنگ "

دستم را نشان  شيرا عقب برده ام كه بدون نما نميآست يكاف يشد كه به اندازه  ييتا مامه ها راض ختمير يآن قدر به دفعات چا. مشغول شدم  گريبار د كي

 يكه اندك يزنم،در حال يمفقط آن را از دستم عقب  ييبود چنان كنم كه گو نيآن در ا د،كلكيرس يبه نظر خنده دار م دميكش مياال را تا ب نمياگر آست.بدهم
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 ديبا شهيهم نيبنابرا.قسمت دست پشت آن است نيباتريمامه ها گفت ز.بگذارم شياز ساعدم را به نما يديكردم تا د يم شترياش را ب يباالتر از مچ گشاد

 .آن را ببند يدست باال نييپا دنيد يكه مرد به جا رميبگ يرا طور ياظب باشم قورمو

ساعدم را نشان دادم و او  يهمان گونه كه گفته بود باال.زميريم يچا يك يريشيا ي رهيمد يكه برا نيبار به تظاهر به ا نيبار هم آن را تكرار كنم،ا گفت

 .شكلك در آورد و مسخره ام كرد

 ».يكن نميخشمگ يخواه يم ؟نكنديده يطور نشان م نيچرا دستت را به من ا.ه خدا،من زن هستمتو را ب«:گفت

 »ن؟يخشمگ«

كه منظورت نشان دادن  نيمگر ا.و از كار افتاده شده ام ريكه من پ يحال ،دريو جوان بايكه چقدر ز يده ينشان م يتواند بكند؟دار يم يگريآدم چه فكر د «

 »..جلف بودن است

 »دنش در چه بود؟بو جلف«

اما .ندارد يراديا فتد،خُبيب يياگر بر حسب اتفاق نگاهم به جا.يرا نشانم بده يگريد يهر جا ايكف پا  يتوانست ينم؟ميپشت ساعدت را بب يخواست يم «

 »!اگر منظورت نشان دادن است

را دور  ونيو گ ميفتيكه راه ب ميبعد مامه ها گفت اكنون آماده ا.اموزميا بكار ر نيو درست ا نيمت يا وهي، تا توانستم به ش ختمير يچا گريچند بار د نيبنابرا

 .ميبزن

 يرا با كفش ونيكردم مسافرت دور گ يم يسع يستياكنون با.كارآموز را بر تن داشتم يشاهايكامل لباس گ يهنگام،چند ساعت بود كه مجموعه  نيا تا

 يمردم فكر م شتريب.دارد يكه پا را محكم در آن نگه م يشوند،با بند چرم يكه از چوب درست م يدراز يكفشها.مينام يم akoboبروم كه آن را  يراحت

 ميقدم برداشتن با آن برا فياما ظر.پا در نوك آن است يپا در پاشنه نصف جا يپشتش است،چون جا يشدن مثلث گونه  كيآن به خاطر بار يكيكنند ش

 .بسته ام ميبه پا يروانيشسفال  يكردم انگار تكه ا ياحساس م.مشكل بود

معموال .مينماند قهياز چند دق شيآنها ب شتريكه در ب نيم،گوايگوناگون داشت يخانه ها يو چا اهايتوقف در اوك ستيبه ب كيروز من و مامه ها نزد آن

خواهر كوچك  همخوا يم«:گفت يمد،مامه ها مآ يم رهيمد يكرد،وقت يآن را م ي رهيصحبت كردن با مد يكرد،مامه ها با ادب تقاضا يمستخدمه در را باز م

و مامه ها  رهيمد».رهيمد د،خانمينكن غيرا از من در تتانيكنم عنا يخواهش م«:گفتم يكردم و م يم يكوتاه ميآن وقت تعظ».كنم يرا معرف يوريتر تازه ام،سا

 دنياما من از نوش.ميماند قهيدق نچپ ديشا م،كهيبنوش يو چا ميكه به داخل برو ميچند جا دعوت شد ميكردند،بعد آنجا را ترك كرد يچند لحظه صحبت م

آن را آموخت،و در  دياست كه با ييزهايچ نياز دشوار تر يكي يياسفاده از دستشو موتويبا به تن داشتن ك.كردم ياكراه داشتم و فقط لبم را با آن تر م يچا

 .اموزمينداشتم كه بتوانم آن را ب نانيحال حاضر اصال اطم

اما سرعت قدمم را .رميرا بگ دنميبود كه هنگام راه رفتن جلو نال نيتوانستم بكنم ا يكه م يساعت چنان خسته شده بودم كه تنها كار كيهر حال،بعد از  به

البته .شتوجود دا ونيدر گ نييخانه در درجات پا يحدود صد چا يزيو چ كي يدرجه  يخانه  يچهل چا اي يكردم در آن روزها س يگمان م.حفظ كردم
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تعدادشان به  يبستن اها،بايو اما اوك.رفت يبه انجا م ييرايپذ يكه مامه ها برا ميرفت يخانه ا يبه پانزده شانزده چا.ميبه تك تك آنها سر بزن ميتوانست ينم

 .با آنها در ارتباط بود يكه مامه ها به نوع ميرفت ييما سراغ چند تا د،يرس يچند صد تا م

قرار بود به عنوان .بود ختهيشب هم برنامه ر ياما مامه ها برا.خواستم ينم زيچ چيه ياستراحت طوالن كيو  ايبجز برگشت به اوك.م شدسه كارمان تما ساعت

 .ام شركت كنم ييرايمجلس پذ نينو آموز در اول يشايگ

 ».يهم وقت الزم دار شيآرا ي،برايعرق كرده ا يليبرو حمام كن،خ«:گفت

 .بودم تيبود،و من هم تمام مدت سخت در فعال يمگر يزييروز پا ديدان يم

*** 

نظر محبتش به من جلب  گريباره د كي.ساعت چرت بزنم ميو بعد دلش سوخت و اجازه داد كه ن.كه بازگشتم خانه در در آوردن لباس كمكم كرد اياوك به

كرد وب ا  دارميساعت ب ميراس ن.ديرس يبه نظر درخشان تر م ييواكد حل ي ندهياز آ يام حت ندهياشتباهات احمقانه ام در پشت قرار داشت و ا.شده بود

داشتم،سالها بود كه تماشاگر ها  يجانيكه چه ه ديتصور كن ديتوان يكرده آماده بودم م شيو ارا دهيساعت پنج،لباس پوش.دميشتاب به طرف حمام خانه دو

 يمهمان.بود دهيفرا رس زيخودم ن تنوب نك،سرانجاميرفتند و ا يم رونيكردند و از در ب يم بايبودم كه عصر ها و شبها خود را ز ييكدو حلوا رايتسومو،و اخ

اند،مهمانها را شانه به شانه به  يخشك و رسم ييبرنامه ها افتهايض نيبود ا ييكانا يالملل نيدر هتل ب يافتيض.كردم يشركت م« كه در ا يمهمان نيآن شب،اول

وسط سالن را .نديآ يم ييمجلش آرا يكه برا ييشاهايگ.دهند يمها كوتاه مقابلشان قرار  هيپا يغذا را رو ينيد و سنشانن يسالن بزرگ م كيشكل نعل دور 

 يگفتگو م يو مختصر زنديريم يو ساك زننديزانو م قهيو جلو هر مهمان چند دق- اند دهيها را به دورش چ ينياست كه س منظورم وسط نعلي–زنند  يدور م

از  هيمثل سا.از مامه ها هم كمتر بود ينقش من حت يباز جانينو آموز،ه كي نخواند،و به عنوا زيانگ جانيه يبشود آن را برنامه اكه  ستين يزيچ.كنند

نو آموز .است ينام من سابور:(گفتم يكردم و م يم يكوتاه ميدادم،تعظ يكرد،من هم همان كار را انجام م يم يخوردم، خودش را معرف يكنارش تكان نم

 .گفت يبه من نم يزيهم چ يآوردم و كس يبر زبان نم يكالم گريبعد از آن د).را دارم تتانيو درخواست عناهستم 

داستان .اجرا كردند)يدوستان جادوان...(به نام يبا هم رقص گريها د ييشايطرف سالن گشوده شد و مامه ها و گ كي يكشو يافت،درهايض انيپا يهايكينزد

 يآن رده باال رانيبودند،مد شانيمردها مشغول خالل كردن دندانها شتريبرنامه ب يهنگام اجرا.نديآ يهم م داريبه د يا دوردو زن كه پس از مدته يبايز

كدام آنها  چيكنم ه يفكر نم.تو دور هم جمع شده بودند ويساالنه گ افتيساختند،و در ض يم ليقب نياز ا ييزهايچ اي،يكيكه سوپاپ الست يبزرگ يكارخانه 

استفاده  لهياز باد بزن به عنوان وس صرق يبرا ونيگ يشاهايتماشا شده بودم گ م،محوياما از خودم بگو.دانست يرقص و راه رفتن در خواب را م نيبتفاوت 

ن فورا شينما دن،بهياول بادبزن را بست و بعد،در حال چرخ.داشت ييكنند، و مامه ها بخصوص در استفاده از آن در حركات خود مهارت بسزا يم

همان .و بنوشد زديبر يدر آن ساك وستشبعد باد بزن را باز كرد و آن راب هشكل فنجان در دست گرفت تا د.ساخت فيظر يدستش امواج البباحركاتيس

 .شد ينواخته م نيب يبا شام انيو گر زير يوحشتناك الغر با چشمان ييشايطور آهنگ آن، كه توسط گ نيبود ، هم ييبايطور كه گفتم،رقص ز

خواستم شب  يرو به مامه ها كردم و م. ميبود ابانيساعت هشت دوباره در خ نيبنابرا.ديكش ياز دو ساعت به طول نم شيمعموال ب يرسم يافتهايض ي نامهبر
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با من .بروم ايموركو يخانه  يخواهم به جا يم. يرسد كه هنوز سرحال يبه نظر م ،امايبخواب يداشتم تو را بفرستم كه برو اليخب ، خ:(كه گفت ميخوش بگو

 ».مي توانيم دوباره دور سريعي بزنيم و تو را نشان بدهيم. بيا و اولين مهماني غير رسمي ات را امتحان كن

 .به او بگويم بيش از آن خسته هستم كه بروم، لذا احساس واقعي ام را پنهان كردم و به دنبالش در خيابان به راه افتادم نتوانستم

اين مرد كم و بيش تمام گيشاهاي . امه ها در طول راه توضيح داد، توسط مردي برگزار مي سد كه تئاتر ناسيونال توكيو را اداره مي كرداين طور كه م مهماني،

م تنها وظيفه ا. وقتي مامه ها مرا معرفي كرد رفتارش دوستانه بود، اما توقع نداشتم كه به من چيزي بگويد. مهم تمام نواحي گيشانشين ژاپن را مي شناخت

 ».فقط مواظب باش كاري نكني كه جلوه ي خوبي نداشته باشد«:مامه ها هشدار داد. اين بود كه تمام مدت حواسم جمع باشد كه زيبا و هوشيار باشم

به سختي جرات كردم وقتي مامه ها دو زانو نشست و در كشوي را باز كرد . چايخانه شديم و توسط مستخدمه اي به اتاقي در طبقه دوم راهنمايي شديم وارد

تعظيم كرديم و داخل . اما توانستم هفت يا هشت مرد را ببينم، كه به اتفاق پنج گيشا، دور ميزي روي دشكچه نشسته بودند. كه به داخل اتاق نگاه بيندازم

ور كه مامه ها گفته بود، ابتدا به گيشاهاي همان ط. اين راه وارد شدن گيشاها به اتاق است _شديم و دو زانو روي زيلوي حصيري نشستيم كه در را ببنديم

 .ديگر سالم كرديم، سپس به ميزبان كه در گوشه ميز نشسته بود، و بعد به ساير مهمان ها

 ».سان، كاله گيس ساز را برايمان تعريف كنيد-درست به موقع آمديد كه داستان كوندا! سان-مامه ها«:از گيشاها گفت يكي

مامه ها مرا با خود به دور ميز . همه خنديدند، من كوچكترين اطالعي نداشتم كه اين شوخي درباره چيست» .كلي يادم رفته است خداي من، به« :ها گفت مامه

 .گرداند و كنار ميزبان زانو زد و من نيز همين كار را كردم و در طرف ديگر او جا گرفتم

 ».ر تازه ام را به شما معرفي كنمآقاي مدير، لطفا اجازه بدهيد خواهر كوچك ت«:ها به او گفت مامه

او مردي بود عصبي با چشماني بر آمده و هيكلي مثل استخوان . من بود كه تعظيم كنم ونامم را بگويم، و تقاضاي لطف مدير و از اين قبيل چيزها كنم نوبت

 :به من حتي نگاه نينداخت، فقط سيگارش را در زير سيگاري پر تكان داد و گفت. مرغ شكنندا

سان كاله گيس ساز چيست؟ از اول شب تا حاال دخترها تمام مدت به آن اشاره مي مي كنند، اما حتي يك نفر هم حاضر نيست آن را -اين ماجراي كوندا «

 ».بگويد

 ».!راستش را بخواهيد، من هم نمي دانم« :ها گفت مامه

 ».گمانم خودم مجبورم بگويم اگر او نگويد،. يعني اينكه خجالت مي كشد تعريف كند« :ديگري گفت گيشاي

 .نظر رسيد كه مردها اين فكر را پسنديده اند، اما مامه ها چيزي نگفت و فقط آه كشيد به

 »من يك فنجان ساكي به مامه ها مي دهم كه آرام شود« :مدير گفت آقاي

خب، « :گيشاي ديگر داستان را شروع كرد _طر آنجا بوداين ظرف به همين خا_فنجان ساكي خود را پيش از تعارف به او در ظرف آب وسط ميز آي كشيد و

- مامه ها دانيد،مي. سان سال هاست كه مشتري اوست-مامه ها. سان بهترين سازنده كاله گيس در گيون است، يا اينكه مردم اين را مي گويند- اين يارو كوندا

 ».نگاهش كه كنيد خودتان مي فهميد. سان هميشه از بهترين ها استفاده مي كند
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 .ها شكلكي درآورد كه يعني عصباني شده است مامه

 ».در ادا درآوردن هم بهترين است«:از مردها گفت يكي

خيلي وقت ها وقتي گيشايي . در برنامه هاي رقص، كاله گيس ساز بايد هميشه شخصا براي كمك در عوض كردن لباس پشت صحنه باشد«:ادامه داد گيشا

 »...مي دانيد، از اين اتفق ها مي افتد، به هر حال. مي از بدنش به نمايش بيفتدلباسش را در مي آورد ممكن است ك

 ».بعد از اين همه سال كاردربانك، بدم نمي آيد مدتي كاله گيس ساز شوم« :از مردها گفت يكي

 ».سان سنگين و رنگين است و لباسش را پشت پاروان عوض مي كند-به هر حال، مامه ها. به جايي نرسيديم هنوز«

سان چنان به من خيره مي شد كه - كوندا. مسئله سنگين و رنگيني نيست. بگذار خودم تعريف كنم، تو داري مرا بدنام مي كني«:ها ميان حرف او پريد مامه

 ».دسان با نگاهش آن را سورخ نكر-خيلي عجيب است كه كوندا. من هم گفتم يك پاروان آوردند. انگار تحمل پوشيدن لباس بعدي را ندارد

 »چرا به اجازه نمي دادي گاهي نگاهي بيندازد، خوبي ضرر دارد؟« :مدير ميان حرف او پريد آقاي

يك نگاه كوچولو چه ضرري دارد؟ نكند خيال داريد خودتان االن سهمي از آن به ما . فكر اين را نكرده بودم، حق با شماست، آقاي مدير«:ها گفت مامه

 »بدهيد؟

 .خنديدند سر و صدا كه آرام گرفت، مدير از جا بلند شد و باز كردن شالش يك بار ديگر سر و صدا را به هوا برداين حرف همه قاه قاه  از

 ».در صورتي اين كار را مي كنم كه توهم در عوض گوشه اي را به من نشان بدهي« :مامه ها گفت به

 »من چنين پيشنهادي نكردم« :ها گفت مامه

 ».ست و دل باز نيستيمي شود كه يك ذره هم د معلوم«

 ».دست و دلباز ها گيشا نمي شوند، جامي گيشاها مي شوند« :ها گفت مامه

 يكه سبب خوشحال ديمن خوشحال شدم كه او كوتاه آمد، چون گرچه به نظر رس ميبگو ديبا. نشست شيو سرجا» ادامه بده ست،يحاال مهم ن« گفت ريمد

 .دميشده امامن از آن خجالت كش گرانيد

بار كه با عجله از  كيسان راحت خواهم بود اما -و فكر كردم حاال از دست كوندا اورنديپاروان ب كي ميروز گفتم برا كيكجا بودم؟ خب، «:ها گفت مامه

 يرو. ميكرد اديپ انگذشته اور يزياما چ. داشتم اجياحت سيبرنامه بعد كاله گ يچون برا. نگران شدم. دميگشتم، همه جارا گشتم و اورا ند يبرم ييدستشو

 ديمرا در دست داشت، مرا كه د سيكاله گ. قلبش افتاده يبرا يفكركردم اتفاق. عرق بود سيو صورتش خ دهيرنگش پر. نشسته بود واريقفسه كنار د

 ».به دستم داد يادداشتيآخر آن شب . پوزش خواست و در گذاشتن آن به سرم كمك كرد

 »خب، چه نوشته بود؟«:از مردها گفت يكي سرانجام. كوتاه شد نجايمامه ها در ا يصدا

 .دنديدر اتاق خند نيكه ادامه دهد، و حاضر ديكش ياز آن خجالت م شيب. چشمش گذاشت يها دست به رو مامه

 نيدلرباترشما  زيعز يمامه ها"نيا هيشب يزيچ. كه چه نوشته بود ميگو يخوب، من به شما م اريبس«:داستان را شروع كرده بود گفت فيكه تعر ييشايگ
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را بر آن  رتمدارم كه صو يشود،آن را در كارگاهم نگه م يم زيعز ميبرا اريبس سيكاله گ د،آنيگذار يبر سر م يسيهربار كه كاله گ د،يهست ونيگ يشايگ

من پشت  د،يبود ييكه شما در دستشو يوقت. ديام را به من داد يلحظه زندگ نيبهتر د،يرفت ييبه دستشو يچند بار شمارا بو كنم اما امروز وقت يبگذارم و روز

 "آبشارها يقشنگ تر از صدا ييصدا دم،يصدارا شن نيباتريدر پنهان شده بودم و ز

 .مجبور شد مكث كند شايرفتند كه گ سهيچنان از خنده ر مردها

 »...ار افتاد و سبب شدبه ك لميقوه تخ ،يهر آبشار ياز صدا باتريعالم، ز يصدا نيباتريز: نوشته بود. نبود نيا« :ها گفت مامه

 ».ابديسعادت دست  نيبه ا گريبار د كيبتواند  يبوده كه روز دواريام.  ستديتوانسته است باا ينم جانيبعد گفته است كه از شدت ه«:گفت گريد يشايگ

كه براي بودن در اينجا، ميان زن هايي -ردهاكه همه خنديدند، من نيز تظاهر به خنديدن كردم اما واقعيت اين است، مشكل مي توانستم باور كم اين م البته

واقعا بخواهند همان داستان هايي را بشنوند كه ممكن است بچه هاي يورويدو در  -مبلغي چنين سرسام آور پرداخته بودند- با لباسهاي زيبا و گران قيمت

است، چيزي در حد ادبيات يا كابوكي يا از اين قبيل، و البته من تصور مي كردم كه حرف هاي اين مجالس چيزي خارج از فهم و شعورم . بركه تعريف كنند

 .از اين مهماني ها نيز در گيون برگذار مي شد، اين اتفاقي بود كه اولين مهماني ام اين گونه بچه گانه از آب درآمد

اينك . حواسي چندان به جايي نشان نمي داد تعريف داستان مامه ها، مردي كه كنارم نشسته بود به ماليدن صورت پر لك و پيسش مشغول بود و هنگام

 »!چرا چشمت اين جوري است؟ مگر اين كه من زيادي هستم«:مدت طوالني به من خيره نگاه كرد و بعد پرسيد

بعد دست برد و  اما بيش از آنكه در صدد پاسخ برآيم، ابرويش به تيك زدن افتاد،. گرچه فكر نمي كردم گفتن آن به او صحيح باشد -زيادي مست بود حتما

آقاي برف «اين مرد از قرار به خاطر ريزش شديد شوره ي سر در گيون به . چنان محكم به خاراندن سرش پرداخت كه ابري از برف بر شانه اش باريد

 ».گفتم چهارده سال. ل دارمچون پرسيد چند سا -يا شايد در انتظار پاسخ من نبود -ظاهرا فراموش كرده بود كه سوالي از من كرده است. معروف بود» پاش

 ».اين را بگير. تا به حال چهارده ساله اي به اين بزرگي نديده بودم«:گفت

 .خالي ساكي اش را به دستم داد فنجان

. داشت تا از او گرفتمآنقدر فنجان را نگه . اين را مامه ها به من ياد داده بود، اما آقاي برف پاش به آن گوش نكرد» .من نوآموزم. آه، نه، متشكرم آقا«:گفتم

 .و بعد بطري ساكي را برداشت تا فنجان را برايم پر كند

امكا ديگر نمي توانستوم . بايد كودك به حساب آيد _بخصوص اينكه در دوران نوآموزي به سر مي بردم_نبود من ساكي بنوشم، چون گيشاي كارآموز قرار

اما او پيش از ريختن ساكي يكبار ديگر سرش را محكم خاراند، وقتي چند شوره در فنجان ديدم  فنجان ساكي را جلو بردم،. بيشتر از اين نافرماني كنم

 ».اولين فنجان از فنجان هاي بي شماري را بنوش كه بايد بنوشي. حاال بنوش« :آقاي برف پاش فنجان را با ساكي پركرد و گفت. ترسيدم

 .كه خداراشكر مامه ها به نجاتم آمد _نميدانستم چه مي توانم بكنم _او لبخند زدم و خواستم فنجان را آهسته به لب ببرم به

 ».فقط لبت را تر كن و فنجان را زمين بگذار« :وبه خاطر آقاي برف پاش گفت» .سايوري امروز اولين روز تو در گيسوان است، نبايد مشروب بنوشي« :گفت

ويم لبم را تر كردم، منظورم اينست كه چنان لب هايم را به هم فشردم كه كم مانده بود عضالت وقتي مي گ. او اطاعت كردم و فقط لبم را با ساكي تر كردم از
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چه خوشمزه ! به به« :و گفتم شتمبعد بالفاصله آن را روي ميز گذا. آن وقت فنجان را باال بردم تا احساس كردم مايع به لبم خورده است. دهانم از جا در برود

ال به زير اوبيم بردم لبم را كه پاك كردم خيالم آسوده شد، و خوشحالم كه بگويم آقاي برف پاش حتي متوجه نيز نشد، و دست به جستجوي دستم» !بود

ريخت و بعد ايستاد و گفت مي خواهد به  لوبعد از لحظه اي با دو انگشت آن را برداشت ودر گ. داشت فنجان پر مقابلش در روي ميز را نگاه مي كرد

 .دستشويي برود

اگر گيشاي . گيشاي كارآموز اين انتظار مي رود كه مردها را تا دستشويي و در بازگشت از آنجا همراهي كند، اما از نوآمز هيچ كس چنين توقعي ندارد از

خيره به من  درآنقگاهي يكي از گيشاها اورا همراهي مي كند اما آقاي برف پاش ايستاد و . كارآموز حضور نداشته باشد، مرد خودش به دستشويي مي رود

 .نگاه كرد كه متوجه شدم انتظار دارد كه بلند شوم

به دنبال او در راهرو و بعد در كنجي ديگر به . اما حتما آقاي برف پاش خودش مي دانست. دانستم درچايخانه كوموريا راه دستشويي از كدام طرف است نمي

در را كه بستم و به انتظارش در سر سرا ايستادم، صداي پاي كسي را شنيدم كه از پله باال مي . ددر دستشويي را كه برايش باز مي كردم كنار ايستا. راه افتادم

به اتاق كه داخل شدم، ديدم گيشاي ديگري، همراه يك كارآموز، به جمع . آقاي برف پاش كارش را زود انجام داد و برگشتيم. به آن اعتنايي نكردم. آمد

مي توانيد . سر جايم نشستم، صورتشان را نديدم وه در داشتند، لذا تا هنگامي كه با آقاي برف پاش ميز را دور زدم هردو پشت ب. مهمان ها پيوسته است

به من لبخند . هاتسومومو بود. در آن سوي ميز زني نشسته بود كه حاضربودم داروندارم را بدهم و او را نبينم. تصور كنيد كه از ديدنشان چه تكاني خوردم

 .رش كدو حلوايي نشسته بودزد، در كنا

 

 پانزدهم فصل

به همين خاطر بود كه وقتي . و هيچ وقتي خوشحال تر از آن نبود كه مي خواست كسي را آزار دهد. مثل همه، وقتي خوشحال بود لبخند مي زد هاتسومو،

 .دهان باز كرد يكي از قشنگ ترين لبخندهايش را بر لب داشت

 »واقعا نمي توانم بقيه داستان رو تعريف كنم، چون باعث خجالت اين كوچولو مي شود! عجب، يك نوآموز .چه اتفاق عجيبي! خداي من واي،«

حتما فكر كرده بود تنها گذاشتن هاتسومومو با اين . بودم مامه ها اجازه مرخصي بخواهد و مرا از آنجا ببرد اما او تنها نگاهي نگران به من انداخت اميدوار

 .خانه اي در حال سوختن است، بهتر بود مي مانديم و از خسارت بيشتر جلوگيري مي كرديم همه مرد مثل فرار از

 »راستش را بخواهيد چيزي مشكل تر از نوآموز بودن نيست، كدو حلوايي، به نظر تو اينطور نيست؟« :گفت هاتسوموم

اما او نگاهش را به . براي جلب دلسوزي به او نگاه كردم. مي گذشت از گذراندن دوران نوآموزي اش شش ماه. حلوايي اينك يك كارآموز آزموده بود كدو

 .بودنش است حتآن گونه كه او را مي شناختم مي دانستم كه چين باالي بيني اش نشان دهنده نارا. پايين انداخته بود و دست به روي زانو گذاشته بود

 ».بله، خانم« :گفت

 »نوآموز كوچولو اسمت چيست؟. دم مي آيدكه چقدر سخت بوددوران مشكلي لست، يا« :ادامه داد هاتسومومو

 .مجبور نبودم جواب بدهم، چون مامه ها به حرف درآمد خوشبختانه
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 ».گرچه كه البته، بيش از همه هنوز زيادي ناشي بوده ايد. سان، اين كه مي گوييد براي شما سخت ترين دوران زندگيتان بوده، حتما حق داريد _هاتسومومو«

 »مي خواهم بقيه داستان را بشنوم« :ز مردها گفتا يكي

كه اين نوآموز بينواي تازه وارد را خجالت بدهم؟ آن را به يك شرط برايتان مي گويم كه قول بدهيد وقتي داستان را گوش مي كنيد به « :گفت هاتسومومو

 ».اين دختر بينوا فكر نكنيد، يادتان باشد در ذهنتان دختر ديگري را تصور كنيد

 .در شيطان صفتي نبوغ داشت، شايد اين مردها قبال مرا وارد اين داستان نمي كردند، اما اكنون حتما مي كردند هاتسومومو

نامش يادم نيست، ولي حتما بايد نامي به او بدهم كه با اين دختر ... اين نوآموزي كه گفتم . خب. بگذاريد ببينم، كجا بودم؟ آه، بله« :شروع كرد هاتسومومو

 »اسمت چيست؟... بگو ببينم نوآموز كوچولو. ينوا اشتباه نگيريدب

 ».و از ترس چنان داغ شدم كه اگر آرايشم آب مي شد و روي زانويم مي ريخت اصال تعجب نمي كردم» سايوري، خانم« :گفتم

خالصه، روزي با مايوري پياده از خيابان شيژو به اوكياي . بخوانيم» مايوري«خب، بگذاريد نوآموز داستان را . اصال به تو نمي آيد! چه نام دلربايي سايوري،

مثل برگ درخت . نداشت مونوباد تندي مي آمد، از آن بادهايي كه پنجره را مي لرزاند، و مايوري بينوا آنقدرها تجربه از كي. خواهر بزرگترش مي رفتيم

صداي ضعيفي از . مي خواستيم به آن طرف خيابان برويم ديدم غيبش زده است وقتي. مي دانيد، آستين هاي كيمونو برايش مثل بادبان بودند. سبك بود

 »...اما ضعيف . واي...پشت شنيدم، چيزي مثل واي 

 .هاتسومومو برگشت و به من نگاه كرد اينجا

 »..واي... صداي من بلند نيست، تو بگو واي« :گفت

 .چه مي توانستم بكنم؟ سعي كردم آن را بگويم خب،

 »باهوش نيست، درست است؟« :و رو به مردي كه كنارش نشسته بود كرد و گفت» !ول كن، مهم نيست... لندترنه، ب نه،«

مثل كرمي كه روي . به هرحال، وقتي برگشتم، مايوري بينوا يك كوچه آن طرف تر به پشت روي زمين افتاده بود«.تكان داد و بعد داستان را ادامه داد سري

و از روي جدول سكندري  دآن قدر خنديدم كه چيزي نمانده بود اوبيم پاره شود، اما يك باره از جا بلند ش. ايش به هوا رفته بودپشتش افتاده باشد دست و پ

 خدا را شكر فقط باد كاپوتش به او گرفت، و يك بار ديگر پا به روي. خوران رفت و قدم به چهار راهي گذاشت كه اتومبيلي با سرعت در حال عبور از آن بود

 ».نيست بگويم چه اتفاقي افتاد زمبسيار خب، ال.. واگر بتوانيد صحنه را مجسم كنيد، باد زير كيمونويش زده بود و . هوا به زمين افتاد

 »!بايد بگويي« :از مردها گفت يكي

براي اينكه خجالت نكشد چرخيد و قسمت  نخواست مردم تنش راببينند،. مگر قدرت تخيل نداريد؟ باد دامن كيمونويش را باال زده بود« :گفت هاتسومومو

 »...لخت بدنش جلو راننده اتومبيل قرار گرفت

چرا از اين اتفاق ها براي من نمي « :مردها از خنده ريسه رفتند، همچنين مدير، كه با فنجان ساكي مثل مسلسل روي ميز ضرب گرفته بود و مي گفت البته،

 »افتد؟
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منظورم اينست كه اصال خودتان مي توانيد تصور . قرار نبود راننده به او نگاه كند! تش را بخواهيد اين دختر نوآموز بودآقاي مدير اگر راس« :گفت هاتسومومو

 ».احتماال تن و بدنش مثل شيرخوارهاست« .البته منظورش من بودم» كنيد كه به تن و بدن اين دختر در آن طرف ميز نگاه كنيد؟

 ».ر يازده سالگي بزرگ مي شوندبعضي دخترها د«:از مردها گفت يكي

 »سان كوچولو؟- يوريتوچندسالت است،سا«:ديپرس هاتسوموموازمن

 ".بزرگ يچهارده ساله  هيچهارده سال،خانم،اما ":توانستم مودب پاسخ دادم يآنجا كه م تا

 .سخت ترشد يحرف خوششان آمد و لبخند هاتسوموموكم نيازا مردها

 !ست يچهارده؟عال:گفت

 .است دهيخواست نشان دهد خجالت كش يخاطركه م نيگمان كنم به ا.ديخودش هم خند.دنديشترخنديرببا نيا مردها

 ييبا كدوحلوا.برود ديبا زيهاتسومومو گفت كه او ن دميهنوز درپشت سرمان بسته نشده بود كه شن.ميرا ترك كرد يها كه آرام شد من و مامه ها مهمان خنده

 .رشدنديپشت ما ازپله سراز

 »!ميبا هم باش ييرايدرپذ نيشترازايب ديدانم چرا نبا ينم!خوش گذشت يليسان،خ-مامه ها«:گفت وموهاتسوم

 يازفكرتماشا.خاطر به من انداخت تيازرضا يبعد نگاه»داشت ميخواه ييچه برنامه ها ندهيفكر خوشم آمد كه درآ نيازا.بله،خوش گذشت«:ها گفت مامه

 .برد يكنف شدن هاتسومومو لذت م

**** 

دادم،كه  يروز پاسخ م يبرنامه ها يخاله درباره  يبودم و به سوال ها ستادهيا ييرايپذ يصورتم،درسرسرا شيشب بعدازحمام كردن و پاك كردن آرا نآ

كه مرا ادب  مدهآخاطرزود  نينگاهم به صورتش افتاد متوجه شدم فقط به ا يگشت،اما وقت يبازنم يزود نيبه ا"معموال.ستاديهاتسومومو وارد شد و جلو من ا

و بعد دستش را  ستاديجلو من ا يلحظه ا.داد كه زشت شده بود يهم فشارم يرا چنان رو شيلب نداشت،برعكس،لبها زبريلخند ظالمانه اش را ن يحت.كند

به هم فشرده  ديواررچون دو رشته م يداندان ها دنيازاصابت دستش به صورتم د شيكه پ يزيچ نيآخر.محكم به صورتم نواخت يا دهيعقب برد و كش

 يكه هاتسومومو داشت م دميچون شن.خاله و هاتسومومو با هم به دعوا افتاده باشند يستياما با.افتاد يبعد چه اتفاق ديآ ينم ادميشدم كه  جيچنان گ.اش بود

 »!بزنم شبه آن طرف صورت گريد ي دهيكش كيشودم  يمردم خجالتم بدهد، خوشحال م گرجلويبار د كيدختر نياگر ا«:گفت

 »چه كردم كه خجالتتان دادم؟«:دميپرس

 هيحسابم را تسو يكوچولو،به زود ويدارم،ش يبده كيبه تو .احمقم كيانگار كه  يكرد يآن داستان چه بود،اما كار فيكه منظورم ازتعر يدانست يم خوب«

 »دهم يقول م.كنم يم

 .كند ميبود كه به او تعظ ستادهيبه انتظارا ابانيدرخ ييرفت،كدوحلوا رونيب ايگرازدراوكيبارد كي.خشمش آرام گرفته است يرس ينظر م به

**** 
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 .چندان به آن نشان نداد يماجرا را فردا عصر به مامه ها دادم،اما او توجه گزارش

 »د؟يايان خوشش ب يازخوش يبرصورتت نگذاشته است،تو كه انتظارنداشت ينشان ست؟شكرخدا،هاتسومومويمشكل چ«:گفت

 ».ترسم يم ديايب شيپ نمانيقط ازآنچه ممكن است دربرخورد بعد بمن ف«:گفتم

 م،امايرو يم امدهيتعجب كند چطور هنوز ن زبانيم ديشا.ميشو يو باالفاصله خارج م ميشو يم يما وارد مهمان.ديآ يم شيكه چه پ ميگو يبه تو م حاال«

 ».ميم،خوشبختيبه هرحال،اگر به او بربخور.ك كندتو را كوچ ميبه هاتسومومو فرصت بده گريبار د كياست كه  نيبهترازا

 ».ميفهمم كه چطورممكن است خوشبخت باش يسان،نم-،مامه ها"واقعا«

 ».يشو يزودترشناخته م ونيو درگ.نيم،هميزنيسر م يشتريب يها يمهمان م،بهيخانه ها را زودترترك كن يمجبورمان كند چ اگرهاتسومومو«

كنم صورتم از  يرا پاك م شميآخرشب آرا يآخرشب،وقت م،انتظارداشتميرفت ونيبعد به گ يقت،وقتيدرحق.آسوده نشد الميمامه ها چندان خ نانياطم نيازا

كه  يگريباز.برگزاركرده بودند نمايس گرجوانيباز كيبود كه به افتخار  يمهمان كيتوقفمان در نياول.بدرخشد يشب طوالن كيخاطرگذارندن  تيرضا

 نيا د،امايرس ياديجوان چند سال بعد به شهرت ز نيا.نه سرش مو داشت و نه ابرو و مژگانش يول.ازهجده سال داشته باشد شيداد كه ب ينشان نم"ظاهرا

كه متوجه نگاه  يامبه هرحافتا هنگ.داده بود انياش پا يزندگ ربهيشمش و،بايجوان درتوك يمستخدمه  كيبعدازكشتن .مردنش بود ي قهيشهرت به خاطرطر

درآن .بردم يتوجه لذت م دنياقرار كنم ازد ديرا چنان درانزوا گذرانده بودم كه با ايدراوك يزندگ يآمد،سالها يبيدم نشدم،به نظرم آدم عجاش برخو رهيخ

 .رسد يدارد به سرانجام م"واقعا نجامسرا تيام درمورد موفق يالبافيخ ديبه نظرم رس.نشد دايهاتسومومو پ يو سروكله  ميساعت توقف داشت كي يمهمان

بود،و مرا به حال  دهياو را ند يشد كه مدت يمامه ها باالفاصله مشغول صحبت با مرد.كرد يبرگزارم وتويدانشگاه ك سيبود كه رئ يمان درمهمان يبعد توقف

ابجو  وانيپشت ل وانيلچون  تشنه بود يليمرد خ نيازقرار ا.لكه دارشده بود ديسف راهنيبا پ يكنم كنارمرد مسن دايكه توانستم پ ييتنها جا.خودم گذاشت

شدن در را  دهيكش يكنم كه صدا يكنار او نشستم و خواستم خودم را معرف.برد يرا عقب م وانيخواست آروغ بزند و آن گاه ل يكه م يخورد،مگروقتيم

 .بودند كه درسراسرا زانو زده بودند ييآورده،اما هاتسومومو و كدوحلوا يساك يفكركردم خادمه ا.دميشن

 :دياو بود پرس ييرايكه مشغول پذ يكه ازمرد دميمامه ها را شن يصدا

 »ساعتتان درست است؟!من يخدا يوا«

 ».كنم يم زانيراه آهن م ستگاهيهرروز بعدازظهر آن را با ساعت ا.درست درست«:گفت او

 »ميباش ييساعت قبل جا سميقرار بود ن.ميريبگ يمرخص ياجازه  ديو با ميندار يادب يجز ب يچاره ا يوريكه من و سا متاسفم«

 .ميما ازدرخارج شد يبه مهمان ييو با وارد شدن هاتسومومو و كو حلوا ميبلند شد ازجا

 ياش با تاج يضيب يباينا مشخص اتاق گذشته ازطرح صورت ز يكيدرتار.برد ياتاق خال كيها مرا به  م،مامهيبرو رونيخانه ب يازچا ميخواست يم يوقت

چانه  يرماندگو د اسياجازه دادم كه ازشدت .نديتوانست مرا بب ياو هم نم نم،پسيتوانستم اورابب ياگر من نم.ازصورتش بخوانم يزيتواسنم چ ينم سويازگ

 .توانستم خودم را ازدست هاتسومومو خالص كنم ينم"ظاهرا.فتديب نييام پا
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 »؟يگفت رچهيزن شر نيامروزبه ا«:ها گفت مامه

 »!نگفتم،خانم يزيچ«

 »كند؟ دايپ نجايست ما را اچطورتوان پس«

 يهفته  يناگرتروم.كس ازآن خبرندارد چيكه ه ميرو يم يگريد يخب،حاال به مهمان...توانم تصوركنم يخبردارد،اما نم ميمن ازقرارها يمستخدمه «:گفتم

 ششيو ستا ليلبه دست بدهد كه همه تج يرصتآمده تاف ونياو امروز بعدازظهر به گ.را به كارمنصوب كرده ديرهبرجد كي كيالرمونياركسترف يگذشته برا

 ».ديآ يالاقل هاتسومومو آنجا نم...رفتن ندارم،اما ليچندان م.كنند

طبقه دوم بنا كه غرق درنور بود  يازپنجره ها.بود دهيچيدرآن پ يتنور ينيزم بيو س يسكس يكه بو ميديچيپ يو به كوچه ا ميرفت ژويش ابانيآن طرف خ به

كم  يموها باكه  دميدرآنجا رهبراركستررا د.كرد تيدوم هدا يدرطبقه  يمارابه اتاق يخانه،دخترمستخدمه ا يداخل چا.ميديشن يغش غش خنده م يصدا

 شايبا دو گ يمشروب نوش يمردها وسط مسابقه  ي هيبق.ضرب گرفته بود يفنجان ساك يرو نيخشمگ ييو به عقب شانه كرده،با انشتها دهيپشت ِروغن مال

مهم  شيرقص برا كنم يدرواقع گمان نم.رقص بكند كي شيبا مامه ها صحبت كرد وبعد ازخواست برا يمدت.رهبراركستر داخل آنها نشده بودبودند،اما 

 يشام يخادمه ا يوقت.گشت يتوجه دوباره به خودش م يو به سرذوق آوردن مهمان ها برا يمشروب نوش يخاتمه دادن به مسابقه  يبرا يبود،دنبال راه

دو مثل  نيا.ميخواهم چه بگو يم ديدان يمطمئنم كه م...شد و دهيدركش-ازآنكه مامه ها رقص را شروع كند شيپ يحت- بدهد شاهايازگ يكيورد كه به آ يسئ

 .داخل شدند ييو كدوحلوا گرهاتسومومويبار د كي.ما بردارند بيتوانستند دست ازتعق يبودند كه نم ييسگها

كه  يدرحال-دارند يخودشان شوخ نيكه ب ديكرد يفكرم نيبه ا.ديديد يم گرزدنديكدياتسومومو و مامه ها به را كه ه يو لبخند ديبود يم ديبا

 يتوق.پنهان كردن خشمش بود يبرا يكنم لبخندش راه يكرد،ومامه ها،خوب،فكرم يكردن ما را مزه م دايِپ يروزيدارم هاتسومومو داشت پ نيقيقت،يدرحق

 :فقط به رهبراركسترگفت.امدين زهميپشت م يرقص،حت انيبعدازپا.دميد ياش را م ينيب يرزش پره هاجلوداده و ل يچانه  ديرقص يم

 »...مياالن برو نيهم ديبا يوريايمن و ...رشدهيد يليمتاسفانه خ!ديتان را داد يشركت درمهمان يكه به ما اجازه  ازشمامتشكرم«

 .بود زانيهاتسومومو به چه م يخوشحال ميبست يدررا پشت سرمان م يوقت ميتوانم بگو ينم

ما را به طبقه "بود كه قبال يدختر_تا ما را بدرقه كند ديدو ييرايپذ يبه سرسرا يدخترمستخدمه ا.ستاديآخرا يپله  ياو رو.رفتم نييدنبال مامه ها ازپله پا به

 .كرده بود ييباال راهنما ي

 يوجه نم،بايبگو بب.يو پول ندار يخواهد بخر يدلت م زهايچ يليخ"حتما!مشكل باشد تيبرا ديمستخدمه گذراندن با كيرا چون  يزندگ«:ها به او گفت مامه

 »؟يچه بكن يخواه يم يكه اال گرفت

 ».ديگو يكه دارد دروغ م ميتوانستم بگو يبودنش درآب دهان قورت دادن م يعصب دنياما با د»نگرفتم خانم يپول«:گفت او

 »وعده داد؟ يچه مبلغ هاتسومومو«

درجه  يخانه ها يدرتمام چا م،هاتسومومويديآن گونه كه بعدها فهم.مامه ها به چه فكركرده است دميبود كه فهم نجايا.افتاد نيزم يمستخدمه به رو نگاه
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ما  يايكدراوكه  يدختر-وكويبه  ميشو يم يمهمان كيخواست هروقت من و مامه ها وارد  يازآنها م.ديخر يمستخدمه را م كيدست كم  شهيهم"واقعا كي

 يخانه به نوع يچا نيا يظنّ كه مستخدمه  نيتوطئه دست دارد،اما مامه ها درا نيهم درا وكويكه  ميدانست يالبته آن موقع نم.زنگ بزنند-داديتلفن پاسخ م

 .حق داشت"را به هاتسومومو رسانده است كامال اميپ

 نيهمچنان سنگ يسرب ياو را باال آورد،دخترنگاه خود را چون دو گو يها با دست چانه  مامه يوقت يحت.ندازديتوانست نگاه به نگاه مامه ها ب ينم مستخدمه

بود كه صدا درآن  كيكوچه چنان بار- ميباال بشنو يهاتسومومو را ازپنجره  يصدا ميتوانست يم م،هنوزيكرد يخانه را ترك كه م يچا.نگه داشت نيزم يرو

 .انداخت يم نيطن

 »ود؟بله،نامش چه ب«:گفت يم داشت

 »وكويسا«:ازمردها گفت يكي

 »يورير،سايوكوخيسا«:گفت يگريد

 »...رسد ينم يبه نظردختربد!ميبه شما به شما بگو دينبا...خجالت دارد"واقعا يكنم خودش است،ول يفكرم«:گفت هاتسومومو

 ».خوشگل است يلياما خ.نشدم يزيمن متوجه چ«:گفت يمرد

 »!داشت يبيعج يچشمها«:گفت شاهايازگ يكي

 ».چه گفت؟گفت رنگ كردم له شده است شيازچشمها يكه مرد دميچند روز قبل شن ديدان يم«:گفت هاتسومومو

 ».كند فيطور توص نيرا ا يرنگ يبودم كس دهيتا به حال نشن...له شده كرم«

باسنش مثل .دارد يخاص يماريدخترب نيد،ايكرارنكنآن را ت ييد،جايقول بده دياما با.ميخواستم ازاو چه بگو يم ميگو يخوب،به شما م«:ادامه داد هاتسومومو

 »...دميباراورا درحمام د كي!،وحشتناك است"واقعا-زانيچروك افتاده و آو-هاست رزنيپ

 :د و گفتنگاه كر ابانيخ نييو به باالوپا ستاديبعدا.ميرفت رونيداد و ازكوچه ب يحرف،او مرا هل كوچك نيا دنياما با شن.ميبود ستادهيو مامه ها گوش ا من

هم  ونيگرگيد يتواند درهركجا يكند،به نظرم م دايپ نجاياگر آن زن توانست ما را ا.رسد يكجا به ذهنم نم چيه...اما ميكنم كه حاال كجا برو يفكرم دارم«

 .ميبكش يگريد ينقشه  ،تايوريبرو،سا تيايتو به اوك.كند مانيدايپ

**** 

افرار برگزارشده  يدرختها ي هيرسايكه ز يمهمان كيكنم،در يم فيكه اكنون دارم تعر يعيوقا نيبعدازادوم،چندسال  يالملل نيزمان جنگ ب يبعدازظهر

 يفلز ي دنهب.آن تكانم داد ييبايكه ز ديآ يم ادميرگذاشت،يحص يآورد و رو رونيرا ازجلد ب رشيت رقراردهد،هفتيمرا تحت تاث نكهيا يبرا يبود،افسر

 يدرحال گوش دادن به داستانها يرگه داربود اما وقت ياش روغن يچوب ينقص صاف و دسته  يآن بدون ذره ا يحناداشت،ان يا رهيت ياش برق خاكستر

 .مخوف درآمد يطانياش ازچشمم افتاد و به شكل ش ييبايفكركردم،ز رداشتيهفت ت نيكه ا يمرد به استفاده ا

باشم،اما حسرت  دهيكه تا به حال ترسناك بودن او را ند نينه ا.كشاند اتفاق افتاد يليطمرابه تع يكه مراسم معرف يامردرمورد هاتسومومو وقت نيهم"قايدق و
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 پانزده مهماني–كردم و افزون برآن به ده  يم دايها حضورپ افتيشبها درض ديكه با يوقت.نداشتم يحسرت نيگرچنيخوردم،وحاال د يم شهياش را هم ييبايز

 يوقت.سن بپردازم يرقص و شام نيده،به تمر»ا شيام پ يدرزندگ يرييانگار نه انگار كه ازپارسال نا كنون تغو  نميبنش ايدراوك زدم،مجبوربودميسرم زين

 يشب م كيچون ماه درآسمان تار اهشيشده اش كه دربرابر لباس س شيارا ديشد با صورت سف يازكنارم در راهرو رد م يهاتسومومو با لباس تمام رسم

 .دميشن يضربان قلبم را درگوشم م ينداشتم،وصدا ياحساس چياما من گذشته ازنفرت ه.ديد يم بايهم او را ز نايابن كي يدارم كه حت نيقيد،يدرخش

است،اما او فقط مرا به  افتهيكردن ازهاتسومومو  يدور يبرا يراه ديكه بگو دواربودميهربار ام.مامه ها احضارشدم يبازبه خانه  نيبعدچند يها درهفته

 .من چه خواهد شد فيخبردارد كه تكل چيه دمياز او پرس يروز.د كه به آن توسط مستخدمه اش اعتماد نداشتفرستا يم ييدهايخر

 دهينكش يكه نقشه ا ياما تا زمان!يآن زن شرورباش يمصمم به نابود شهيازهم شيب دوارميام.يبر يبه سرم ديدرتبع"سان،متاسفم كه فعال-يوريسا«:داد پاسخ

 ».يبگرد ونيرگكه با من د ستيام،صالح ن

زنها  يدرچشم مردها،وحت يبد يتوانست چنان لطمه  يمسخره كردن هاتسومومو م.حق داشت"شدم،اما مامه ها كامال ديحرف ناام نيا دنيازشن البته

 .بهتربود درخانه بمانم زازآنيپره يبه من بزند كه برا ونيدرگ

كه هاتسومومو مرا  ديشا.توانستم امن و امان درآن شركت كنم يرا دست و پا كند كه م ييتوانست قرارها يم يمامه ها چاره جو بود و گه گاه خوشبختانه

رفت،اغلب مرا  يم ونيخارج ازگ يشركت دربرنامه ا يهروقت مامه ها برا.كند زمحرومين ونيگ يآن سو يايتوانست ازدن يمحروم كرده بود،اما نم ونيازگ

با او و به  يگريد تيدرموقع.ديكارخانه را بر كيا قطاربه كوپه رفتم،درآنجا مامه ها روبان افتتاح روزه ب كيسفر كيدر.كرديخود دعوت م يبه همراه

بار وسعت  نياول يبرا نبرمن اثرگذاشت چو يليگردش خ نيا.رفتم وتويبه ك نيموزيبا ل يگردش يبرا پونيسابق شركت تلفن و تلگراف ن سيرئ يهمراه

تا آن زمان هرگزمتوجه نشده .بود ليبارسوارشدن دراتومب نياول يكه برا ميحاال اگرنگو.دميد يكوچك خودمان م ونيگ يرا درخارج ازمحدوده  وتويشهرك

كه با  ميديرا د ييو زنها ميگذشتدرجنوب شهر يكه ازكناررودخانه ا يگذرانند،تا هنگام يرا م يسخت يازمردم چه زندگ يسالها برخ نيبودم كه درا

علف چندك زده  يپاره رو يريحص يها يدادند،ومردها با صندل يرميش شانيرخط راه آهن نشسته بودند و به بچه هاكنا ردرختانيز فيسرووضع كث

 يكه حت ميخورد يگرسنه برم يها يدهات نيچون ا يريگذاشت،اما،به ندرت به فق ينم ونيقدم به گ يريوقت فق چيكنم كه ه يتظاهرنم نيبه ا.بودند

بحران وحشتناك  گران،درآنيبه نسبت د-هاتسومومو يمرعوب شرارت ها يبرده ا-كه من ديرس يگزبه تصورم نمهر.قادرنبودند به حمام بروند

گفت لوازم  يكه م دميد يادداشتيازمدرسه بازگشتم  يروز صبح وقت كي.شدم قتيگذراندم اما آن روزمتوجه آن حق يرا م يخوش اقبال تر ي،زندگياقتصاد

 يقد ي نهيآ كي يجلو يبود،داشت در اتاق پشت اطيبِكو خ يمثل آقا زين دم،اويرا د شودايا يرفتم،آقا يوقت.مامه ها بروم ينه به خا"را بردارم و فورا شميآرا

 .بست يمامه ها را م ياوب

 ».گذاشته ام مونويدرآن اتاق ك تيبرا.كن شيزود باش آرا«:ها گفت مامه

كوچك  د،دواتاقيرس يم يريحص يلويمساحتش به شش ز ،كهيعالوه براتاق اصل.ودبزرگ ب يآپارتمان ونيدرگ اروسعتيمامه ها درمع آپارتمان

دست  كيآن  يپهن بود كه رو ييدراتاق خوابش تشك نو.ديخواب يكه درآن م يواتاق.كه دوبرابر وسعت اتاق مستخدمه ها بود شياتاق آرا- زداشتيترن
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 شينبود كه مامه ها شب ها رو يمالفه ا "آن مسلما يمالفه .افتادم رتيتشك به ح يازتماشا.من گذاشته بود يقرارداشت كه مستخدمه اش برا مونويك

مشغول .رفتم ينم رونيازفكرآن ب دميپوش يام را كه با خودم آورده بودم م يروبدوشامبرنخ يوقت.بود ديچون چروك نداشت و مثل برف سف.بود دهيخواب

 .چه مرا احضاركرده است يبودم كه مامه ها گفت برا شيآرا

 ».نديخواهم تو را بب يم.ديآ ينهاربه خانه م يبارون به شهرآمده،برا«:گفت

كنت و بارون  گردرژاپنياكنون د.بود شيدانا-يشيمامه ها به بارون ماتسونا گاتسوئ ياشاره .بود كه ازبارون حرف بزنم امدهيبه دست ن يتيموقع تاكنون

ژاپن را  يبانك ها نيترازبزرگ  يكيخانواده اش .آنان بود نيازثروتمند تر يكيماتسوناگا به طور قطع بارون  م،ويدوم داشت يتا قبل ازجنگ جهان م،امايندار

 يبرادرهنگام نياما ا ديرس يارث به برادربزرگترش م قيازطر يستيطبق قاعده لقب بارون با.صاحب نفوذ بودند اريكشوربس يكردند و درامورمال ياداره م

 .ديرا داشت،به قتل رس ينوكابيراينخست وز ي نهيدر كاب ييردارايكه سمت وز

 يبزرگ با فاصله ا يبرادرش را به ارث برد،كه شامل ملك ملكيگذراند،نه تنها لقب بارون بلكه تمام ما يرا م يسالگ يس يمامه ها،كه درآن زمان دهه  يدانا

بود كه او را  انيزدرمين يگريزديكرد،والبته چ يم وياقامت درتوك ربهياگزاو را ن شتروقتهايامورب نيا ياداره .شد يزمين وتويدرك ونينه چندان دور ازگ

كه استطاعت  يمردان ثروتمند.وداشتيآكازاكا درتوك نينش شايگ ي زدرمحلهين يگريد يچون سالها بعد مطلع شدم كه او معشوقه -داشت يدرآنجا نگه م

 .داشت شايگ يت،اما بارون ماتسوناگا دو معشوقه اس اراندكيبس يرا داشته باشند تعداد شايگ يمعشوقه  كيداشتن 

 .است دهيتازه كش يتشك رختخوابش مالفه ها يكه چرا رو دميفهم يگذراند،بهترم يم شيدانستم مامه ها بعدازظهررا با دانا يكه م اكنون

 يكيهنگام  نيدرا.آن نييازدرخت كاج درپا يو زرد با طرح ييحنا ييمونويرسبزكمرنگ،كيلباس ز-دميگذاشته بود پوش ميرا كه برا يلباس شتابزده

 دهيكشو كاسه  سيدرخود رستوران درد ييرايغذاها را مثل پذ.به خانه بازگشت هيبارون ازرستوران همسا يبزرگ غذا يمامه ها با جعبه  يازمستخدمه ها

 يسيطرف د كيدر.كنند يته رودخانه با هم شنا م دارند ييبودند گو دهيشكم خواب يكباب شده چنان رو يقزل آال يدوماه سيد نيدربزرگتر.بودند

 .شده بود ختهيكه خرچنگ ها ازآن عبوركرده اند ر يشن يخط نمك به نشانه  كي سيگرديدرطرق د.خرچنگ قرارداشت گردويد

برداشتم  نياول.كرد يرا بازم بود و مامه ها داشت بند كفشش ستادهيكه درپاگرد پلكان ا دميو او را د دميدرسرك كش يازال.بعد بارون آمد قهيچنددق

بلند و نرم  يگذاشتن متداول بود،وبارون چندتارمو شيآن زمان ر.داشت شيدور چشمها يبخصوص ينيو سنگ زوگردير يكليه.فندق انداخت اديازاو،مرا

 يبرنج م يدركاسه  يكه گاه يكناز يجلبك ها ن،شكليتزئ ينوع شترحالتيمحسوب شود،اما به نظرمن ب شيقراربوده است ر"برصورت داشت كه مطمئنا

 .زندير

 ».ديآ يبدم م يطوالن يساعتها يازنشستن درقطاربرا.خسته شده ام"واقعا...مامه ها يوا«:گفت يكه داشت م دميشن

 رونيازانبارراهرو ب يرانيا ي چهيقال كيو  يمبل راحت كيمامه ها  اطيآن روز صبح،خ.تند داخل اتاق شد زوير يآورد وباقدم ها رونيپارا ازكفش ب سرانجام

 يميپوزش ازمن كرد و با فشارمال يبرا يميمامه ها آمد و تعظ يدانم بعد چه شد كه مستخدمه  يبارون آنجا نشست،اما نم.آورده و كنارپنجره گذشاته بود

داخل و خارج شدند و ناهار بارون را  ييرايمامه ها ماندم و مستخدمه ها به اتاق پذ شيآرا شتردراتاقيب ايساعت  كي"بايتقر.ديباز را تا آخركش يدراندك
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كه فقط داشت  دميسرانجام تا آنجا شن ده،اماش نيبار فكركردم ازمامه ها خشمگ كي.زديم شترحرفيبارون ب دم،امايشن يمامه ها را م يزمزمه  يدادند،گاه

 د،مستخدمهيرس انيكه دست آخرصرف ناهار به پا يوقت.ه بودكرد نياو را خشمگ يخصوص يسوالها دنيبود،با پرس دهيكرد كه روز قبلد يم تيشكا يازمرد

 ميتعظ.بودم دهيرا ند ياشرافزاده ا كيآن هنگام هرگز ازنزد ابودم،چون ت يو زانو زدم،عصب دميجلو بارون كه رس.را برد و مامه ها مرا صدا كرد يچا ينيس

 .زحمت توجه به مرا به خود بدهد ستينگاهش به اطراف است،وحاظرن ديرس يظر ماما به ن ديبگو يزيچ ديرا كردم،و فكركردم شا تشيعنا يكردم و تقاضا

 ».يكرده ا زانياست كه حاال آو يزيچ نيبهترازا يليمثآلن بود،خ يزيچ ايبا مركب  يكجاست؟نقاش يبود ختهيآو نيكه درشاه نش يمامه ها،ان طومار«:گفت

 ».است زانيشود كه آنجا آو يچهارسال م.است يشيگو ايودادست خط خود ماتس يشعر دينيب يكه م يطومار نيبارون،ا«

 »نبود؟ زانيمركب آنجا آو يكه آدم نقاش شيپ چهارسال؟ماه«

 ».محروم كرده اند دارشانيسه ماه است كه بارون مرا ازافتخارد"بايبه هرحال،تقر...رنبوديخ«

 يبه آن طومار يبگذارنگاه.گريد يكيكارتمام نشده  نيخب،ا...بمانم،اما وتويكشتردريب يكم ديبا ميگو يم شهيهم.ام نقدرخستهيكنم كه چرا ا ينم تعجب«

 ».ام دهيشود چهارسال است كه آن را ند يباورم نم.كه گفتم ميندازيب

آن  يكه وقت ديلرز يچنان م ميدستها.بازكردن آن به من سپرده شد ي فهيوظ. اورديراهرو ب يها مستخدمه اش را صداكرد و گفت طومار را ازقفسه  مامه

 .بارون باال بردم ازدستم افتاد يتماشا يرابرا

 »!مواظب باش دختر«:گفت

نه  اياست  نيازدست من خشمگ نميو پوزش خواستن،نتوانستم جلوچندبار نگاه انداختن به بارون را كه بب ميبعدازتعظ يدستپاچه شدم كه حت آنچنان

كه نگاه  دممتوجه ش يبعدازمدت.اما نگاهش،نگاه دعوا نبود.كند ياز آن نگاه م شتريكه به من ب ديرس يبه نظرم م.طومار را باال نگه داشته بودم.رميبگ

 .است،كه سبب ازودن برخجالتم شد يكنجكاو

نكرد  يعنگاه من هم براو افتاد س ي،و وقت.اما هنوز هم نگاهش برمن بود».قشنگ تراست يليخ يا ختهيآو نيكه درشاه نش كيطومارازآن  نيمامه ها،ا«:گفت

 ».يكن زانيرا آو عتيطب ينقاش نيو بازهم ا يبردار نينش وارشاهيآن را ازد ديبا.ازمدافتاده يسيبه هرحال،خوشنو«:به حرف ادامه داد.ببرد گريد يكه به جانب

وقت من و مستخدمه .است يبارخويبس ي دهيكند عق يفكرم ييچنان تظاهركرد كه گو يبارون نداشت،حت شنهاديجزانجام دادن پ يگريد يها چاره  مامه

را  يكوچك يمثلث بيكرد ترك يازباال نگاهمان م ياگركس.زميبر ييبارون چا يها گفت برا دم،مامهيرسان انيو لوله كردن طومار را به پا ينقاش ختنيكارآو

 ين،درجايشاه يدرالنه  ياحساس كه چون كبوتر نياز دو زانو نشستن و ا شيزدند،من ب يمامه ها،بارون و من،البته فقط مامه ها و بارون حرف م-ميداشت

 ينه تنها ازاشرافزاده ها- كرد يم ييرايكنم كه مامه ها پذ ييرايپذ ييكه ازمردها ستيكردم ارزشم آن اندازه ن يفكر م.كردم ينم يخود قرارندارم،كاربهتر

خواهم  ينم.نگاه به من را به خود داد كيكه فقط زحمت ...بودم هديكه چندشب قبل د يازكارگردان تئاتر يس،حتيطور ازرئ نيمثل بارون،بلكه هم يبزرگ

فرهنگ  يب يازدختر شيب يزيندهم كه چ صيرا تشخ نيگرايبارد كيتوانستم  يبا بارون را دارم،اما اكنون نم ينيكردم ارزش هم نش يفكرم "قبال ميبگو

 ينم دايپ يوقت دسترس چيكرد ه يگذرم ونيكه ازگ يمرد چيكرد كه به ه يمتوانست چنان خوارم  يهاتسومومو اگرم.ستمين يريگيماه يدهكده  كياهل 
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احتمال وجود  نيا ايآ.برخورد نكنم سيوقت با رئ چيه و نميوقت بارون ماتسوناگا را نب چيگرهيبود كه ممكن است د نيدانستم ا يكه م يزيتنها چ.كردم

پژمرده  ايبرد،گذاشته كه دراوك يمغازه دل را م نيتريكه درو دهيچندبارپوش يمونويكداده ومثل  صيمورد مرا تشخ يكنندگ وسينداشت كه مامه ها ما

 دميكه او را د يروز نيمرا به فكرپدرم درآخر د،ويخراش يم زيم يرا رو يزيخم شده بود و چ-است يعصب يشدم مرد يكه كم كم متوجه م - شوم؟ بارون

 يبا لباس.كرد يم يچه فكر ديد يمامه ها،م يدرخانه  نجا،زانوزدهيافتادم كه اگرمرا ا رتيبه ح.كرديچوب پاك م يرا ازرو يزيانداخت،داشت با ناخن چ

را  طيمح نيبه زحمت ارزش ا.سراسرژاپن دركنارم يشاهايگ نيازمشهورتر يكيو ميروبه رو يبارون.بود دهيكه درتمام عمرش د يزيترازهرچ متيگرانق

بود كه  ييبايخود ز نيدرآن لحظه،ا.شوم يغرق م ييبايز يايبدنم را پوشانده بود،و احساس كردم دارم دردن توجه كردم كه يفاخر شميو بعد به ابر.داشتم

 .دردناك تكانم داد ييايخوليچون مال

 

 شانزدهم فصل

 يمامه ها ازمغازه ها- ميبخر ينتيز يتازه  يپونتوچو چندشانه  يتا درمحله  ميرفت يآن سو م ژوبهيش ابانيروز بعدازظهربا مامه ها گردش كنان ازپل خ كي

اه آن است،اما يكرد به آسمان بود،فكركردم حواسش به دود س يعبور م رپليكه ازز يكش كيدود  ستاديناگهان ا- آمد يخوشش نم ونيسردرگ يها هيرايپ

 .ازآن معلوم نبود به طرف من برگشت يزيكه چ يبعد با صورت يلحظه ا

 »سان؟-چه شده،مامه«:دميپرس

كارآموزها شده  ي زهيبرنده جا ييدوست كوچكت كدوحلوا.يبشنو گرانيممكن است ازد م،چونيكه خودم به تو بگو نيندارم جزا يا چاره«:گفت

 ».رود بازهم برنده شود يانتظارم.سات

وجود  يخوب ليآن دل يبرا د،امايايرببه نظ بيعج يا زهيجا ينيوجود چن ديشا.درآمد درماه گذشته بود نيباالتر يكارآموزها برا ي زهيمامه ها به جا ي اشاره

 يداشته م يرامگ ونيدرگ يزيازهرچ شيكند كه ب يم ييشاهايبه قالب گرفتن آنها درشكل گ شتر،كمكيكارآموزها به كسب درآمد هرچه ب قيتشو.داشت

 .سود همه است ست،بهيخودشان ن يتنها برا شانيگفت،درآمد باال ديبا يعني-شوند

 چيكه ه-وفاداراست يماندن چندمشتر يتنها به باق شايپس ازچندسال تالش درگ ييكرده و گفته بود كه آخروعاقبت كدوحلوا ييشگويبارپ نيها چند مامه

سوزش  ماناما همز.بهترازآن بوده خوشحال شدم تشيخبركه فعال نيا دنيبا شن نكهيبود و ا يزيانگ رغميتصو.گريحداكثردوسه نفرد-ستنديكدام پولدارن

 يباق نشانياست،من گمنام تر ونيگ يكارآموزها نيازپرطرفدارتر يكي ييكدوحلوا ديرس يكه به نظرم يحاال،ودرحال.احساس كردم دردلمزيرا ن ينگران

 .خواهد بود كيتار ميبرا ايكه دن ديرس يبه نظرم م"خواهد داشت،واقعا ييام چه محتوا ندهيكردم كه ا يفكر م نيبه ا يوقت.مانده بودم

 نيدرچند ماه گذشته ا.است هايبه نام را ييجلوزدن ازدختراستثنا ييكدوحلوا تيبخش موفق نيزتريانگ رتيكه ح دميشياند نيه اپل ب يرو ستادهيا

هرگاه كه .نا محدود بود يژاپن،و با ثروت يخانواده ها نيازصاحب نام تر يكيسرشناس بود و پدرش عضو  ييشايگ هايمادررا.شده بود زهيجا نيدختربرنده ا

 يخرامان ازكنارش م يسامون نقره ا يهستم كه ماه ييكوچولو يساده  يكردم دربرابرش ماه يگذشت،احساس م يازكنارم م هايرا ييدرجا

 يدارها مق يكه تازگ يبود،چنان فشار رفشارگذاشتهياش هاتسومومو او را ز يازروزمراسم معرف"چطورتوانسته بود ازاوجلو بزند؟قطعا ييكدوحلوا.گذرد



 

 

كتابخانه نودهشتيا  گلدن آرتور–يك گيشاخاطرات             

w W w . 9 8 i A . C o m  143

توانست  يم "واقعا اياد،آيباشد،هرچقدرز دهيكش ييكه امكان داشت كدوحلوا يزحمت ياما بدون توجه به دشوار.خودش نبود گرشگليبود و د وزن كم كرده

 باشد؟ هايپرطرفدارترازرا

 ».يخوشحال باش ديبا.اوه،دست بردار،غصه نخور«:ها گفت مامه

 ».ام است يدانم كه ازخودخواه يبله،م«:گفتم

كه  ييآورد كه كدوحلوا يكس به خاطرنم چيگر،هيتا پنج سال د.پردازند يرا م زهيجا نيگران بردن ا يهر دوبها ييهاتسومومو و كدوحلوا.ودنب نيا منظورم«

 ».بوده است

 ».را عقب زد هايآورند كه را يبه خاطرم يكنم همه او را دختر يفكرم«:گفتم

 تيا،برايب.است ونيكارآموزگ نيهنوز محبوب تر هايپول درآورده باشد،اما را هيازبق شيشته بماه گذ ييممكن است كه كدوحلوا.جلونزده هايكس ازرا چيه«

 ».دهم يم حيتوض

 .پونتوچو برد يدرمحله  يخانه ا يبا خود به چا مرا

**** 

البته اگربخواهد خطرلطمه -درآمد دارد هيازبق شيتواند خاظرش جمع باشد كه خواهركوچك ترش ب يم شهيپرطرفدارهم يشايگ كيون،يها گفت درگ مامه

 يبرا ييشايازآن،هروقت گ شيپ ايقبل  م،صدساليدرقد. دارد يبستگ»گل« ي نهيهز ohanaآن به صورت حساب  ليدل.طدن به شهرت خود را قبول كند

 شايدستمزد گ.خواندند يم»گل« اي ohana كيآن را -كرد يسوخت روشن م يساعت م كيرا كه  يخانه بوخوش يچا ي رهيشد،مد يم يوارد مهمان ييرايذپ

 .سوخت يخانه م يداشت كه تا زمان خروجش ازچا ييبه تعداد بوخوشها يبستگ

درست است .شد يمشروب م شهيدوش يبها ديبودكه شا نينرخ سه  نيمن،ا يزمان كارآموز.شد يم نييتع ونيثبت احوال گ يدراداره  شهيبوخوش هم نرخ

 ياربخارچه اغلب شبها كن.گذراند يم يرا به سخت يبوخوش زندگ كي يدرآمد ساعت ست،باين اديعداد طرفدارانش زكه ت ييشاياما گ ديآ يم اديكه به ظاهرز

درآمد  نيحساب كند،كه با ا نيده  يازشب شيب يپول يتواند رو يسرش شلوغ است نم زكهين ييوقتها يحت.ماند يدعوت م كيو به انتظار ندينش يم يزغال

 .بدهد تواند يزنميقرضش را ن يحت

مامه  ايبا هاتسومومو  سهيالبته در مقا-ستيالشه ن كيبه  يحشره ا شيازن شيب يزيدرآمد چ نياست،ا انيدرجر ونيدرگ ليكه مثل س يپول بادرنظرگرفتن

ن خاطركه يه به اوقتشان پراست،بلك روقتيخاطركه هرشب آنهم تا د نيچرانند،نه تنها به ا يسورم شانيكه با شكارها يسرشناس پرطرفدار يرهايها،ش

 چيه ونيراستش،درگ...و مامه ها.گذاشت يبوخوش به حساب م كي قهيساعت،هرپانزده دق كيهر يدرمورد هاتسومومو او به جا.هم دارند ييدستمزد باال

 .بوخوش بود كي قهياو هرپنج ق د،دستمزديرس ياو نم يكس به پا

كم  يدارد،مقدار يازدستمزد را برم يخانه محل كسب درآمد،بخش يچا.ختير يودش نممامه ها،تمام درآمدش را به حساب خ ي،حتييشايگ چيالبته،ه

 يدار هبابت نگ ديبا يكه م ديرس يم ييها نهيرفت تا باالخره به هز يم نييطور پا نيو هم ديرس يم اطشيبه خ يشد،بخش يم شاهايگ ي هياتحاد بيزنصيترن
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 نيبا وجود ا.ماند يم ياو باق يازدرآمدش برا يميازن شيب ياندك ديشا"احتماال بيترت نيبد.زدبپردا اياوك كيقرارومداربه  بيحساب و كتاب و ترت

 .است يهنگفت رآمدرفتند،د يفرو م يبدبخت شتردرچاهيب شترويكه روزبه روز ب ييشاهايآوردند،گ يبدون طرفداربه دست م يشاهايبا آنچه كه گ سهيدرمقا

 .ديايكند كه خواهركوچكترش موفق ترازآن چه كه درواقع هست به نظرب يتواند كار يثل هاتسومومو مم ييشايكه چطورگ ميرسيبه آنجا م اكنون

 قهيازفقط پنج دق شيازآنها ب ياريشود،واگرهم دربس يخوب استقبال م يليپرطرفدارخ يشايگ كياز ونيگ يها يدرتمام مهمان"بايتقر نكهيازهخه ا اول

 شايگ نيا ازهمب ونيازگ ندهيدارآيدانند كه درد يخوب م يها يمشتر نيا.سالم دياگرفقط بگو يپردازند،حت يو را مدستمزد ا ليها با كمال م يمشتر.نماند

نقش او .رديبگ شيرا درپ يرفتار نيتواند چن يكارآموز نم كيگر،يازطرف د.شود تا لذت مجالست خود را به آنها بدهد يبه آنها ملحق م زشانيپشت م

ساعت  كيبرعكس،.كند برفتن حسا يبه آن مهمان يمهمان نيازا يتواند رو يشا،نميگ كي يكاردان ،سنيبه سن هجده سالگ دنيستار.ارتباط است يبرقرار

خانه  يچا كيگونه بتواند به  نيخواهربزرگترش كجااست،تا ا نديكه بب زنديزنگ م شيايكند،و تازه آن وقت به اوك يتوقف م يشتردرهرمهمانيب اي

تواند  يبرود،كارآموز نم يمهمان ستيشب به ب كيكه خواهربزرگ تر و پرطرفدارش ممكن است در يدرحال.شود يمعرف يتازه ا ين هاو به مهما گربروديد

 .برد يرا با خود م ييكدوحلوا رفتيهركجا م.كرد يكار را نم نياما هاتسومومو ا.شركت كند يازپنج مهمان شيدرب

 كيحساب را طبق  زبانيماند،م يم قهيفقط پنج دق يمهمان كيدر يياگركدوحلوا.بوخوش بود ميرساعت نكارآموزدره يشايگ كي ،دستمزديسالگ تاشانزده

 يكي يمردها مهم نبود كه هاتسومومو برا يبرا"احتماال.توقف كند قهيفقط پنج دق ييانتظارنداشت كدوحلوا يگر،كسيازطرف د.پرداخت يساعت كامل م

 يرسد درمهمان ياندازه شلوغ است كه نم نيافتادند چطور سراو ا يبه تعجب م ياما بعد ازمدت.اورديه همراه بكوتا يداريد يدوشب خواهركوچكترش را برا

 ايسه  ي دازهبه ان ديشا-باال بوده باشد يياست كه درآمد كدوحلوا د،ممكنينيب يم.ماند يترش طبق انتظاربعد ازاو نم شتربماند،وخواهركوچكيب

 .طورهاتسومومو نيپرداخت،هم يم شيآن را با آبرو يتم بهااما به طورح.چهاربوخوش درساعت

**** 

 ييدهد كه كدوحلوا يانجام م اديازدستش برب يهركار.دهد كه چقدردرمانده شده است ينشان م"رفتارهاتسومومو كامال«:كرد يريگ جهيها نت مامه

 »؟يدان ي،نميدان يرا م شيوچرا.درانظارجلوه كند

 »سان-دانم،مامه ها يكه نم البته«

 ي ندهيطور آ نيو هم.است نياش تام ندهيشود،آ ايدختراوك يياگركدوحلوا.رديبپذ ياو را به فرزند خواندگ تايجلوه كند تا خانم ن ييخواهد كدوحلوا يم«

 ييحلوا م؟اگركدويگو يكه چه م يشو يمتوجه م.كند ينم رونياو را ب تاياست،به طورقطع خانم ن ييخواهركدوحلوا م،هاتسومومويازهرچه بگذر.هاتسومومو

 ».كند رونتيب نكهيمگرا...شد يهاتسومومو راحت نخواه گرازدستيشود،تو د رفتهيپذ يبه فرزند خواندگ

 .شوند يبه آن م دينور خورش دنيهستم كه مانع رس ييرابرهايمواج درز يانوسيكردم اق يم احساس

 ».هاتسومومو جلو راهمان را گرفته است نيقياما به طور.نميكارموز جوان پرطرفداربب كيا كوتاه تو ر يكه پس ازمدت دواربودميمن ام«:ها ادامه داد مامه

 »بله،گرفته«
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 دايپ يمقابله با هاتسومومو راه يحاال نتوانم برا ديشا.يكه با بارون مالقات كرد يشانس آورد.يكن ييرايكه چطور ازمردها پذ يگرفته ا اديكم  خوب،دست«

 .جا به حرفش خاتمه داد نيدرا»...يكنم،اما راستش را خواه

 »خانم؟«:گفتم

 ».حماقت كرده ام مياگرفكرم را به تو بگو.يوريست،ساين آه،مهم«

 يكنئ،درست م يم يكه هاتسومومو هم زندگ يكن يم يزندگ يسقف ريتو درز«:مامه ها بالفاصله متوجه احساسم شد،چون بالفاصله گفت.دميحرف رنج نيازا

 ».به گوش او برسد ميتو بگو به يزياگرچ ديم؟شايگو

بدوم و به هاتسومومو گزارش "كه فورا ديتصوركن ديتوان يچطورم.اندازه كم است نيام در نظرشما ا يستگيسان،كه شا-وازته دل متاسفم مامه ها"واقعا«:گفتم

 »بدهم؟

خودت خوب ميداني كه هاتسومونو چقدر مكار . ده نميشودموش چون سراغ گربه ي خوابيده ميرود بيدارش كند خور. نگران اين نيستم كه تو چه ميكني من

 فقط بايد به من اطمينان كني، سايوري. است

 چشم خانوم جون: دادم پاسخ

 .چيز ديگري نمي توانستم بگويم چون

عده اي مي رويم كه اتسومونو هيچ دو هفته ي ديگر من و تو با هم به و. يك چيز را به تو ميگويم: ها بنظر من از هيجان اندكي به جلو خم شد و گفت مامه

 .وقت پيدايمان نخواهد كرد

 اجازه دارم بپرسم كجا؟-

 .وقتش كه برسد هرچه الزم باشد بداني، ميداني. حتي زمانش را هم به تو نميگويم، فقط به تو ميگويم آماده باش! كه نه البته

. بعضي از روزها در هفته آينده براي سفر به بيرون سعد بودند. به تقويم نجومي ام بندازمروز وقتي به اوكيا بازگشتم، در طبقه باال پنهان شدم تا نگاهي  آن

ديگر دوشنبه آينده كه  روز. يكي چهارشنبه ي همان هفته كه براي سفر به غرب مطلوب بود، فكر كردم شايد مامه ها نقشه كشيده مرا به بيرون شهر ببرد

خوب و بد به يك اندازه ميتواند درِ : و باالخره براي يكشنبه ي بعد مطلب كنجكاوي برانگيزي نوشته بود. ايي بوداتفاقا سعد ترين روز شش روز هفته ي بود

ظهري در دو سه روز بعد مرا به خانه اش احضار  زبعد ا. روز چهارشنبه از مامه ها خبري نشد. اين بيش از همه توجهم را جلب كرد. تقدير را باز كند

بعد يك . اما او فقط ميخواست از تغييري در كالس تشريفات تهيه چاي در مدرسه صحبت كند _نجومي ام آن را مطلوب نميدانست روزي كه تقويم_كرد

شامي سن را در راهرو گذاشتم، حدود . در اوكيا را شنيدم دنو آن گاه يكشنبه نزديك ظهر بود كه صداي باز ش. هفته گذشت بدون آن كه خبري از او بشنوم

منتظر بودم يكي از مستخدمه هاي مامه ها را ببينم، اما شاگرد داروخانه بود كه داروي . بود كه داشت تمرين ميكردم شتابزده به سمت در رفتم يك ساعت

تنها من مي متوجه شدم كه . بعد از اينكه يكي از مستخدمه ها آن را از او گرفت و من داشتم سراغ شامي سنم باز ميگشتم. علف چيني خاله را آورده بود

ببخشيد كه مزاحمتان ميشو دختر خانم ميشود اين را دور بيندازيد؟ به نظر مستخدمه عجيب آمد اما من : مستخدمه خواست در را ببندد كه مرد گفت. ديدم



 

 

كتابخانه نودهشتيا  گلدن آرتور–يك گيشاخاطرات             

w W w . 9 8 i A . C o m  146

 .ط مامه ها بودكاغذ يادداشتي بدون امضا و به خ. كاغذ را گرفتم و تظاهر كردم ميخواهم آن را در سطل آشغال اتاق مستخدمه ها بيندازم

 .نگذار كسي بفهمد كجا رفته اي. بگو با تو در خانه ام كار دارم و تا ساعت يك اينجا باش. از خاله اجازه ي بيرون رفتن بگير-

يي نيز براي شركت دارم كه احتياط مامه ها از روي حساب و عاقالنه بود، اما به هر حال مادر در حال صرف ناهار با دوستي بود و هاتسومو و كدو حلوا يقين

ديدم كه داشت پتويي روي  ابالفاصله به اتاق خاله رفتم و او ر. گذشته از خاله و مستخدمه ها كسي در اوكيا نبود. در يك مهماني بعد از ظهر رفته بودند

نيد مامه ها احضارم كرده است، حتي صداي من را كه شنيد، لرزان در لباس خواب مكث كرد، وقتي ش. دشكش پهن ميكرد، آماه ي چرت بعد از ظهر مي شد

 .تنها با دست اشاره اي كرد و زير پتو رفت كه بخوابد. نخواست دليلش را بداند

**** 

دست وارد خانه ي مامه ها شدم هنوز از مهماني صبح برنگشته بود، اما خادمه اش مرا به اتاق لباس برد كه در آرايش صورت كمكم كند و بعد يك  وقتي

ها رس نيست كه از  يشاديگر به پوشيدن كيمونوهاي مامه ها عادت كرده بودم، اما در واقع بين گ. يي را برايم آورد كه مامه ها انتخاب كرده بودكامل كيمونو

رت اتفاق اما به ند. در گيون گاهي وقت ها پيش مي آيد كه دو دوست براي دو شب كيمونوهايشان را با هم عوض كنند. كيمونوهايشان به كسي قرض دهند

خود ديگر از اين لباس . بود نداختهو در حقيقت مامه ها بخاطر من خود را به زحمت ا. ميفتد كه گيشايي بزرگتر در حق يك دختر چنين محبتي نشان دهد

 .ازاي آن چيزي دريافت كند اغلب به فكر ميفتادم كه شايد انتظار دارد در. هاي آستين بلند استفاده نميكرد و بايد آن ها را از انبار بيرون مي آورد

. خاكستري مي ريخت _ابريشم نارنجي، با آبشاري نقره اي كه زير زانو به اقيانوسي آبي  _كه آن روز برايم گذاشته بود يكي از زيبا ترينشان بود كيمونويي

آن را نميدانستم ولي . بود هكه با نخ براق گره دوزي شد اين آبشار روي صخره اي قهوه اي به دو قسمت ميشد، همراه با نقطه هايي از جلبك دريايي از پايين

فكر ميكنم او با دادن اجازه ي پوشيدن آن به من . اين لباس در گيون شناخته شده بود، كساني كه آن را مي ديدند احتماال بالفاصله به ياد مامه ها مي افتادند

 .قدري از حال و هواي خودش را به من هم منتقل ميكرد

آخرين دستكاري آرايشم را انجام دادم و شانه هاي زينتي گيسوانم را  -اويي حنايي و قهوه اي با سايه ي طاليي-ينكه آقاي ايشودا اوييم را بستاز ا بعد

ه خودم خيره و ب تادمبعد جلو آينه قدي ايس -اغلب وقت ها كه از اوكيا خارج ميشدم آن را همراه مي بردم -دستمال رييس را در اوييم جا دادم. گذاشتم

اما عجيب تر از آن وقتي خودش به خانه . هميشه اين نكته كنجكاويم را بر مي انگيخت كه ماهه ها چطور ترتيب ميدهد كه اين اندازه زيبا بشوم. شدم

ك اوبي با لوزي هاي سياه و ي رنگ،لباسي بود رنگ سيب زميني هندي، با رگه ها خاكستري كم. بازگشت، لباس عوض كرد و كيمونوي بسيار ساده اي پوشيد

ظيم مي كردند نگاهشان به براق بر زمينه آبي سير، مثل هميشه در برابر او مرواريد از جلوه مي افتاد، اما وقتي با هم به خيابان رفتيم زنهايي كه به مامه ها تع

 .من بود

: ميان راه مامه ها گفتك. در كيوتو رسيديم كه تا بحال نرفته بودم كنار معبد گيون سوار ريكشا شديم به سوي شمال رفتيم نيم ساعت بعد به محله اي در

كه، بر حسب  -رويم  ميكن، بنيانگذار موسسه لوازم برقي ايوامورا در اوزاكا هستيم و به تماشاي مسابقه كشتي پهلواني سومو  -مهمان موسسه ي ايوامورا

دست راست كارخانه ي ايوامورا نوبوتوشي كازو كه رييس كل موسسه نيز بود در . بزرگ شداتفاق كارخانه ي سازنده بخاري برقي بود كه سبب مرگ مادر 
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 .بود ردهنوبو يكي از طرفداران پروپاقرص كشتي سومو بود و در برگذاري مسابقه در آن روز كمك ك. اين مسابقه حضور ميافت

بعد . اگر در مالقات با او درست رفتار كني ميتواني تاثير خوبي رويش بگذاري. استكمي غيرعادي ... بايد چيزي را به تو بگويم، چهره ي نوبو: ها گفت ماهه

 .از اين حرف نگاهي به من انداخت كه ميگفت اگر رفتارم درست نباشد دلسرد خواهد شد

 .اما هاتسومونو، اصال جاي نگراني وجود نداشت بليت هايي مسابقه هفته ها پيش به فروش رفته بود و

در دو طرفمان . مامه ها مرا از راهي خاكي كه دو سويش نهالهاي كاج كاشته شده بود به داخل برد. ل در دانشگاه كيوتو از ريكشا پياده شديممقاب سرانجام

در خانه  گيون احساس رتا حاال متوجه نشده بودم كه چه اندازه د. ساختمان هايي به سبك غربي قرار داشتند كه پنجره هايشان با چوب قاب بندي شده بود

دور تا دورمان پر از مرد هاي جواني بود كه با پوست هاي لطيف فرق سرشان را . بودن ميكنم تا وقتي كه ديدم در اين دانشگاه احساس در غربت بودن دارم

ها از جلوشان عبور ميكرديم به نظر من و ماهه  هبرخي از آنان براي نگه داشتن شلوار بندي از روي شانه به آن بسته بودند وقتي ك. از وسط باز كرده بودند

بعد از گذشتن از دروازه اي آهني به جمعيتي از مرد هاي . چنان عجيب مي رسيديم كه مي ايستادند تا تماشايمان كنند و حتي با هم شوخي هم مي كردند

داشت كه از شرايط برگزاري مسابقات سومو در زير مكان وجود  هدر كيوتو تنها دو س. مسن تر و تعدادي زن برخورديم كه چند گيشا هم ميانشان بودند

اين ساختمان اكنون ديگر وجود ندارد، اما در آن زمان متناسب بودن آن با . و يكي از آن ها سالن قديمي نمايشگاه دانشگاه كيوتو بود. سقف برخوردار بود

ساختمان آن بنايي بود عظيم با شيروانيي . ته اي افراد صاحب مشاغل بودبا دس كيمونوساختار غربي محيط اطرافش مثل مناسب بودن پيرمزد خشكيده اي در 

درهاي عظيم يك طرف آن چنان بد كار . كه بنظر به اندازه كافي محكم به نظر نمي رسيد، مرا ب ياد دري انداخت كه اشتباه روي قابلمه گذاشته شده است

بي قوارگي اش مرا چنان به ياد خانه ي شنگولي ام انداخت كه . شان از آن بيرون زده بودندمحكم كردن ايگذاشته شده بود كه ميله هاي آهني نصب شده بر

 .براي لحظه اي احساس اندوه كردم

آنها نيز در پاسخ سري تكان . پله هاي سنگي كه به داخل بنا باال ميرفتيم چشمم به دو گيشا افتاد كه در حياط شني مشغول قدم زدن بودند، تعظيم كردم از

اكنون كه . تا آن كه وقتي با دقت نگاه كردم، قلبم ريخت، يكي از آنها دوست هاتسومونو كورين بود _بنظرم عجيب آمد. دند و يكي چيزي به ديگري گفتدا

 :او را شناخته بودم، تعظيم ديگري كردم و به سختي لبخندي بر لب آودم وقتي رو به جانبي ديگر برگرداندند به مامه ها گفتم

 !همين االن يكي از دوستان هاتسومونو را ديدم! سان -ا مامه ه-

 !كه هاتسومونو هم دوست دارد نميدانستم

 .يا الاقل يك لحظه پيش بود، با يك گيشاي ديگر... آنجاست. اسمش كورين است-

 را ميشناسم چرا اينقدر از او ميترسي؟ مگر كاري ميتواند بكند؟ كورين

 وقتي مامه ها نگران نبود دليلي نداشت كه من باشمبراي اين سوال نداشتم اما  پاسخي

اب به داخل از وارد شدن به سالن نمايشگاه اولين برداشتم از آن فضاي عظيمي بود كه تا بام ميرسيد از پنجره هاي پشت پرده در زير سقف روشنايي آفت بعد

معابد  قفو باالي اين سكو سقف كچكي به شكل س. مصاف ميرفتندوسط سالن سكوي مربع شكلي قرار داشت كه كشتي گيران بر روي آن به . مي آمد
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 .كشيشي دور آن قدم ميزد دعا ميخواند و عصاي مقدس تزيين شده با ريسه هاي كاغذي را تكان ميداد. ساخته بودند

ميزبانانمان در . راهرويي چوبي را پيموديمها مرا به طرف رديف جلو سكوي پلكاني سالن برد در آنجا كفش ها را در آورديم و با جوراب دو انگشتي  مامه

جاي حرف نبود كه . است ويوبالفاصله متوجه شدم كه او ن. اين رديف بودند اما هيچ نمدانستم كه هستند تا نگاهم به مردي افتاد كه به مامه ها دست تكان داد

در گذشته يك بار به سوختگي شديدي . ه ش حتي از دور مشخص بودپوشت صورت مثل شمع آب شد. چرا مامه ها در مورد ظاهر او به من هشدار داده بود

هنوز از برخورد با كورين به خودم . ظاهرش سراپا چنان فجيع منظر بود كه نميتوانستم ميزان دردي كه تحمل كرده است تصور كنم. دچار شده بوده است

بلكه توجهم به مرد شيك ! مقي از خودم نسازم كه كه خودم نيز چرايش را ندانمنيامده بودم و اكنون نگران اين بودم كه وقتي به نويو معرفي ميشوم اح

به او افتاد احساس آرامش عجيبي كردم، مرد مشغول  ممپوشي باشد كه كنار او روي حصير نشسته بود، مردي با كيمونوي مردانه ي راه راه لحظه اي كه چش

مي ديدم اما چنان برايم آشنا مي نمود كه براي لحظه اي آنچه كه به چشمم خورد بنظرم قابل درك  صحبت با كسي در جايگاه ديگري بود و من او را از پشت

آنكه به چراي آن فكر كنم تصويرش را در ذهنم ديدم، در خيابان هاي  ازپيش . فقط اين را ميدانستم كه اين مرد مربوط به سالن نايشگاه نيست. نبود

 ...ددهكده كوچكمان به سوي من برگشته بو

 !آقاي تاناكا بود: ناگهان متوجه شدم و

او را نگاه كردم كه دست باال مي برد تا موهاي خاكستري اش را صاف كند و ظرافتي كه انگشتانش را . نوعي تغيير كرده بود كه نميتوانستم به زبان آورم  به

خب اگر . ام چيست قعيش گيج شده بودم و مشكل ميدانستم كه احساس واچرا نگاه به او آرامم ميكرد؟ شايد از ديدن. با آن حركت ميداد نگاهم را گرفت

 :بايد اين را به خودم يادآوري ميكردم خيال نداشتم به كنارش بروم و زانو بزنم و بگويم. قرار بود در اين دنيا از كسي متنفر باشم اين تنفر از آقاي تاناكا بود

 را مي بينم چرا با كيمونو آمده ايد؟ واي آقاي تاناكا چه سعادتي كه يكبار ديگر شما-

راستش در چند سال اخير . بايد راهي براي نشان دادن احساسات واقعي ام پيدا ميكردم حتي اگر اين راه عمل شايسته ي يك گيشاي كار آموز نبود برعكس

ودم، كه اگر بتوانم به جاي ريختن ساكي در فنجانش آن را بر اما هنوز بي محبتي نسبت به او را به خودم مديون ب. خيلي كم به آقاي تاناكا فكر كرده بودم

به او لبخند خواهم زد چون لبخند زدن برايم اجبار است، اما لبخندي خواهد بود كه نمونه اش را بر صورت هاتسومونو ديده ام و آن گاه . روي پايش بريزم

 :خواهم گفت

 !بنشينم دلم براي زادگاهم تنگ ميشود اگر كنار شما... آه، آقاي تاناكا چه بوي ماهي تندي -

 :يا شايد اين جمله! تكاني خواهد خورد چه

 !چه آقاي متشخصي بنظر مي آييد... آقاي تاناكا، عجب-

تر از واقعا متشخص به نظر ميرسيد، متشخص  -چون اكنون به جايگاهي رسيده بوديم مرد در آن نشسته بود  - كه درواقع اينك كه به او نگاه ميكردم  گرچه

بار صورت پهن و  ولينمرد سر برگرداند و براي ا. مامه ها تازه به جايگاه رسيده بود، دو زانو نشست كه تعظيم كند. آن كه مي توانستم در ذهن مجسم كنم

هان همه چيز در اطرافم و ناگ... پيش از همه پلك چشمانش را كه در گوشه آنچنان تنگ كشيده شده و نرم و صاف بود... گونه هاي برجسته اش را ديدم
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 .آرام گرفت، چنان كه او باد بود و من ابري كه با خود مي برد

 .رئيس بود. اما آقاي تاناكا نبود. به عبارتي آشنا تر از تصوير خودم در آينه - آشنا بود  مطمئنا

 

 

 هفدهم فصل

بود كه  يمثل آهنگ ميبرا. را در مجسم كردن او گذرانده بودم يشمار يب قيبودم، اما بعد از آن دقا دهيام د يكوتاه در زندگ ي قهيرا تنها چند دق سيير

 .شديبودم اما بعد از آن دائما در ذهنم نواخته م دهيشن ياز آن را وقت يگوشه ها

در ابتدا . م پشت تر باشداش ك يخاكستر ياش بلند تر و موها يشانيمنتظر بودم پ نكهيمثل ا - كرده بود رييتغ يكه گرچه به مرور زمان نوت ها اندك البته

 ديترد يذره ا بدونكه  كردم،يچنان احساس آرامش م نكهياما ا. نباشد در وجودم جرقه زد سيياو ر ديكه شا نيبه ا نانيكه چشمم به او افتاد عدم اطم

 .ام افتهياو را  دانستميم

مثل  ميحرف بزنم صدا كردميم يكه سع ياگر وقت. كنم ميكه به نوبت تعظ دمستايمن عقب ا. كرد يدو مرد سالم و ابراز احترام م نيمامه ها داشت به ا يوقت

 يحت سيير كهنداشتم  نانياطم چياما ه كرد،يمنظرش داشت مرا تماشا م عيفج يزخم ها يبا جا ويچه؟ نو كرديم ريج ريكهنه بر چوب براق ج دنيكش

 دميشد، د شيمونويخود نشست و مشغول صاف كردن ك يمامه ها به جا يوقت. دازمبن شياز آن جا خورده بودم كه نگاه به سو شيمتوجه من شده باشد،ب

 .كردم ميپاهر چه خون در بدنم بود به صورتم فروان كرد و احساس سرما را در . كردم يكه حمل بر كنجكاو كنديمرا تماشا م يبا نگاه سيير

 :ها گفت مامه

 يورياخواهر كوچك ترم س ويكل نو استير.. وامورايا سيير -

بطور قطع تاكنون . به گوشتان خورده است زيكازو م يو احتماال نام توبوش دهيرا شن وامورايا يموسسه لوازم برق انگذاريموراكن مشهور بن وايكه نام ا مطمئنم

 ستادهيآن ا يكه جلو ياروازه معبد و د اياش بودندريال  شهيدو مثل درخت و ر نيا. است دهيدو مرد نرس نيشراكت ا تيدر ژاپن به معروف يشراكت چيه

باشد كه كنار رودخانه  يممكن است همان مرد واموراكنيلحظه هم تصور نكرده بودم كه ا كياما . بودم دهيدرباره شان شن زيمن چهارده ساله ن يحت. است

ام را كه انجام  فهيوظ. را بر زبان آوردم تيعنالطف و  يكردم و تعارفات معمول تقاضا ميبهرحال دو زانو نشستم و تعظ. با او مالقات كرده بودم راكاوايش ي

مقابلش  ينيدر س يدست به دور فنجان خال گرميدر طرف د سييدر كنارش بود و ر ينوبو مشغول صحبت با مرد. نميبنش نشانيدادم رفتم تا در فاصله ب

به ساعدم  سييكه نگاه ر دميد رتزدهيو ح زميبر يبتوانم چا كهر زدم را كنا نميكوچك را برداشتم و آست يمامه ها شروع به صحبت با او كرد، قور. داشت

و  د،يدرخش يم ديپشت ساعدم به لطافت مروار شگاهيبخاطر نور كم سالن نا ديشا. خوشحال بودم ديد ياز آنچه او م تيقيالبته بخاطر خودم بطور . افتاد

داشتم كه نگاهش تكان  سييحواسم را به ر. بود دهيدلربا بنظر نرس نطوريا نمدر بد يعضو چيتا كنون ه. نداشتم دستم را عقب بكشم اليمسلما اصال خ

چون  زنديخاطر حرف نم نيفكر كردم به ا. و بعد ناگهان مامه ها ساكت شد دميكش يآن را كنار نم ديبدون ترد كرديكه او به دستم نگاه م يتا وقت خورد،ينم

 .افتاده است يچه اتفاق قتيدست من است بعد متوجه شد م كه در حق يدر عوض گوش دادن به او مشغول تماشا سيير
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 .بود يبدتر از آن از اول كه آن را برداشته بودم خال. بود يخال يقور

اهرو بودن، هنگام عبور از ر يبا در نظر گرفتن عصب. ندارم يباشد؛ چنان كه اصالً شوخ طبع يمامه ها گفته بود كه رفتارم جد. است ديجد يسرآغاز رنگ

 .نداشتم دنيبه نظر رس يدر جد يمشكل چيه ميبه دور پا مونويك يبا جمع شدن دنباله  ،يكيشبريا يخانه  يچا

بود كم حرف زدم و كمتر از آن غذا خوردم  يگريد يرسم يبرنامه  زين نيا.ميرفت نچويدنج به نام ك يصرف شام به رستوران يبرا ياز انجام مراسم همگ بعد

صرف غذا به خاطر  نگامبودم ه دهيكسل كننده تر از او ند ي، احتماالً دكتر خرچنگ به فكر لحظات بعد بود،و تا آن هنگام هرگز مرد ميوددر رستوران كه ب

ند از پشت كه در جلسه كار شركت دار ييمثل مردها دميد يكردم م يچشم به او نگاه م يداشتم، اما هر بار كه از گوشه  ينگاه از بشقاب بر نم بانهيرفتار نج

 .كند يرا نگاه م نيزم نكيع

كرد آن روز خود زودتر به آنجا رفته  يهمراه ژي –معبد نانژن  يدر محوطه  ييبايز يبه مهمانخانه  شكايبكو مرا با ر يآقا د،يرس انيشام كه به پا صرف

ساده كه گره در پشت  ييوا كيساده به تن كنم ، با  ييمونويو ك اورميرا در ب ميمونويكمكم كرد تا ك نكيا. را در اتاق مجاور مرتب كند  ميبود تا لباسها

بازگشت به اتاق و نشستن در كنار در به انتظار دكتر،  يبكو مجبور شد برا يرا چنان بست كه آقا يگره اوب. دكتر موجب دردسر باشد يكه برا -نداشت

 .رميقرار بگ يآن تحت عمل جراح لمث يزيچ ايكبد  اي هيبرداشتن كل يبرا قرار است ييوجودم را گرفت، گو يبيتنها كه ماندم وحشت غر. كمكم كند

منتظر بود تا در دراوردن لباس كمكش كنم، چون نگاه  كنميبدهم گمان م يسفارش ساك شيكند برا ينگذشته دكتر خرچنگ آمد، گفت تا حمام م ياندك

 رونيب حمامنگذشته با لباس خواب از  يقيدقا. آمدم  يآن بر م يكنم از عهده  يكر نمچنان سر و كرخت شده بود، كه ف مياما دستها. به من انداخت يبيعج

چند . ميگوش داد نييكوچك در پا يباريو جو ركهايرجيج يو به صدا ميدينوش يو ساك ميننشست يآمد و در رو به باغ را باز كرد، در بالكن كوچك چوب

، كه  كينزد يحوض در يماه دنيبه جز پر. بشود  يزيرسد كه اصالً متوجه چ يو راستش به نظر نماما دكتر متوجه نشد  ختير مونوميك يرو يقطره ساك

 را انداخت ، دو دشك در كنار هم مانيآمد و دشكها ي، مستخدمه ا ميدر بالكن نشسته بود يوقت. ام  دهيند يزيچ نيتا به حال چن ييچنان نشانم داد گو

طرف و  نيگذاشت ، ا زيم ياز چمدان در آورد و رو ديسف ياز گوشه چشم به او نگاه كردم دو حوله . به داخل رفت مرا در بالكن تنها گذاشت و  سرانجام

 .شدم و به دنبالش رفتم دتا از آنجا بلن ستاديانجام داد، سپس آمد و كنار در ا زياز دشكها ن يكيكار را با بالش  نيهم. شد  يآن طرفشان كرد تا عاقبت راض

بودم، كه به هر  دهيآمد و چنان ترس يم بيبه نظرم عج زيهمه چ. از دشكها راحت كنم يكي يرا باز كرد و گفت رو مييبودم ، او ستادهيوز اكه هن يوقت

 .گردنم گذاشتم ريز يو بالش دميتوانستم راحت باشم ، اما به پشت خواب يصورت نم

 ليقب نياما او از ا. شود يم ليم يختگيمردان سبب برانگ يباره در برخ نيصحبت در ادانستم كه  يزفاف كرد، م يدرباره  حيخرچنگ شروع به توض دكتر

را نشانت  اولنمونه  يخواه يم رميخون تو را بگ ياورم كه نمونه  يبه دست م ياست كه فرصت يبار نيدوم نيا: را كه تمام كرد گفت حشيمرها نبود توض

 بدهم؟

آورد و قفل  رونيب يديشلوارش در قفسه دسته كل بياز ج. همراه داد زين يچوب ي، بلكه جعبه ا اوردهيبا خود ن شده بودم كه او فقط چمدان سفرش را متوجه

 .آورد و درش را از وسط باز كرد كيبعد جعبه را نزد. را باز كرد  يچوب يجعبه 
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صخره  يكه خود را ذره به ذره به سو ايدر شميچون گل ابر يمو باسرعت قد يسالخوردگ لياما به دل.بپرد يدود كه به داخل چوب يفرمانده واحد م.شوند يم

 رمردياما پ.اندازد يم وا ينجات جان فرمانده خود را رو ينوبو برا.گشته است يخود م يپا برا يخمپاره هنوز دنبال جا اياز در شيپ يكند،لحطضات يها باز م

عمل  كيبعد در همان سال در  يمدت.شود ينوبو به شدت مجروح م.آورد ير متالش س يبا اندك.بكشد رونياو ب ريشود و خود را از ز يمتوجه نم

تا به .چشم از آن بردارم تمتوانس يسنجاق كرده اش افتاد،از ترس نم نيكه چشمم به آست يبار نياول.دهد يآرنج از دست م يچپ را تا باال ،دستيجراح

انگشتش قطع  يكردن ماه زيروز صبح هنگام تم كيتاتاكا  يآقا ارانياز دست يكيبچه بودم  يبودم كه دچار نقص عضو باشد ــ گرچه وقت دهيرا ند يحال كس

 حيتشر.بود ميعظ يچون پوستش خود مثل جراحت.مشكل توبو دست از دست داده اش است نيكردند كوچك تر ياز مردم فكر م ياريمور بس نيدر ا.شد

 گريد يشايبار از گ كيكنم كه  يرا تكرار م يزيفقط چ.باره بر زبان آورم ظلم كرده باشم نيدر ا ياگر بخواهم كالم يحت ديصورتش دشوار است،و شا

 .]))مافت يآتش م يبر رو ينيزم بيس يتاولها ادي.كنم يهروقت كه به صورت او نگاه م:((گفت.دميدرباره او شن

دسته گل و  كيخواستم،آزاد بودم كه مثل  ينوآموز،اگر م كي درمقام.برگشتم كه به سوالش پاسخ بدهم سيسالن بسته شد،به طرف رئ ميعظ يدرها يوقت

 يبچه بر رو كي يپا يمثل جا.گذاشتم يكوچك بر او م ياگرشده فقط اثر يحت.فرصت از دستم برود نياما مصمم بودم كه نگذارم ا.نميسروصدا بنش يب

 .آغاز بود كيخاك،درست كم 

دارند به  يحيمحبت كنند و اگر توض سيو سپاسگزار خواهم بود اگر رئ.بار است نيبله،اول.نميب يسومو م يبا است كه كُشت نياول ايآ دنديپرس سيرئ:((گفتم

 .))من بدهند

 ))ست؟ياز رسوم احمقانه تان ن يكي نيا ؟مگرياسمت ندار يرو نهايبهتر است با من حرف بزن از ا.چه خبر است يبدان يخواه ياگر م:((گفت نوبو

 .))من شگون نداشت يبرا))مامه((با ياز اسام كيچيگفت ه بگويه غك نطوريبله،آقا،اما ا((

 .))يده يمهمالت گوش نم نيبه ا گريو د يشو يتو بزرگ م يمامه ها،باالخره روز:((پاسخ داد نوبو

كه تابه حال  يدر حال يركشو نيآدم ا نيكند كه تو متجدد تر يگوش كند فكر م تيبه حرفها يدست بردار،دست بردار نوبو ــ سان،اگر كس:((گفت سيرئ

 .))اعتقاد داشته باشد رياز تو به تقد شيپ يام كه كس دهيند

كه بدانمگرسنه ام سراغ  نيا يكند؟من برا دايبرود كه آن را پ بگويآدم سراغ غ ديخودش را دارد اما در كجا گفته اند كه با ريتقدر يهر بشر:((گفت نوبو

 .))ندارد يبا هم همخوان شهيقشنگ هم يقشنگ و دخترها ياست ـــ گرچه كه شامها ينام قشنگ يوريروم؟به هر حال،سا يآشپز م

را  المياما خ ليقب نياز ا اي))ها ،مامهيانتخاب كرده ا يچه خواهر كوچك تر زشت:((باشد نيمثل ا يزياش چ يفكر افتادم كه ممكن است اظهار نظر بعد به

 :آسوده كرد و گفت

 .))است باترياز تو هم ز يحت ديخوانند مامه ها،معتقدم كه شا يه نام و دخت باهم ماست ك ياز آن موارد يكي نيا((

 .))ستيفرد حاضر در جمع ن نيباتريدوست ندارد پشنود كه ز يزن چيه!نوبوــ سان((

نگاهت  گريبار د كي ،بگذاريوريمرا نگاه كن،سا.دارد يفوق العاده ا يدختر چشمها نيا.يخوب،بهتر است از حاال به آن عادت كن!به خصوص تو،آره((
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 .))كنم

لذا ابتدا .شوم رهيكه پرو باشم،به او خ نيتوانستم بدون ا يطور نم نيهم.داشته باشم نيتوانستم نگاه بر زم ينگاه كند،نم ميخواست به چشمها يتوبو م چون

 ياز قوه  يريجلوگ ييتوانااو بماند اگر  يشتم نگاهم بر چانه كنم،وبعد گذا يم دايپ خي يرا رو ييپا يكه دارم جا نيچشم به اطراف گرداندم،مثل ا ياندك

كه در  ديبه خاطر داشته باش ديبا.بد ساخته شده بود يگل يمجسمه  كينوبو شكل  يكردم،چون چهره  يكار را م نيا ديچشمانم را داشتم،بدون ترد يينايب

 .رميرا بگ نميسنگ ي ندهتوانستم جلو احساسات آزارده يست،نماو افتاده ا يبرا يينداشتم كه چه اتفا ياطالع نيآن هنگام كوچكتر

 .))ستين يحرف رندينظ يب تيكه چشمها نيدر ا:((گفت

بلند بر سر وارد شد،چنان بود كه انگار  اهيس يمعمول با كاله ريغ ييمونويك يبا لباس رسم يبه سرسرا باز شد،ومرد رونياز ب يهنگام در كوچك نيهم در

با جثه  نكيكه ا ودب يريگ يآمد،جلودار چند كشت گاهيجا فيدورد انيراهرو م يبه انتها.آمده است رونيب يدربار امپراطور يها ينقاش از يكياز  ميمستق

 .گذشتن از در مجبور به خم كردن سر شده بودند يبرا مشانيعظ يها

 ))؟يدان يسومو چه م يدختر خانم،از كُشت:((دياز من پرس نوبو

 .))سومو بوده است ريگ يكشت يكند كه زمان يكار م ونيدر گ يمرد.نهنگ هستند،آقا ياندازه  رهايگ يدانم كه كشت يمرا  نيفقط ا:((گفتم

در  نيدر آنجا نشسته بود،و كور يوميژيكرد كه آوا يگريد گاهيجا هيدستش،اشاره به  كينوبو با .))نشسته ،آنجاينيب يم.باشد يوميمنظورت آواژ ديبا((

 .ستياو به ما نگر د،ويبگو يوميبه آواژ يزيزد و خم شد كه چ يباشد،چون لبخند كوچك دهيمرا د نيكور يستيبا.ديخند يم يزيكنارش،از چ

بار  نيسود نداشت،فقط باعث شد چند شيمردك احمق،برا.با شانه بكوبد فشينبود و دوست داشت به حر يسرشناس ريگ يوقت كشت جياو ه:((گفت نوبو

 .))ترقوه اش بشكند

 مين تيرفتند و دست آخر روبه جمع يسكو م يشد به باال يخوانده م كشاني كينام  يوقت.بودند ستادهيوارد سالن شده و در سكو ا رهايگ يتمام كشت ناكنو

 :وارد شونو،نوبو به من گفت بيرق رانيگ يدوباره وارد سالن خارج شدند تا كشت يبعد،وقت.ساختند يا رهيدا

گفتنش به زبان .بخورد،ازنده است نياز بدنش به زم يبه جز پا عضو ايانداخته شود، رونيكه از ان ب يريگ يكشت.فه استمساب نگيوسط طناب ر دانيم((

 ))؟يندازيب رونيقول را از طناب ب يها ريگ ياز كشت يكي يتوان يآسان است،اما چطور م

 .))بپرد رونيرسد كه خودش بكه چنان بت ديام نيرفتم،با ا يگوشت كوب وسط معركه م كيفكر كنم با :((گفتم

 .))باش يجد:((گفت نوبو

آن . ميدانستم چه بگو يكه نم دميچنان خجالت كش. با مردها بود يدر شوخ ميتالش ها نياز اول نياما ا. زده بودم يحرف چندان هوشمندانه ا ميگو ينم

 :به طرفم خم شد و آرام گفت سيوقت رئ

 ".ندارد يسومو شوخ يسان با كشت -توبو "

 ".ندارم، سومو كار و جنگ يكس شوخ چيباره با ه نيمهم است و در ا ميبرا زياز همه چ شيب زيسه چ يدر زندگ":گفت توبو
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 "د؟يكن ينم ييگو ضيضد و نق.است يشوخ كيخودش  نيا كنميمن، فكر م يخدا":ها گفت مامه

 "گذرد؟ يكه در آنجا چه م يديفهم يم ايآ ،يجلسه كار بود كيمثال وسط  اينبرد  كي انياگر در م":به من گفت توبو

 .است يتوانستم بفهمم كه منتظر پاسخ منف ياما از لحنم م ست،ينبودم منظورش چ مطوئن

 ".آه اصال"

 به من گوش اي يكوچك مامه ها بخند يها يبه شوخ اي يتوان يپس م. گذرد يچه م يكه بفهم يتوقع داشته باش يتوان يدرست است، در مورد سومو هم نم"

 ".يچ يعنيكه سومو  يريبگ اديو  يبده

 ".نبودم يبدهد اما من شاگرد خوب اديكرد به من هم  يسالها سع":آهسته به من گفت سيرئ

به  يياما انقدر آقا دياينداشت كه ب اليامروز بعد از ظهر هم خ. ستيمهم ن شيگرفتن تنبل است چون برا اديدر سومو . است يمرد باهوش سيرئ":گفت توبو

 ".برگزار كننده مسابقه باشد بانانياز پشت ديبا وامورايا يكه موسسه لوازم برق رديمرا بپذ شنهاديداد كه پ خرج

از دو  يكي يبود هر كدام برا يهنوز باق گريدو مراسم مخصوص د. رسانده بودند انيمسابقه دهنده مراسم ورود به صحنه را به پا ميهر دو ت اكنون

yokozuna حرف او  بهنداشتم كه  يليدل -. است ونيمامه ها در گ تيگونه كه توبو شرح داد مثل موقع نيا -سومو است  يريگ يم در كشتمقا نيكه باالتر

بود كوتاه قامت  ينفر دوم مرد. كردند يكجا دعوتش نم چيبه ه گريآدم ها وقت صرف كند د نينصف ا يرفتن به مهمان ياما اگر قرار مامه ها برا. شك كنم

تماشاگران با  -. انداخت يريگيماه قيپاشنه مربع قا اديداشت كه مرا به  يصورتش شل نبود بلكه مثل سنگ محكم بود و فك -. داشت يياستثنا يكه صورت

 يدرك مآن وقت  ديشناخت يسومو را م يبود و اگر كشت اماياجينام او م. گوشم بگذارم يكه مجبور شدم دستم را رو دنديهورا كش شيبرا يبلند يچنان صدا

 .كشند يهورا م شيبرا نقدريكه چرا ا ديكرد

 ".ام دهياست كه تاكنون د يريگ يكشت نيبزرگتر":به من گفت نوبو

 وامورايكل لوازم برقس ا استيكازو ر ينوبو توش يياهدا ينقد زهيجا يمبلغ معتنابه يكي. برندگان راخواند زيفهرست جوا ندهياز شروع مسابقه گو شيپ

را  يس، االن كسيرئ ديببخش. است وامورايمال موسسه ا. ستيپول كه مال من ن! احمقها":و گفت ديصورتش را در هم كش دينام خودش را شن ينوبو وقت. بود

 ".اشتباهش را اصالح كند ندهيگو ديفرستم كه بگو يم

 ".است نشيكمتر نيكه ا ونمياشتباه نشده است نوبو، من آن قدر به تو مد"

 .دنديو باهم نوش ختير يداد و در آن ساك سيفنجان به رئ كيو سپس  ".سخاوتمند است سپاسگزارم واقعا سيرئ":گفت نوبو

سكو و سرپا  يوقت صرف نمك رو شتريب اي قهياما برعكس، پنج دق. بالفاصله شروع شود يگذاشت منتظر بودم كه كشت نگياول قدم به ر ريگ يكشت يوقت

غرش رفتند،  مدو پهلوان چند بار خم شدند و به ه. كردند نيدر زم دنĤنيآن سو و باال آوردن پا در هوا و كوبسو و  نينشستن و كش و قوس دادن بدن به ا

 يكه اصال فكر نم يسرانجام هنگام. ديپاش ينمك م گريمشت د كيرفت و  يو م ستاديا ياز آنها م يكيكنند  يكردم كه االن حمله را شروع م ياما تا فكر م

را هول داد و از حالت  يگريد آنهااز  يكيلحظه  كياما در . به لنگ دور كمر هم چنگ انداختند. دنديخود را به هم كوب فيدو حر. دكردم مسابقه شروع ش
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 ".است فيضع كشانيتكن":اما نوبو فقط سر تكان داد وگفت. دنديكش اديتماشاگران دست زدند و فر. ديرس انيتعادل خارج كرد و مسابقه به پا

جالب  شيحرفها شتريكه ب - دادميطرف به نوبو گوش م كيبه قلبم است، چون از  گرميگوشم به ذهن و گوش د كيكردم كه  يه احساس مطول مسابق در

 .كه تمام مدت حواسم پرت باشد شديكرد، و سبب م يبود كه داشت با مامه ها صحبت م سيگوشم به رئ گرياما طرف د. بود

 يرنگ ينارنج يشميتكان گل ابر. نشسته بود نگاهم را گرفت يوميكه آواز ييدرخشان آنجا يبا رنگ ها يزين چگذشت كه تكان خورد شتريب ايساعت  كي

 وموموهات ست،ين نيبعد متوجه شدم كه كور يول. را عوض كرده شيموتوياست كه ك نيابتدا فكر كردم كور. نشست يكه داشت دوزانو م يسر زن يبود رو

 .بود

 يبرا يكردن راه دايپ يحرف نداشت كه برا. برق گرفته باشد تكان خوردم ميبه س ميچنان كه پا...كه اصال در انتظارش نبودم ياو در آنجا وقت دنيد با

فكر  نياما تحمل ا. دادمينم تيبه مسخره شدن جلو مردم اهم فتديب ياتفاق نياگر قرار بود چن. به وقت داشت ازيصدها آدم ن انيو در م نجايمن در ا ريتحق

رفتند به  يكرد كه از سكو باال م ريگ ينوبو شروع به صحبت كردن درباره دو كشت يسوخت كه وقت يچنان م ميگلو. مسخره شوم را نداشتم سيجلو رئكه 

 يبرا ديبا د،يمرا ببخش سيرئ":گفت وبا چشم به طرف هاتومومو اشاره كرد  زيبه مامه ها كه نگاه كردم او ن. توانستم تظاهر به گوش دادن كنم يزحمت م

 ".قصد را دارد نيهم هم يظاهرا سابور. رميبگ ياجازه مرخص قهيچند دق

 .كند و بعد به همراه مامه ها از سالن خارج شدم فيكردم تا نوبو داستانش را تعر صبر

 ".است طانيش ستيسان، او زن ن -مامه ها  يوا":گفتم

آزار دادن تو  يهاتومومو برا نكهيبا در نظر گرفتن ا. فرستاده باشد نجايكرده و به ا دايپهر طور شده هاتومومو را  يستيبا. ساعت قبل رفت كي نيكور"

 ".ييبگو كيبه خودت تبر دياندازد واقعا با يم يخودش را به چه مشقت

 ".همه آدم ندارم نيخب جلو ا...تحمل مسخره كردن او را جلو"

 "گذارد؟ يرا به حال خودت متو  رديكه خنده اش بگ يكن يكه اگر كار يكن ياما فكر نم"

 ".كه ازخودم خجالت بكشم دينكن يكار كنم،يسان خواهش م - مامه ها "

از گوش رس مردم  يوقت. مسقف دورتر از آنجا كشاند ياما مامه ها مرا به راهرو. در آن بود ييكه دستشو ميباال رفت يساختمان ياز پله ها ميگذشت اطيح از

 .بت كردشروع به صح يبه آرام ميدور شد

تواند رفتارش خشن باشد، اما  يتا چه اندازه م ديايخوشش نم ياز كس يكه نوبو وقت دانديخدا م. من هستند ياصل انيسال هاست كه حام سيسان و رئ - نوبو "

هاتومومو قدرت  يكن يفكر م. ديد ياندازه قابل اعتماد نخواه نيتا به ا يوقت آدم چيه. خانه زاد نسبت به اربابش وفادار است تيدرباره دوستانش مثل رع

 شبيسان د - مامه ها :(او گذاشته است ينام را رو نيا. مارمولك است يآقا نديب يكه م يزيكند تنها چ يبه نوبو نگاه م ياخالق ها را دارد؟ وقت نيدرك ا

مهم  ميگوش كن فعال برا. حرف ها نيو از ا.) است دهيلخودش را به شما ما كنميم د؟فكريمن چرا لك برداشته ا يخدا يوا! دميمارمولك د يشما را با آقا

 كه چه ديد ديبه موقع خواه. يكن يسان چه فكر م -كه تو درباره نوبو  ستين
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 ".به كارت ندارد يكار گرياست اما اگر هاتومومو فكر كند از او خوشت آمده د يخوب مرد

 .خواهد كه چه بكنم يكه مامه ها از من ممطوئن نبودم  يحت. به او بدهم يكه چه پاسخ ديرس يفكرم نم به

حاال به خاطر . يكن يم نيكه تو او را تحس ديآ يطور م نيتو بود، به نظر همه ا ايبعد از ظهر مشغول صحبت از سومو  شتريسان ب -نوبو ":حرفش ادامه داد به

 دهياست كه تابحال د ياقاتف نيخنده دارتر نيكند ا يفكر م. يده انش يمجذوب كس نينچنيبگذار او فكر كند كه تابحال ا. ندازديراه ب يشيهاتومومو نما

 ".باشد انيدر جر شتريكه ب يبمان ونيخواهد تو در گ يحتما دلش م. است

 "بكنم كه هاتومومو فكر كند كه مجذوب نوبو شده ام؟ ديسان چه با -اما مامه ها"

 ".نداده ام ميا خوب تعلشود كه تو ر يمعلوم م يرا بده بشيترت ياگر نتوان":داد پاسخ

توانستم وارد صحبتشان بشوم لذا تظاهر كردم كه  ينم. كنار خودش شده بود يمشغول صحبت با مرد گريبار د كينوبو  ميخودمان برگشت گاهيبه جا يوقت

 يدلم م. زديو تنها نوبو نبود كه حرف مكردند  يم يقرار يتماشاگران ب. سكو هستم يشروع مسابقه در رو يبرا رهايگ يآماده شدن كشت يواقعا محو تماشا

 نيتوانستم ا يوقت نم چيالبته، ه يول...محبت كرد يرا در چند سال قبل به خاطر دارد كه به دختر بچه ا يروز ايكنم و از او بپرسم كه آ سيخواست رو به رئ

 .كردم يق مخودم فاجعه خل ينگاه هاتومومو برا ريكردم ز ياگر به او توجه م ،يوانگه. ميرا بگو

 ".ينيب يرا م يپهلوان واقع كيآن وقت  ديايكه ب اماياجيبوده اند، م كنواختيها تا حاال  يكشت":نگذشته نوبو رو به من كرد و گفت ياندك

 نيو هم. وق العاده بودام ف دهيكه تا حاال د ييها يتمام كشت":گفتم. خودم را به او نشان بدهم تياز مجذوب يبه دستم آمده است كه كم ينظرم آمد فرصت به

 ".ميا دهينبرد را ند نيشود كه هنوز بهتر يجالب بود، باورم نم ميواقعا برا. كل بامحبتشان به من گفت استيكه ر ييزهايطور چ

 ".گذارد يهم قدم در آن م اماياجيبروند كه م ييسكو يندارند به رو اقتيل رهايگ يكشت نيكدام از ا چيمهمل نگو، ه":گفت نوبو

 .كه به من نگاه كند ديرس يبود و به نظر نم يوميمشغول صحبت با آواژ. دميد يدور م گاهينوبو هاتومومو را در جا يشانه  يباال از

و اگر صورت "باشد؟ ريگ يكشت نيتواند بهتر يم اماياجيمثل م يكوتاه قد ريگ يچطور كشت يبه نظر برسد، ول يممكن است سوال احمقانه ا دانميم":گفتم

احساس  ،يبتذلم نيبه ا يزيبا تظاهر به مجذوب بودن در چ. مجذوب خود نكرده است نيچن نيمرا ا يمسئله ا چيكه تابحال ه ديكرد يفكر م ديديد يمرا م

كه خوشحالم . ميزن يحرف م يگريد زياسرار دل از چ نيكه به جز سرسپرده تر شديكرد متوجه نم يم مانيتماشا ياما اگر كس. كردم يمسخره بودن م

 .در آن لحظه گوشه نگاهم به هاتومومو افتاد كه سر به جانب ما برگردانده بود ميبگو

چند . نازد يم يليخ كلشياما او به ه. درشت تر هستند يلياز او خ گرانيچون د رسديخاطر كوتاه اندام به نظر م نيتنها به ا اماياجيم":گفت يداشت م نوبو

آن وقت خودش  بكوبد،روزنامه نوشتند، اما چنان به او برخورد كه از دوستش خواست چماق را بردارد و به سرش  قد و وزنش را در حيسال قبل اندازه صح

 ".اشتباه كرده اند ديبست و سراغ روزنامه رفت كه بگو ينيزم بيآب و س ميرا به رژ

هم گذاشته و در انتظار ضربه چماق،  يرو يبا چشم ها اماياجيصور ماما واقعا ت. منظورم به خاطر هاتومومو است - دميخند يگفت م ينظرم به هرچه نوبو م به

 دنيهم شروع به خند نوبورها كردم، بعد از من  داديصحنه را در ذهن نگه داشتم و جلو خنده را تا آنجا كه جسارتم اجازه م. بود يخودش مسئله خنده دار
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 .به دست زدن افتاده است ياز فرط خوشحال دميد جلوه كرده باشد چون يگرم يبه چشم هاتومومو دوست يستيبا. كرد

 دهيرا ناد شيكرد خشونت صدا يدهان كه به حرف زدن باز م. است سيو رئ ستينوبو ن نينگذشته با خودم فكر كردم كه به خودم تظاهر كنم كه ا يزيچ

 نيا كنممجسم . نميرنگ و محل جراحت را نب رييكنم و تغ نگاه شيتوانم به لب ها يكه م دميد جيبه تدر. كردم يگرفتم و در عوض محبت را مجسم م يم

بار خودم را متقاعد ساختم كه در سالن  كي يكنم كه حت يفكر م. از احساسش نسبت به من است يانيب شيدر صدا يهر تفاوت جزئ. است سيلب رئ

مثل . بودم نداشتهلذت بخش  نيچن ياحساس چگاهيآورم تا آنگاه ه يم اديتا آنجا كه به . زانو زده ام سيخلوت در كنار رئ يبلكه در اتاق ستم،ين شگاهينما

نگاه كه به دور و . معلق مانده ام تيكردم كه در آرامش ابد يخود معلق مانده است احساس م يدر جا نياز افتادن به زم شيكه به هوا پرتاب شده و پ يتوپ

 ياما در مورد. ندارد يانيحالتم پا نيا ردمك يفكر م. كردم يرا استشمام م يو عطر نان برنج دميد يسقف را م ميعظ يرهايانداختم تنها شكوه ت يبر سالن م

 :آورم، و نوبو پاسخ داد يآن را به خاطر نم ياظهار نظر كردم كه حت

 "!احمقانه كند نيچن يكه فكر ديآ ياحمق برم كياز  ؟تنهاييگو يم ياز چه دار"

اما  ميفاصله داشت يليالبته با هاتومومو خ. كرد ينوبو داشت به چشمم نگاه م. ديخندم محو شد انار كه نخ آن برلب رمياز آن كه بتوانم جلوش را بگ شيپ

كنند كه نشان  ينمآنها فكر  ايجمع شود آ يكارآموز اي شايفكر كردم كه اگر جلو مردم اشك در چشم گ نيو بعدا به ا. مطوئن بودم كه نگاهش به ماست

با من حرف  ياست كه با درشت سيرئ نيمجسم كنم كه ا دميتوانستم پاسخ گفته خشنش را با پوزش بدهم، اما در عوض كوش يم! است ياز دلباختگ يشتريب

 .ختمبچگانه از خودم پردا يشينما يانداختم و به اجرا نييبه ارزش افتاد، سرم را پا مينگذشته لب ها يو لحظه ا. زده است

 "است؟ ؟درستيحت شدنارا":كه نوبو گفت دميزده د شگفت

مطمئنم كه قصد داشت ".يهست يتو دختر جذاب":نوبو به نگاه كردن به من ادامه دا و بعد گفت. نبود يكار دشوار ميافتادن برا نيف نيها به ف گريباز چون

 .به غرش افتاد تيبه داخل سالن جمع اماياجياما با ورود م دياز آن بگو شيب

 نيسومو پا بر زم يها ريگ يبنابر رسم كشت اي دند،يو نمك به صحنه پاش دنديچرخ نگيدراز دور ر يهو نام داشت، مدت يكه سا گريد ريگ يو كشت اماياجيم

 ياندك اماياجيكه م ديرس يدائما به نظر م. افتادم كه در حال گردشند يم ييتخته سنگها اديدوختند به  يشدند و چشم به هم م يهربار كه خم م. دنديكوب

 ياز عهده كس يحت ديرس يخواهد افتاد، به نظرم نم نيحتما از عقب به زم نوايب ياماياجيم. هو، كه بلندتر و درشت تربود، به جلو خم شده است ياز سا شتريب

و با نجوا به من نوب. نديدر صدد حملهبرآ نكهيا نحالت را گرفتند بدو نينه بار ا ايهشت . بكشاند نيزم يرو نگيغول آسا را در آن ر يهو يكه سا ديايبر ب

 :گفت

 ".نيرا بب شيچشم ها. استفاده كند يكوم يخواهد از فن هاتاك يم! يكوم يهاتاك"

اش  دهيگونه ناد نيكه ا امديهو خوشش م يفكر كنم سا. كرد يهو نگاه نم يبه سا اماياجينكته شدم كه م نينوبو گوش دادم، اما تنها متوجه ا شنهاديپ به

 .رفت يغرش م فشيبه حر نيشمگخ يوانيچون مثل ح رند،يبگ

كرد كه انگار اصال او  يرفتار م يجور اماياجياما م. ديدرخش يم يكوه شده بود، و صورتش از فرط خشم از سرخ كيچنان بزرگ بود كه سرش مثل  غبغبش
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 .نديب يرا نم

 ".كشد يطول نم گريد":با زمزمه گفت نوبو

 .هو حمله را شروع كرد يهم شدند سا ريواقع دور بعد كه هر دو با مشت گره خورده درگ در

هو  ياما در عوض از فشار حمله سا. اندازد يهو م يسا يخود را رو كلياالن و با تمام ه نيهم ديكرد يخم شده بود فكر م اماياجيآن گونه كه م يتماشا با

هو  يسا نيسنگ كليه. هو زد يا لبه دست به پشت گردن ساو ب ديگردان به دور خود چرخ يلحظه مثل درها كيبعد در . ستديبا شياستفاده كرد كه سرجا

 رتيسپس در برابر نگاه ح. طناب افتاد يهو رو ياو را هول داد و سا گريد يبا فشار حركت اماياجيم. از پله افتاده است يچنان به جلو پرت شد انگار كه كس

 انيبه پا زيو فرار كنند اما همه چ زنديبرخمردم خواستند از جا . افتاد نيزم يرو اول تماشاگران فيرد يپا يزده ام چون كوه از لبه سكو غلت خورد و جلو

 .هو به او خورده بود يچون فقط شانه سا ستاد،ينفس نفس زنان از جا بلند شد و ا يبود، بعد مرد دهيرس

آن روز را  يبازنده ها ميتعظ نيه باشد چون مختصر تركرد ياز شكست در برابر او احساس شرمندگ ديبا يهو م يسا. ديهم به طول نكش هيثان كي مسابقه

 .كردند سالن را ترك كرد يم اهويهنوز هم ه تيكه جمع يداد و در حال ليتحو

 ".است يكوم يفن هاتاك نياسم ا":به من گفت نوبو

 "محشر نبود؟":ها مبهوت گفت مامه

 "محشر نبود؟ زشيچه چ":ديپرس سيرئ

 ".كار را بكند نيا يبودم كس دهيند تا حاال! كرد اماياجيكه م يكار"

 ".كنند يكار را م نيا شهيهم رهايگ يكشت. يبود دهيبله ند"

 "...خب، ومن از او الهام گرفتم":ها گفت مامه

*** 

هاتومومو خبر  گرفتم، يفوق العاده ا دهيسومو ا ريگ ياز آن كشت":من كرد و گفت يزده رو سو جانيمامه ها ه كشا،يدر ر ونيسر راه بازگشت به گ بعد

 ".شده است ريد گريكه د يكند مگر وقت يو آن را كشف نم. ندارد، اما امروز او هم از تعادل خارج شد

 ".دييسان، لطفا به من بگو -مامه ها  د؟آهيدار يشما نقشه ا"

به او  زيهمه چ. يبه خودت عالقه مند نگه دارسان را نسبت  -فقط مواظب باش كه نوبو . ميگو يبه مستخدمه ام هم نم يمن حت م؟يبگو يكن يفكر م":گفت

 ".گريمرد د كيطور به  نيدارد و هم يبستگ

 "كدام مرد؟"

حاال به تو . يديسان را د -خوب شد كه امروز نوبو . گفته ام ميبگو دياز آنچه كه با شيبه نظرم ب. ميزن يحرفش را نم گريد. يا دهيكه تا حاال ند يمرد"

 ".ده ات استدهد كه نجات دهن ينشان م
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 .گريباشد و نه كس د سيخواست رئ يداشته باشم، دلم م ياگر قرار بود نجات دهنده ا. حرف خوشحال نشدم نيا دنياقرار كنم كه از شن ديبا

 هجدهم فصل

 يشتريكه اطالعات ب ديام نيا به. كنم دايكردم كه توانستم پ يكهنه ا يدانستم از همان شب شروع به خواندن تمام روزنامه ها يرا م سيرئ تيكه هو نكيا

. عقلم را از دست داده ام ييبه من انداخت كه گو يروزنامه ها در اتاقم جمع شد كه خاله نگاه نياز ا يهفته نگذشته چنان دسته ا كي. از او بدست آورم

 يخواستم بدانم به من نم يرا كه م ييها زيچ كي چيد، و هنبودن يمهم يزهايكدام چ چياما ه. كردم كه از او نام برده بودند دايپ يآنها چند مقاله ا يالبال

 يدسته روزنامه كهنه بسته بند كيبه  يسرانجام روز ات. داشت ادامه دادم رونيب هايكه سر از آشغالدان يبه هر روزنامه ا دنيبه سر كش نيبا وجود ا. دادند

درباره موسسه لوازم  يدو سال قبل قرار داشت كه بر حسب اتفاق مقاله ا خيخبار تارروزنامه ا كيته آن . افتاده بود يخانه ا يشده برخوردم كه پشت چا

 .در آن چاپ شده بود وامورايا يبرق

اتفاق در  نيچون ا. كنميم رتيكنم ح يهم كه به آن فكر م نكيا يحت. جشن گرفته بود 1931 ليسالگرد تولدش را در آور نيستميموسسه ب نيا ظاهرا

. نميتوانستم چهره او را در آن بب يافتاد م يكه م يبودم، آن موقع نگاهم به هر روزنامه ژاپن دهيد راكاوايرا كنار رودخانه ش سيبود كه رئافتاده  يهمان ماه

 انيرا از ممقاالت  نيا شتريب. ابميموسسه دست  نيا سيدرباره سالگرد تاس يشتريدر دست داشتم توانستم به مرور مقاالت ب يخيتار قيتحق ياكنون كه برا

 .بودند ختهيركرد دور  يم يدر كوچه مقابل ما زندگ ييايكه در اوك يكردم كه بعد از مرگ مادربزرگ دايپ ييآت و آشغال ها

 از چهل سال شيب يكم دميبار د نياول يكه او را برا ياش زمان يخاكستر يبه رغم موها داديبود، كه نشان م 1890متولد سال  سيكه رئ دميفهم نگونهيا

وامورا گرچه طبق نوشته يا يموسسه لوازم برق. اما كامال در اشتباه بودم. نام و نشان است يموسسه ب كي سيبود كه او احتماال رئ نيآن روز برداشتم ا. داشت

شناخته شده  اريشهورشان بسو نوبو به خاطرشراكت م سينبود، اما رئ -در غرب ژاپن  بشيرق نيبزرگتر - اوزاكا  يموسسه لوازم برق يتمام مقاالت به بزرگ

 .نوآور تر و خوش نام تر بود وامورايموسسه ا ل،يبه هر دل. موسسات بزرگتر بودند يتر از روسا

برق دستگاه  يكش ميكه س رديگ يرا بر عهده م يكاركنان استير يبه زود. شود يدر اوزاكا استخدام م يموسسه لوازم برق كيدر  يدر هفده سالگ سيرئ

 سيو شب ها رئ ابدي يبه خانه ها و ادارات توسعه م ييبرق روشنا ميس دنيكش يزمان است كه تقاضا نيدر ا. داده اند يمنطقه را انجام م يهاكارخانه  يها

، 1912ر د يسالگ 22در  سيرئ نيشود، بنابرا يكارخانه حاضر به ساخت آن نم ريبه هر حال مد. دارد ديدو كل ديكل كي يكند كه به جا يرا م يزيپر يطراح

 .كند يبعد از ازدواج قصد به راه انداختن كارخانه خود را م ياندك

 يدر اوزاكا م ،يارتش اديساختمان نوبن كيبرق  يكش ميروبس برنده قرارداد س اديموسسه نوبن 1914گذرد، اما در سال  ينم يامور تا چند سال به آسان اداره

 يروبرو م يدشوار بااو  يرا برا يگريد يكردن كار در جا دايچون جراحات وارده در جنگا امكان پ زمان نوبو هنوز در خدمت ارتش است و نيدر ا. شود

 يسال بعد، وقت. شوند يباهم دوست م يبه زود سياو و رئ. شود يبه او سپرده م وامورايا اديانجام شده توسط موسسه نوبن يبه كارها يسركش فهيسازد وظ

 .رديپذ ينوبو م دهديم يهمكار شنهاديبه او پ سيرئ

 كيفقط  بايمقاالت تقر نيدر تمام ا. هم ساخته شده اند يبردم كه واقعا چقدر برا يم يپ نيبه ا شتريخواندم ب يدو باهم م نيدرباره شراكت ا شتريب هرچه
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 نيكرد و اول يم روشندو چراغ را  ديكلرا در داشت كه با دو  يزيپر يسه تكه، كه نمونه گچ يپشم كيبا كت و شلوار ش سيرئ. عكس از آنها چاپ شده بود

دهانش . با آن چه بكند دانديقالب را به او داده است وهنوز نم نيا ياالن كس نيبود كه انگار هم يحالتش در عكس به گونه ا. محصول كارخانه شان بود

نوبو كامال متفاوت با او در . را پرت كند زيخواهد پر يم ييگوداشت  نيبه دورب زيدآميو تهد رهيخ يو نگاه. داديباز مانده بود و دندانش را نشان م ياندك

كت و شلوار روز راه راه به . بود ختهيدست مشت كرده اش را به پهلو آو كيو  ن،يسر و گردن كوتاه تر از او با توجه كامل به دورب كي. بود ستادهيكنارش ا

شدن زودهنگام  يبه خاطر خاكستر ديشا - سيرئ. ديرس يبه نظر خواب آلود م شيهاچشم . داديرا نشان نم يحالت چيتن داشت و صورت ترساننده اش ه

 سيتوسعه و اداره موسسه با رئ تيگفت مسئول يمقاله م. گرچه نوبو تنها دو سال از او كوچكتر بود. پدر نوبو باشد يتوانست جا يم - مو و تفاوت درقامت 

 سياش را انجام داده بود كه رئ فهياما ظاهرا چنان خوب وظ. داشت ييدلربا تينه مسئول وه خود دلربا بود او ن. آن را بر عهده دارد رتياست و نوبو تنها مد

 1920سال  لينوبو بود كه در اوا نيا. بحران را پشت سر بگذارد نيتوانست چند يبه دفعات در انظار گفته بود كه موسسه بدون مهارت نوبو هرگز نم

كه قادر به  ونميآن قدر به نوبو مد":شد يبه كرات نقل قول م سياز رئ. نجات داده بود يسه جلب كرده و آن را از نابودگذار را به موس هيسرما يگروه

 ".ستميجبران ن

 كه مستخدمه يفاخر يموئوهايك دنيهنگام به پوش نيتا ا. كردم كه فردا بعد از ظهر به منزل مامه ها بروم افتيدر يادداشتي يروز گذشت و روز نيچند

كه نقش  زيپائ درنگ قرمز و زر ميضخ شميابر يموئويوارد خانه او شدم و خواستم ك يوقت نبارياما ا. گذاشت عادت كرده بودم يم ميمامه ها دست دست برا

مامه ها . دمياز جا پربه اندازه دوانگشت در پشت آن  يسوراخ دنيرا بر خود داشت به تن كنم، از د ييطال يبا علفها يدر مزرعه ا يشده ا ختهير يبرگ ها

 .اما لباس را برداشتم و رفتم كه با مستخدمه اش صحبت كنم. هنوز به خانه برنگشته بود

 ".پاره شده مونويك...يسان چه اتفاق بد - ساتومو ":گفتم

 ".قرض گرفت ابانينه خ يايخانم امروز آن را از اوك. رفو شود ديپاره نشده دخترخانم، فقط با"

 "...به هم زده ام ممكن است فكر كند مونويبردن ك نيكه من در از ب يكه سوراخ است، و با شهرت نستهدايحتما نم":گفتم

 ".هم درست در همانجا سوراخ است رشيلباس ز قتيسوراخ است، در حق مونويك نيكه ا دانديآه خودش م":ديحرفم پر انيم يتاتوم

 .ديگو يدرست م يتاتسوم دميبردم و به همان نقطه در پشت رانم دست زدم د دستم را به عقب يوقت. كرم رنگ را بر تن داشتم ريز لباس

 ".ديرا بپوش نيخواهد شما ا ياما خانم واضح گفت كه م. كارآموز به آن گرفت يشايگ كيناخن  يپارسال اتفاق":گفت يتاتسوم

بكشد، سراغش رفتم تا در  شيبه سر و رو يخانه آمد و خواست دست سرانجام مامه ها شتابزده به يوقت. گوش كردم يخواند اما به حرف تاتسوم يعقل نم با

 .باره از او پرس و جو كنم نيا

تا  گريآن مرد د. يدينوبو را چند هفته قبل د. داشته باشند يات نقش مهم ندهيام قرار است دو مرد در آ دهيكش تيكه برا ييبه تو گفتم طبق نقشه ":گفت

توانم  يزحمت م به. به من دادند يخوب دهيسومو ا يرهايگ يكشت. يسوراخ شده به مالقات او بر يمونويك نيبا كمك ا دياما با. حاال از شهر خارج بود

توانست كلمات  يچند روز قبل به من چه گفت؟ نم يدانيم. دهدينشان م يهاتومومو چه عكس العمل يگرد ياز مرگ زنده بر م يكه وقت نميصبركنم تا بب
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نسبت  نديآن كه بب يبرساند فقط برا نجاكه بتواند خودش را به آ ديارز يگفت به زحمتش م. كند دايبرده ام پ شگاهيتو را به نما نكهيز اتشكر ا يالزم را برا

در واقع . دبه كارت ندار يكار ندازديب يبزند و نگاه يسر يكنيم ييراياز نوبو پذ ييوقت ها نكهيمطوئنم هاتومومو به جز ا. يدار يمارمولك چه نظر يبه آقا

 ".ينيب يكه امروز م يحرف بزن ياز مرد هكلم كي ديگرچه كه نبا -بهتر است  يكن فيتعر شتريهر چه از نوبو ب يبا او هست يوقت

 ييشايبا گ يميرابطه صم يحاضر به برقرار يمرد چيه ديدانيچون م. خودم را خوشحال نشان دهم دميگرچه كوش. حالم بد شد گريبار د كيآن  دنيشن از

 يتازگ هكه ب داديم يرا دلدار ييشايدادم كه داشت گ يگوش م يزن جوان يدر حمام به حرف ها يچند ماه قبل روز. محبوب دوستش بوده يكه زمان ستين

به فكرم  كردم هرگز ياو را كه تماشا م. پرورانده است ياو را در سر م يايرو شهيخواهد شد كه زن هم يكار مرد كيشر دشيجد يمطلع شده بود دانا

 .رميقرار بگ يتيموقع نيخودم در چن يكرد كه روز يخطور نم

 "من شود؟ يدانا يسان روز -هم جزء نقشه شماست كه نوبو  نيا ايخانم اجازه دارم سوال كنم؟آ":گفتم

را در جا  يتوانست قطار يبا قدرت آن م نمكيفكر م ينشانم داد كه به راست نهيدر آ يشدن با نگاه رهيو با خ شيآوردن برس آرا نييها پاسخم را با پا مامه

 "باشد؟ تياو دانا يكش يخجالت م ييبگو يخواه يم. است يسان مرد خوب -نوبو ":ديپرس. متوقف كند

 "...فقط فكر كردم. نبود نينه خانم منظورم ا"

به  ييشايكه در گ ياوريشانس ب يليخ ديبا. يم نداره يشهرت چيو ه ياول، تو چهارده سال دار. ميبه تو بگو ديرا با زيصورت دو چ نيدر ا ارخبيبس"

دلش را ببرد كه  چنانآشنا نشده كه بتواند  ييشايگ چيسان تا بحال با ه-دوم، نوبو . دانا شدن بدهد شنهاديمثل نوبو بخواهد به تو پ يكه مرد يبرس يتيموقع

 ".يببالبه خودت  يليخ ديبا يهست نياگر تو اول. ردياو را به عنوان معشوقه بپذ

شانس  يليخ ديبا دميرس يم ييبعد به جا يتازه اگر در سال ها. مامه ها كامال حق داشت. سوخت كه نگار آتش گرفته ام يخجالت چنان م ياز سرخ صورتم

. ممكن بود ريغ درچق سيرئ به دنيمن قرار داشت رس ياندازه در ورا نيبه نوبو تا به ا ياگر دسترس. مثل نوبو را جلب كنم يآوردم كه بتوانم نظر مرد يم

 يمامه ها احساس م ياما اكنون، بعد از حرف ها. داديم هيداشت به من هد يكردم كه زنگ يفكر م يسومو به احتماالت شيدوباره او در نما افتنياز هنگام 

 .زنم ياز غم دست و پا م يانوسيكردم دارم در اق

*** 

كه استقاللش را بدست  يتا زمان. كرد يم يبرد كه خود تا شش سال قبل در آنجا زندگ ابانيخ يدر انتها ييايمامه ها مرا به اوك. دميشتاب لباسم را پوش با

 .و سرش را تكان داد ديبه لبش كش يسيل. باز كرد مانيسالخورده در را به رو يمستخدمه ا. آورده بود

 ".است ميسه و ن بايكه االن تقر ديدانيم. روديدكتر امروز ساعت چهار به خانه م. ميزنگ زده ا مارستانيبه ب":گفت

 ".كند يسان مطوئنم كه به خاطر من صبر م -كازوكو  م،يزن ياول زنگ م ميبرو مارستانيبه ب نكهيقبل از ا":ها پاسخ داد مامه

 ".شود يبفتد بد م يزيبه خونر نواياگر دختر ب دوارميام"

 "فتد؟يب يزيبه خونر يمگر قرار است كس":و گفتم دميحرف ترس نيا از
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نه تنها من و  ريكوچك به وسعت دو تكه حص ييدر فضا. كرد تمانيدر طبقه دوم هدا يكوچك شلوغ يو به سرسرا ديكش يكرد و آه يتنها نگاه مستخدمه

. ميسته بود، جا گرفته بودبند آهار زده ب شيكه پ كيآشپز قد بلند و بار كيو  گريسه زن د نطوريكرده بود و هم مانيكه همراه يمامه ها، بلكه مستخدمه ا

 يرا با آن تكه م يمشغول بود كه معموال ماه ييكردن چاقو زيشانه انداخته بود و به ت يرو يبه جز آشپز كه حوله ا. چشم نگاه به من داشتند ريهمه از ز

 .من هستم فتديب يزيبه خونر دياكه ب يار كساز قر دميچون د. و فروشش را دارد ميهستم كه خواربارفروش قصد تقس يتن ماه ياحساس كردم قالب. كنند

 "...سان - مامه ها ":گفتم

 ".ييبگو يخواهيچه م دانميم ،يگوش كن سابور"

 .ميخواهم بگو يدانستم چه م يبود چون هنوز خودم نم جالب

 "؟يمو به مو گوش كن ميكه هرچه بگو يخواهر بزرگتر تو بشوم قول نداد نكهياز ا شيپ"

 "..آوردن جگرم هم قول رونيب يراكه ب دانستمياگر م"

 ".اورديب رونيندارد جگرت را ب اليخ يكس":برد اما موفق نشد گفت يبهتر كردن حال من به كار م يكه برا يبا لحن آشپز

كه دكتر  ميببر يمارستانيتو را به ب ميتوان يخراش كوچك، آن وقت م كيفقط  م،يخراش كوچك بده كيبه پوستت  ميخواه يم يسابور":ها گفت مامه

 ".كه حرفش را با تو زدم؟او دكتر است يمرد ديآ يم ادتي. كنديآنجا كار م يبخصوص

 "كند؟يتوانم تظاهر كنم كه دلم درد م ينم"

 .مامه ها يحت. دنديچون خند. گرفتند ياما ظاهرا همه آن را به شوخ. بودم يرا كه گفتم در حرفم كامال جد نيا

 ".كه دكتر حاضر شود به تو نگاه كند يبهانه ا. يكوچك داشته باش يخراش ميخواه يفقط م. ميخودت هست يما فقط به فكر خوب يسابور":ها گفت مامه

به خاطر  نكهيبجز ا. صورتم كمك كند شيخواهد در آرا يكه م ييشد گو كيرساند و چنان خونسرد نزد انيكردن چاقو را به پا زيبعد آشپز ت يا لحظه

نمانده بود كه از ترس غش كنم،  يزيچ. ام را عقب زد قهيباز كرده بود،  مانيكه در را به رو يريدر دست داشت، كازوكو مستخدمه پ زين ييخدا چاقو يرضا

 .اما خوشبختانه مامه ها جلوش را گرفت

 ".ميده يم شيخراش را به پا":گفت

 ".كننده تر است كيگردن تحر. ندارد دهيبه پا فا":گفت كازوكو

 ".را به كازوكو نشان بده مونويلطفا برگرد و سوراخ پشت ك يوريسا":به من گفت ها مامه

 "م؟يدار يحيچه توض شيمونويسوراخ پشت ك يگردنش باشد برا يسان، اگر سوراخ رو - كازوكو  نميبب دييبگو":به حرفش ادامه داد دميچرخ يوقت

 ".خراش برداشته پاره شده و گردنش شيمونويبه هم دارند؟ ك يچه ربط":گفت كازوكو

 ".تا ببرم دييسان بگو -مامه ها . ببرم ديكجا را با دييبه من بگو. كند يم يكازوكو چرا پرحرف دانميمن نم":گفت آشپز

 .شدم اما نشدم يخوشحال م ديحرف با نيا دنياز شن البته
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 .فرو برد و پشت رانم عالمت گذاشت مونويرفت و در سوراخ كبعد آن را گ. لب فرستاد هيسا ياز دختر مستخدمه ها را به دنبال چوب رنگ يكيها  مامه

 ".ينقطه بده نيدرست در ا ديخراش را با":وقت به آشپز گفت آن

 يم يعصبان يندازيكارمان را عقب ب نياز ا شياگر ب.بخواب و حرف نزن يوريسا":مامه ها گفت م،يبگو يزياز آن كه بتوانم چ شيباز كردم، اما پ دهان

 ".شوم

هم گذاشتم و مامه ها  يرا رو ميو چشم ها دميدراز كش يكف چوب يرو يمالفه ا يلذا رو. نداشتم يگريالبته چاره د. گفتم بله چشم دروغ گفته بودم يم اگر

 .دامنم را باال زد

 ".شروع كن يخراش سطح كيفعال با . يآن را در دو مرحله انجام ده يتوان يتر باشد م قيعم يدگيباشد اگر الزم شد بر ادتي":آشپز گفت به

را احساس  يبه هر حال، فشار. آمد رونيهم از دهانم ب يكوچك غيج كنمياما فكر م ستم،يگرچه مطمئن ن. چاقو كه به دستم خورد لبم را گاز گرفتم نوك

 ".فتادهيبه پوستش هم خراش ن يحت ينه آن قدر سطح":كردم و بعد مامه ها گفت

 ".رديگ يدكتر خنده اش م...مثل دو تا لب. يديرست وسط عالمت خط كشد. شكل لب شد":به آشپز گفت كازوكو

بعد، دوباره فشار نوك چاقو را احساس  يلحظه ا. عالمت كجا قرار دارد رنگ را پاك كرد دانديداد كه م نانيآشپز به او اطم نكهيكرد و بعد از ا دييها تا مامه

 .كردم

 ديتوان يم نيبنابرا. و بعد از زخم شده لبم غش كردم دميكه آقا تاناكارا را د يآن روز دياوريب اديبه  ديشا. نبوده ام يوقت آدم شجاع چيخون ه دنيد در

 يوقت. كردم يم يحساسكه مامه ها در دست نگه داشته بود، چه ا ختير يم يحوله ا يرو ميافتاد كه از پا يخون يبرگشتم و چشمم به جو يوقت ديحدس بزن

بر آن سوار بودم چه  يوقت ايكمكم كرد،  شكايدر سوار شدن به ر يچه كس -آورم بعد چه شد  ينم اديبه  گريز حال رفتم كه دا يبه گونه ا دميآن را د

 .اورديسو و آن سو برد تا حالم را جا ب نيو مامه ها سرم را به ا ميديرس مارستانيب يكيكه به نزد يتا هنگام. گذشت

توانند  يها هستند كه م شايگ نيچون ا ياثر خوب بگذار شاهايگ يرو ديبا يكه در دوران كارآموز يا دهيشن يليمطمئنم كه خ. حاال خوب به من گوش كن"

كاربرد ندارد،  وروش در مورد ت نيا! را فراموش كن نهايخب همه ا. ستيچندان مهم ن انيم نيو نقش مردها در ا. به تو كمك كنند تيكار ندهيدر ساختارآ

 "م؟يگويچه م يشنو يم. يبگذار شيرو ياثر خوب ديبا. ينياز آنها را بب يكيكه  يرويم يدارد و حاال دار يات به دو مرد بستگ ندهيآ همان طور كه قبال گفتم

 "بله خانم كلمه به كلمه":لب گفتم ريز

چه  يدينفهم يحت يچون از حال رفت. يتاداف زيت زيچ يرو يبرو ييدستشو مونويبا ك يخواست: پاسخ بده ديبر تيپرسند كه چطور شد كه پا ياز تو م يوقت"

كه ضعف كرده  ديايكن كه به نظر ب يكار ميشو يداخل م يوقت. فقط مواظب باش رفتارت مثل بچه ها باشد. خواهد بساز يرا هر طور دلت م اتيجزئ. بود

 ".يكن يچه م نميحاال نشان بده بب. يا

 .امديبود اما مامه ها خوشش ن نيام هم هم يكه احساس واقع كنميگمان م. سرم را عقب بردم و نگاهم را رو به باال انداختم خب

 "...نطوريا...نگاه كن. يمن كه نگفتم رفتارت چنان باشد كه مرده ا"
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 به كجا نگاه داندينم يكه حت نيمثل ا. به خود گرفت جيمنگ و گ يظاهر

كه با  يرا از لحظه ا شيشد نما ياز آن وا داشت تا عاقبت راض ديرها و بارها به تقلشود مرا با يم هوشيو دستش را چنان به گونه اش برد انگار دارد ب كند

 برسمبه نظر  بايكرد كه ز يطرف و آن طرف لباسم رادرست م نيشدم آغاز كردم مامه ها در كنارم بود ا مارستانيداخل ب كشاگشيكمك ر

 يدراز به اتاق يما را از راهرو يمامه ها گفت كه او درانتظارمان است و سرانجام پرستار .ميرا گرفت مارستانيب ريو سراغ مد ميداخل شد يدر گردان چوب از

را كه به دور  يها حوله ا هدر حال انتظار مام. پنجره افتاده بود  يساده بود كهخ رو يكاغذ يو كركره ا يچوب زيم كيشب روشن برد كه اسبابش تنها  مهين

 .غال انداختبسته بود باز كرد و در سطل آش ميپا

 .يتر به نظر برس فيبكن ضع يدراز بكش و سع نديتر بب فيهر چه ممكن است دكتر تو را معصوم تر و ضع ميخواهيم يوريباشد سا ادتي: زمزمه گفت با

ر خرچنگ نبود اما اگر او را او دكت يالبته نام واقع. بعد با باز شدن در دكتر خرچنگ وارد شد  ينداشتم لحظه ا يمشكل چيه شيقسمت از نما نيا ياجرا در

توانست  ينم اشتخرچنگ مطاله د يداده اگر رو رونيب يقوز كرد و بازوان يكرد چون با شانه ها ينام بر ذهن شما خطور م نيمطمئنم كه ا ديديد يم

خوشحال به  يليمامه ها خ دنيداشت و از د ليبداد س يرا جلو م شيمثل حركت خرچنگ شانه ها زيوقت راه رفتن ن يحت. از او ارائه دهد  نيبهتر از ا يديتقل

 .داد ياز تعجب در چشم نشان م ياز آن كه لبخند نشان دهد با حالت شتريگرچه ب ديرس ينظر م

تا داد  يدوباره به در م يچرخاند كه زببانه اش صداندهد و بعد فشار يرا م رهيبست اول دستگ يبود در را كه م يمنضبط و مقررات يخرچنگ مرد دكتر

 فتديب بشياگر دقت نكند ممكن است از ج ييدرش را باز كرد گو اطيآورد و بااحت يم رونيكتش ب بياز ج يمطمئن شود كه بسته شده است آن گاه جعبه ا

. 

 .بود  گرشيد نكيع كيداخل جعبه فقط  اما

 يسرانجام به من نگاه كرد وتكان كوچك ديكتش دست كش يبرگرداند و رو بشيض كرد جعبه را به ج.كه بر چشم داشت عو كيرا با آن  نكيع نيا يوقت

 :به سرش داد و آن وقت مامه ها گفت

بادر نظر گرفتن احتمال زخم و چرك !  دهيبر شيداشت و اكنون بد آورده و پا شيدر پ يدرخشان ي ندهيچه آ يوريدكتر سا ميكه مزاحمتان شده ا ديببخش

 .ديآن را پانسمان كن ديتوان يكه م ديهست يا كسراستش فكر كردم شما تنه زهايچ هيكردن و بق

 . اندازميبه آن ب يبد نباشد نگاه ديطور است شا نيهم: خرچنگ گفت دكتر

 .پشت رانش است دينيرود چطور است كه برگردد و شما خودتان زخم را بب يافتد از حالم يتا چشمش به خون م يوريدكتر متأسفانه سا: ها گفت مامه

 شود نهيتخت تا معا يشكم بخوابد رو يرو دييو بگو ديمحبت كن متوجهم

به نظر برسم صبر كردم تا از مامه ها بشنوم دكتر لباسم  يعيخواستم دختر مط ياما چون م ديگو يرا به من نم نيكه چرادكتر خرچنگ شخصاً ا دميفهم ينم

 .زخم شد تانيچطور پا دييسان ، لطفاً حاال بگو - يوريسا: و گفت ديزخم مال يبدبو آورد و رو يعيگاز و ما يرا باال زد وتكه ا

 تياما واقه م،يكشم بگو يراستش خجالت م: شروع كردم ميايتر به نظر ب فيكردم هر چه ممكن است ضع يهنوز تالش م دم،يكش زيو اغراق آم قيعم ينفس
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 .ام دهينوش يچا اديز....... است كه امروز نيت

 .كردند يدعوتش م يچا دنياست كه همه به نوش يعيگرداندم ، طب يرا تازه شروع كرده است و او رادر گون م يدوره كار آموز يوريسا: ها گفت مامه

 .توانم تصور كنم يبله م: گفت دكتر

 ..ديدان يخب خودتان م.... ديبه هر حال ناگهان احساس كردم كه با: دادم  ادامه

 .شود يدرار مكردن ا يخال ديسبب ضرورت شد اديز يچا دنينوش: گفت دكتر

 ..ديشو يبه رنگ زرد بشود اگر متوجه منظورم م زيكه همه چ دميترس ي، چون هر لحظه م ستين ايچندان گو ديراستش ضرورت شد... متشكرم در واقع آه

 يوريافتاد سا يها گفتك به دكتر قط بگو چه اتفاق مامه

 را داشتم ميمونويخب مكل ك دمير يكه ووقت اديآن قدر ز.. داشتم  ييبه دستشو يديشد ازيچه ن ميبود كه بگو نيمنظورم ا ديببخش: گفتم

 .دانم چه بود فكر كنم ضعف كردم ينم يكرد كه حت ريگ زيت يزيبه چ ميخوردم و پا نيتعادلم را از دست داده ام چون به م حتماً

 .نشد يمثانه تان خال دياز هوش رفته ا ياست كه وقت بيعج: فت دكتر

توانستم  يتا آنجا كه م دميرا كه شن نيبه هم بخورد وقت صحبت با دكتر سرم را باالنگه داشتم اما ا شمياز ترس آنكه آرا دهيدراز كششكم  يحاال رو تا

 ستديخواست با يتاست كه وق نيا يوريمنظور سا: و گفت ديرس يزيسرم را برگرداندمو به مامه ه ها نگاه كردم و خوشبختانه به فكر او زودتر از من چ

 .تعادلش را از دست داد

 .ديافتاده ا يفلز يقوط يلبه  اي شهيش يرو دياست شا يزيت زيعجب زخم از چ: گفت دكتر

 .بود زيبود مثل كارد ت زيت يليبله خ: گفتم

 .ازدنديتواند آن را به درد ب يبه چه اندازه م نديخواهد بب يشست كه انگار م ينگفت اما آن را به گونه ا يزيچ گريخرچنگ د دكتر

 .را پاك كند  ميپا يرو يتا خون خشك شده  ختيگاز ر يرو شتريبد بو ب عيبعد از ما و

 .داد  ندهيندارد و دستور مراقبت از آن دردو سه روز آ يگريد زيبه چ ازيپماد و بستن باند ن دنيزخم گذشته از مال نيانجام گفت كه ا سر

 .شكند  يرداشت كه انگار اگر با خشونت با آن رفتار كند مب يرا به گونه ا نكشيو ع ديكش نييلباسم را پا بعد

تازه  يبه چهره ها شهيداند كه من هم يسان م -خوشحالم كه با شما آشنا شدم مامه ها  يلياما خ.  ديبرده ا نيرا از ب ييبايز نيبه ا يمونويمتأسفم كه ك: گفت

 .عالقه مندم

 .شدم دكتر  كنم كه با شما آشنا يمن افتخار م ريآه خ:  گفتم

 .نميبب يكيريشيخانه ا يشما را در چا يبه زود ديشا

 .است يياستثنا يتكه ا يوريدكتر سا ديراستش را بخواه: ها گفت مامه

ه خان يتوانم او را در چا يكنم تا م يم يخاطر سع نيبه هم. تواند چه بكند يآن قدر دلباخته دارد كه نم.  ديحدس بزن ديتوان يكه خودتان م مطمئنم
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 م؟ينيبب يرابيخانه ش يدر عوض آنجا شما را در چا ميبتوان ديدور نگاه دارم شا يركيشيا

به دفتر  يرا آغاز كرد كه بتواند نگاه نكيكامل عوض كردن ع فاتيدهم و سپس دوباره تشر يم حيبله من هم شخصاً آنجا را ترج: خرچنگ گفت دكتر

 .اندازديدر آورد ، ب بيكه از ج يكوچك

 .نميكه شما را بب دوارميآنجا خواهم بود ام... از امشب گريدو شب د نميبب...... ديهبد اجازه

 .ميزد و سپس از آنجا خارج شد ميبه آنجا خواه ياو را راحت كرد كه سر اليها خ مامه

***** 

 .كردم يخوب باز يليمامه ها گفت كه نقشم را خ.  ونيدر برگشت به گ شكايبر ر سوار

 »!نكردم يان من كه كارس -اما مامه ها  «

 »چه بود؟ ميديدكتر د يشانيپ يرا كه رو يزي؟ پس چ يچ «

 »دميند يزيروبه رو چ يچوب زيبجز م من«

 يكه هوا يدر صورت ميتابستان هست يچنان غرق نشسته بود كه انگار در گرما شيشانيپ يكرد رو يم زيرا تم تيدكتر داشت خون پا يكه وقت ميفقط بگو «

 »م؟يگو يگرم نبود ، درست نماتاق اصالً 

 باشد دهيكه مامه ها گفت شن ييزهايكلمه از چ كي يرا به جا آوردم گرچه مطمئن نبودم كه او حت تيلطف و عنا يو تقاضا ميزدم و مراسم تعظ زانو

 يبود زن دهيرا با سوزن به بوم چسبان يشت نقاشرا بردا ياتاق رفت و بوم يبه آن سو! آن وقت چه شد نيبب. را گذرانده بودم  يتاهنگام ناهار روز خوب: گفت

 دردست داشت يبود و چتر ييداد نگاهش به سو يرا از پشت نشان م

رخت چرك خواب بود  يتوده ا يشدگربه اكنون رو يم دهيپنجه اش آشكارا د اهيس يآن راه رفته بود لكه ها يرو يمركب يبا پا يظاهرا گربه ا نكهيجز ا به

. 

 .كنم رونشيچه كرد فكر كرده ام ب ديآن را به خاطر موش ها آوردم و ببن: اد ادامه د داياووش

 ؟يوريسا يكن ياضافه كرده اند تو چه فكر م يبه نظر من نقاش يقشنگ يپنجه ها يآه اما چه جا: ها گفت مامه

بزنم  شتريكه به كورك ن نستيمنظور مامه ها ا دميته فهمنگذش ياما لحظه ا ديبه نظر رس نياز نظر مامه ها خشمگ دايچون او اووش ميبگو يزينداشتم چ ليم

 .برده است نراز ه ييگربه بو نيآور است فكر كنم ا رتيپنجه ها واقعاً ح نينقش ا يبايز: دادم و گفتم ميآهنگ را به صدا نيجذاب تر نيبنابرا

 !استشده  تانيبه استعداد او حسود ديدانم شما چرا آن را دوست ندار يم: ها گفت مامه

 .است ثيباشد خب يزياگر قرار است چ.  ستيگربه كه هنرمند ن نيشود؟ ا يام م يمن حسود: گفت داياووش

صورت  نيدر ا د؟ياندازيرا دورب ينقاش نيا ديدار اليخ ايآ نميبب دييدرست است اما بگو دييسان ، هر چه شما بگو -داياووش ديمرا ببخش: ها پاسخ داد  مامه

 .ديه آن را به من بدهخوشحال خواهم شد ك
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 شود؟ يمن خوشگل نم يدر خانه  يوريست

و بعد آن را از وسط دوپاره كرد و به او ! دارم تيبرا هيخب دو هد ارياز آن خوشت آمده؟ بس: بوم كندو گفت يرا از رو يحرف نقاش نيا دنيبا شن داياوشش

 !ديحاال گورتان را گم كن 1 يكيهم  نيا! يكي نيا: داد و گفت

 .ديبود كه تا به حال خلق كرده بود يكار نيكنم قشنگ تر يفكر م ديكرد يكار را نم نيكاش ا يا: ها گفت مامه

 !ديشو گم

 .دوست نديگو يبه اتاقتان نكشم به من نم يكار را بكنم اگر قبل از رفتن دست نيتوانم ا يسان نم - داياووش يوا

 هيزند كه مامه ها به درخت تك يلگد م ييكه به جارو ميديا ترك كردو در را پشت سر باز گذاشت اورادآشفته خانه ر يبود كه با حال دايخوداووش نيا اكنون

 .بخورد  نينمانده بود كه با سر به زم يزيسر خورد و چ شيرفت پا يم نييپا سيخ يكه داشت از پله ا يداده بود ووقت

 . ميديآو گذران هيساعت بعد با سر و صورت دادن به آتل مين

وجود نداشت كه بشاش بخوانم ودر واقع  يزيكرده بود البته هنوز در چهره اش چ ينيب شيخوش تر از قبل برگشت همان طور كه مامه ها پ ياو با اخالق تا

 . ديبخش ينگران م يلبش داشت چون او ظاهر يخال گوشه  دنيعادت به جو

: مامهها گفت نيجلب او به چشم منوجودندارد بنابرا يبرا يزود آ آشكار شد كه راه. ت انداخ يبود چون به مانگاه نم دهيكنم كه ازرفتارش خجالت كش فكر

 د؟ياندازيبه ب ينگاه ديبه تمام معناست؟ اصالض به خود زحمت داده ا يبايز كي يوريكه سا ديكن يفكر نم

 .شد ديمامه ها كامالً ناام. اجبار است يفكر كنم از رو كوتاه به من انداخت كه ينگاه زيم ينان از رو يبه سرعت برداشتن تكه ا يبا حركت داياووش

كه  رونيب.را كرد مشيتعظ نيكوتاهتر يخداحافظ يمامه ها برا.ميكه برو ميستاديو ا مياز جا بلند شد نيبنابرا.بعد از ظهر در حال رنگ باختن بود ييروشنا

و  يرنگ صورت با مونوهايك نيباتريشده چون ز يو به آسمان نقاش ديوب خورشو نگاه كردن به غر ستادنيا يلحظه ا يخودم برا يجلو م،نتوانستميرفت

دستتان  يآن هرگز رو ينارنج ييباشد،روشنا بايز تانيمونوياز آن،چون هر اندازه هم كه ك باتريز يحت ميبگو دباي – رميدور را بگ يتپه ها يدر باال ينارنج

 .نگاهش كردم رهيخ يطوالن يآن را باال بردم و مدت.كه دستم هزار رنگ شده است ديرس ياما در آن غروب آفتاب به نظرم م.دينخواهد درخش

با نگاه مات بر صورت و دست  داياووش.و خونسرد به آنسو برگشت مياز غروب آفتاب بگو يزيخواهم چ ياو فكر كرد م».دسان، نگاه كني –مامه ها «:گفتم

 .نگاهش به غروب آفتاب نبود،به من بود.بود ستادهيا اش مثل چوب در درگاه يخاكستر يفرو برده در موها

خب،او از ... ، با شور بر چهره و درخشش در چشمانش افتاد مونويجوان در ك يكوساپورو،زن دايآب مركب اووش ينقاش نيچشمتان به معروف تر يزمان اگر

واقعاً  ييبايز يقاشن نيتوانستم تصور كنم كه چن ينم.كامالً باور نكردم وقت حرفش را چيه.فكر را از آن بعدازظهر گرفته است ديابتدا اصرار داشت كه بگو

 .شده رهيخ شيو احمقانه به دستها ستادهيبنا شده باشد كه در غروب آفتاب ا يدختر يبتواند رو

 نوزدهم فصل

 يركيرجاحساس بچه جي –كوساپورو آشنا شدم  داشيو با نوبو و دكتر خرچنگ و اوو –برخوردم  سيبار باز هم به رئ نياول يكه برا يآور رتيآن ماه ح در
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 يبه كوچك ونيگ درباور به بستر بروم كه  نيتوانستم شبها با ا يبار بعد از سالها م نياو يبرا.اش فرار كرده است يريرا داشتم كه سرانجام از قفس حص

برساند،سر  تيشدن به موفق شايخواهد مرا در گ يكه چگونه م نيا اي،و مامه ها ياز نقشه  يزيهنوز چ.كنم يدارم توجه ها را جلب م نيبر زم يچا يقطره ا

 يو دستمال او را به گونه ام م دميشك ياما شبها در بسترم دراز م.برساند سيبتواند مرا به رئ ييشايكه موفق شدن در گ نيطور ا نيآوردم،هم يدر نم

 .است نيبودم كه تا مدتها بعد از نولختن هنوز در طن يناقوس معبدمثل .كردم يگذاشتم و برخورد دوباره با او را در ذهنم مرور م

اما سرانجام .ميشد ينگران م مياندك اندك من و مامه ها داشت م،ويكن افتيمردها در نياز ا كيچياز ه يخبر نيكه كوچك تر نيهفته گذشت بدون ا چند

 داشتهحضور  ييرايتلفن كرد و خواست كه آن شب من هم در پذ يركيشيا ينه خا يبه چا وامورايا يلوازم برق يمؤسسه  يها ياز منش يكي يصبح روز

 بود دعوت از طرف نوبو دواريخبر خوشحال شد،چون ام نيا نيمامه ها از شن.باشم

امشب در : فتم آن روز ، در حضور هاتسومومو به خاله گ رتريد. است  سيبودم كه دعوت از طرف رئ دواريمن هم خوشحال شده بودم ، اما من ام باشد

مطمئنم كه .از اندازه ام هاتسومومو به كمكم آمد شيب رتيدر برابر ح.كمكم كند مونويدست ك كينوبو شركت دارم و از او خواستم تا در انتخاب  يمهمان

گفت و در واقع  يزيرد و نه به طعنه چك مياستهزا ريهاتسومومو نه به تحق.ميخانواده ا كي كينزد يكرد كه اعضا يفكر م ديد يما را با هم م يا گانهياگر ب

و  يشنجرف ينقره ا يبرگ ها قشسبز رنگ با ن ييمونويسرانجام در انتخاب ك.كرده بود  رتيمن ح يكنم كه خاله هم به انداره  يفكر م. فقط كمك كرد

 .ندينوبو را با هم بب به آنجا بزند كه من و ي، هاتسومومو قول داد سر ميديبه توافق رس ييطال يبا تارها يخاكستر ياوب

 يلحظه بوده است، به صدا نيبه ا دنيام وقف رس يتمام زندگ ييكردم كه گو يگذاشتم احساس م يم نيخانه زانو بر زم يكه در راهرو چا يشب وقت آن

،و نوبو را كه پشتش به من  دميد زيم يدر را باز كردم او را در باال ياست،و وقت سيرئ يصدا كيدادم و در شگفت بودم كه كدام  يخنده ها گوش م يخفه 

گرفتم كه با لبخند به او  يخودم را م يجلو ديكه با_قبلش بود يلحظه ا يخنده  يگرچه در واقع تنها دنباله _شدم  سيبود خب، چنان مسحور لبخند رئ

 انيكردن را به پا ميزدم و تعظ نوزا يهفت مرد وقت ايشش  در اتاق ،و سرانجام به گريد يشايابتدا به مامه ها ابراز ادب كردم ، بعد به چند گ. پاسخ ندهم

به او نشته  كياز آن كه متوجه شده باشم ، نزد شيب ديبه هر حال ، با. به طرف نوبو رفتم  ميبلند شدم ، و همان گونه كه مامه ها انتظار داشت ، مستق.رساندم

پوزش خواستم ،اما جواب نداد، مامه ها تنها . فاصله گرفت دويشكنار ك يو خود را اندك گذاشت زيم ياش را رو يباشم ، چون بالفاصله ناراحت فنجان ساك

 :گفت ميكرد يكه با مامه ها آنجا را ترك م ي، هنگام رتريد. ساعات را پكر گذراندم ي هيآورد ، بق يشانياخم بر پ

 ». يمواظب باش كه ناراحتش نكن ندهيشود در آ يسان زود ناراحت م نوبو«

 ».....به من عالقه ندارد ديكرد ي، خانم ظاهرا آنقدر كه شما فكر م ديشببخ «

پر از  يمثل گون شياوقات خلق و خو يگاه. يكرد يرا ترك م يمهمان انيآمد با چشم گر ياگر از مجالست با تو خوشش نم. چرا به تو عالقه مند است  «

 ».استدر نوع خودش مهربان  يديشود، اما همان طور كه د يشن خشن م

دعوت  يكيريشيا يخانه  يبه چا ومورايا يلوازم برق يموسسه  يها يشركت در مهمان يبعد برا ياز دفعات در هفته ها ياريدر آن هفته و بس گريبار د كي

 شهيهم نينباشد،بنابرا ينان طوالنزد آن ميبه نظر پر طرفدارتر برسم توقف ها نكهيا يبا مامه ها همراه باشم ، او به من تذكر داد برا شهيهم نكهيو نه ا_شدم
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 ييوقت ها شتريب. دعوت دارم  يگريد يبه مهمان ييخواستم كه گو يم يمرخص يكردم و چنان اجازه  يم مينتظ شهيبه آن هم كينزد ايساعت  كيبعد از 

وقت سرو  چيبه آنجا خواهد زد،اما ه يرو هم سگفت كه ا يكرد و م يم يها بودم ،هاتسومومو اشاره ا يمهمان نيشركت درا يبرا دنيكه در حال لباس پوش

 .ديآ يوقت آزاد دارد و كامال مطمئن است كه م يانتظار نداشتم اطالع داد كه آن شب اندك چيكه ه يسپس روز. نشد  دايكله اش پ

 نيكوچك تر نيا.است ، حالم بدتر شد  امدهيكه نوبر هنوز ن دميو د دميرس يكيريشيا يخانه  يبه چا يشدم ،اما وقت يعصب يكه اندك ديتصور كن ديتوان يم

بدون نوبو دارم از  ديد يآمد و م ياگر هاتسومومو م. و چهار مرد حضور داشتند  شايكردم ،فقط دو گ يدر آن شركت م ونيبود كه تا آن وقت در گ يمهمان

 ياز نگران يشد و در موج دهيسو كش كيبودم كه ناگهان در به  افتهيدست ن يشرفتيپ چيبكنم به ه ديكه چه با نيكرد ؟در ا يكنم چه م يم ييرايپذ سيرئ

 .كه در راهرو زانو زده است  دميهاتسومومو را د

.  ستيجالب ن ميكس ،جز نوبو ،برا چيچنان كه مصاحبت ه. بود كه كه تنها راه نجات ،تظاهر به حوصله سر رفتن است  نيا ديكه به فكرم رس يراه حل تنها

جذاب هاتسومومو  بخندكه قدم به اتاق گذاشت ل يلحظه ا.  ديبعد رس قهينوبو چند دق ليد كه آن شب نجاتم دهد اما خوشبختانه به هر دلبو يكاف نيهم ديشا

 يبا لحن و بعد بالفاصله ، هاتسومومو. نشت و راحتم كرد  زينوبو پشت م. زخم ، جاندار و تو پر شد  يخون لبه  يمانند قطره ها شيكه لبها ييجا د،تايقد كش

دختر است به  كي تيمجذوب يكه نشان دهنده  يكه تمام اشارات دميكنار او رفتم و نشستم و كوش.  زميبر ينوبو ساك يكرد و من برا شنهاديمادرانه ،پ

عف آمده بود و چنان نگاه به ما هاتسومومو به ش. كردم كه انگار تاب مقاومت در برابرش را ندارم  ي، چنان نگاهش م ديخند ياو م يمثال وقت. بگذارم  شينما

مثل  زيآن شب ن. توجه ها عادت كرده بود  نيساده به ا يليخ ديشا اي_همه مرد به طرف خودش اصال آگاه باشد  نياز نگاه ا ديرس يدوخته بود كه بنظر م

كه نشسته بود و با  سيرئ يحت. كرد  يكار نم چياو ه يو تماشا گاريس دنيبه جز كش زيم يدر انتها يمرد جوان. بود  بايز يبه نحو مسحور كننده ا شهيهم

مردها در برابر  ايآمدم كه آ يفكر به شگفت در م نياز ا يستيبا.  كرديبه او نگاه م چشم رياز ز يضرب گرفته بود ، گاه يانگشتش به دور فنجان ساك

از  يريناگهان تصو. باشد  بايز طانيش كي طانيكه آن ش يتا زمان. ار بدانند مجسم را افتخ طانيش كيبا  يكه گذراندن زندگ نديناياندازه ناب نيتا ا ييبايز

در دست دارد  ييگذارد شاپو يما م ياياوك ييرايپذ يمالقات با هاتسومومو قدم به سرسرا يهنگام شب برا ريكه د دميدر ذهنم شكل گرفت ، او را د سيرئ

هاتسومومو آشكار  ياز چهره  يبه رد قساوت كه به خوب ياز نگاه شيكردم كه واقعا ب يند فكر نمز يبه من لبخند م شيپالتو يو در حال باز كردن دكمه 

او  يبرد ، بدون شك از كوشش در وسوسه  يم يمطمئن بودم اگر هاتسومومو به احساس من به او پ زيچ كياو شد ، اما از  ييبايز ببود آنچنان مجذو

 .از آزار دادن من در دست نداشت بهتر  يليآن دل يداشت ،و برا يدست بر نم

را »عشق  شرفتيپ«:گفت  يكه م نگونهيدانستم به آنجا آمده تا ا يم. ندارم  يچاره ا يترك هاتسومومو از مهمان يكه جز انتظار برا ديبه نظرم رس ناگهان

نگران سر و  ييوسرم كار را شروع كردم گ يدن و موبه گر دنيدهم ، با دست كش شيآمده نما شيرا كه به قصد تماشا يزيلذا مصمم شدم چ. تماشا كند 

كند ، بعد در حال  فيتعر يا فهيلط يصبر كردم تا كس.  ديبه ذهنم رس يسرم خورد فكر يها هيراياز پ يكيانگشتم به  يكه اتفاق يوقت. صورتم هستم 

شق و رق و آراسته  زيچچون همه  ديرس يم بيبه نظر عج ميسويكنم كه مرتب كردن گ يبه طرف نوبو خم شدم ،اقرار م ميبه مو دنيو دست كش دنيخند

از .  فتدينوبو ب يزانو يكه رو_ يشميابر يزرد و نارنج يدسته گل_ها بود  هيراياز پ يكي دنيكش رونياما منظورم ب. به توجه نداشت  يازيخود بود و ن يبه جا
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نوبو خورد  ي نهيابتدا به س ميمو يوقت افتادن از ال.  شمبك رونيسرانجام توانستم آن را ب فرو رفته بود اما مياز آن در مو شيشانه ب نيا يچوب يقرار دسته 

دخترانه آن را بردارم اما  يدانست چه بكند خواستم دست دراز كنم و با متانت يكس نم چيو ه دنيهمه د. چهار زانو نشسته اش افتاد  يپا يو بعد رو

 .بكنم  شيابه دست زدن به پ ينتوانستم خودم را راض

 ». خواهم  يرا كه آورده ام م يرا كه مرا به اتاق رساند صدا كن و به او بگو بسته ا يدختر«:خود آن را برداشت و دسته اش را در دست چرخاند و گفت  نوبو

را در دست داشت و در حال چرخاندن آن شانه  ياو هنوز دسته . همه در انتظار نشسته اند  دميدرخواست را انجام دادم و دوباره به اتاق برگشتم و د نيا

 را كه خواسته بود به طرفش دراز كردم يبسته ا يخورد وقت يم زيبه م شيگلها

و اشاره » .خواهم حاال بدهم يعوض شده و م مياما ظاهراً تصم ،يبرو يخواست يتر آن را به تسو بدهم ، وقت ريد يداستم كم اليخ« :گفت .  اورديجلو ن دست

داخلش شانه  يكوچك چوب ي، اما كاغذ دورش را باز كردم و بعد از گشودن در قوط دميكش يخجالت م گرانينزد د. و خواست آن را باز كنم به بسته كرد

 .شده بود نييرنگارنگ تز ييشكل قرمز براق كه با گلها يهالل ي، شانه ا دمياز ساتن د يرا بر بستر ييبايز تينها يب

 ».كردم  شيدايروز قبل پ است ، چند قهيعت« :گفت  نوبو

را صاف كرد و بعد با  شينگفت ، بعد گلو يزيشده بود، لبش تكان خورد اما ابتدا چ رهيخ زيم يدر داخل جعبه اش رو وريز نيكه با حسرت به ا سيير

 ».ديهست ياحساسات نقدريدانستم كه ا يسان ، نم -عجب،نوبو«:متاثر گفت بيعج يلحن

. را دور زد و كنار من نشست  زيم دميد رتيد شد ، فكر كردم باالخره موفق شده ام از دست او خالص بشوم، اما در كمال حبلن زيمومو از پشت م هاتسو

را از نوبو  سرمبعد دست دراز كرد و گل . داد يبزرگن جا ونيني، تا آنكه شانه را از جعبه برداشت و با دقت در كنار ش ستيمطمئن نبودم كه منظورش چ

 .از او تشكر كردم يكوتاه ميبا تعظ.برگرداند سوانميرسد سر جا بر گ يكه به نوزادش م يمادر يبا دلسوز زين را نگرفت ، و آ

بودند كه تا به  يلحظات نيشاعرانه تر يي، گو ديكش يشيبلند و نما يو آه» ؟ ستين ديا دهيكه تا بحال د يمخلوق نيدلربا تر« :معنا دارد به نوبو گفت  يلحن با

 .وار بودم مجلس را ترك كرد دياست و سپس ، همانگونه كه ام دهيحال د

*** 

چون گرچه كه از دو . توانند با هم فرق داشته باشند يم نندينش يكه در اوقات متفاوت سال به گل شگفتن م ييكه مردها مانند بوته ها ستيبه گفتن ن يلزوم

كرده اند ، اما چند ماه گذشته بود و هنوز نه از دكتر خرچنگ  دايبه من توجه پ سييو ر ويتوكه  ديرس يسومو به نظر م يسه هفته بعد از مسابقات كشت اي

از جانبشان  يتا خبر ميمنتظر با ش ديتماس گرفتن با آنها ، با يمجدد برا يبهانه ا افتني يمامه ها قاطعانه مطمئن بود كه به جا. دايخبر داشتم و نه از اووش

 .سربزند دايكه به اووش رفترا تحمل كند و بعد از ظهر  يفيبال تكل نياز ا شينتوانست ب زياون روز كيبرسد ، اما باالخره 

دوباره  داياووش جهيدر نت. براثر عفونت مرده است  وانيگربه اش را گاز گرفته و چند روز بعد از آن ح يما از او ،گوركن داريشد كه چند روز بعد از د معلوم

حال او خوب شده بود ،  اهراًكه ظ يسرانجام زمان. اش را خوب كند  هيبه او سر زد تا روح يمامه ها چند روز متوال. تاده بوداف يدر دام طلسم باده نوش

» مثل فرشته ها«، به قول خودش  يبه سبك غرب يشو با مختصر آراي –دامن به تنم كرد  نييرنگارنگ درپا ييهايبا روبان دوز يآسمان يبه رنگ آب ييمونويك
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 يفكر م. تمام شده بود به دستم داد شيبرا يمتيق چهداند به  ي، كه خدا م هيبه عنوان هد زين يديرنگ مروار ديبچه گربه سف كياو فرستاد ،  راغيرا م -

سو وآن سو  نيا به اكه سر ر يشده ، و رد حال كيبار ينكرد و در عوض آن نشست و با چشمان ييبه آن اعتنا دايبرد، اما اووش يكردم بچه گربه دل او را م

كلمه هم حرف نزنم، و مستخدمه اش  كيمامه ها تذكر داد كه با او . شوم اش هيخواهد من مدل آتل يدو سه روز بعد خبر داد م. شد  رهيبرد ، به من خ يم

از آن كه مرا باز حركت  شيكرد و پ يم يرا قاط خود رنگها يبرد و از خود ب يبه آنجا م نجايمرا از ا دايكه اووش يرا به همراهم فرستاد ، و او وقت يتاتسوم

 .به چرت زدن در كوران هوا، گوشه گذراند ابعد از ظهر ر د،يكش يم يكاغذ طرح كوچك يدهد رو

مانده اش از  ياقمثل تنها اثر ب ييكارها -دينيبعد مدلش بودم بب يكه درآن زمستان و سالها يرا اوقات دايمختلف اووش يو كار ها ديبه دور ژاپن بزن يسر اگر

اما . بوده است  يتيبا جذاب يمن مدل شدن تجربه  يبرا دچه بسا تصور كني –است  ختهيدر اوزاكا آو تومويبانك سووم رهيمد ئتيرنگ روغن كه در اتاق ه

 ادميبش از همه .دادم  يانجام نم يارك نميبنش ييناراحت رد جا شتريب ايساعت  كياز آنكه  شياغلب اوقات ب. آن نبود  يبه خسته كنندگ زيچ چيدر واقع ه

و بردم ، آن  ختمير شهيدر ش يخودم چا يراروزكه ب كي يحت. كرد يتعارف نم دنينوش يبرا يزيوقت چ چيداهيتشنه بودم ، چون اووش شهيكه هم ديآ يم

گزنده  يدر سرما يمه هم با او حرف نزنم ، حتكل كي يكردم كه حت يم يطبق دستور مامه ها ، سع. گذاشت كه هواسش پرت نشود يرا گرفت و درگوشه ا

. شد  رهيخال گوشه لبش ، به چشمانم خ دنيدر حال جو ،نشست  ميآمد و روبرو دايآن روز اووش. گفتم نگفتم يبهاو م يزيچ ديكه با هيروز در اواسط فور

 چيه تيبسازد، درنها يخاكستر- ياز آب يبيتالش كرد ترككه چند بار  ستيداشت ، اما مهم ن گريآب در دست د يدست و ظرف كيدسته قلم مو در  كي

 شتريو ب شتريكه چشمش را به چشم من دوخته بود ، ب همانطوربعد از ظهر .  ختير يم رونيبرف ب يشد و آنرا رو ينم يساخت راض يكه م يوقت از رنگ

افتاده ، مامه ها به خاطر  يگريد يدر طلم باده نوش دميبعد شن يومدت نداشتم ، ياز دو هفته از او خبر شيب. شدو عاقبت مرا سراغ كارم فرستاد نيخشمگ

 .اتفاق مالمتم كرد نيا

*** 

 چيو بعد از گذشت شش هفته هنوز ه ند،يب يم ييرايش يخانه ا يمن و مامه ها را در چا يتا آنجا قول داد كه به زود دارمانيد نياما دكتر خرچنگ ، در اول و

 دهيكش دانيكردن هاتسومومو از م رونيب يكه برا يهنوز هم از نقشه ا. شد ينگران م شتريبا گذشت هفته ها مامه ها روز به روز ب. از خود نداده بود يخبر

داشت  يچه نقشه ا داياووش يبرا. دكتر خرچنگ  يگريو د ويتو يكي،  ديچرخ يدو لوال م يبود كه رو ينقشه دروازه ا نكهيدانستم ، جز ا ينم يزيبود چ

 .او نداشت شهمقام را در نق نيمسلم است كه باالتر -جداگانه دارد ياو طرح يكه برا ديرس يدانم ، اما به نظرم م ينم

اكنون كه . بوده است  يمارستانيكه در اوزاكا گرفتار افتتاح ب ديبه دكتر خرچنگ برخورد و فهم يركيشيا يخانه  ي، مامه ها در چا هيدر اواخر فور سرانجام

مامه ها به او گفته بود كه  ديآورد يبه خاطر م. كند ديتجد ييرايش يخانه  يدر چا ندهيآ يبامرا هفته  ييوار بود كه آشنا دين انجام گرفته بود، امامور مهم آ

 خانهيدر چا خاطر دكتر خرچنگ خواسته بود كه نيشوم ، به هم يدعوت شوم از نشان دادن چهره ام در آنجا دستپاچه م يركيشيخانه ا ياگر من به چا

شدم ،  يدوباره با دكتر خرچنگ آماده م داريد يبرا ين وقتيهاتسومومو بود ، و با وجود ا دنيمامه ها اجتناب از د ياصل زهيالبته انگ.  مينزد او برو يركيشيا

افتاد ، از خنده غش كردم چون  ييرايش خانهيچشمم به چا يوقت يول. كند يم دايكه در هر حال هاتسومومو مارا پ رميرا بگ يناراحت نيا يتوانستم جلو ينم
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غرق در  يدرخت يرو يشكوفه كوچك پژمرده ا اديمرا  خانهيچا نيا. كرد  يكج م رارا هش  دنشيند يبود كه هاتسومومو برا ياز آن اماكن يكيبه طور حتم 

، كه تاكنون آن اندازه مهم نبود  ييرايش خانهيجوش بود، اما چا در حال جنب و يهنوز جامعه ا زين يدر اواخر بحران اقتصاد يحت ونيگ. انداخت يشكوفه م

بود كه او  نيباشد ا يمكان نيچن يخواست كه حام يثروتمند چون دكتر خرچنگ م يكه مرد يليدل هاتن. پژمره شده بود  شيپشاپ ميكه از آن حرف بزن

خاطر كه  نيبه ا نكيبودهكه او استطاعت رفتن به آن را داشته و ا يخانها يچا نيبهتر ييراياحتماالً ش يجوان ليدر اوا. ثروتمند نبود نيچن نيا شهيهم

رود كه زنش را طالق  ينم رديگ يكه معشوقه م يمرد. را قطع كند  يياريبا ش يشد كه بستگ ينم ليكرد دل يم استقبالسرانجام از او  يكيريشيا خانهيچا

 .دهد

داده اش چنان نشسته بود كه  رونيب ي، وتمام مدت دكتر خرچنگ با آرنج ها ختمير يم يت و من ساكمامه ها به تعرف داستان نشس ييرايشب در ش آن

 زيكوچك گردش به م نكيوقتها از پشت ع شتريبود ، ب يكه كشف كردم مرد آرام نطوريا. داد يبه پوزش تكان م يخورد، آنگاه سر ياز ما م يكيبه  يگاه

آن شب . كرد  يم ميفرش اتاق قا ريرا ز يزيانداخت كه چ يم يپسر بچه ا اديداد كه مرا  يبه دهان سر م ليسب ريزها را چنان از  يتكه ماه شدويم رهيخ

چندان خوش  ونيدرگ يبهمرد چون معموالً وقتي – مينيب ياورا نم گريو د ميفكر كردم كه در مورد او شكست خورده ا ميكرد يآنجا را ترك م يوقت

تا چند ماه ، هر هفته از دكتر خرچنگ  باًياز آب در آمد كه نه تنها هفته بعد ، بلكه تقر نگونهياما كار ا. دهد  يرا به خود نمنگذشته باشد زحمت بازگشت 

 . ميخبر داشت

*** 

. بر باد دادم يبه كل باًيمامه ها را تقر قيدق ياحمقانه زدم و نقشه ها يدر اواسط ماه مار دست به عمل يرفت كه بعد از ظهر يم شيپ يبا دكتر به خوب اوضاع

در حق  ستيناشا يرفتار ابايشان را خراب كرده اند ،  يرفته است چشم انداز زندگ يكه از آنها انتظار م يزياز دختر ها با انجام ندادن چ يليمطمئنم خ

 .متوجه آن نشدم يپا افتاده بود كه حت شيكه من كردم چنان پ ي، اما اشتباه زهايچ نياز ا ايمهم،  يمرد

 .زانو زدم  نيزم يرو يسن در دست در راهرو چوب ياز صرف نهار نگذشته بود كه شام يزيروز چ كيافتاد ،  قهيدق كيو تنها در  اياتفاق دراوك نيا

بلند شدن با  يحال ، جز تقال برا نيرفتم كه سر راهش نباشم ، اما در ا يم ياگر كفش در پاداشتم به راهرو خاك. رفت  يم ييبه دستشو هاتسوموموداشت

شدم گفت  يم بلندكه داشتم  ياما وقت.داد يزحمت حرف زدن بامرابه خود نم ياو حت دميجنب ياگر زود م. توانستم بكنم ينم يگريكار د خزدهيدست و پاز 

 »ر؟يرا بگ ييكدو حلوا يبدهد كه تو جا يبيتكه تر ييگو يچرا به مامه ها نم. از او ا ندارد ييرايوقت پذ يي، اما كدو حلوا ديآ يآلمان دارد به شهر م ريسف« :

 .بشقاب بلوط به امپراطور مسخره است  كيمثل تعارف  نينچنيا يفكر ديخواست بگو يم ييگو ديوبعد خند

، گرچه كه قدرت را به دست گرفته بود  ديجد يدولت ي، به تازگ1935دران زمان ، در . شده بود ونيگ ختنيآلمان موجب به هم ر ريهنگام سفر سف درآن

آلمان  ريسف يور يبود كه اثر خوب ليوما فيگر يمتحده فاصله م االتيسالها از ا نيانم كه ژاپن درا ينداشتم ، اما م يسررشته چندان استياز س چگاهيه

 .د سپرده خواهد ش يالوقوعش به چه كس بيقر دارياز او در د ييرايرا گرفته بود كه افتخار پذ ونيفكر سراسر گ نيا. بگذارد

 سهيخودم در مقا يزندگ يچارگيبزرگ از غصه خوردن بر ب يشيانداختم و نما يم نييسرم را از خجالت پا ديزد، با يهاتسو مومو داشت با من حرف م يوقت
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خوب بوده است و من و  اريبسام  ندهيچشم انداز آ شرفتيفرورفته بودم كه ظاهراً پ نيدربحر ا راًيگونه نشد، اخ نياما ا. انداختم يبه راه م ييبا كدو حلوا

 نيهاتسومومو حرفش را تمام كرد، اول يوقت. كه بود ينقشه ها هرچ نحال اي – مياو از هاتسو مومو چقدر موفق بوده ا يمامه ها در پنهان نگه داشتن نقشه ها

مرا نگاه  يبيهاتسومومو با نگاه عج. را لو نداده ام  يزيچ بود كه لبخند بزنم، اما درعوض نقاب را برچهره ام نگه داشتم ، مشعوف از خودم كه نيام ا زهيغر

شد ، ماجرا  يتا آنجا كه به من مربوط م. به كنار برداشتم، و او رفت  يشتابزده قدم. است  دهيبه ذهنش رس يزيشدم كه چ يمتوجه م ديكرد، بال فاصله با يم

 . افتي انيگونه پا نيبد

كه داشت كفش  ميديرا د يي، كدو حلوا ميدر را باز كرد ياما وقت.  ميرفت ييرايخانه ش يدكتر خرچنگ به چا دنيد ديچند روز بعد من و مامه ها برا سپس

 يگذاشت ، والبته م روبعد هاتسومومو قدم به راه. كند  يفكر كردم كه او آنجا چه م نيكردم ، به ا رتياو ح دنياز د. كرد كه آنجا را ترك كند يبه پا م

 .و دست زده بوددانستم به ما ر

 ».كه دكتر چقدر دوستش دارد يكار آموز! با اوست  يچه كس نسان ببي –شب خوش مامه ها « :گفت

من  ياوه خدا. ...سان ، شما را نشناختم  -چه عجب هاتسو مومو« :گفت . از آن نشان نداد يزياما چ. كه مامه ها هم به اندازه من تكان خورده بود  مطمئنم

 »!دياچقدر شكسته شده 

 .به او بود ندينا خوشا يزيكنم منظور مامه ها بار كردن چ يگمان م. و نه سالش بود  ستيب ايهشت  ستوينداشت ، ب يمومو در واقع سن هاتسو

خوب خدا نگه  اريسب. خوشحال بشود دارتانيوارم كه هنوز هم از د ديفقط ام! يچه مرد جالب.ديرو يدكتر م داريبه د ديكنم دار يگمان م« : گفت  هاتسومومو

 . نميرا بب ييلوانگاه تأسف بار بر چهره كدو ح ابانينور خ ييتوانستم در روشنا ياما نم. ديرس يخوشنود به نظر م خانهيدرحال خروج از چا» .دار

مثل آب  ييرايخانه ش يندوهبار چاا يآن شب فضا. مييچه بگو ميدانست ينم چكدامي، ه ميرا درآورد مانيكلمه كفشها كيومامه ها بدون به زبان آوردن  من

 .حاضر بودم هر چه دارم بدهم و برگردم . داد، گچ مرطوب گوشه اتاق پوسته زده بود  يمانده م شيآرا يهوا بو. بود رهيحوض ت

ادامه  گريد قهيوقفش تا چند دقبه ت ميرفت يما به آنجا م يمعموالً وقت. كه مشغول صحبت با دكتر خرچنگ بود دميرا د خانهيچا رهيمد م،يديرا كش درراهرو

سر را  يبدون آنكه حت. خواست و رفت ياجازه مرخص نياما امشب كه قدم به داخل گذاشت. گذر وقت را به حساب دكتر بگذارد نكهيا يداد، احتماالً برا يم

 . ميرفت زيم يبه سو ميما هم با حذف مراسم تعظ نيدكتر خرچنگ پشت بهما نشسته بود، بنابرا. بلند كند

 ».امشب حالتان چطور است !، دكتر  ديرس يبه نظر خسته م« :ها گفت  مامه

لحظه را  كي يتوانست حت يبودو اگر م يمرد كار آمد نكهيبا وجود ا -چرخاند زيم يآب جو را رو وانيگذراندن وقت تنها ل يتنها برا.نگفت  يزيچ دكتر

 .داد يهدر نم زين

 ».حوصله حرف زدن ندارم . بله واقعاً خسته ام« :گفت  باالخره

كه به  يقدر مسلم از افراد« :رو به ما كرد و گفت ديبه در رس يوقت.  ميمن و مامه ها به هم نگاه كرد. و بلند شد كه برود ديآب جو را تا ته سر كش وانيل بعد

 ».كنم  ينم يشود كه پشت سر دستم انداخته اند قدر دان يدارم و بعد معلوم م نانيآنها اطم
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 .در را ببندد رفت نكهيبدون ا عدب

را صاف كر د وبا  شيمونويبرگشت ، ك زيبه پشت م يوقت. باال خره او از جابلند شد ودر را بست . مييبگو يزيكه چ ميتر از آن بود رتزدهيومامه ها ح من

 »؟يبگو به هاتسومومو چه گفت قاًيدق. يوريخوب سا اريبس« :از خشم تنگ شده گفت  يچشمان

 ».را خذاب كنم ميبه دست آمده زندگ ينخواهم كرد كه فرصت ها يدهم هرگز كار يزحمت؟ به شما قول م نهمهسان ، بعد از اي –ها  مامه «

ه او تا نفهممكه هاتسومومو امشب ب يول... آن دارد يبرا يليمطمئنم كه ئل. دور انداخته است  يخال سهيك كيشود كه دكتر تورا مثل  يمعلوم م نطوريظاهراً ا «

 ».دانم يچه گفته نم

 »م؟يبفهم ميتوان ياز كجا م «

 ».يوبپرس يسراغ او برو ديبود با نجايهم ا ييحلوا كدو«

اما من از . و برخاست و آماده رفتن شد ديرس يكنم و مامه ها به نظر راض يخودم را م ياما گفتم كه سع. با من حرف بزند ييمطمئن نبودم كه كدو حلوا اصالً

 .چه شده  نديكه برگشت بب يوردم تا زمانجا تكان نخ

دكتر . داند  يرا هم م لشيو احتماالً دل. را با دكتر گذراندم  ييداند كه من ساعتها يبپرسم ؟ حاال هاتسومومو م يزيتوانم چ سان مي –مامه ها « : گفتم

نقشه تان را به من  و ديممكن است لطف كن.دانم  ين هستم كه نمتنها م! هم بداند  ييممكن است كدو حلوا يحت.  ديدان يشما هم م. داند يخرجنگ هم م

 »د؟ييهم بگو

زانو  زيو دوباره پشت م ديكش يكرد ، اما سرانجام آه يبه هر جا به جز من نگاه م يطوالن يمدت. سئوال متاسف شده  نيكه مامه ها از طرح ا ديرس ينظر م به

 .خواست بدانم  يكه م ديرا بگو يزيزد تاچ

*** 

 يدان يم. نوبو نطوريهم. عالقه مند است  يگريد زياما دكتر به چ. كند  يهنر مند به تو نگاه م كسان از چشم ي – دايكه اووش يدان يخودت خوب م« : فتگ

 ».ماه عبود كرد  يابر از رو«  مييگو يشود؟ ما به آن م يشود عادت ماهانه م يبزرگ م يكه دختر وقت

بار اگر  نياول.چون دو سه سال بود كه آن مرحله را پشت سر گذاشته بودم .  ستيماه چ ينم منظور مامه ها از عبور ابر از رواندازه بزرگ بودم كه بدا آن

كه خاله آمد و من  يوقت ات.  رمينمانده بود بم يزيبودم كه واقعاً چ دهيآنقدر ترس. كردم  ياندازه وحشت نم نيا دميد ياز مغزم را در دستمال م يتكه ا

 .از دوران زن شدن است  يبخش نيدردو گفت كه ا فيدرحال شستن كهنه كثرا

 يبرا يراه آسانتر نكياما ا. كردم ي، حتماً وحشت م ديخواهد چه بگو يگفت كه م يم ياگر به سادگ. كرد  انيب تيحكا كي فيها منظورش را با تعر مامه

 .و توسط خواهر بزرگ ترش روشن شده بود تيحكا نيهم قياز طر قاًيدق زيها ن خود مامه يموضوع برا نيسالها بعد كشف كردم ا. حل آن داشتم 

كنند  افتيدر يزيبروند و چ يياست كه به جا نيمردم و بخصوص مردها ا شتري، اخالق ب ديآ يم بيو حتماً به نظرت عج يتو تجربه ندار« :ها ادامه داد مامه

 يم. در جستجو هستند شهيكنند و هم يم زين يرو ادهيراه ز نيدرا يمردها حت يبعض. ه استنكرد افتيدر اينرفته  يگريكه تا به آن موقع كس د
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 ».نام دارد matzuage،يدان

 »؟يچ يعني«

 يكرد درمورد روابط زن و مرد و شب اول ازدواج به گونه ا يگذاشتن، وسع ايبلند كردن  يعني ageآب و  يعني يدرزبان ژاپنmizuداد كه  حيها توض مامه

كردم تظاهر  يم يشده ام ، گرچه سع جيگ شتريكردم ب يرساند، احساس م انيرا به پا حاتشيتوض يوقت. را به من بفهماند ييزهايچ نيو نماد ميمستق ريغ

 .ام دهيكنم كامالً آن را فهم

 يزيبه جز چ. آورد يبدست م يپول خوب ستانمارياز درآمد ب. بچرخد ونيچرا دكتر دوست دارد در گ يحدس بزن يكنم بتوان يتصور م« :ها ادامه داد مامه

از آن دختر  قاًيقكه تو د يجالب باشد بدان تيبرا دسان ، شاي – يوريسا. كند يم يزگيپولش را صرف تصاحب دوش هيخانواده اش خرج كند، بق يبرا ديمه با

 ».ا بوداماز آنه يكيدانم، چون خودم هم  يرا خوب م نيا. پسندد ياز همه م شيكه او ب يهست ييها

 اي7000 -رقم را پرداخته بود نيمامه ها باالتر يزگيدكتر خرچنگ بابت دوش ون،يدو سال قبل از ورود من به گ يكي،  دميگونه كه بعد ها فهم آن

از  شتريب شوديو چگونه مفقط پول  شهيكه فكر و ذكرش هم -مثل مادر يادم يبود كه حت يچندان باال نرسد اما در ان زمان رقم يبه نظر مبلغ ديشا ني 8000

اما انگونه كه ان روز  ودمامه ها به خاطر شهرتش ب يزگيمبلغ افتاده بود باال بودن رقم دوش نيدوبار چشمش به ا يكيفقط  ديدر طول عمر شا - ان بدست اورد

از انها دكتر  يكي.كردند يفتن رقم ان كمك ماو بودند گه به باال ر يزگيدوش يمشتر يثروتمند اريدو مرد بس.هم داشت يگريد ليداد دل حيتوض ميبرا

 حيشناختند و ترج يرا م گريهمد مهرقابتها بزنند ه نيمعمول كه مرد ها دست به ا ونيدر گ.كادو نام داشت يكه فوج يبازرگان يگريخرجنگ بود و د

شد كه دكتر خرچنگ از او  يكرد و كم م يم يور زندگكش گريطرف د كيكادو در  يدوستانه به توافق برسند امه فوج شانيدر حل و فصل كارها دادنديم

گرچه در  -كادو متنفر بود يمثل فوج يخود ساخته ا يدارد از مردها انيجر شيدر رگها يكرد خون اشرافزادگ يكه ادعا م زيو دكتر خرچنگ ن.برنجد

 .بود يمرد خود ساخته ا زيدر اغلب موارد خود ن تيواقع

وجه مشترك با هم  كيكادو  يفكر افتاد كه نوبو و فوج نيبالفاصله به ا.سومو متوجه جلب توجه نوبو به من شد يكشت يكه مامه ها در مسابقه  يهنگام

دست .دود يكه در خانه به دنبال سوسك به حمام م يگونه كه هاتسومومو مثل زن نيا.زيمثل دكتر خرچنگ تنفر ام يو از چشم مرد يخود ساختگ - داشتند

 يدو مرد به اندازه  نياما اكر ا.ام باشد يزگيكه فرجام ان باال رفتن رقم دوش دميرس ينم يمسلم بود من مثل مامه ها به به شهرت.داشت يمن بر نم بياز تعق

 اريبس يدر طول كاراموز ييكه گو داديقرار م يتيپرداخت قرضم مرا در كوقع يانداخت كه برا يبه راه م ينبرد دهيمزا نيخواهان من بودند ا يكاف

كه او به ان توجه  يزيچ.هاتسومومو خوشحال بود كه به چشم نوبو جذاب امده ام.بود نيمنظور مامه ها از رو دست زدن به هاتسو مومو ا.پرطرفدار بوده ام

 .شود يام م يزكيدوش يبود كه خوش امدن نوبو احتماال سبب باال رفتن بها نينداشت ا

 يم شنهاديمن پ يزگيدوش يخواست برا يكه م يبدون وجود او نوبو هر مبلغ.ميكرد يكتر خرچنگ را جلب منظر مساعد د گريبار د كي ديبود كه با اشكار

ساله بدون  انزدهكاراموز پ يشايگ كيبا  يمرد چيداد كه ه نانياما مامه ها اطم.خواهان ان بود من شخصا از ان مطمئن نبودم يالبته اگر به طور كل -كرد

 .كند يبرقرار نم يهدف رابطه دوست
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 .كه او مجذوب گفتگو با تو نشده است يشرط ببند يتوان يم:گفت

 .حرف ناراحت نشده ام نيا دنيكردم تظاهر كنم كه از شن يسع

 ستميب فصل

 يدرباره  يزيان چاز  شيپ. بود اينظراتم نسبت به دن ينقطه  ييدر جا به جا يعطف يگفتگو با مامه ها نقطه  نيكه ا نميب يم.كنم يكه به گذشته نگاه م اكنون

مثل  يبفهمم كه مرد نستمنداشتم اما بعد از ان اندك اندك توا يان چنان قو يدرك يبودم و قوه  يهنوز دختر چشم و گوش بسته ا. دانستم ينم يزگيدوش

توانستم  ينم كريد.ديندان ديتوان ينم گريد ديها را دانست زيچ نيا يوقت.كنند طالب چه است يصرف م ونيكه در گ ياديوفت و پول ز يدكتر خرچنگ در ازا

 .به او به چشم سابق نگاه كنم

را  شانيشب بود كه صدا مهيحدود از ن نيدر ا يزيچ ايساعت  كي.ماندم ييدر اتاقم به انتظار از پله باال امدن هاتسومومو و كدوحلوا ايان شب در اوك رتريد

 ياوقات مثل سگها چهار دست و پا از پله باال م يچون گاه -نستم بفهمم كه خسته استتوا يگذاشت م يدست به پله م ييان گونه كه كدوحلوا.دميشن

 .ابجو ببرد شياز مستخدمه ها را صدا كرد و گفت برا يكيقبل از انكه در اتاقشان را ببندند هاتسومومو .امد

 .هم با من بخورد ييخواهم كدوحلوا يصبر كن دو تا ابجو م قهيدق كينه :گفت

 .دهم تفم را بخورم يم حيهاتسومومو من ترج كنميخواهش م:كه گفت دميرا شن يياكدوحلو يصدا

 يحال ادم را به هم م.ديا ياصال خوشم نم ارنديهش ياديكه ز ييتازه از ادم ها يپس بهتر است تو هم بنوش.يبخوان زيچ ميبرا ديبا خورميمن ابجو م يوقت

 .زنند

 .دميشن ينيرا در س وانهايبه هم خوردن ل يدوباره باال امد صدا يتبعد وق ياندك.رفت نيياز پله ها پا مستخدمه

سرانجام هاتسومومو تلوتلو .خواند يم يكابوك ديجد گريباز كيگريباز كياز  يكه مقاله ا دادميگوش م ييكدوحلوا يبه صدا.در اتاقم به گوش ماندم  يمدت

 .باال را باز كرد يطبقه  ييخوران به راهرو امد و در دستشو

 كاسه پر از رشته نكرده؟ كيدلت هوس  ييكدوحلوا:كه گفت دميرا شن شيداص

 .خانم ريخ

 .يدعوت كن يمرا هم به همراه يتوانيخودت بخر و م يبرا.يكن دايپ يرشته فروش يتوانيم نيبب برو

 .رفتميم ييكدولوا بيبه تعق انهيو بعد مخف كردم كه هاتسومومو به اتاقش برگردد يصبر م دياما من با.رفت نييو از پله ها پا ديكش ياه ييكدوحلوا

 ابانياتشفشان از تپه در خ يشدن گل و ال رياز سراز شيب ياو ان قدر خسته بود با سرعت نكهيبه جز ا.دميرسيم ييبه كدوحلوا ييبه كدوحلوا دينبا معموال

 .چه شده ديپرس. خورد  كهي دنمياز د افتمياو را  يبه همان منظور وقت زين شيو كماب.سرگردان شود

 .دارم ازيواقعا به كمكت ن...كه نينشده بجز ا يزيچ:گفتم

 بود كه هنوز مرا به ان نام يكنم او تنها كس يفكر م- .سان - ويش يوا:گفت
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 اورميت او باال بصور يترسم كه مجبور شوم رو يخواهد من هم با او بخورم م يم. كنم  دايپ يهاتسومومو رشته فروش يبرا ديبا! وقت ندارم«  -كرد يم صدا

.« 

هم بر تنش  يرو يلباسها ينيسنگ ديرس يبود، و به نظر م زانيآو يصورتش از خستگ» .شود يكه دارد آب م يشده ا يخيمثل  ،يطفلك ،ييكدو حلوا« :گفتم

لب به  يحت يتگاز خس. خرم يم شيبرا كنم و يم دايرا پ يروم رشته فروش يگفتم منم م ند،يبنش ييبه او گفتم برود جا. اندازد يم نيدارد او را به زم

 .نشست راكاوايش يكنار رودخانه  يمكتين يپول را به دستم داد و رو. اعتراض نگشود

سر به  اي ييكدو حلوا. خاست بازگشتم يبر م شيكه از رو يكنم، اما سر انجام با دو ظرف از آن و بخار دايپ يرشته فروش كيتا توانستم  ديطول كش يمدت

. تك و توك بودند هگذراندو بامداد بود، و ر باًيساعت تقر.  زدياست قطرات باران در دهانش بر دواريام ييبود كه گو دهيه و دهان باز چنان خوابعقب افتاد

كارآموز با  ييشايگ دنياعتراف كنم كه د ديو با -اند دهيد ررياخ ياست كه در هفته ها يزيچ نيبامزه تر ييكه كدو حلوا ديطور رس نيبه نظر چند مرد ا

 .بود بيعج مكتين يدر حال خر خر رو يلباس تمام رسم

 نياز ا... اما ،يدر حقم كن يخواهد لطف يدلم م ،ييكدو حلوا« :كردم، گفت دارشيدانستم ب يكه م يشكل نيرشته را كنارش گذاشتم و با مهربان تر يها كاسه

 ».يچندان خوشحال نشو ستيچ يبدان يترسم كه وقت يم

 ».كند يخوشحالم نم يزيچ گريندارد، د يشكالا« :گفت

 ديبا. بگذارد ريتأث يمن به طور كل ي ندهيآ يحرفها رو نيكه ا نستيترسم از ا. يكرد تو در اتاق بود يهاتسومومو با دكتر صحبت م يوقت امشب«

 ».دنيخواهد مرا بب ينم گريندارد، چون دكتر د قتياز من به او گفته باشد كه حق يزيهاتسومومو چ

موضوع نزد كدو  نيا دنيكش شياما بالفاصله از پ -خواست بدانم آن شب چه گفته است يو همان اندازه كه دلم م -اندازه كه از هاتسومومو متنفر بودم همان

ناگهان . ودمل باز حد تح شيب شيكه به او زدم برا يكوچك يوجودش را گرفت كه سقلمه  يكه ناگهان چنان درد ديبه نظرم رس. متأسف شدم ييحلوا

 .بوده است زيسال ها از آن لبر ييشد كه گو ريبزرگش چنان سراز يقطرات اشك بر گونه ها

 »!اصال خبر نداشتم! شان -ويدانستم ، ش يمن نم« :را گشت و گفت شياوب ريدستمال ز يجستجو به

 »خواهد چه كند؟ يآدم از كجا بداند كه او م د؟يخواست بگو ياست كه هاتسومومو م يزيمنظورت ، چ «

كار  چيمردم را آزار دهد ه ليكه بدون دل نيجز ا... فهمم ينم! باشد نتيبد ط انتياندازه در خ نيتواند تا ا يم يدانستم چطور كس ينم. ستين نيمنظورم ا «

 چيام از ه يحاال در زندگ تا! از او متنفرم يول. خواهد من هم مثل او باشم  يكنم، م يم نشيكارها تحس نيا يكند كه من برا يبدتر از آن فكر م. كند ينم

 ».او متنفر نبوده ام يكس به اندازه 

 .در حال آب شدن بود، اكنون مالط شده بود يخياگر قبالً . شده بود ديصورتش سف شيآرا رياز خم نوايدستمال زرد دختر ب نكيا

خواهم به عقب برگردم و تمام عمر كلفت  ياما نم. كردم يسؤال را از تو نم نيداشتم ا يگريد يكنم گوش كن، اگر چاره  يخواهش م ،ييكدو حلوا«:گفتم

كه ، اگر  نستيمنظورم ا. رديگ يپا له نكند آرام نم ريتا مرا مثل سوسك ز. باشم، و اگر هاتسومومو راه خودش را برود آخر و عاقبتم جز آن نخواهد بود
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 ».كند يكنم، مرا له م داياز دستش نجات پ يكمكم نكن

دوباره  دارياز د. را صاف كنم ششيكردم آرا يدستمالش را گرفتم و سع ه،يخنده و گر انيم. ميديو هر دو خند ديرس يحرف خنده دار يينظر كدو حلوا به

 همشد، و سر انجام در آغوش  سيكه چشم من هم از اشك خ -دوستم بود يكه زمان يكس -قرار گرفته بودم ريچنان تحت تأث يميقد ييكدوحلوا ي

 .ميافتاد

 ».پاك خراب شد شتيآرا ،يي، كدو حلوا يوا« :گفتم بعد

 ينم يمن هم با دو كاسه رشته در دستم، كار د،يبه طرفم آمد و دستمال به صورتم كش ابانيدر خ يمرد مست ميگو يندارد، به هاتسومومو م ياشكال« :گفت

 ».توانستم بكنم

 .ديكش ينيسنگ اما سرانجام آه د،يگو ينم يزيچ گريكردم د فكر

 »...نديو اگر ما را با هم بب. ديآ ياگر عجله نكنم هاتسومومو دنبالم م. آمده ام رونيوقت است كه از خانه ب يلياما االن خ. خواهم كمكت كنم يم و،يش«:گفت

 »كنم؟ يم ييرايپذ يياريش يخانه  يمن از دكتر در چا ديبگو هاتسومومو از كجا فهم. ، فقط به دو سه سؤال جواب بده ييكدو حلوا «

كه فكر كرد تو و  يماند يچندان خونسرد باق. ينداد تيكند، اما ظاهراً تو به آن اهم يآلمان با تو شوخ ريسف يخواست درباره  شيآه، چند روز پ« :گفت

 يوقت. است خانه يكدام چا يبه عهده  نتايصورت حساب ها ديثبت احوال رفت و از او پرس يبه اداره  يوميسراغ آواژ. ديدار يگريد يمامه ها برنامه 

 ».ميديتا عاقبت او را د ميدوبار رفت. ميدكتر به آنجا رفت دنيد ياز آنهاست، صورتش را كج كرد، همان شب برا يكي ييرايش ديشن

 ياكنون م. كتر خرچنگ افتاده بودهاتسومومو بالفاصله به فكر د ليدل نيبه هم. كنند تعدادشان اندك است يم تيحما ييرايخانه ش يكه از چا ييمردها

ها به دنبال چه  مامهدانست كه  يم قاًيكه هاتسومومو به فكر او افتاد، دق يلحظه ا. مشهور شده است »زدگانيخواستار دوش«به عنوان  ونيدانستم كه او در گ

 .است

 ».ف بزندحاضر نشد با ما حر يحت م،يدكتر رفت شيپ يبه او چه گفت؟ بعد از رفتن شما وقت امشب«

مكاراموز  ": طور شروع كرد نيا. انداخته است يداستان ادياو را به  يزيبعد هاتسومومو تظاهر كرد كه چ. با هم گپ زدند يخب، اول كم« :گفت ييحلوا كدو

. زده است ششيكه زنبور ن نيثل اچنان صاف نشست م م،يبگو...ديدكتر نام تو را شن يوقت "...كند يم يمن زندگ يايكه در اوك ميدار يوريبه نام سا يجوان

 ديآ ينم ادميگفت كه  يگريد زيبعد چ "كند؟ ينم يمن زندگ يايمگر در اوك. شناسم، دكتر يخب، البته كه م":هاتسومومو گفت ":ديشناس ياو را م": گفت

 »".راز بزرگش را پنهان نگه دارم ديراستش، در واقع با... حرف بزنم چون يورياز سا دينبا ":و افزود

 .است دهيشياند يزشت اريبس زيمطمئن بودم كه حتما، هاتسومومو به چ. بدنم سرد شد دميرا كه شن نيا

 »آن راز چه بود؟ ،ييحلوا كدو«

من  ياياوك يگيدر همسا ينداشت هاتسومومو به او گفت كه مرد جوان ياديز يباشم، ظاهراً معنا دهيكه فهم ستميراستش، مطمئن ن« :گفت ييحلوا كدو

 نيكه ا دهد ينم تي، و او اهم ديعالقه مند شده ا گريكديپسر به  نيگفت تو و ا. محكم است اريگرفتن دوست پسر بس هيمادر عل نيكند و قوان يم يگزند
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بعد . ديبا هم باشمادر در اتاق او  ابيبه تو اجازه داده كه در غ يگفت حت. است  رانهيسختگ ياديمادر ز نيكند قوان يراز را پنهان نگه دادر چون فكر م

اما  "!دميكش يوريحفظ راز سا يكه برا يهمه زحمت نياگر مادر بفهمد، بعد از ا! گفتم يرا به شما م نيا يستيواقعاً نبا... دكتر يوا ":گفت نيمثل ا يزيچ

 ».دارد يراز را نزد خود نگه م نيدكتر گفت از هاتسومومو سپاسگزار است كه آن را گفت، و مطمئن باشد كه ا

 .ريهم بود؟ و او گفت خ يگريد زيچ دميپرس يياز كدوحلوا. برد يم يكوچك چه لذت ي سهيدس نيتوانم مجسم كنم هاتسومومو از انجام دادن ا يم

 .را در اسارت هاتسومومو بگذراند ريچند سال اخ نيبار از او تشكر كردم، و گفتم چقدر متأسفم كه مجبور شده است ا نيكمكش چند نيخاطر هم به

داشتن  يبرا مياهايرؤ نيبنابر ا. رديبپذ يگرفت مرا به فرزند خواندگ ميچند روز قبل، مادر تصم. زنم كه عاقبتم بد نخواهد شد يحدس م« :گفت ييحلوا كدو

 ».وندديپ يم قتيبه حق يزندگ يبرا ييجا

درست است كه به خاطر او خوشحال بودم، اما . رميبود از ترس بمخبر كم مانده  نيا دنيخوشحالم، اما از شن شيكه به او گفتم كه چقدر برا نيوجود ا با

 .رديبپذ يبود كه مادر مرا به فرزند خواندگ نيمامه ها ا ياز نقشه  يدانستم كه بخش مهم يم نيهمچن

*** 

خودم قبالً آن را درك كرده بودم، اما . دادسرش را با انزجار تكان  دياسم دوست پسر را كه شن. مامه ها، اطالعاتم را به او دادم يآن روز در خانه  يفردا

 .كرده است فقبالً مرا تصر يگريكرده است كه در ذهن دكتر خرچنگ جا دهد كه فرد د دايپ يراه يركيداد كه هاتسومومو با ز حيمامه ها توض

 .از آن بود شيب يحت ييالوقوع كدو حلوا بيقر رفتنيپذ يبه فرزند خواندگ دميمامه ها از شن يناراحت

. است دهيتو رس »يبلوغ عمل«است كه زمان  نيآن ا يكه معنا.  ميهنوز دو سه ماه فرصت دار يمراسم فرزند خواندگ ياست كه تا اجرا نيحدس من ا« :گفت

 ».يچه نباش يحال چه آماده باش

*** 

آن را . چال زنخدان يعني ي، به زبان ژاپن مييگو يم ecuboمن سفارش داد كه به آن  يبرا يمخصوص يبرنج ينيريرفت و ش يهفته مامه ها به قناد همان

 يفكر م شهيمن هم. زنديها وسوسه انگ ينيريش نيكنند ا يفكر م يدر وسط دارد برخ يكوچك قرمز ي رهيدر باال و دا يچون چال ميخوان يچال زنخدان م

كه هنگام  نيآن مانده، مثل ا يلبش رو كيمات يفرو رفته، و جا يدكسر بر آن گذاشته، ان يكوچك هستند، انگار كه زن يها شكل بالشها ينيريش نيكردم ا

 ييمردها يبرا ينيريش نيا زجعبه ا كيشود  يمرد م رشيپذ يآماده  يدختر كارآموز يوقت ل،يبه هر دل. چنان خسته بوده كه لبش را پاك نكرده دنيخواب

اما من فقط  شتر،يهم ب ديفرستند، شا يده دوازده مرد م يدست كم برا ينيريش يعبه هاج نياز كارآموزها از ا يبرخ. كرده اند تيفرستد كه از او حما يم

كل ماجرا به  گر،يخوردم، اما از طرف د يغصه م يبفرستم، به نوع سيرئ يبرا ديكه چرا نبا نياز ا. كرد  يم ميارياگر بخت  - فرستادم ينوبو و دكتر م يبرا

 .برنامه قرار ندارد نيخوردم كه او در ا يو چندان تأسف نم. بود زينظرم نفرت انگ

او در  دنيمن و مامه ها به د. ديايزودتر از وقت ب يداد كه او شب يبيترت يكيشريا يخانه  يچا ي رهيمد. نوبو راحت بود يبرا ينيريتعارف فرستادن ش به

از حد به من محبت  شيچون در طول شش ماه گذشته ب -كردم يبه خاطر مالحظاتش از او سپاسگذار. بود يورود اطيكه مشرف بر ح ميرفت ياتاق كوچك
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كه  ينيمز يهم در انها شركت نداشت، بلكه عالوه بر شانه  سيرئ يدعوت كرده بود كه حت ييها يبه مهمان ييرايپذ يكرده بود، نه تنها مرا به دفعات برا

و دو نخ به دورش  چيلفاف پ ينيريش ي، جعبه  يبعد از سپاسگذار. اده بودد زين يگريگوناگون د يايكه هاتسومومو هم حضور داشت به من داد، هدا يشب

آنچنان به دفعات  م،ياز او تشكر كرد گريمحبت چند بار د نياو ان را برداشت و من و مامه ها به خاطر ا. گذاشتم زيم يكردم و رو ميرا برداشتم، تعظ ديچيپ

. دستش برداشت و رفت كيرا با  ينيريش ي جعبهبرگزار شد، و نوبو  يمراسم كوچك به سادگ .رود يم جيكه احساس كردم سرم گ ميكرد ميبه او تعظ

 .معذبش كرده بود يبرنامه كم نيكنم ا يدر واقع، فكر م. به آن نكرد ياشاره ا چيه ،يآن شب، در مهمان رتريد

خواست اگر دكتر را  يها م رهيرفت و از خانم مد يم ونيگ يخانه ها يچا يتهايريسراغ مد ديمامه ها ابتدا با. بود يگريد يخرچنگ، البته، ماجرا دكتر

 يبا شتاب به خانه . استدعوت شده  نوياشيبه نام  يخانه ا يكه، او به عنوان مهمان، به چا ميديتا عاقبت شن ميديچند شب انتظار كش. به او خبر دهند دنديد

 .ميخانه شد يعازم چا يشميفاف ابردر ل ينيريش يمامه ها رفتم كه لباس عوض كنم و با جعبه 

 يداشتند، به نوبه  زهايچ ليقب نيو از ا اهيس يچوب يسقف يرهاياتاقها ت. بود يغرب ي وهيسراسر به ش يآن ساختمان يبود، بنا يمدرن يخانه  يچا نوياشي

مفروش  يرانيااش با فرش  يكف چوب ز،يدور م يها و تشكچه يريحص يلوهايز يكه آن شب به من نشان داده شد، به جا ياما اتاق. بودند كيخودشان ش

فرش زانو زدم و در  يرو. نميها بنش ياز صندل يكي يرو ديبا دياعتراف كنم اصالً به ذهنم نرس ديبا. جلو مبل داشت زيتوپر و م يها يشده بود و مبل و صندل

 .كه مامه ها وارد شد دمعت بعد هنوز در همان حال نشسته بوسا مين. از حد بود شيب ميزانو ريز نيزم يانتظار مامه ها ماندم، گرچه سخت

 ».يكن راحت باش يو سع نيها بنش ياز صندل يكي يرو. ستين ياتاق كه ژاپن نيا ؟يكن يم كاريچ« :گفت

 .ديرس يمن معذب به نظر م يمن نشست ، به اندازه  يخودش روبه رو زيكه او ن ينشستم، اما وقت يصندل يحرف او گوش دادم و رو به

كه مجبور شود به  ختميآبجو ر شيتا توانستم برا« :گفت. كرده بود ييراياز او پذ يمامه ها مد. در اتاق مجاور شركت داشت يمهمان كيدكتر در  ظاهراً

دانم چه  ينم. يبده ورا به ا ينيريش يبالفاصله جعبه  ديبا. دياياتاق ب نيبه ا ميگو يو م رميگ يرا م شيدر سرسرا جلو ييسر راه دستشو. برود  ييدستشو

 ».ميببر نيرا كه هاتسومومو زده از ب يصدمه ا ميتوان ياست كه م يتنها فرصت نينشان خواهد داد، اما ا يواكنش

 شيراكه عرق كردن سبب خراب شدن آ دميترس يبودم، م يهوا گرم بود و من هم عصب. نشستم و در انتظار ماندم يصندل يرو يها رفت و مدت طوالن مامه

 نيبهتر دميد مافكرم را منحرف كنم، ا يزيكردن چ داينگاه به جستجو انداختم بلكه با پ. مثل رختخواب بعد از بلند شدن زشت باشم جهيشود و در نت دميسف

 .است يواريد ي نهيكار بلند شدن گاه گاه و نگاه كردن به خودم در آ

 .مامه ها آن را باز كردبه در خورد و  يبعد، تقه ا دم،يرا شن شيصدا سرانجام

 ».كنم يلحظه، خواهش م كيدكتر، فقط «:گفت

از پشت . ديرس يم يبانك ها به نظر جد يبر سرسرا ختهيآو يميقد يها ينقاش يمثل چهره ها. نميبب كيتار يتوانستم دكتر خرچنگ را در راهرو يم

فرش زانو زدم تا مراسم  يلذا جلو رفتم و رو. كردم يم مينشسته بودم تعظ ريحص يبكنم، معموالً اگر رو ديدانستم چه با ينم. به من چشم دوخت نكيع

 .به من انداخته باشد ينگاه يكردم كه دكتر حت يو فكر نم. را انجام دهم، گرچه مطمئن بودم كه مامه ها خشنود نخواهد شد ميتعظ
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 ».ديبرگردم لطفاً مرا ببخش يدهم به مهمان يم حيترج« : مامه ها گفت به

 ».لحظه كيكنم، فقط  يآورده دكتر، خواهش م تانيبرا يزيچ يوريسا« :ها گفت همام

 .نديتوپر بنش يها ياز صندل يكي يتا او رو ستاديدست به او اشاره كرد كه وارد شود و به انتظار ا با

طرف دكتر  كيهر كدام . ميفرش زاو زد يهر دو رو سپرده باشد، چون يرا كه قبالً به من گفته بود به فراموش يزيچ ديبا يكنم مامه ها م يگمان م بعد،

 .كرد يم يزانو زده اند احساس بزرگ شيپا ريگونه ز نيفاخر ا يكه دو زن با لباس ها نيمطمئنم او از ا. خرچنگ 

 »!فصل كامل گذشته است كيرسد كه  يام، هوا گرم شده، و به نظر م دهيوقت است شما را ند يليمتأسفم كه خ« :او گفتم به

 .شد رهيبه من خ گريبار د كيپاسخ نداد اما  دكتر

زانو  يدستش را چنان رو. كوچك كنار دستش گذاشتم زيم يرا رو ينيريش يجعبه  ميو بعد از تعظ» .ديريرا بپذ ينيريش نيكنم ا يدكتر، خواهش م« :گفتم

 .نديب يخواب دست زدن به آن را نم يحت ديگو يگذاشت كه انگار م

 »؟يده يبه من مچه آن را  يبرا «

 »كه اشتباه نكرده باشم؟ دوارميام. ديشو يخوشحال م ينيريش افتيدادم كه شما از در نانياطم يوريدكتر، من به سا ديببخش« :ديحرف او پر انيها م مامه

 نيسان، اما توقع نداشتم كه ا -امه هاقائلم، م ياديتو احترام ز يمن برا. يشناس يدختر را خوب نم نيا يكن يآن قدر كه فكر م ديشا. ياشتباه كرده ا «

 ».يدختر را به من نشان ده

 ».ديعالقه مند يوريبود كه شما به سا نيبرداشت من ا. ديكن يفكر را م نيدانستم كه شما ا ينم چيدكتر، ه ديببخش« :ها گفت مامه

 ».گردم يبر م يروشن شد، من به مهمان زيخوب، حاال كه همه چ اريبس «

 ».منتظره عوض شده ريكامالً غ يظاهراً اوضاع به نحو د؟يا دهيكرده كه از آن رنج يكار يوريسا ايسؤال كنم؟ آاجازه دارم  »

 »!اندازند يرنجم كه دستم م يم يهمان طور كه آن روز گفتم، من از كسان. البته كه مرا رنجانده «

 »؟يچه گفته ا. يگفت يم ديكه نبا يبه او گفته ا يزيحتماً چ! يجانده اسان ، خجالت دارد كه دكتر را از خودت رن-يوريسا« :ها به من گفت مامه

 »... يليكه چند هفته قبل گفتم كه هوا گرم است، واقعاً خ نيمگر ا! دانم ينم« :گناه پاسخ دادم يب يا افهيتوانستم با ق يگونه كه م آن

 .بود دهيسندكنم آن را پ يبه من انداخت، فكر نم يحرف، مامه ها نگاه نيگفتن ا با

 ».ديكنم مرا ببخش يخواهش م. ستيبه من مربوط ن. ديخودتان آن را حل كن انيم« :گفت دكتر

 يرا دست نم ياست، به عمد كس يدختر رك و راست يوريآمده؟ سا شيپ يشود گفت كه سوء تفاهم ينم د،ياز آن كه برو شيدكتر، پ يول« :ها گفت مامه

 ».آن قدر مهربان بودهكه نسبت به او  يبخصوص كس. اندازد

 ».يسؤال كن هيچطور است از پسر همسا« :گفت دكتر

 .آورد ياز آن به زبان نم يزيكردم اگر چ يبود، تعجب نم يبسته ا اريمرد بس يبه طور كل. شدم كه باالخره آن را عنوان كرد خوشحال
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 ».ديحتماً با هاتسومومو حرف زده ا! نطوريپس كه ا« :ها به او گفت مامه

 ».حرف زده ام يبا چه كس ستيمهم ن« :گفت ردكت

داده اند،  يوريبه سا ينقش مهم يميقد تختيپا يرقصها يكه برا ياز زمان! همه اش دروغ است. پخش كرده ونيداستان را در سرتاسر گ نياو ا «

 ».بوده كه نام او را بد كند نيهاتسومومو تمام هم و غمش ا

نقش در  ياجرا. مانده بود يباق ل،يشش هفته به افتتاح آن، در اوائل ماه اور نكيا. بود ونيرقص در گ يساالنه  واليفست نيبزرگتر يميقد تختيپا يرقصها

اما تا آنجا كه من . بود ميها ياز مرب يكي شنهاديپ. از آنها داده شده بود يكي يو به من هم افتخار اجرا. شد ياز چند ماه قبل در نظر گرفته م واليفست نيا

 يمامه ها رو. صحنه ياركستر بود و نه در رو يداشتم، نقش من در دسته  اطالع

 .كرده بود تا موجب خشم هاتسومومو نشود ديتاك آن

دانسته  يرا م زآنيو ازمدتها قبل ن رديرقص برعهده بگ نيدرا يمهم يرا داشته باشم كه قراراست اجرا يكس يچهره  دميكه به من نگاه كرد كوش دكتر

 .است

 ».دست به خطرزدن است ديگو يباوركردن آنچه او م.شهرت دارد يياما هاتسومومو دردروغگو ميگو يرا م نيدكتر،متاسفم كه ا«:ا ادامه داده مامه

 ».شنوم يباراست كه م نيدروغگواست،اول اگرهاتسومومو«

 شاهايازگ يليخ د،يرا به شما بگو نيكه ا نديب يخوابش را نم يكس حت چيه«:بشنود،گفت يترسد كس يم"واقعا ييسارآهسته،گويب ييهاباصدا مامه

را  تانداس يهتسومومو گفته است وقت اي ميگو يمن به شما دروغ م ايكه آ نياما ا.زند يتهمت را م نيباشد كه ا يكس نيخواهد اول ينم يكس!باكارنديفر

 ».ديدار نانيشتراطميازما ب كيبه كدام  د،دكتر،ويشناس يازما را بهتر م كيدارد كه شما كدام  نيبه ا يكرد،بستگ يم فيتعر

 ».ديدروغ بگو ديصحنه به عهده گرفته با يرو ينقش يوريخاطركه سا نيفهمم چرا هتسومومو فقط به ا ينم من«

 يوريرا به سا درآن نقش باشد،اما ازقرارباالخره آن ييكه كدوحلوا دواربوديهاتسومومو ام.ديا دهيد ،راييشما خواهركوچك ترهاتسومومو،كدوحلوا"حتما«

شك  يوريسا ياگردرپاك.ست،دكتريمهم ن كي چيه نهاياما ا!خواست يخودش م يرا سپرده اند كه هاتسومومو برا يبه من هم نقش.داده اند

 ».دياو را قبول نكن ينيريش ديده يم حيكنم كه ترج يدرك م"د،كاماليارد

 ».كند نهيخواهم او را معا يم مارستانيپزشكان باز يكياز«:سرانجام گفت.نگفت و به من نگاه كرد يزيچ يدكترمدت

 يوريسا يزگيكه خواهان دوش دينگرفته ا مياما چون شما هنوز تصم.انجام دهم ديايازدستم برب يكمك انيم نياگردرا دوارميمن هم ام«:ها پاسخ داد مامه

مطمئنم .ندازمردها تعارف ك يليرا به خ ينيريش نيتواند ا يم يوريخب،سا...دياو شك دار ياگردرمورد پاك.خورمياموربه مشكل برم بيد،درترتيهست

 ».شنوند شك دارند يكه ازهاتسومومو م ييبه داستانها شترآنهايب

دانم چه كاردرست  ينم "واقعا«:باالخره گفت.نشست يدكترخرچنگ لحظات.خواست براو گذاشته است يكه مامه ها م يحرف اثر نيكه ا ديرس ينظرم به

 ».قرارگرفته ام يبخصوص نيبه ا يتيست كه درموقعبارا نياول.است
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 ».ميريبگ دهيحماقت هاتسومومو راناد ديبگذار.ديرا قبول كن ينيريكنم ش يم دكتر،خواهش«

 بيرا فر يمرد يتوانند به راحت يگذارند كه م يدرماه م يموعد يشان را برا يزگيدوش ميشنوم كه تسل يدست نخورده م ياغلب دخترها درمورد«

 ».داد بيشود فر ينم ياسان نيكه من پزشكن،مرابه ا ديدان يم.دهند

 »!بدهد بيخواهد شما را فر ينم يكس«

 يجعبه  دميبودم كه ند يخداحافظ ميچنان مشغول تعظ.رفت رونيجلوداده و ابتدا آرنجها،ازاتاق ب يو سپس بلند شد و با شانه ها شترننشستيب يقيدقا او

 .است يآن خال يجا دميكردم و د زنگاهيم يبه رو.كه او و به دنبالش مامه ها،رفتند نيما خوشبختانه بعدازانه،ا ايرا برداشته است  ينيريش

*** 

من دروغ  يچه ممكن است هاتسومومو درباره  يبرا ديسازد كه بگو يازخود م يگفت،فكركردم داستان يرقص م يصحنه  يمامه ها ازنقش من در رو يوقت

نبود،مامه  قتياگرچندان هم حق اي.را گفته است تا چه اندازه شگفت زده شدم قتياو حق دميفهم يآن روز وقت يكه فردا ديتصوركن ديتوان يم نيبنابرا.ديبگو

 .افتيادامه خواهد  قتيبه حق دنيها مطمئن بود كه تا رس

 ياما چون در فصلها.ديرس يهشتصد م ايه هفتصد ب"مشغول به كاربودند احتماال ونيكه درگ ييشاهاي،تعداد گ1930 يسالها يزمان،دراواسط دهه  درآن

كه  ديانجام يم ييها يازدوست يبرخ ينقش ها به نابود ياجرا يبرا ازنبود،رقابتياز ششتصد نفرن شيبه ب يميقد تختيپا يرقصها واليفست ياجرا يبهاربرا

 يشاهايگ نيازانگشت شمارتر يكيگفت،مامه ها  ياست راست نم گفت كه نقش هاتسومومو را ازاو گرفته يمامه ها وقت.با گذشت زمان شكل گرفته بودند

 ينم.صحنه بود يبررو ييكدو حلوا دنِيداشت كه هاتسومومو بدبخت د تيواقع نياما ا.شده بود نياو تضم ينقش تنها برا كي يبود كه هرسال اجرا ونيگ

 يشاهايدرآمد گ نيباالتر ي زهيجا ييكان وجود داشت كه كدو حلواام نيدرست است كه ا.به ذهنش آمده بود يزيچ نيدانم از كجا فكراحتمال چن

هفده  يبه دكتر،كارآموز ينيريم شيبه هرحال چند روزقبل ازتقد.ازنداشتيگاه امت چيدررقص ه اورد،امايرا به دست ب ليقب نيازا يگريافتخارات د ايكارآموز

 يشاهايگ ي هيخانه خراب شد،اما بق نوايدخترك ب.ديصدمه د شيپله افتاد و پا صحنه را برعهده داشت،ازچند يرقص تنها بررو كي يساله كه اجرا

نقش بود كه سرانجام به من سپرده  نيا ياجرا.رندياو را درصحنه بگ يوارده براو بهره ببرند و جا بتيمص نيتوانند ازا يخوشحال شدند كه م ونيكارآموزگ

 ايكه دراوك ييازشبها يليخ.آن را نداشته باشم يمعنا كه آمادگ نيالبته نه به ا-بودم دهيصحنه نرقص يگاه رو چيآن زمان پانزده سال داشتم،وتاكنون ه.شد

خاطربود  نيبه هم.كردم يم نينواخت و من رقص تمر يسن م يشام لهخا-رفتند يم يبه آن مهمان يمهمان نيازكارآموزها كه ازا ياريماندم،برخالف بس يم

نگرفته بود كه به  مياگرمامه ها تصم.نداشتم گرانيازد شيب ياحتمال كه استعداد نيبودم،با درنظرگرفتن ا دهيرس زدهمايبه كالس  يكه درپانزده سالگ

 .گرفتم يبرعهده م ينقش زيگذشته ن بهارامسالرقص  واليخاطرهاتسومومو مرا ازاحتماع دورنگه دارد،چه بسا در فست

بود و اغل  يرقصم كمك بزرگ يخوشبختانه مرب.داشتم نيتمر يحدود فرصت برا نيدرا ايماه  كيها لذا تن.نقش دراواسط ماه مارس به من سپرده شد نيا

 روزبعد،كه نيتا چند-بگذارد انينداشت او را درجر اليهاتسومومو به طور قطع خ-كه چه شده است دينفهم"مادراصال.كرديبا من كارم يبعدازظهرها خصوص

رقص به من سپرده شده،به او گفتم  نيا يدارد كه اجرا قتيحق ايآ ديبازگشت ازمن پرس ايبه اوك يوقت.ديبه گوشش رس عهيچونگ شا-ماه يهنگام باز
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 .او جمع زده است يبرچهره اش نشست انگار كه سگش تاكو ستون دفترحسابش را برا يرتيدرست است،وچنان ح

 .ميكن رونيب دانيكه هاتسومومو را ازم دهيان آن رسگفت،زم يم.شد،اما مامه ها ازآن نگران نبود وانهيازخشم د البته،هاتسومومو

 

 كميو  ستيب فصل

 يگذرا به او گفته بود م شيازقراربارون روز پ.رقص به سراغم آمد نيزده زنگ تنفس تمر جانيحدود،مامه ها ه نيدرا ايهفته بعد كيدر يعصر رگاهيد

ن مجموعه يازمعروف تر يكيبارون مالك .بدهد يمهمان نويبه نام آراش مونويناس كسرش يكننده  هيته كيبه افتخار ندهيآ يآخرهفته  التيخواهد درتعط

 مشيتصم.زبخرديقشنگ هنرمندان معاصر ن يآمد كه ازكارها يم شيهم پ اديبودند،اما ز قهيكه داشت عت ييشترلباسهايب.درسراسرژاپن بود مونويك يها

 .انداخته بوددادن  ياو را به صرافت مهمان نويازآراش يكار ديخر يبرا

تصادف !دوستان نوبو است نيتر كيازنزد يكياو .بار كه بارون نام او را برد متوجه نشدم نياول يول.به گوشم آشناست نويفكركردم نام آراش«:ها گفت مامه

كدام ازهم خوششان نخواهد  چيه"قطعا.اش دعوت كند يكنم كه نوبو و دكتررا هم به مهمان بيخواهم بارون را ترغ يد،ميامروز به فكرم رس ؟تازهينيب يرا م

 .است يگريد زهيجا يدانند كه برنده  يآرام نخواهند نشست،چون م كي چيتو شروع شود،مطمئن باش كه ه يزگيدوش ي دهيكه مزا يهنگام.آمد

مطمئنم كه نقشه .آماده است يا ركانهيز ي نقشه نيدست زدم و گفتم چقدر ازاو سپاسگزارم كه با چن جانيافتادم اما به خاطرمامه ها ازه يداشتم م يازخستگ

برنخواهد  يلمشك چيهب ه يدو مرد به مهمان نيبارون به دعوت ا بيداشت درترغ نانيبود كه اطم نياش ا يركيز يواقع ليبود،اما دل ركانهياش ز

را  نيبود،گرچه آن موقع ا وامورايا يلوازم برق يگزاران موسسه  هيازسرما يكينوبوچون بارون -داشتند درآن شركت كنند ليواضح است كه هردوم.خورد

نام و نشانش خون اشراف  يازاجداد ب يكيتنها  "كه احتماال يدانست،با وجود يخب،چون دكترخودش را ازاشراف زادگان م...دانستم،ودكترخرچنگ ينم

آمد تعدادشان به  يكه ازاو خوششان م يمردان.آمد يخوشش نمازنوبو چندان .دانم يكرد،نميدو موافقت م نيازا كيداشت،اما چرا بارون با دعوت هر يزادگ

 .كرد يدعوت م ابانيرخرا د يكرد اگركس ينم يفرق شيبود و برا دهيو درمورد دكتر خرچنگ بارون تاكون او را ند.ديرس يانگشتان دست نم

 نيرقصم را قانع ساخت كه درتمر يداده شد،و او مرب يمهمان بيترت.داشت يافراد مهارت خارق العاده ا بيدانستم،مامه ها درترغ يتا آنجا كه من م اما

شام ادامه  رفازبعدازظهرشروع شود و تا ص يقراربود مهمان.شركت كنم يمهمان نيبدهد كه بتوانم درا بتيغ يبه من اجازه  ندهيآ يهفته  يرقص شنبه 

 نييو به طرف ملك بارون،پا ميشد كشايسه بعدازظهربود كه باالخره سوارر كيساعت نزد نيبنابرا.دميش يآن وارد م ي انهيگرچه من و مامه ها درم- ابدي

 ياتييكردم،چون اگربه جز حشتو"بايتقر دميشكوه و جالل بود،و ازآنچه كه د نيبه ا يازمكان دارمنيد نياول نيا. ميقسمت شهررفت نيتر يشمال يتپه ها

 يم يشده بود كه بارون درآن زندگ يو ساخت ملك يجزءبه جزء بذل طراح زيتوجه ن همانارخوب،يم،بسيالزم است توجه كن مونويك كي ي هيته يكه برا

 .كرد

و ساخته شده  يزربفت بودفتوسط پدرش طراح يپارچه ا ميگشت،اما باغها كه به نظرمن بافت عظ يبه دوران پدربزرگش بازم يعمارت اصل يبنا خيتار

 يمحل هبركه را ب-ازترور شيسال پ كي-كه برادربزرگ تربارون يتا هنگام.نداشته اند يخوان گرهميدكيوقت با  چيعمارت و باغ ه نيازقرارمعلوم ا.بود

 يچنان مغرور دربركه م اهيس يقوها.سازد يساختمان م يسو كيمشرف به مهتاب بك  يشده ازطاق نيسنگچ ياز خزه و راه يكند و باغ يم گرمنتقليد
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 .دميهستم ازخودم خجالت كش يزشت نيهب ا يموجودكه  نيمخلوق ازا كيكه به عنوان  دنديخرام

رفتن به كوشك  يبه جا يبعدازعبورازدروازه اصل يلذا وقت.تا مردها بعدازآماده شدن ه ما ملحق شوند ميآغازكن يچا ي هيبرنامه را با مراسم ته قراربود

 يآن كوشك رتهاما د.داشت كياتاق بار كيبه وسعت  ييفضا قيقا نيشدم،ا جيم،گيكوچك شد يقيو سوارقا ميبه كناربركه رفت ميخانه،مستق يچا يمعمول

 كيدروسط آن .هوا بازبودند هيتهو ياش برا يكاغذ يو پنجره ها يآن واقع يوارهايد.انداخته بود هيسا لويمفروش با ز يمعمول بركف يروانيكوچك با ش

او .اورديرا به جوش ب يآهن يبايز يشده درآن را روشن كرد تا آب كتر دايچ يلهاكرد و مامه ها زغا يپرازماسه قرارداشت،كه كارآتشدان را م يگودال چوب

 يكتر زبعدازگذاشتنيشده ام و مامه ها ن يعصب يكردم اندك ياحساس م.كرده باشم ياسباب مراسم كار دنيكردم با چ يكه مشغول به كارشد،من هم سع

 :آتش برگشت و گفت يبررو

 ياجازه ده دينبا.ديآ يات م ندهيدكترخرچنگ توجه به تورا ازدست بدهند چه به سرآ ايتذكردهم كه اگرنوبو ستيم نالز.يهست يدخترباهوش ،تويوريسا«

 ».يدان يمطمئنم خودت راه آن را م.ندارد يحسادت ضرر يجزئ ختنياما البته برانگ.يده يازحد توجه نشان م شيب يكيكدام فكركندد تو به آن  چيه

 .داشتم يدست ازكوشش برنم"ما قطعاا.نبودم كه بدانم مطمئنم

 يوقت.كنند نيمختلف تحس يايتپه را اززوا يدامنه  يتا منظره  ستادنديا يم يجا يجا.ساعت گذشت،بعد بارون به اتفاق ده مهمان ازعمارت خارج شدند مين

 .ا به مهمانان دادمو من كاسه ها ر ختير يمامه ها چا.و آن را به وسط بركه برد ديشدند،بارون دكل را كش قيسوارقا

 يمونوهايمستخدمه با ك نيسكو چند نيا يرو.بود ختهيآب آو يكه باال ميدديرس يچوب يسكو كيو به  ميدرباغ زد يو دور ميشد ادهيپ قيازقا يبعد،همگ

چه  هكردم ك يفكرم نيبه اداشتم .كناردكترخرچنگ زانو زدم.داشتند يگرم را برم يساك يدرِتنگها دند،ويچ ينشستن مردها دشكچه م يشكل برا كي

 .او زودترروبه من كرد دميكه با تعجب د ميبگو

 »خوب شد؟ يخواست يآن طور كه م تيپا يدگيبر«:ديپرس

 شيبودم تعدادشان ب دهيكه دكتر را د يماهها،دفعات نيدرطول ا.بودم دهيرا درنوامبرگذشته بر ميپا د،منيكن يم م،دركيماه مارس بود ي انهيدرم نكيا

 يفكرنم تانههمه آدم،خوشبخ نيا يوآن هم جلو.پرسش تا كنون صبركرده است نيا يكه چرا برا ديرس ينم يزيلذا به ذهنم چ.ود كه بتوانم بشمرمازآن ب

 .آوردم نييرا پا ميهنگام پاسخ صدا نياست،بنابرا دهيحرف او را شن يكردم كه كس

 ».خوب شد"ازشما سپاسگزارم،دكتر،با كمك شما كامال يليخ«

 ».زخم بدجورنشده باشد يكه جا دوارميام«:تگف

 ».خط كوچك كي ر،فقطياوه،خ«

حرف را عوض كنم،اما چشمم  ايدرهمان جا خاتمه ببخشم، مانيدرفنجانش به گفت و گو يگرساكيبارد كي ختنيتوانستم با ر يامكان وجود داشت كه م نيا

گونه انگشتنش را نوازش  نياگرا.انجام دهد يمنظور حركت ينبود كه ب يدكتر مرد.داد يرا نوازش م گرشيدست د يبه دستش افتاد كه با شصت انگشتها

 .كردم احمق بودم يخب،اگرموضوع را عوض م...زديمن حرف م يكرد و ازپا يم
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 ».اندازه نيا.خط كوچك است كيكه فقط  نميب يم...كشم يم شيدرحمام دست به رو يوقت.نبود يزخم چندان مهم«:دادم ادامه

كه به نگاه من  دنيرا جلو آورد اما بعد مكث كرد و نگاهش را د زدستشياو ن.رديو آن راجلو بردم تا دكتراندازه بگ دميگشت اشاره ام دست كشبندان به

 .ديو به بند انگشت خود دست كش ديدستش را عقب كش.ديپر

 ».شود يزود خوب م"اندازه معموال نيزخم ا«:گفت

 »!شود يباران به آن نخورده سردم م يقطره .است يخب،پوست حساس...من د،پوستيدان يم.نبوده است قيعم يليخ ديشا«

كه  يباز نيشد،وتازه،آخر يترنشان داده نم قيزخم به خاطرحساس بودن پئست من عم يجا.بود يزيچ يكننده  انيحرفها ب نيخواهم وانمود كنم كه ا ينم

 يبرا شكنم ازكوش يدانستم دكترخرچنگ چرا به من عالقمند است،تصورم يما اكنون كه مباران به پوست برهنه ام خورده بود چه موقع بود؟ا يقطره 

 .خم شد ميرا صاف كرد و به سو شيگلو ل،اويبه هردل.بردم يشد و هم لذت م يهم چندشم م گذشتيمجسم كردن آنچه درذهنش م

 »؟يكرده ا نيتمر...و«

 »ن؟يتمر«

 نيهم يبرا.فتديگربيبارد كيكه آن اتفاق  يندار اليخ.ميگو يكه چه م يهست ،خب،متوجهيازدست داد...زخم شد كه تعادلت را در نيبه خاطرا تيپا«

 »كرد؟ نيكار را تمر نيشود ا يچطور م ،امايكرده ا نيفكركردم كه تمر

 .دو كلمه است يكياز شيب يآشاكاربود كه منتظرپاسخ.داد هيهم گذاشت و تك يچشم رو بعد

به چشم من .دكترچشم بازنكرد.كرد دايسكوت ادامه پ.كردميفكر م يلحظه ا ديحرفم را شروع كردم،اما با»...است اما شبها احمقانه ديفكركن ديشا خب«

اوقات  يگاه.كنم يحفظ تعادل م نيبروم هزارجورتمر ييبه دستشو نكهيشبها،قبل ازا«:ادامه دادم.بود كه درانتظارمنقارمادرش است يشكل جوجه پرنده ا

 ».كنم يم نيوقت صرف تمر قهيلرزم،اما پنج تا ده دق يخورد م يبه پوستم م سرد يهوا يوقت

 .ديرس يخوب يرا صاف كرد،كه به نظرنشانه  شيدكترگلو

 »...نجاستياما مشكل ا.گريد يپا كي يرو ستم،بعديپا با كي يكنم رو يم يسع اول«

 رونيبعد كه ازدهانم ب يكلمه .بود دهيرس انياما اكنون داستانش به پا.مانان بودسكو،مشغول گفت و گو با مه يمن درآن سو يهنگام بارون روبه رو نيا تا

 .دهم يام و دارم گزارش م ستادهيا بونيپشت تر ييامد چنان رسا بود كه گو

 »...لباس به تن ندارم يوقت...«

 »!ما جالب تراست يشما دو نفرازحرفها يبه نظرمن حرف ها!من يخدا«:بكنم،بارون به حرف آمد و گفت ديازآنكه بدانم چه با شيبه دهان بردم،اما پ دست

 .برآمد حيبعد دكترمحبت كرد و درصدد توض.دنديخند مرها

 ».كن نيحفظ تعادل تمر يكردم رو هيخاطر به او توص نيبه ا.خورده بود نيزم.و سراغ من آمد ديسان اواخرسال گذشته بر-يوريسا يپا«:گفت

 ».نديآ يهستند كه به نظرم رترازآنيلباس ها دست و پاگ نيا.است نيمرتب مشغول تمر«:ها افزود مامه
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 .دنديبود و همه خند يالبته منظورش شوخ»!اورديدرشان ب ديپس اجازه بده«:ازمردها گفت يكي

 ».دون لباس وجود نداردب باتراززنيز يزيچ.به تن كنند مونويگفته اس زنها مجبورند ك يام ك دهيوقت نفهم چيمن كه ه!بله،من هم موافقم«:گفت بارون

 ».ندارد قتيحرف حق نيا ديآ يم انيبه م تويآراش زميارعزيدوخت دوست بس يمونوهايك يپا يوقت«:نوبوگفت

گرچه كه منجربه .سكو بگذارد ياش را رو يفنجان ساك ديكوش».پوشانند يهستند كه م يزيهمان چ ييبه دلربا نويآراش يمونوهايتنها ك.نه«:گفت بارون

 وختد يكنم لباسها يفكر م.سوئ تفاهم نشود« :ادامه داد.رفته بود شيپ دنيكردم درنوش يازآنچه كه تصورم شيب يول-مستمست نبود.شد ان ختنير

 كي اينگاه كنم  مونويك كيدهم به  يم حيكه ترج ديو دركنارمن ننشسته بود،نشسته بود؟اما اگرازمن بپرس نجايصورت االن ا نيرايهستند،درغ بايز نويآراش

 »!خب...زن لخت

 ».كرده است هيته ييچه كارها"راياخ نويمن عالقه مندم بدانم آراش يد،وليازشما نپرس يكس«:گفت نوبو

 شيبه گلو عينمانده بود ما يزيكه چ ديحرف او پر انيم ،چنانيساك يجرعه  نيآخر دنيبارون درحال نوش اورد،چونيفرصت پاسخ به دست ن نويآراش اما

 .بپرد

- است كه،توبو نيدوست دارد كه زن برهنه را تماشا كند؟منظورم ا نيزم يكره  يدررو يكه هرمرد ستيدرست ن نياايآ.ديصبركن قهيدق كي...آها«:گفت

 »ست؟يكه زن برهنه مورد توجه شما ن دييبگو ديخواه يسان،شما م

 ».كرده است هيته ييچه كارها"قاياواخردق نيكه ا ميبشنو نويرا نگفتم،گفتم وقتش شده كه ازآراش نيمن ا«:گفت نوبو

كه ما مردها  ييكننده آن است كه با وجود تفاوت ها مجذوبيبه نظرمن نكته  ديدان يم.آه،بلهفالبته من هم به دانستن ان عالقه مندم«:گفت بارون

درست .ميندا يرا م قتيخودمان حق.ديدار كه شما با ما فرق ديتظاهركن ديتوان يسان،نم-نوبو.ميهست يكياما درواقع همه  ميدرظاهربا هم دار"احتماال

دست .من است يايرو نيكنم كه باالتر يبله؟اقرارم.را درحمام تماشاكنند يوريپول خرج كنند تا سا ستنديمردها حاضرن نيازا كيكدام  نجاياست؟االن و درا

 ».است يگريزديكه احساس شما چ دي؛تظاهرنكنيبردار

 ».ميگفتگو حذف كن نيبهتراست نام او را ازا ديشا.كارآموزاست كيفقط  ،اويوريطفلك سا«:ها گفت مامه

افتند كه به  يهوا دنبال زنها راه نم نيكنند كه انگاربه ا يازمردها چنان رفتار م يليخ.آشنا شود بهتراست اتيواقع يايهرچه زودتربادن!"ابدا«:پاسخ داد بارون

داشته  اديرا به  نيا شهيهم ديم،بايزن يموضوع حرف م نيازا ميوچون دار!هستند يكيه هم ،مردهايورياما گوش بده،سا.كنند دايدست پ رلباسشانيز

 »؟يدار يا دهيخودت چه عق.دارد يتو چه لذت يبدن برهنه  دنيزمان فكركرده اند كه د كينشسته اند امروز هركدام  نجايكه ا ييمردها نيتمام ا:يباش

به بارون بدهم،بخصوص  يمجبوربودم به هرصورت پاسخ.كردم به نظرمحجوب برسم يم يه بود و سعشد رهيسكو خ يبرزانو نشسته بودم،به كف چوب دست

سكو گذاشت و بلند شد و  ياش را رو يفنجان ساك.كرد يمحبت حركت يبه ذهنم برسد،نوبو ازرو يزيازآنكه چ شيكه همه ساكت و درانتظاربودند،اما پ

 :گفت

 .اش كنم يالبته،اشاره اش به من بود كه همراه».ستميرا بلد ن ييبارون،راه دستشو ديببخش«
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 يازآنجا بلند شدم،مستخدمه ا.دورشدن ازجمع را ازدست بدهم ينداشتم فرصت به دست امده برا اليرا بلد نبودم،اما خ ييراه دستشو زبهترازنوبوين من

 .بركه برد يمرا به آن سو بمانينوبو درتعق دهد،ويگفت كه راه را به من نشان م

 يافتاب م رنويز گر،كهيدرطرف د.ميطرف گذاشت كيدر ييو مفروش با پوب زرد و پنجره ها ليطو ييبه سرسرا ،قدميمسكون يبنا خلدردا

 كيكه داخلش  ستاديا ينيتريكنم،اما او جلو و تيسرسرا هدا يخواستم نوبو را به انتها يم.قرارداشت يا شهيش يبا سرپوش ها ييها نيتريد،ويدرخش

ضرب گرفته بود و  شهيش يدستش رو كيكرد،اما عالوه برآن با انگشتانش  يداشت به داخل آن نگاه م"او ظاهرا.شده بود دهيچ قهيعت يهاريمشمجموعه ش

 تمازاو سپاسگزاربودم كه به نجا نياما همچن.آمده بود ناراحت بودم شيمن هم ازآنچه پ.خشمش هنوز فروننشسته بود.داد يم رونيب ينيب ينفس ازپره ها

دوست  قهيعت ايآ دميازاو پرس-شده بود يحكاك يعاج يكه با دسته ها ييقالبها نيتريو-يبعد يدركنارقفسه .دانستم چگونه آن را برزبان آورم يو نم.مدآ

 .دارد

 ».ريخ"مثل بارون است،مسلما ييها قهيعت اگرمنظورت«

 .كرد ينگاه م يعصرفئودال يايبه بارون به چشم بقا.ستيرش چدانستم منظو ياما م.جوان تربود يليدرواقع ازنوبو خ- رنبوديپ"عمال بارون

 ».گفتم يم نيتريداخل و يها قهيازعت د،داشتميببخش«:گفتم

 ميونيمد يليكرد و به او خ تيما حما ياو ازموسسه .افتم يبارون م اديكنم،به  يقالبها كه نگاه م نيبه ا.فاتم يبارون م اديكنم،به  يكه نگاه م رهايآن شمش به«

 »دهد؟ يپاسخ سوالت را م نيا ايا.با فكركردن به او وقتم را تلف كنم ستميمجبورن ياما دوست ندارم وقت

 .باركنم شيرا برا يينتوانستم در دستشو يبه راه افتاد،آن قدر تند كه حت ييتند به سمت دستشو يكردم،و او با قدمها ميبه او تعظ درپاسخ

 يرا ازراه گرانيمن و مامه ها د.ماندند يشام فقط دوسه نفرم يبرا.است خوشحال شدم انيروبه پا يكه مهمان نيا دنيم،ازديبه كنارآب برگشت ي،وقت"بعدا

 .راننده ها به انتظارشان بودند رونيروب ادهيدرپ.ميكرد تيهدا ديرس يم ياصل يكه به دروازه 

 .كند تيتا مارا به داخل خانه هدا ستادهيون ابار نيازمستخدم يكيكه  ميديو د ميبرگشت م،ويمرد خدانگه دارگفت نيآخر به

**** 

 يدرفلفل خوابانده با سس پونژوكه در بشقاب ها يماه ميبه ما دادند،س يخوشمزه ا م،شاميگذراند نيساعت بعد را دراتاق مستخدم كيو مامه ها  من

پنرجه  پشتاو تنها دو سه لقمه غذا خورد و بعد .گذشت ين خوش مازاندازه كج خلق نشده بود به م شياگرمامه ها ب.آوردند مانيبه شكل برگ برا كيسرام

و با خشم  رديلبش را گازبگ ديدند،شايگفت دوست دارد به كناربركه برگردد و آنجا بنش يبود كه م يزيدرچهره اش چ.نشست و غرو بافتاب را تماشا كرد

 يم»افتيض وچكسالن ك«كه بارون آن را يم،دراتاقيبه آنها ملحق شد درحال صرف شام بودند كه شيبارون و مهمانها.شود رهيخ كيبه آسمان تار

و  نو،توبويآراش يفقط آقا.و پنج مهمان را درخود جا دهد،اما اكنون تعدادشان آب رفته بود ستيب اي ستيتوانست ب يم افتيدرواقع سالن كوچك ض.خواند

چشمش درحدقه  ديرس يمبارون چنان مست بود كه به نظر.مشغول صرف غذا بودندساكت نشسته و  م،همهيما كه وارد شد.مانده بودند يدكترخرچنگ باق

 .رود يم يليپ يليپ
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 يياو را به همان سرسرا.خواست ييرفتن به دستشو يو اجازه  ديكش لشيرسبيكرد،دكترخرچنگ دستمال سفره اش را دوبارز يزيها شروع به گفتن چ مامه

 اءيتوانستم اش يم يها،به سخت نيتريو ي شهيسقف درش يشب،و به خاطرانعكاس نورچراغ ها يكيك،درتارنيا.با نوبورفته بودم"كردم كه قبال اتيهد

 .دهد صيسو وآن سو برد تا توانست آنها را تشخ نيو آنقدر سربه ا ستاديا رهايشمش نيترياما دكترخرچنگ كنارو.نميدرونشان را بب

 ».يكن يم دايبارون راه را راحت پ يدرخانه "حتما«:گفت

 ».سان آمده بودم-با نوبو"كنم چون قبال دايخاطرتوانستم راه را پ نياالن تنها به ا.شوم يگم م يبزرگ نيبه ا يا ،نه،آقا،درخانهيوا«

 ».ها را ندارد نيتريو نياءايمثل نوبو شعوردرك اش يمرد.ديدو ييمطمئنم كه صاف به دستشو«:دكترگفت

 .انداخت ميداربه سو يمعن يبدهم،دكترنگاه يدانستم چه پاسخ ينم

مثل بارون را  يبودنشان دعوت مرد يكه به خاطرازخودراض يباش ييگرفت كه مواظب آدمها يخواه ادياما به موقع .يدا ينم ايازدن يزيتو هنوز چ«:داد ادامه

 ».كه امروزنوبو كرد يكنند مثل كار يم ياحترام يكنند و بعدازخانه اش به او ب يقبول م

 .كردم ييسرسرا راهنما يانتها ييگفتن ندارد او را به دستشو يبرا يزيگرچيمعلوم شد كه دكترخرچنگ د يقتكردم،و مياوتعظ به

سخت سرگرم  خت،مردهاير يم يمهارت مامه ها،كه اكنون عقب نشسته بود و داشت ساك م،ازتصدقيبرگشت افتيكه دوباره به سالن كوچك ض يهنگام

ته كاسه ته  ديبود كه اگرتوجه كرده باش سويرميمنظورش خم.مثل جوش اوردن سوپ است شايوقتها نقش گ يگفت گاه يم شهياو هم.گفت و شنود بودند

 .شود يمخلوط م رمخلفاتيشود اما به بهم زدن سوپ با سا يم نينش

اخته بودند كه درشان روبه س يچوب يوارقابهايدرامتداد د.ميرفت نيرزميبارون درز يبه موزه  يدسته جمع د،ويرس مونويموضوع صحبت به ك يزود به

 مهكل كيبدون - قرمز ييباچشمها- زانو گذاشت يوسط اتاق نشست و آرنج رو يا هيچهارپا يبارون رو.بودند ختهيآو لهيشد كه ازم يابزم ييمونوهايك

كه  يشهر.شده بود يشهركوبه طراح عتيبود كه با الهام ازطب ييمونويهمه ك قيآن،طبق تصد نيتر ييتماشا.و مامه ها مجموعه را به ما نشان داد.حرف

 نييدادند،و پا يم شانتپه را ن يزانو ها دامنه .شد يو ابرها ازشانه شروع م يآن اسمان آب يطراح.شود بنا شده يم يمنته انوسيكه به اق يتپه ا يدردامنه 

 .شده بود يدوزآن گره  يكوچك كه رو يها يو كشت ييطال يبا موجها ايسبزدر-يداشت به رنگ آب يلباس دم بلند

 »نه؟ ست،مگهيبد ن.يدهم به تن كن يدرهاكون م ندهيآ يجشن شكوفه كه هفته  يآن را درمهمان ديكنم با يمامه ها،فكرم«:گفت بارون

 ».شركت كنم يمهمان نيكنم امسال بتوانم درا يگفتم گمان نم"كار را بكنم اما همانطور كه قبال نيدوست دارم ا يليخ«:ها پاسخ داد مامه

به هم  يتوان يكه نم يقرار گذاشته ا يك ست؟بايمنظورت چ«.هم بسته شد يمانند دو پنجره به رو شيابروها نم،چونيبارون را بب يتوانستم ناشخون يم

 »؟يبزن

 يمهمان نيه درست با ادارم ك يقرار پزشك.وجود ندارد ميامكان آمدن برا"متاسفم كه اصال.توانم ياما امسال نم ميايدوست دارم كه ب يليخ"واقعا بارون«

 »مصادف شده است

 ».ايام ب ندهيآ يهفته  يبه مهمان شهيفردا آن را عوض كن و مثل هم/توانند وقت را عوض كنند يم شهيچه؟دكترها هم يعني؟يپزشك قرار«
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 ».ردهمييم تغتوان يخود بارون گذاشته ام و نم يقبل و با اجازه  يقرار را چند هفته  نيا ر،امايببخش ديبا«:ها گفت مامه

 »...ستين انيكه درم ليقب نيازا يزيچ اي ينيبه هرحال سقط جن!داده باشم ياجازه ا نيچن ديآ ينم ادميكه  من«

كه  ييكه تنها صدا ميستاديبدون تكان خوردن چنان آرام ا هيپرداخت و بق نشيمامه ها به مرتب كردن آست.ديومعذب كننده برقرارگرد يطوالن يسكوت

 .نديداد، برگشت تا عكس العمل بارون را بب يازخود نشان نم يمتوجه شدم نوبو كه توجه.بود نويآراش يخس خس نفس آقا يصداخواست  يبرم

 م،درستيندازيچند بارون كوچولو دورمان راه ب ميندار اليخ"مسلما...ييگو يحاال كه م.كنم فراموش كرده بودم يارخوب،تصورميبس«:عاقبت گفت بارون

 »...يكن ينم يادآوريرا درخلوت به من  نيفهمم كه چرا ا ينم"ها،واقعااست؟اما مامه 

 »بارون متاسفم«

درملك من درهاكون  ندهيآ يآخرهفته  يليدرتعط.است يخوب يشما چطور؟مهمان ي هياما بق!يتوان ينم"،خب،حتماييايبه هاكون ب يتوان يهرحال،اگرنم به«

 ».كنم يرا برگزار م يمهمان نيا السيگ يدرختها يشكوفه هرسال دراوج !دييايب ديبا يهمگ.شود يبرگزارم

همه راه به  نيمن ا ديكن يفكر نم"بارون،شما كه واقعا«:بارون اصراركرد،گفت ينداد اما وقت ينوبو پاسخ.توانستند درآن شركت كنن ينم نويآراش دكترو

 ».وبه شكوفه ها نگاه كنم ستميكه با ميايهاكون ب

 ».ديآ يم مياو هرسال به مهمان.ميرا دار ستانيرئ.ندارد يبه هرحال،اشكال.است يمهمان يط بهانه آه،شكوفه فق«:گفت بارون

 .احساس كردم كه رازم برمال شده است يلحظه ا يبه اوفكركرده بودم،برا ختهيهول شدم،تعجب كردم،بعدازظهرجسته وگر سينام رئ دنيبا شن نكهيازا

 يمحرمانه نگه م ديزد كه با يكه مامه ها حرف يتا وقت.امشب تا حاال خوش گذشته بود.ناراحت شدم ديائيب ديتوانيما نمكدام ازش چيه نكهيازا«:ادامه داد بارون

را  يوريخودت سا يخواهم كه به جا يتازه،ازتو م.يشو يمن دعوت نم يها يمهمان گربهيامسال د.دارم تيبرا يخوب هيها تنب ارخوب،مامهيبس.داشت

 ».يبفرست

 اينوبو  نكهيمجلل چقدرخوب است،بدون ا يدرملك سيفكركردم كه قدم زدن با رئ نياعتراف كنم بالفاصله به ا دياما با.كند يم يون شوخبار فكركردم

 .مامه ها دوروبرمان باشند يحت ايدكترخرچنگ 

 ».است شيها نيگرفتارتمر يورياما متاسفانه سا.است،بارون يفكرخوب«:ها گفت مامه

 »؟يكن يم ينافرمان ميگو يم يزيچرا هروقت كه به تو چ.نمينتظرم كه او را آنجا ببخود،م يب«:گفت بارون

آلوده  اهشيبلند س شيخواست با پشت دست پاك كند اما ر.بود رشدهيو بدبختانه چون مست بود،آب دهانش هم سراز ديرس يم نيخشمگ"نظرواقعا به

 .شد

 ».و تمامش كن"بله بارون"فقط پاسخ بده،.نميرا درهاكون بب يوريخواهم سا ي؟ميكن تياازتو بخواهم و احترامم را رع يزيشود چ يم«:داد ادامه

 »بله،بارون«

 .زكردياورد و صورتش را تم رونيب بيازج يداد،دستمال هياش تك يبه صندل"مجددا».ارخوبيبس«:گفت بارون
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هنگام  كشايسواربرر.آمده بودم خودم را كوچك كرده ام جانيبه ه يمهمان نيكردم كه ازچشم اندازا ياحساس م مياما اگربگو.مامه ها سوخت يبرا دلم

راه  انيتا پا ،وانداخته بود رونيمامه ها متوجه بشود،اما او نگاه به ب دميترس يم"واقعا.شديكردم تا گوشم قرمزم يكه به آن فكرم نيون،هميبازگشت به گ

 ».يمواظب باش يليخ ديدرهاكون با يوريسا«:آنجا بود كه روبه من كرد و گفت.اورديكلمه به زبان ن كي يحت

 ».بله،خانم،مواظبم«:دادم پاسخ

به  يخواهد حت يده،نميازاآن چش"گرقباليد يكه مرد ،اگربفهمديمرد چيه.گذراند يزميم ياست كه رو ييتو كارآموز مثل غذا تيباشد كه درموقع ادتي«

 ».آن دست بزند

 .دانستم كه منظورش بارون است يخوب م.نمنگاه ك شيتوانستم به چشمها يحرف نم نيبعدازا

 

 و دوم ستيب فصل

آن  ي هياما دربق.ژاپن است وتو،درشرقيفاصله ازك يكه با قدر دميفهم يم يگرچه به زود-دانستم هاكون دركجا قراردارد ينم يام حت يدوره اززندگ نيدرا

 مسافرتبه  وياش ازتوك يشركت درمهمان يون ازمن دعوت كرده كه برامثل بار يبه خودم گفتم مرد متشخص.كردم يبودن م رمهميهفته احساس دلپذ

 نيمامه ها درا يارا شوودا،جامهيآ يآقا-را بپوشانم جانميتوانستم ه يدرجه دو قطارنشستم به زحمت م يبايز يام دركوپه  يصندل يرو يدرواقع،وقت.بروم

 قتيدرحق كردم،امايم جلهگذراندن وقت تظاهربه خواندن م يبرا.با من حرف بزند يد كسو كنارمن درراهرو نشسته بود كه اجازه نده كرديام م يسفرهمراه

ازتوجه .كاستند ينگاه كردن به من ازسرعت قدمشان م يداشتم كه هنگام عبورازراهرو برا يچشم به كسان يچون تمام مدت گوشه .زدميفقط آن را ورق م

 يگريد نديمتوجه احساس ناخوشا اگهانقطارهاكون بودم، ن دنيو درانتظاررس ميديرس زوكايبه ش يقتازظهرگذشته و ياما اندك.بردم يمردم به خودم لذت م

 ارروشنيبس گرويد يرا درزمان رخودميتصو نكهياما ا.داشتم يام دور نگه م يآن روز تمام مدت آن احساس را ازآگاه.درآمده بود انيشدم كه دردرونم به غل

 ستادهيا يگريد يسكو يرو.دميد يدرذهنم م

 نيكه در ا ميبگو كشميخجالت م.ميربوده شد مانيكه من وخواهرم ازخانه وزندگ يروز-بكو بود يبه همراه آقا كآن ي– شدميم يگريسوارقطارد.بودم

 سهيك يتو بودم كه سربه يمثل بچه ا.فكرنكنم ايدر جيمان درخل يشنگول يبودم كه به ساتسو وپدرم ومادرم وبه خانه  دهيسال ها چه قدرسخت كوش

فقط  ديآ يحساب م ابهيكه دردن يزيوتنهاچ زيهمه چ يعني ونيگ كردميرفته بودم كه فكرم شيتاآن جا پ.دميد يرام ونيروزها تنها گ نيدرگذرا.كنديم

 يكه درزمان يگريد يه زندگب توانستمينداردوالبته ،نم ونيبه گ ياصال ربط يزندگ شترمردميب يكه برا دميد يم.بودم وتوياست امااكنون كه خارج ازك ونيگ

 يشودوكارياتاق سردم.شوديخودبازم يماندكه به خود يم يبه پنجره ا ميدربرابرآن چه اندازه ناتوان.است يبيزغريگذرانده بودم فكرنكنم غم چ گريد

 .كه كجارفته است ميشويم جبمتع يروزو شوديشود،وكمتربازمياست كه هربار كمترباز م ياماپنجره ا.ميسرمابلرز نيكه از ا نيدجزايآ يازدستمان برنم

اش درجنگل  يبارون به عمارت تابستان يها لياز اتومب يكيبه ئنبالم آمدندوبا يقوچ يكوه ها يروبه منظره  يكوچك يصبح روزبعد،درمهمانخانه  روقتيد

ازمهمانان  ياريسب.ميگذاشت نييقدم پا وتويكارآموزك يشاهايگ يومن بالباس تمام رسم ميديرس يا دانچهيبه م يوقت. ميرفت اچهيدر كيدركنار ييبايز يها

 ييويتوك يشاهايشترگيمتوجه شدم كه ب رتري،ديغرب يبا لباس ها يوبرخ مونويباك يبرخ.دميزن د يتعداد انشانيدرم.شدند رهيبارون برگشتندوبه من خ
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 .خارج شدند نگلقدم زنان ازج گري،همراه باچندمرد د شد دايخود بارون پ يسپس سركله .وبوديچون باقطار تنها چندساعت راه تاتوك-بودند

شما  زرابهيچ كي.خواهندشد ونيبزرگ گ يسابور ياست،كه احتماالروز ونيگ يخوشگل خانم سابور نيا!ميكه منتظرش بود يهم همان كس نيخُب،ا«:گفت

 تي،تورادعوت كردم كه مردها سرفرصت تماشا يابورس.دينيرفتنش رابب دتاراهيصبركن ديمثل چشمان اونخواهد د ييهرگزچشمها.دهم يم نانياطم

 ».حاالبرووكارت راشروع كن!همه جا اچه،درجنگليداخل خانه ،كناردر يجا بگرد ددرهمهياست با نيامروزت سنگ يبرنامه .كنند

 ميرف وآن طرف به مهمانها تعظط نيازا.گذشتم السيگ يغرق شكوفه  يازكناردرخت ها.طور كه بارون خواسته بود شروع به گردش درملكش كردم همان

 گرفتيجلوم رام يباكس يچون هنوزقدم برنداشته مرد. رفتمينم شيپ عيچندان سر.گردميم سيمتوجه نشود كه دارم دنبال رئ يكس كردميم يوسع كردميم

 »!ويكارآموزتوك يشايگ!من يخدا«:گفتيم ليقب نيازا يزيوچ

كه  ييگر،جايد يياجايبرد، يكوچك روبه مهتاب م يبه طاق اچهيامراازكناردري.رديازما بگ يدونفر عكس كيدادتايم يآوردوبه كس يراجلوم نشيوبعددورب

 .كه باتورگرفته شده انجام دهند خيمخلوق ماقبل تار كيكه ممكن بودبا يهمان كار-ندازنديبه من ب يدوستانش بتوانند نگاه

 يكه زمان معرف يوآكازاكا،دختر يباش ميش ي هيناح و،مثليتوك نيشانشيگ هيچون شبممكن است مجذوب ظاهرم شود، يها هشدار داده بود كه هركس مامه

 يها لباسبا يخاطربود كه برخ نيمدرن داشتند،به هم يها قهيزمان سل ودرآنيتوك يشاهايازگ ياريامابس.حتما صاحب هنرباشد يستيبرسد با رونياش به ب

به داخل بنا .راازدست دادم سيرئ داكردنيدپياواسط بعدازظهر بودكه عمالام.فعالادامه دارد يانمهم دكهيرسيبه نظرم.كردنديدرملك بارون گردش م يغرب

 يواندك داكنميپ ييرفتم كه جا

 نيكه در ا ميبگو كشميخجالت م.ميربوده شد مانيكه من وخواهرم ازخانه وزندگ يروز-بكو بود يبه همراه آقا كآن ي– شدميم يگريسوارقطارد.بودم

 سهيك يبودم كه سربه تو يمثل بچه ا.فكرنكنم ايدر جيمان درخل يشنگول يبودم كه به ساتسو وپدرم ومادرم وبه خانه  دهيرسخت كوشسال ها چه قد

فقط  ديآ يحساب م ابهيكه دردن يزيوتنهاچ زيهمه چ يعني ونيگ كردميرفته بودم كه فكرم شيتاآن جا پ.دميد يرام ونيروزها تنها گ نيدرگذرا.كنديم

 يكه درزمان يگريد يبه زندگ توانستمينداردوالبته ،نم ونيبه گ ياصال ربط يزندگ شترمردميب يكه برا دميد يم.بودم وتويت امااكنون كه خارج ازكاس ونيگ

 يودوكارشياتاق سردم.شوديخودبازم يماندكه به خود يم يبه پنجره ا ميدربرابرآن چه اندازه ناتوان.است يبيزغريگذرانده بودم فكرنكنم غم چ گريد

 .كه كجارفته است ميشويم جبمتع يوروز شوديشود،وكمتربازمياست كه هربار كمترباز م ياماپنجره ا.ميسرمابلرز نيكه از ا نيدجزايآ يازدستمان برنم

اش درجنگل  يتابستان بارون به عمارت يها لياز اتومب يكيبه ئنبالم آمدندوبا يقوچ يكوه ها يروبه منظره  يكوچك يصبح روزبعد،درمهمانخانه  روقتيد

ازمهمانان  ياريسب.ميگذاشت نييقدم پا وتويكارآموزك يشاهايگ يومن بالباس تمام رسم ميديرس يا دانچهيبه م يوقت. ميرفت اچهيدر كيدركنار ييبايز يها

 ييويتوك يشاهايشترگيتوجه شدم كه بم رتري،ديغرب يبا لباس ها يوبرخ مونويباك يبرخ.دميزن د يتعداد انشانيدرم.شدند رهيبارون برگشتندوبه من خ

 .خارج شدند نگلقدم زنان ازج گريشد ،همراه باچندمرد د دايخود بارون پ يسپس سركله .وبوديچون باقطار تنها چندساعت راه تاتوك-بودند

شما  زرابهيچ كي.خواهندشد ونيبزرگ گ يسابور ياست،كه احتماالروز ونيگ يخوشگل خانم سابور نيا!ميكه منتظرش بود يهم همان كس نيخُب،ا«:گفت

 تي،تورادعوت كردم كه مردها سرفرصت تماشا يسابور.دينيرفتنش رابب دتاراهيصبركن ديمثل چشمان اونخواهد د ييهرگزچشمها.دهم يم نانياطم
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 ».ع كنحاالبرووكارت راشرو!همه جا اچه،درجنگليداخل خانه ،كناردر يجا بگرد ددرهمهياست با نيامروزت سنگ يبرنامه .كنند

 ميطرف وآن طرف به مهمانها تعظ نيازا.گذشتم السيگ يغرق شكوفه  يازكناردرخت ها.طور كه بارون خواسته بود شروع به گردش درملكش كردم همان

 گرفتيرامجلوم  يباكس يچون هنوزقدم برنداشته مرد. رفتمينم شيپ عيچندان سر.گردميم سيمتوجه نشود كه دارم دنبال رئ يكس كردميم يوسع كردميم

 »!ويكارآموزتوك يشايگ!من يخدا«:گفتيم ليقب نيازا يزيوچ

كه  ييگر،جايد يياجايبرد، يكوچك روبه مهتاب م يبه طاق اچهيامراازكناردري.رديازما بگ يعكس دونفر كيدادتايم يآوردوبه كس يراجلوم نشيوبعددورب

 .كه باتورگرفته شده انجام دهند خيمخلوق ماقبل تار كيكه ممكن بودبا يهمان كار-ندازنديبه من ب يدوستانش بتوانند نگاه

 يكه زمان معرف يوآكازاكا،دختر يباش ميش ي هيناح و،مثليتوك نيشانشيگ هيممكن است مجذوب ظاهرم شود،چون شب يها هشدار داده بود كه هركس مامه

 يها لباسبا يخاطربود كه برخ نيمدرن داشتند،به هم يها قهين سلزما ودرآنيتوك يشاهايازگ ياريامابس.حتما صاحب هنرباشد يستيبرسد با رونياش به ب

به داخل بنا .راازدست دادم سيرئ داكردنيدپياواسط بعدازظهر بودكه عمالام.فعالادامه دارد يمهمان دكهيرسيبه نظرم.كردنديدرملك بارون گردش م يغرب

  يواندك داكنميپ ييرفتم كه جا

خدا نگه دار گفتند، و  گريكديبعد به . Ĥمديم رونيب ياز اتاق گريد يصحبت كنان با مرد. او آنجا بود. م در جا خشك شدماما قدم كه به سرسرا گذشت م،ياسايب

 .من برگشت يبه سو سيآنگاه رئ

 ).)يكه با او آشنا هست دانستمينم يحت ؟يائيرا ب نجايتا ا وتويك يبه دور يبارون چطور تو را وسواسه كرد كه راه! يوريسا: ((گفت

 :كردم و گفتم ميسرانجام موفق شدم، به او تعظ يوقت. بود واريبه د دنيمثل ناخن كش ميبر دارم، اما برا سينگاه از رئ ديدانستم كه با يم

 .))را دارم سيرئ دنيچقدر خوشحالم كه افتخار د. خودش فرستد يسان مرا به جا _مامه ها((

كم مانده بود . بارون آورده ام يكه برا ندازيب يا هيبه هد ينگاه ايبپرسم؟ ب يزچي ٔات را درباره دهيعق متوانيم نم،يب يبله، من هم خوشحالم كه تو را م((

 .))وسوسه بشوم و آن را ندهم و بروم

كه تا به حال  يزيچو در هاكون، دور از هر  نجا،يدر ا شود،يم دهيرا داشتم كه با بند كش يرفتم، احساس بچه گربه ا ريمفروش با حص يدنبال او به اتاق به

 رفتيراه م ميرو يجلو يقتو... افتادم رتيفكر به ح نيو از ا كردم،يبه او فكر م شهيهم گرياز هر كس د شيكه ب گذراندميم يرا با مرد يلحظات شناختم،يم

 يدرخت در نقطه  يا كه چون انحناپشتش ر يِگود يحت ايپشت ساق،  يعضله  يبرجستگ توانستميم. كردميم نيراحت راه رفتنش را در كت و شلوار تحس

 يجعبه  كيكه  دمياست، اما بعد د شدهكار  يطال يابتدا فكر كردم تكّه ا. نميبرداشت و جلو آورد كه بب زيم ياز رو يزيچ. دهم صيبود تشخ شهير ميتقس

به شكل بالش از طال،  يجعبه ا. ام آرتاگونروكوو بودبه ن EDO يدر دوره  يجعبه كار هنرمند نيگفت، ا سيطور كه رئ نيا. بارون است يبرا شيآرا قهيعت

نفس را  دياش چنان مبهوت ماندم كه در حال تماشا با ييبايآن را كه در دستم گذشت از ز. دهيخواب يدر حال پرواز و خرگوشها يقلم درناها اهيبا نقوش س

 كردميحبس م نهيدر س

 ...))بارون افتادم، اما اديكردم و بالفاصله  دايل آن را پقب يهفته  د؟يايبارون از آن خوشش ب يكنيفكر م: ((گفت
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 ))د؟يايكه ممكن است بارون خوشش ن ديكنيفكر م س،يرئ((

 ))د؟يايدرجه سه به چشمش ن يزيچ نياز كجا معلوم كه ا. مجموعه دارد كي ييكه بگو  يزيمرد از هر چ نيآه، ا((

بست و اشاره كرد دنبالش  يشميجعبه را به او برگرداندم، آن را باز در لفاف ابر يوقت. واهد كردنخ يفكر نيكس چن چيخاطر دادم كه ه نانياطم سيرئ به

 يطوالن شبكه بعد از ظهرو  كردميمجسم م كردم،يرا به كفش داخل م شيداشتم با نوك انگشت پا يوقت. در سرسرا كمكش كردم كه كفش پا كند. بروم

بروز  ييباياز ناشك ينشان سيرئ. چقدر گذشت كه باز به خودم آمدم دانميفرو رفتم كه نم يفكر به عالم نياز ا .گذارند ميبا هم خواه زيرا ن مانيرو شيپ

 .دميخجالت كش شياز پ شياز اندازه طول دادم ب شيو ب دميپوشيداشتم خودم كفش م ينداد، اما وقت

همه بلند شدند، اگر چه بلند . دشك نشسته بودند يرو السيدرخت گ ريز ييويكتو يشايكه با سه گ ميديدر آنجا بارون را د. برد اچهيبه در ياز راه مرا

 .با چوب كتكش زده است يكس ييكه گو ديرسيمشروب قرمز شده بود، و چنان به نظر م دنيسرعتش از فرط نوش. بارون راحت نبود يشدن از جا برا

شركت شما دست از بزرگ شدن  د؟يدانستيرا م نيا شوم،يخوشحال م نجايشما در ا دنياز د شهيهم. ديام آمد يخوشحالم كه به مهمان! سيرئ: ((گفت بارون

 ))آمده بود؟ وتويمن در ك يقبل به مهمان يگفت كه نوبو هفته  يوريدرست است؟ سا دارد،يبر نم

 .))خودش بود شهيمطمئنم كه مثل هم دم،يخودم آن را از نوبو شن((

 ))م؟يگويدرست نم ب،يو غر بيعج يچولومرد كو كي. بله، خودش بود: ((گفت بارون

 كيرا بار شياست، چشمها امدهيخوشش ن ريتعب نياز ا سيكه رئ ديبه نظر رس. چون قد خود او كوتاه تر از نوبو بود گذشت،يدانم در فكر بارون چه م ينم

 .كرد

 .حرفش را قطع كرد سياما رئ...)) نستيمنظورم ا: ((گفت بارون

بارون مست تر از آن بود كه بتواند . را به او داد شيآرا يو جعبه .)) آورده ام تانيرا برا يزياز آن كه بروم چ شيكنم، اما پ يظآمدم كه تشكر و خداحاف((

 .داد، و او آن را باز كرد شاهاياز گ يكيرا باز كند، آن را به  يشميابر يگره پارچه 

را  يوريسا. ستادهياست كه كنار شما ا ياز مخلوق فوق العاده ا باتريز يحت نيا س،يئر د،ينيبب د؟يكنيشما چه فكر م! ييبايز زيچه چ: ((گفت بارون

 .))كنم يمعرف ديبگذار د،يشناسياگر نم د؟يشناسيم

 .))ميشناسيرا م گريكديخوب  يوريآه، من و سا: ((گفت سيرئ

 ))قدر كه به شما حسادت كنم؟ نيآ س؟يرئ د،يشناسيچقدر م((

 شاهايگ نياما تا ا. يوريدارم، سا تيبرا يزيانداخت كه چ ادميسخاوتمندانه  هيهد نيبه هر حل، ا. ((دندينخند گرانياما د ،ديخودش خند ياز شوخ بارون

 .))تا همه بروند يبمان ديبا. خواهنديآن را به تو بدهم، چون آن وقت آنها هم م توانمينرفته اند نم

 )).مزاحم شوم خواهميبارون محبت دارند، اما نم: ((گفتم

به بدرقه تان  يوريسا يوقت سيرئ. نميبيجلو م يمهمانها كه رفتند تو را در سرسرا. يينه بگو زيداده كه چطور به همه چ ادتيكه ما مهها خوب  نميبيم(( 
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 .))ديكن قشيبه نفع من تشو ديĤيم

به طرف ساختمان  سيكردند و من با رئ يو مرد خداحافظاما د. برود سيرئ يخودش به بدرقه  كردياندازه مست نبود، مطمئنم كه فكر م نيبارون ا اگر

 .صبر كرد يكه لحظه ا نشستيداشت م. كردم ياز محبتش سپاسگزار مياو باز كرد، با تعظ يرا برا ليراننده كه در اتومب. بازگشتم

 ))فته؟مامهها از بارون به تو چه گ((چگونه شروع كند،  دانديكه نم دي، و چنان به نظر رس))يوريسا: ((گفت

 ))دارند؟ يچه منظور سيكه رئ ستميخوب، مطمئن ن... دست كم اينگفته، آقا،  ياديز زيچ((

 ))به تو گفته است؟ يبدان ديرا كه با ييزهايبوده؟ چ يتو خواهر بزرگ تر خوب يمامهها برا نميبگو بب((

 .))به من كمك كرده مياز آنچه كه بتوانم بگو شيمامهها ب. سيآاه، بله، رئ((

 .))به تو بدهد يا هيهد ديبا كنديمثل بارون فكر م يمرد يتو بودم، وقت يخوب، اگر جا اريبس: ((تگف

 .بدهم، لذا گفتم كه بارون محبت دارد كه به من فكر كرده است يدانستم چه پاسخ ينم

 .شد لشيوار اتومباخطارگر بر من انداخت و س ينگاه.)) مواظب خودت باش يول. بله، واقعا محبت دارد، مطمئنم: ((گفت

 يكه نگران هشدار نيا يبه جا. امروز به من گفته بود سيآوردم كه رئ اديرا به  ييزهايمانده گذراندم، بارها و بارها چ يساعت بعد را با چند مهمان باق كي

با بارون فكر كنم، تا  دارميكه به د ديرساصال به ذهنم ن قت،يدر حق. با من صحبت كرده است يطوالن يباشم كه به من داده بود، خوشحال بودم كه مدت

عمل دادم كه بروم  ياندازه آزاد نيبه خودم تا ا دم،يخانه د يورود ياول شب، خود را تك و تنها در سرسرا يرنگ باخته  ييكه در روشنا يسرانجام هنگام

 .منگاه كن رونيبه ب يا شهيش يزانو بزنم، و از پشت پنجره  ريحص ياتاق رو نيكتريدر نزد

چون گذشته از ربدوشامبر  رم،ينگاهم كه به او افتاد كم مانده بود كه از ترس بم. محكم به سرسرا آمد يگذشت، سرانجام بارون با قدمها قهيپانزده دق اي ده

بلند شدم و به او . بود هكرداالن حمام  نيظاهراً هم. ديكشيبود م ششيصورتش كه مثال ر اهيبلند س يرا به موها يدست حوله ا كيبا . تن نداشت زيچ چيه

 .كردم ميتعظ

 تيبرا يديد يوقت دوارميام! يرفت كه تو منتظرم هست ادمي. ((قسمت مسلّما درست بود نيا.)) خوردم اديمشروب ز. چقدر احمقم ينيبيم ،يوريسا: ((گفت

 .))يچه كنار گذشتهام مرا ببخش

: فكر كردم كه ماههها گفته بود يزيبه چ ستادم،ياما همان جا كه بودم ا. شت من هم به دنبالش بروممركز بنا به راه افتاد، انتظار دا ياتاقها يبه سو بارون

 .))گذشته اند زيم ياست كه رو ييتو كارآموز مثل غذا تيباشد كه در موقع ادتي((

 !))ايب:((گفت ستاد،يا بارون

 .))مجا منتظر بمان نيهم ديلطفا اجازه بده م،يايب توانميآه، بارون، نم((

 .))احمق نباش ن،يمن و بنش يبه اتاقها ايب. را نشانت بدهم يزيدوست دارم چ((

 !))رميجلو حماقتم را بگ توانميبارون، چون احمقم، نم: ((گفتم
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 .))ستيمواظب ن يكس نجايآها؟ اما ا ،يچشمان مواظب ماههها هست ريز يفردا كه برگرد((

سفم كه مجبورم زحمت بدهم و ٔچقدر متا گفتميو م كردميخوبش تشكر م يدعوت به مهمان يطر محبتش براقدرت درك داشتم، از بارون به خا يذره ا اگر

 نيقيكه به طور  يزيچ هابه شك دچار شده بودم، تن كنميگمان م... نميبياما انگار كه دارم خواب م. مرا به مهمانخانه برگردانند شيلهاياز اتومب يكبخواهم با ي

 .ام دهيچقدر ترس بود كه نيا دانستميم

 ))؟يخورده ا اديز يامروز ساك ميلباس بپوش ميبا من برو ايب: ((گفت بارون

 .را نشان ندهد يبازتاب چيبه سرم باشد و ه دهيچسب يزيگذشت مواظب بودم چهره ام، فقط چ يطوالن يلحظات

 .))نه، آقا: ((ميبگو يتوانستم به نوع سرانجام

 .))فتيراه ب زم،يريم تيبرا يدر بخواههر چق ،يخورده باش كردميفكر نم((

 .))كه در مهمانخانه منتظرم هستند دانميم كنم،يبارون، خواهش م: ((گفتم

 ))منتظرت است؟ يمنتظرت هستند؟ چه كس((

 .ندادم پاسخ

 ))اورم؟يوم بخودم بر يدهيم حيبه تو بدهم، ترج يزيچ خواهميم ،يكنيطور م نيچرا ا Ĥورميمنتظرت است؟ سر در نم يگفتم، چه كس((

 .))سفمٔمتا يليخ: ((گفتم

. بود يكاغذ يصاف در لفاف يدر دست بازگشت، بسته ا يزينگذشته چ ياندك. و داخل اتاقها رفت.)) جا باش نيهم: ((باالخره گفت. شد رهيبه من خ بارون

 .است مونويتر بروم كه بفهمم ك كيمجبور نبودم نزد

 ))كند؟يحالت را بهتر م. ات را آوردم هيخودم رفتم هد ،يمانكه احمق ب يچون اصرار داشت ا،يب: ((گفت

 .سفمٔبارون گفتم باز هم متا به

 .))مال تو ر،يبگ. لباس خوشت آمد نيكه چقدر از ا دميآن روز د: ((گفت

 دوار،يبه همان اندازه ام م،يرا بگوو راستش  داد،يم شيكوبه را نما هياست كه منظره  ييمونويفكر كردم ك. گذشت و گره اش را باز كرد زيم يرا رو بسته

بارون بسته را باز كرد،  يتاما وق. به مامهها بدهم يحيگرفتن آن از بارون چه توض يبرا ايچه كنم،  ديبا يباشكوه ي هيهد نيبا چن دنستمينم. نگران هم شدم

بود كه  يي مونويك. آورد و جلو شانه اش گرفت رونيلباس را ب. ادافت ينقره ا يبراق و گلدوز يبا طراح ياهيمجلّل س يچشمم به پارچه  مونويآن ك يبه جا

طرح . دوخته شده بود نوبويوشيتوكو وگاوا  ان،شوگ نيآخر يخواهر زاده  يبرا 1860گونه كه بارون گفت در سال  نيا... شديم يدر موزه نگه دار ديبا

شده  دهيتا باال كش نيكه از پائ كيتار ييپر رمزو راز از درختها و صخره ها يمنظره ابود، با  كيدر حال پرواز در آسمان تار ينقره ا يلباس پرنده ا يرو

 .بود

 چيو ه يپوشيخودت را م يمونويبعد هم ك. را ببندم يكه چطور گره اوب دانميحاال احمق نباش؟ خودم م. يرا امتحان كن نيو ا ييايبا من ب ديبا: ((گفت بارون
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 .))شوديباخبر نم يزيكس از چ

 زيمامهها ن يداشت كه حت ياما او چنان قدرت. كردميداد با لباسم عوض م هيرا كه از بارون به من هد يلباس ياز آن بودم با كمال خوشحال ريغ يتيدر موقع اگر

حوصله  يكه دارد ب كردمياحساس م توانستم؟يمرد را رد كند، من چگونه م نيا يخواسته  توانستياگر او نم. در برابرش فرمانبردار نباشد توانستينم

نكرده بود، اجازه داده بود در صرف ناهار با  يگذشت جز محبت به من كار يم رونيمن به ب يكه از معرف يمرد در چند ماه نيكه ا دنديخدا م شود،يم

 يمونويك نيداشت با تعارف ا زيو اكنون ن. وردايب وتوياو در ملكشدر ك ياجازه را داده بود مامهها مرا با خود به مهمان نيحضور داشته باشم، و ا زيمامهها من ن

 .كرديكننده باز هم محبت م رهيخ

 نيهر چه كه بود از خجالت نگاه به زم امديپ نيندارم، حل ا يگريد يآن چاره  امديكه جز اطاعت از او و پرداخت پ دميفكر رس نيسرانجام به ا كنميم گمان

بار  كي. بنا برد يمركز يكه بارون دستم را گرفت و از راهرو مرا به اتاقها دميبردم، د يدر آن به سر مكه از اول  يداريانداختم، و در حالت خواب و ب

 كي. ميديكوب بود رس نهيآ وارشيد كيبزرگ كه  يكه به اتاق يبارون تا وقت. كرد و رفت ميدر راهرو جلو آمد، اما چشمش كه به ما افتاد تعظ يمستخدم

 .لباس بود يسههااز قف دهيمقابل سراسر پوش وارياش بود، د ياتاق لباس كن نجايا. را گرفته بود كلمه هم حرف نزد، فقط دستم

آن را  خواهديفكر كردم م. و دستم را به لبش برد ستانديا نهيمرا مقابل آ. اورديخود ن يبه رو يزياما اگر هم بارون متوجه آن شد، چ د،يلرزيترس دستم م از

دستم را  ششير. را بو كرد تمو پوس ديماچ باال كش يرا تا باال نميآمد، آست بيكرد كه به نظرم عج يو حركت ديرا به صورتش كش ببوسد، اما تنها پشت دستم

 يو سپس وقت... و وحشت، مدفون شده ام ،يجيترس و گ يههايال ريچنان بود كه ز كردم،يرا احساس نم زيچ چيه. كردمياما آن را احساس نم داد،يقلقلك م

 .داشتيرا محكم نگه م يببند بود كه او نيا. شدم داريرا باز كند، از شوك ب ميت سرم آمد و دست جلو آورد كه گره بند اوببه پش

حس شده بود كه با آن  ياما دهانم چنان ب م،يبگو يزيخواستم چ. وحشت را احساس كردم اورد،يلباسم را درب خواهديبارون واقعا م دانستميكه م نكيا

اما آن را كنار زد و سرانجام گره بند را  رم،يخواستم با جلو آوردن دستم جلو او را بگ. گفتن ساكتم كرد سيه سيشتم، و به هر حال، بارون با هندا يارياخت

چنان  ميه گلوك نيا يگو -به او التماس كردم آن را باز نكند. در پشتم كرد ياوب يرا صرف كلنجار رفتن با گره اصل يطوالن يبعد عقب رفت و مدت. گشود

 ينگذشته شروع به باز كردن اوب ياما او به من گوش نداد و اندك -از دهانم خارج نشد يزيحرف زدن، چ يبار تالش برا نيخشك شده بود كه در چند

 يرو ياوب ينگذشته كپه  يلحظه ا. افتاد نيزم يرو رشيكه از ز دميرا د سيدستمال رئ. كرديو از دور كمرم باز م ديچيپيدرازم كرد، آن را دور دست م

هم نگه داشتم، اما  يبا چنگ آن را رو. كردم ساساز كمرم را اح مونويوحشت رها شدن ك. كرد ميمونويك نيريافتاد، بعد شروع به باز كردن بند ز نيزم

 نيپارچه هنگام افتادن لباس سنگ شيسا يدارم صدا اديبه  مياز بستن چشمها شيكه پ يزيچ نيآخر. نگاه كنم نهيبه آ توانستمينم گريد. بارون بازش كرد

 .شانه ام بود ياز رو

 .نرفت شياز آن پ شيب گريدست كم در آن لحظه د اياست،  افتهيدست  خواستيكه بارون به آنچه م ديرسينظر م به

ندارد، هر مرد  ياشكال ؟يفهميكنم، نم تيتماشا خواهميفقط م. بكنم ديكه نبا كنمينم يبه خاطر خدا، كار! نگران نباش ،يوريسا: ((با زمزمه گفت بارون

 .))كرديكار را م نيهم هم يگريد
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لباسم پرداختم  دنيكه رفته بود، چنان هراسان و شتاب زده به پوش نكيا. متوجه شوم نكهيدر اتاق تنها هستم، بارون رفته بود بدون ا دمينگذشته د يزيچ

 .كاغذ چنگ انداخته است يكه به تكّه ا دميرا د يگرسنه ا يچه ب ريزانو زدم كه آن را بردارم، تصو نيزم يرو يكه وقت

از بستن و محكم كردن  شيتا ب توانستمينم Ĥمديبه كمكم نم ياما تا كس. لرزان، لباسام را تن كردم يبا دستها توانستم،يكه م ينحو نيبه بهتر گريبار د كي

ساعت  كيآماده بودم كه اگر الزم است . صورتم نگاه كردم يبه هم خورده  شيبه آرا و نگران ستادميا نهيجلو آ. به جلو بروم نميريلباس ز يكمر رو

بر زبان آورد به همان  يكه كلمه ا نيبدون ا. به دور شكم گنده اش بسته بود بازگشت يربدوشامبر كمر يبعد بارون كه رو قهياما تنها چند دق. منتظر بمانم

بستنِ به دورِ كمرم با  يگرفته بود و برا ستو دراز را كه در د نيسنگ ياوب. را ببندم نشيريبپوشم و بند ز را ميمونويكمك كرد ك شودا،يا يآقا ي وهيش

در درونم  دوديپارچه م يكه رو ياحساس مثل لكّه ا نياما ا Ĥوردم،ياحساس سر در نم نيدر ابتدا از ا. كردم ياحساس وحشتناك كرد،يحلقه زدن اندازه م

و به هر حال، او  - رميبگ توانستميكنم، اما جلو آن را هم نم هيگر بارونجلو  خواستمينم. كرده ام يبد اريكه كار بس دميفهم. ستيكه چ مديبالفاصله فهم د،يدو

ا بارون ام. ديشويرا م ميباران كه آب نما ريهستم ز يمجسم كنم خانه ا دميكوش. بود نداختهيكه دوباره به اتاق بازگشته بود نگاه به چشم من ن ياز وقت

گفت آن را نگه دارم، اما . خود داشت يبازگشت كه حروف اول نام او را رو يبعد با دستمال يا لحظهرفت و  رونيباشد، چون از اتاق ب دهياشكم را د يستيبا

 .گذشتم زيم يمن بعد از استفاده، آن را رو

شده در كاغذ را در دست  يدوباره بسته بند ي قهيعت يمونويآمد، ك يخدمبالفاصله مست. رفت يكلمه ا يبرد و بدون ادا يورود يبا خود به سرسرا مرا

اما راننده  كردم،يم هيگرعقب آرام  يدر راه رفتن به مهمانخانه در صندل. بارون به بدرقه ام آمد ليكرد و آن را به من داد و سپس تا اتومب ميتعظ. گرفته بود

 شودايا يآقا يكه وقت دميترسيم نياز ا -در ذهن داشتم يترسناك تر زيچ. كردمينم هيكه افتاده بودگر يبه خاطر اتفاق نكيا. اورديخود ن يبه رو يزيچ

با  ليشدن از اتومب ادهياز پ شيپ. شد خواهدچه  نديرا بب متميگرانق ي هيو بعد هم داخل بسته و هد ياوب ي انهيصورت و گره ناش ي ختهيبه هم ر شيآرا

. كندياتفاق را درك م نيا ييبه من انداخت و چنان چانه اش را خاراند كه گو ينگاه شودايا يآقا. نداشت يا دهيدم، اما فاصورتم را پاك كر سيدستمال رئ

 :گفت كرد،يرا باز م ميداخل اتاق داشت اوب يوقت

 »بارون لباست رو در آورد؟ «

 ».متأسفم « :  گفتم

 »عشرت نكرد، دست به تو نزد ، درست است ؟نگاهت كرد ، اما با تو  نهياو لباست را درآورد و در آ «

 ».بله آقا  «

 . ميبه هم نگفت يزيچ گريو د» .ندارد  ياشكال« : شد و گفت  رهيبه روبه رو خ شودايا يآقا

 

 و سوم ستيب فصل

افتد ، تا مدت  ي، سنگ كه در حوض م هرچه باشد. شد احساساتم آرام گرفته بود  وتويك ستگاهيقطار وارد ا يآن روز صبح زود وقت يفردا ميخواهم بگو ينم

متر فاصله در پشت  كيبا  شودايا يرفتم ، آقا يم نييپا ستگاهيا يچوب ياز پله ها يخورد ، اما وقت يها بعد از رفتن خود سنگ به اعماق آب ، آب تكان م
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 .سپردم  يرا به فراموش زيهمه چ يشدم كه مدت يسرم بود ، دچار چنان شوك

برنامه مانده  يدو هفته به اجرا. كه به آن نگاه كنم  ستادميگذاشته بودند ، ا وارينصب به د يا شهيش ينيتريرا در و يميقد تختيپا يارقص ه ديجد پوستر

شد ،  يمضمون برپا م كيرقص ها هر سال با  نيا. گشتم  يدر ملك بارون م سيرئ دنيد ديكه من به ام ياحتماال ً موقع - شده بود عيتوز روزيپوستر د. بود 

 دايپوستر ، البته كار اووش. بود» درخشان آفتاب صبحگاه  ييروشنا« امسال  ينام برنامه  »كهيه يمشهور قصه  يمكان ها«  اي »وتويرنگ چهار فصل در ك« مثل 

 يقوس پل يداد كه رو ينشان م ينجسبز و نار يبايز يمونويك كيرا در  يكارآموز يشايگ -ً تمام پوسترها كار او بودند بايتقر 1919از سال  -كوسابوورو

و محو رنگ  يو منگ يجيگ انيتا در م ديطول كش يمدت نيخسته شده بودم و در قطار هم نتوانسته بودم بخوابم ، بنابرا ياز سفر طوالن. بود  ستادهيا يچوب

 يمبهوت كننده  يبود ، و چشمان رهيخشان طلوع آفتاب خدر ييبه روشنا هشنگا. پوش توجه كنم  مونويدختر ك ريآن ، به تصو ي نهيزم ييسبز و طال يبايز

 !كرده بود من بودم  يپل نقاش يرو دايكه اووش يفتم،دختريتا ن رميمجبور شدم دست به نرده بگ. داشت  يخاكستر_ يآب

 واريد ميگفت كنار برود كه بتوان اكشكشيبار به ر كي يبودند ، و حت رمانيداد كه در مس يرا نشان م ييپوسترها شودايا يآقا ستگاهيبازگشت از ا در

گونه كه تصور  آنخودم در تمام سطح شهر به هر حال  دنيد.  مينيپوشانده شده بود بب ينقاش نيرا كه سرتاسر با ا مارويفروشگاه بزرگ د يميساختمان قد

به هر . شد  يمسن باز م يبه دست مرد شيبود و اوب ستادهيا نهيبودم كه در برابر آ يپوستر ينواينبود ، هنوز به فكر دختر ب زيولوله برانگ ميكردم برا يم

كه  ياز هنگام. دارد  زيپرداخت ن يبرا ييبها شهيكه كسب افتخار هم دميد يبشنوم ، اما به زود كياز چپ و راست تبر ندهيرو ، انتظار داشتم در چند روز آ

پوستر ، اوضاع رو  يبعد از ماجرا.  دميشن يخودم را م ينامساعد درباره  ي، اظهار نظرها داده بود ميفصل برا يرا در رقص ها يگرفتن نقش بيمامه ها ترت

كردم نگاه به  ميبه او تعظ يدوستانه با من داشت ، حاال وقت اريبس يفتارر شيپ يكه هفته  يمثال ً ، صبح روز بعد ، دخترك كارآموز. به بدتر شدن گذاشت 

 يخودش نقاش ييكند كه گو يآن قدر به آن افتخار م دميگذراند ، به خانه اش رفتم و د ياو كه دوران نقاهت را م دنيبه داما مامه ها ، . انداخت  گريد يسو

 يمدت.  شهياز هم شيب دياست ، شا بيعج. من بود تيموفق ي فتهيش شهينبود ، اما مثل هم خوشحالكه از سفر من به هاكون  ستيشك ن يجا. پوستر است 

اما اگر هم گفته بود، مامه ها هرگز ...  ديگو يبه او م يزيچ شودايا يكردم آقا يتصور م. كند يتلق انتيترسناك من و بارون را خ داريدكه  دميترس يم

 . تمنگف يزيمن هم چ. از آن نزد  يحرف

و نوبو  سيپا بند نبودم ، مامه ها گفته بود كه رئ يرو جانيروز اول در اتاق رختكن تئاتر كابوورنجو ، از ه. فصل افتتاح شد  يرقص ها واليهفته بعد فست دو

را  ميبه سر بگذارم مو سيپوستم گذاشتم ، چون قرار بود كاله گ يربدوشامبر و رو ريرا ز سيكردم ، دستمال رئ يكه م شيآرا. تماشاگران هستند  نيب

در گونه ها و دور چشمم  ييها هي، متوجه زاو دميد نهيه دور صورتم در آب سويگ يكه خودم را بدون قاب آشنا يوقت. بسته بودم  يشميابر يمحكم با دستمال

 افتميدست  يآگاه نيام شده است ، بالفاصله به ا يشگفت ي هيمتوجه شدم كه صورت خودم ما ي، اما وقت ديايب بيبه نظر عج ديشا. بودم  دهيشدم كه قبال ً ند

 . ستين ميكن يكه تصور م يبه آن سادگ زيچ چيه يكه در زندگ

 ييشكل زرد و قرمز ، با او كي يمونوهايك.بودم  ستادهيرقص افتتاح ا يصحنه ، آماده  يها ياز ورود يكي يكارآموزها در گوشه  ريساعت بعد با سا كي

طبل  يضربه  نياول ين صدابا شروع آهنگ و با بلند شد.  ميآفتاب بود يياز روشنا يشعاع يمجسم كننده  كيگونه هر  نيا.  ميبه تن داشت ييو طال ينارنج
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گونه احساس نكرده بودم كه  نيتا كنون هرگز ا. باز جلو آورده شد  يدست ها با بادبزن ها.  ميمنجوق شروع به رقص كرد يسنها ، مثل رشته ا يو زه شام

 .هستم  يزياز چ يجزئ

. نام داشت » امواج  يآفتاب صبح رو« كه قرار بود تنها اجرا كنم  يرقص. نم را عوض ك ميمونويباال رفتم كه ك يرقص افتتاح ، شتاب زده به طبقه  انياز پا بعد

 يبود كه طرح يصورت مجلل يمونويك كيلباسم . بندد  يجادو شده م ينيرود و دل به عشق دلف يم انوسيشنا به اق يگفت كه سحرگاه برا يم يو از دختر

شاهزاده  يجادو شده  نينقش دلف. ر دست گرفته بودم كه نمودار موج آب در پشت سرم بود د يشميابر يآب ييداشت ، و نوارها ياز آب با رنگ خاكستر

آب بودند در نظر گرفته  دنيو پاش ديخورش ييگردباد و روشنا ريكه تصو ييشاهايگ يبرا ييبر عهده داشت ، عالوه بر آن ، نقش ها ويبه نام اووم ييشايرا گ

. خواندند  يكردند كه شاهزاده را به بازگشت م يم يرا باز ييها نيته صحنه ، نقش دلف يبه رنگ زغال و آب يينوهامويچند كارآموز با ك نيهمچن. شده بود 

طبل به راهرو  يگاه به گاه ضربه ها يبه دنبال صدا. نگاه كنم اوقت داشتم كه از پشت پرده تماشاگران ر قهيعوض كردم كه چند دق عيلباسم را چنان سر

. كشو مشغول تماشا بودند  يقبال ً از شكاف درها گريد يشايچند كارآموز و گ. از دو اتاقك كنار صحنه قرار داشت  يكيفتم كه پشت ر يكيو تار كيبار

وبو با ن. بهتر را به نوبو داده است  يجا سيكه رئ دينشسته بودند ، گرچه به نظرم رس گريكديكه كنار  نميو نوبو را بب سيو توانستم رئ ستادميكنار آن ها ا

كه شروع رقص مامه ها  دمينواختند فهم يكه م ياز آهنگ. ظاهرا ً به خواب رفته است تعجب كردم  سيرئ دميد يدقت به صحنه چشم دوخته بود ، اما وقت

 .شدند  يباز م نهراهرو رفتم كه درها به صح ياست ، به انتها

 شتريب نويا يمدرسه  يرقص ها. وقت از خاطرم نرفت  چيمن گذاشت ه يرقص به رو نياكه  يرقص مامه ها را تماشا نكردم ، اما اثر قهياز چند دق شيب

 يو درباره  ينيشعر چ كيبر اساس » گردد  يزنش باز م يكه به سو يمقام دربار« رقص به نام  نيا يو آن است ، و قصه  نياز ا ييقصه ها يبازگو كننده 

شود كه بفهمد شوهرش  يمقام در اطراف كاخ پنهان م نيهمسر ا يشب. برقرار كرده بود  يدر كاخ امپراتور ييوعاشقانه با بان يدر دربار بود كه رابطه  يمقام

 يم ماري، اما از سرما ب نديب يها او را م دكند ، زن از پشت شمشا يمعشوقه را ترك م يشوهر خانه  يسرانجام ، در سحرگاه ، وقت. گذراند  يوقتش را كجا م

 . رديم يه منگذشت يزيشود و چ

 يمامه ها نقش زن را بر عهده داشت كه از سرما و دل شكستگ. داده بودند ، اما قصه همان بود  رييبه ژاپن تغ نياجرا ، محل اتفاق داستان را از چ نيا يبرا

 شيآرا. كرد  ياش وداع م وقهه مرد با معشتماشا كردم ك يرقص را از لحظه ا. كرد  يم ي، همسر او را باز يكاناكو نقش مقام دربار شايسپرد ، و گ يجان م

از  يسپاسگزار يبرا يمقام دربار. بود  بايسنها از عقب صحنه با روح و ز يكمرنگ طلوع آفتاب و ضرباهنگ كند و چون تپش قلب شام ييصحنه ، در روشنا

 يسحر از آن جا م ييرفت كه روشنا يوردن گرما به طرفآ يو سپس برا. معشوقه اش اجرا كرد  يبرا ييبايكه با هم گذرانده بودند ، رقص ز يشب خوب

كه به  ميتوانم بگو ينم. اندوه بزرگش را آغاز كرد  يدور از چشم شوهر و معشوقه ، رقص سوگوار يجا بود كه مامه ها ، پنهان شده در گوشه ا نيا.  ديتاب

در . وحشتناك هستم  انتيآن خ يخودم قربان ييكردم كه گو يم وهان احساس انداو چن يخود داستان ، اما در حال تماشا ايرقص مامه ها بود  ييبايخاطر ز

. افتاد  يبعد چه اتفاق ميتوانم بگو ينم. درخت ها رفت تا رقص مرگ را اجرا كند  يال يا شهيمامه ها به ب. آفتاب صحنه را پر كرد  ييداستان ، روشنا انيپا

 .ورود به آن شوم  يگشتم كه آماده  يبه پشت صحنه باز م ديه هر رو ، بااز آن را نداشتم ، و ب شيب يتحمل تماشا گريد
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 زياندوه به نظرم چ شهيچون البته ، هم. من است  يوزن ساختمان رو ينيرا داشتم كه سنگ بياحساس عج نيبودم ، ا ستادهيصحنه به انتظار ا يدر ورود يوقت

كف  يدرزها دتوان يگونه م نيكند ، ا ياندازه كوچك تر انتخاب م كيدكمه دارش را  ديفجوراب س شهيخوب هم يرقاصه  كي.  ديرس يم ينيسنگ بيعج

بر خودم  يكنم ، چنان فشار دايبرنامه را پ يقدرت اجرا دميكوش يبودم و م ستادهيكه در آن جا ا ياما در حال. صحنه را با لمس پا احساس كند  يچوب

سنها را  يطبل ها و شام نگبلند شدن آه يسرانجام ، صدا. كردم  ياحساس م زيجورابم را ن افيبلكه الكف صحنه ،  يكردم كه نه تنها درزها ياحساس م

بعد از آن را به خاطر  يزيتوانم چ يشدند ، اما مشكل م يكه تند تند از كنارم وارد صحنه م يگرانيباز يبه هم خوردن لباس ها يطور صدا ني، و هم دميشن

در  نديكه بگو دميبعد از برنامه نشن. شدم  يصحنه م اردو ديحالت با نيخم كرده باال بردم ، چون با ا يبا بادبزن بسته و زانوهامطمئنم كه دستم را . آورم 

 كردم كه دست ينگاه م يحركات يو هموار نانيبه اطم رتياست كه با ح نيآورم ا يرا كه واضح به خاطر م يزيمرتكب اشتباه شده باشم ، اما تنها چ مياجرا

بود ، چون گرچه ذهنم كامال ً  يكاف نميكنم تمر يكرده بودم ، فكر م نيمررقص را هر وقت كه فرصت به دست آورده بودم ت نيا.دادند  يانجام م ميها

 .بودن نقشم را اجرا كردم  يعصب يحت اياشكال  يمسدود بود ، اما بدون ذره ا

كه  يتا هنگام» گردد  يزنش باز م يكه به سو يمقام دربار«  يشدم ، با تمركز رو يورود به صحنه م ي آن ماه ، هر بار به همان گونه آماده ياجراها يباق در

از چشم شوهر و  نهانكه مامه ها را ، پ يوقت. ميدرخشان زيما آدم ها در عادت دادن خود به همه چ. شده است  يكردم اندوه بر من مستول ياحساس م

 بيس يجلو بو ديتوان ي، همان گونه كه نم رمياحساس اندوه را در خود بگ يتوانستم جلو يكردم ، نم يتصور م يوارسوگ يمعشوقه ، در حال رقص آهسته 

 . ديريرا بگ زيم يقاچ شده در بشقاب رو

 يم رونياز تئاتر ب يوقت . ميوقت در رختكن ماند ريو تا د ميمشغول صحبت شد يگريد يشايمن و مامه ها بعد از برنامه با گ يآخر برنامه ، روز يهفته  در

شد و در عقب  ادهيپ يلياز اتومب فرميونيبا  ي، راننده ا ديرس ابانياما قدممان كه به خ.و در واقع همه رفته بودند .  مينيبب رونيرا ب يكس مي، انتظار نداشت ميرفت

 .شد  ادهيپ ليكه نوبو از اتومب ميداد يبه راهمان ادامه م ميما داشت. آن را باز كرد 

 دنيماه گذشته هر روز منتظر شن!  ستيشما جالب ن يبرا يوريبا سا يدوست گريشدم كه د يسان، كم كم داشتم نگران م_عجب ، نوبو« : ها گفت  مامه

 »... مياز شما بود يخبر

 ».ام  ستادهيتئاتر منتظرتان ا رونيساعت است كه ب كي؟  ديشما از انتظار گله دار «

 »؟ ستيستاره ن كيواقعا ً  يوري؟ سا دييآ يرقص م ين از تماشاپس اال« : ها گفت  مامه

گرفتن  يتلفن كنم و راننده ام را برا ييآن قدر وقت داشتم كه به جا. آمدم  رونيرقص ب يساعت قبل از تماشا كي.  ميآ ينم يياالن از جا« : گفت  نوبو

 ».به مركز شهر بفرستم  يزيچ

كوچك بسته  يو پاكت ديكش نييمرد پنجره را پا. كه كالهش افتاد  ديچنان از جا پر نوايب يزد ، راننده  ليه اتومبپنجر ي شهيبه ش يدستش ضربه ا كي با

 دارشيكه چقدر از د مبه او كردم و گفت يبلند مينوبو به طرف من برگشت و من تعظ. ، به او داد  ومينيبه سبك غرب ، مثل كاغذ آلوم يشده در لفاف يبند

 .خوشحالم 
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ادامه داد . داشت  ييبو قتيحرفش از حق نيكنم ا يفكر نم» .دهم  ينم هيهد يبه كس ليدل ي، من ب يهست يبا استعداد اريبس ي، تو رقاصه  يوريسا« :  گفت

 ». مردها دوست ندارند  ريسا يمرا به اندازه  گرانياست كه مامه ها و د ليدل نيبه هم ديشا« : 

 »حرف را زده است ؟ نيا يسان ، ك _نوبو « : ها گفت  مامه

 ». دييآ يكنار م يبدهد ، با هر آشغال هيبه شما هد يكه مرد يتا زمان.  ديچه دوست دار شاهايدانم كه شما گ يمن خوب م «

 .كوچك را به طرف من دراز كرد  يبسته  نوبو

 . ديچشم آن را ند نيبود ، اما نوبو به ا يلبته منظورم شوخا» ؟  ميايبا آن كنار ب ديخواه يهست كه م يچه آشغال نيا. سان _عجب ، نوبو « :  گفتم

 شاهايچرا شما گ. مردها فرق دارم  ياالن نگفتم كه من با همه  نيهم« :  ديغر

 ».يريام عوض نشده، بگ دهيبهتر است تا عق ،يخواه يبسته را م نيا د؟اگريكن يشود باور نم يرا كه به شما زده م يوقت حرف چيه

 .كه در را باز كند ديپر رونيراننده ب. زد ليبه پنجره اتوموب يضربه ا گريبار د كيكردم و بسته را گرفتم، و او  نوبو تشكر از

حوض پر از  كي يرو به رو يسنگ يمكتين يمامه ها مرا به باغ ساختمان تئاتر كابورنجو برد، آنجا رو. و رفت ديچيپ لشيتا اتوموب ميماند يباق ميحال تعظ به

 يجواهر فروش ي زهبود كه نام مغا ييطال يشده در كاغذ يبسته بند يكوچك يجعبه .كه نوبو به من داده بود ميشد قيدق يو به بسته ا ميتنشس يماه

 يهسته  كي يبه اندازه  ياقوتي دم،يدر آن د يجعبه را باز كردم و سنگ ساده ا.به دورش بسته شده بود زين يداشت و روبان قرمز شيرا بر رو يمعروف

 د،يتاب يآن سطح م بهسطح  نيچرخاندم، درخشش از ا يآن را كه در دست م. ديدرخش يحوض م ييدرشت خون بود كه در روشنا يقطره  كيهلو شكل 

 .كردم يام احساس م نهيرا در س يهر تابش

 –گرفت  يجواهر خواه يباز هم در زندگ. يوريادلت را به آن خوش نكن، س ادياما ز. من هم خوشحالم. يكه چقدر خوشحال شده ا نميب يم« :ها گفت مامه

 ».ببر و به مادر بده ايرا به اوك اقوتي نيا. آورد يمثل حاال بدست نخواه يفرصت گرياما د. اديز يليكنم، خ فكر مي

... چون رنگ گوشت ينه و پلكگو ماريكرد، و از فكر مادر با چشمان زرد ب يم يو تابش درخشش آن كه دستم را صورت با،يقطعه جواهر ز نيا يتماشا با

 .كردم يحرف مامه ها را اطاعت م دياما البته، با. بر تن گوركن است يشميسنگ به او مثل پوشاندن لباس ابر نيكه دادن ا ديراستش، به نظرم رس

ندارم و اگر آن  نيمثل ا يبه جواهر يازياً نمادر ، من واقع "،ييو بگو يو مهربان باش نيريش يستيبخصوص با يده يآن را به او م يوقت« :به حرف ادامه داد

 ».يزن يبه او طعنه م ينگو، چون ممكن است فكر كند داد يگريد زيو چ"ديا دهيسالها زحمت مرا كم نكش نيدر ا. ديبه من افتخار داده ا ديرا قبول كن

 يرا برا اقوتي نياگر مامه ها ا. شد يحالم بد و بدتر م سم،يوتشكر بن ينوبو نامه  يكردم كه برا يدر اتاقم نشسته بودم و مركب درست م يوقت رتر،يد

 متشيگرانق ي هيهد هخوردم ك يبه نوبوعالقه داشتم، و افسوس م! اما دادن آن به مادر... دادم يآن را به او م يو خوشحال ليخواست، با كمال م يخودش م

به هر رو، نوشتن نامه . حاضر نبودم آن را از دست بدهم يمتيق چيداده بود، به ه سيرئ را به اقوتي نيدانستم كه اگر ا يخوب م. شود يزن نيچن بينص ديبا

 .كرد يسگش را ناز م چپق دنينشسته بود و در حال كش كشيتار مهيدر اتاق ن. را تمام كردم و به اتاق مادر رفتم كه با او صحبت كنم

 ».اورنديرا ب ميچا ير.ق ميخواهم بگو يم ؟يخواه يچه م«:گفت
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 »... كازوو منتظرم بود يكل نوبو توش سيرئ م،يآمد رونيامروز غروب كه من و مامه ها از تئاتر ب. كه مزاحم شدم، مادر ديببخش«

 ».نستسان بود، منظورت اي –مامه ها  منتظر«

 »...است، امابه درد من  يقشنگ زيچ. به من داد يا هياما هد. دانم، مادر ينم«

دست به تعارف  ياز آنكه حت شيگذاشته بود و پ زيم يچپقش را رو. به منافتخار داده است، اما مادر گوشش به من نبود رديبپذ اگر آن را ميخواستم بگو يم

 .ندازديرا در دست چربش ب اقوتيبدهم، اما مادر جعبه را برگردانده بود كه  حيكردم توض يسع گريبار د كي. جلو ببرم جعبه را ازدستم گرفت

 »؟ستيچ نيا«:ديپرس

 ».است وامورايا يكل لوازم برق سيكازوو، منظورم، رئ ينوبو توش. كل نوبو به من داده است سياست كه رئ يا هيهد«

 »ست؟يكازوو ك يدانم نوبو توش ينم يكن يم فكر«

 ابانيكه من در خ يگرفت كارپرتو آفتاب عصر  نيرا جلو آخر اقوتيو  ديپنجره را عقب كش يبلند شد كه به پشت پنجره برود صفحه كاغذ زيپشت م از

 باز گشت شيو سرجا ديسطح به آن سطح تماشا كرد و باالخره پنجره را كش نيكرده بودم سنگ را چرخاند و تابش درخشش را از ا

 ؟يرا به مامه ها بده نيحتما از تو خواست ا يباش دهيفهم ديبا

 مامه ها خودش با من بود خب

گذاشت و به پك زدن به چپقش مشغول شد هر تكه دود را  زيم يرا رو اقوتيشلوغ است شده  كشيكه تراف يهارراهكه ذهن مادر مثل چ نميتوانستم بب يم

 كازوو به و عالقه مند است بله؟ يسرانجام گفت پس نوبو توش دميديرها شده در هوا م جيگ يبه شكل فكر

 است كه افتخار جلب توجهش را دارم يمدت

مراقبت نبوده ام اگر دوست پسر  ديو شا ديشده است گفت آن طور كه با يدتريوارد مرحله جد مانيگفتگو گفتيكه مگذاشت انگار  زيم يرا رو چپقش

 ييحاال وقتش است كه به من بگو يدار

 دوست پسر هم نداشته ام كي يتا حاال حت مادر

را بردارد داشتم  اقوتيداده بود به او تعارف نكرده بودم كه  ادميمه ها كه ما ينه اما بهرحال مرا مرخص كرد هنوز با جمالت ايحرفم را باور كرد  ايآ دانمينم

وقت نكردم  رميآن را پس بگ خواهميكه سنگ آنجا قرار داشت بردم فكر كرد م زينگاهم را به آن نقطه از م يچگونه آن را مطرح كنم اما وقت كردميفكر م

 ميگوب يزياز آن كه آن را بردارد و كف دستش پنهان كند چ شيپ

من شروع شده  يزگيدوش دهيمزا ديبرد كه بگو ييرايآمد و مرا به اتاق پذ ايدر چند روز بعد مامه ها به اوك يكه قرار بود افتاد بعد از ظهر ياتفاق سرانجام

 كرده بود افتيدر يكيريشيا يخانه  ييچا ي رهياز مد يغامياست صبح آن روز پ

چون اتفاق خودش  يفهميباال برود خودت م دهياگر مزا ستيبه وجود من ن يازياما ن روميم ويعد از ظهر به توكچون امروز ب امديآن خوشم ن خياز تار گفت

 افتد يم
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 افتد يخودش اتفاق م يزيچه چ فهممينم گفتم

 بنوشد يفنجان چا كي يكه حت نيو رفت بدون ا زهايچ يليخ گفت

 نكهيشد اما دو روز گذشت بدون ا يبه تپش قلبم اضافه م دميشن يرا م يشدن مستخدمه ا كيزدن يروز از رفتن مامه ها گذشت در ابتدا هر بار كه صدا سه

 مادر مرا به باال احضار كرده است ديبشود روز سوم خاله در راهرو به سراغم آمد كه بگو يخبر

آمد  يم عيچنانسر زديكه از سطل بر يمثل آب ديآ يم نييپا مهيكه سرآس دميرا د ييو كدو حلوا دميرا شن يباز شدن در يپله بود كه صدا نياول يرو ميپا

گه آن  ستاديپله ا نيآخر يو رو ديكش ياديدرد گرفته باشد چون فر اديز ديبا يراه انگشتش به نرده خورد م انيبه زحمت با پله برخورد داشت م شيكه پا

 رديرا در دست بگ

 نمك شيدايپ دياز درد گفت هاتسومومو كجاست ؟ با يناله ا با

 صدمهات بزند؟ شتريكه ب يكن دايهاتسومومو را پ يخواهيحاال م يگفت به نظر من به اندازه به خودت صدمه رسانده ا خاله

 شد ديو ناپد ديچه شده به راهرو دو دمياز او پرس يوقت يتنها به خاطر درد انگشتش نبود ول نيو ا ديرسيبه نظر ناراحت م بيعج ييحلوا كدو

 و آن را كنار گذاشت ديبه ذهنش رس ينگذشته فكر بهتر يتنباكو در چپقش شد اما اندك ختنينشسته بود مشغول ر زيشدم پشت م اتاق مادر كه وارد

 قيقرار داشت مادر چشم به آن دوخته بود اما دقا يا شهيش يساخت اروپا در جعبه ا بايز يساعت گذاشتيكه دفتر حسابش را آنجا م يباال طبقها فيرد در

 دينيبمرا ب ديخواه يكه مزاحمتان شدم اما به من گفتند كه م ديسرانجام من دهان باز كردم مادر ببخش ديبگو يزيذشت بدون آنكه چگ يطوالن

من گفتگو كند  يكه درباره  ديايب ايكه برسد تصور كردم اشاره اش به دكتر خرچنگ است فكر كردم قرار است به اوك ميكن يكردهصبر م ريدكتر د گفت

سرانجام  فتادا دنينگذشته سگ از توجه او خسته شد و به خرناس كش يزينگران شدم مادر سر خود را با نوازش تاكو گرم كرد اما چ يآن نبودم اندكمنتظر 

رچنگ بعد كه بازگشت همراه دكتر خ قهيپلكان رفت چند دق يگفت مادر به باال يخوشامد م يبه كس نييپا يگه در سرسرا دميرا شن يمستخدمه ا يصدا

 در دست داشت يچرم يفيكه ك ينرم نقره ا ييجوانتر از او با مو اريبس ينبود همراه مرد

 پاسخ مرا داد ميكردم و او هم با تعظ ميدختر است به دكتر جوان تعظ نيگفت ا مادر

را  ميدر حال وقوع است اوب يندياتفاق ناخوشاكه  دمياطاق خوب است آن گونه كه در را بست فهم نيمادر به او گفت هم م؟يتوانيمادر گفت خانم كجا م به

اما  ستادميحركت ا يبتوانستم  يتا آنجا كه م ريلباس ز اي ختيدر گوشه اطاق آو يرا از تنم دز آوردو به جا لباس مونويگذاشت بعد ك زيم يباز كرد و رو

مثل بارون دستم را عقب زد احساس  زيكه او ن نيم دست جلو نبرم گو اداشت نتوانست يرا باز كرد كه لباس را به تنم نگه م ينگذشت كه مادر كمر يلحظه ا

اما خالف  امدياصال خوشم ن كي نيبود از ا ادهكه در هاكون افت يهمان اتفاق قايدق گريبار د كيبرد  رميكردم بعد از كنار گذاشتن كمر دست به لباس ز يبد

 دراز بكشم نيزم يو گفت رو ديكش هميبارون لباسم را رو

 يم اديشتريداده بود اما ظاهرا داشتم ب حيتوض ميبرا يزگيدوش يدرباره  يلباسم را باال برد مامه ها مختصر نييزانو زد بعد از پوزش پا ميپا نييپا كترد

كه  ديبه ذهنم رس ركف نيا يحت شد؟يم يدكتر خرچنگ و نوبو چ فيدكتر جوان برنده ان شده بود؟ پس تكل نيبود و ا دهيرس انيبه پا دهيمزا ايگرفتم آ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  گلدن آرتور–يك گيشاخاطرات             

w W w . 9 8 i A . C o m  204

كه صورتم را دست  كردميم يدفاع يام دراز كرد چنان احساس خفت و ب نهيكرده باشد دكتر ئست به معا يمامه ها كارشكن يبه عمد در نقشه ها ديمادر با

هم  يلذا با چشم رو ديفزايمعارضه ب ندش يمرد را مشكل تر كند تنها بر طوالن فهيانجام وظ يهر حركت دميترسيخواستم از جا بلند شوم اما م يپوشاندم م

را قورت داده بود و خاله پوزه اش را  يكه سوزن ياش بود وقت يماندم احساسم مثل احساس توكو در تولگ يباق ميبرجا دهيگذاشته و نفس تو داده دراز كش

كه دستش را  دميهم انداخت چشم كه باز كردم او را د يرو او لباسم ر ديببرد سرانجام دكتر دستش را عقب كش شيباز نكه داشته بود تا مادر دست به گلو

 كنديم زيبا دستمال تم

 دست نخورده است گفت

 افتد؟ يكه نم يزياست به خونر يپاسخ داد خب خبر خوب مادر

 اش كردم نهيبا چشم معا ريخ

 ب...وقت  منظورم

 طبق معمول كنميگفت فكر م شوديالبته نم فهمميرا م منظورتان

سپس بدون مقدمه گوشم را دردست گرفت  نميبش زيكمكم كرد و گفت پشت م دنيمادر در لباس پوش يگرفتن دكتر جوان مو نقره ا يه مرخصاز اجاز بعد

 و گفت ديكش كيدر آمد در همان حال سرم را نزد ادميكه فر ديو چنان محكم كش

مراقبت خواهم بود مردها  شتريب ندهيراحت باشد كه در آ التياما خ فتادين يقكوچولو تو را دست كم گرفته بودم شانس آوردم گه اتفا يهست يمتيگرانق تكه

 پردازند گوشت به من است يهم م يو بابتش پول خوب خواهنديم يزياز تو چ

 گفتميبله م گفتيبه هرچه م ديكشيبله خانم البته آن گونه محكم كه گوشم را م گفتم

و  رميات را چطور پس بگ يبلدم بده يبدهكار يليبه من خ يكرده ا انتيخ اياوك نيبه ا يبده يبه مردپول بپردازند مفت  ديرا كه بابتش با يزيچ اگر

 شد دبلن شيكه صدا ديبه كف دست مال يدر آورد انگشتها را به گونه ا يچندش آور يمادر با دست آزادش چنان صدا نجايا ستيمنظورم تنها آن ن

... ولو برا چند كلمه حرف  يرفته ا يبه مالقات مرد انهياگر بفهمم مخف كننديزدن با تو هم پول خرج م يما براا كننديپول خرج م شيداد مردها برا ادامه

توانم  يكردم باز م ساحسا يوقت دميجنگيبدست آوردن دوباره نفسم سخت م يبرا ديكرد با ميرساند و بعد رها انيگوشم به پا شتريب چاندنيحرفش را با پ

 ديبشو نينكرده ام كه شما خشمگ يمن كار...  حرف بزنم گفتم مادر

 كرد ينخواه يوقت كار چيه يباش ياگر دختر عاقل ينكرده ا يكار ريخ هنوز

مرتبه تو در  ديگرفته ام با ميپر و روشنش كرد گفت تصم يبود وقت يكه خال نياما مادر گفت كه بمانم چپقش را تكان داد گو ا رميبگ ياجازه مرخص خواستم

 ض شودعو اياوك

 اما مادر جلوم را گرفت ميبگو يزيحرف احساس خطر كردم خواستم چ نيا از

 رميبپذ يگرفته ام تو را به فرزند خواندگ ميباشم تصم دهيشد انگاركه خودم تو را زائ يداشت بعد از آن تو دخترم خواه ميخواه يمراسم ندهيو تو هفته آ من



 

 

كتابخانه نودهشتيا  گلدن آرتور–يك گيشاخاطرات             

w W w . 9 8 i A . C o m  205

 مال تو خواهد شد اياوك يروز

در  نكيدر اطاق بزرگتر كه ا ديبا ايكه بعد چه شد مادر به حرف زدن ادامه داد گفت كه در مقام دختر اوك ستين ادميو خوب  ميه بگودانستم كه چ ينم

واسم به از ح يميلحظه ن نيخواهد رفت كه تا به حال من در آن بودم تا ا يبود نقل مكان كنم و آنها با هم به اطاق كوچكتر ييهاتسو مو مو و كدو حلوا ارياخت

آمد  يبود اما هرگز به باورم نم نيمامه ها تمام مدت ا يبا ستم هاتسو مو مو بجنگم نقشه  ستميمجبور ن گرياو بود كه ناگاه متوجه شدم در مقام دختر مادر د

دختر  يبود اما در لوا يزيه زن نفرت انگك ديكردم شا گاهافتاده و چشمان زردش ن ياش ادامه داد به لبها يمادر به سخنران فتدياتفاق ب نيواقعا ا يكه روز

كه در باز شد و هاتسو مو مو در آستانه  ميگفتگو بود ي انهيدر م ديرس يدست هاتسو مو مو به آن نم گريكه د گرفتميقرار م يدر طبقه ا زيزن نفرت انگ نيا

 بود ستادهيآن در راهرو ا ي

 من كار دارم يخواهيم يگفت چ مادر

 خواهم با مادر صحبت كنم يم رونيفت برو بمو مو به من گ هاتسو

 لطف كند و برود يبخواه يورياز سا ديبا يبا من صحبت كن يخواهيگفت اگر م مادر

 يوريمو مو به طعنه گفت لطف كن و برو سا هاتسو

 كند هميبترسم كه به خاطر آن تنب نكهيبار در عمرم جوابش را دادم بدون ا نياول يمن برا و

 ما را تنها بگذارد؟ دياحمق كوچولو بخواه نياز ا ديكنيهاتسو مو مو گفت مادر محبت م روميبخواهد م كه اگر مادر گفتم

 يخواه يو بگو چه م ايگفت دردسر درست نكن ب مادر

 دميشن يعطرش را م يمن و مادر نشسته بود اما فاصله اش با من آنقدر كم بود كه بو انينشست م زياما بهر حال آمد و پشت م امديمو مو خوشش ن هاتسو

زد گفت  يبياز اندازه ناراحت بود به او قول دادم با شما صحبت كنم حرف عج شيو سراغم آمد ب دياالن دو نيطفلك هم ييبه صحبت كرد كدو حلوا شروع

 اش را عوض كرده اما من به او گفتم كه شك دارم كه راست باشد دهيهاتسو مو مو مادر عق يوا

 مورد عوض نكرده ام چيام را در ه دهيعق يچه بوده من ممطمئنا به تازگدانم اشاره اش به  ينم

 شود يمادر حالش بهتر م ديياما ممطمئنم اگر خودتان با زبان خودتان به او بگو ديريگيوقت قولتان را پس نم چيرا گفتم گفتم كه شما ه نيهم به او هم من

 م؟يرا به او بگو چه

 ديعوض نكرده ا ياو به دختر خواندگ نرفتياتان در مورد پذ دهيكه عق نيا

 رميبپذ يفكر را كرده؟ از اول هم قصد نداشتم او را به فرزند خواندگ نيكجا ا از

تعجب نداشت  يفكر نكنم جا ديدويم نييو ناراحت از پله ها پا مهيكه سراس ييبه كدو حلوا توانستميوجودم را گرفت نم يبيحرف درد عج نيا دنيشن با

اما حرف  ادد ينشان م ينيچ يگرانبها يمجسمه  هيبر لب داشت كه او را شب يهاتسو مومو لبخند ديكشياش به كجا م يكه بعد از آن زندگ دانستينم يكس

 مادر متل فشفشه تكانش داد و با نفرت به من نگاه كرد
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را به  نيا دياز من خواست د؟يريبپذ يرا به دختر خواندگ يياكدو حلو ديخواه يم ديگفت يمادر وقت ديآ ينم ادتاني ديريرا بپذ نيا ديخواه يراست است م پس

 مياو بگو

خوب بود اما به  يمدت يبرا يامدياو بر ن يآن طور كه من توقع داشتم خوب از عهده كارآموز يوانگه يچه گفته ا ييكه تو به كدو حلوا ستيمن مربوط ن به

 ...يتازگ

 ديما قول دادگفت مادر ش ترسانديكه مرا م يبا لحن هاتسومومو

 رم؟يرا بپذ ييحلوا. او را كنار بگذارم و كد ديداشتم چرا با يوريكه سالها بود كه چشم به سا يدان ينباف م مهمل

 ديرا تا به آنجا برساند كه رو به من بكند و بگو يرو ادهيتواند ز يو م ديگو يدانستم كه مادر دروغ م يم خوب

 پارسال؟ ديبود؟ شا يگذاشتم ك انيرا با تو در م يخواندگكه موضوع دختر  يبار نيسان اول يوريسا

 يو تكه تكه كنند راستش احساس كردم مادر دارد فرصت رنديرا بگ يدفاع يآموزد چطور موش ب يم شيكه گربه چگونه شكار را به بچه ها ديباش دهيد اگر

با  يريقدمم در راه به صورت او در آمدن و در زمان پ نياول نيبود ا ديبود آن را به من گفته يچطور مثل خودش باشمپتنها كار اموزميدهد كه ب يبه من م

 از هاتسو مومو شيتوانستم ب يحساب بود نم يبا دفتر ها كيتار يكردن در اتاق يزرد و زندگ يچشمها

آورم صورت هاتسو مو مو از خشم قرمز شد  ير نمو گفتم كه به خاط اندازميب چكدامينگه داشتم كه مجبور نشوم به ه نينگاهم را بر زم رميمادر را بگ جانب

 مادر متوقفش كرد ياز جا بلند شد و به طرف در رفت اما صدا

از مستخدمه ها  يكيبه  يرفت نييپا يو وقت يكه با احترام با او رفتار كن يريبگ ادي دياز حاال تا آن موقع با شوديدختر من م گريهفته د كيتا  يوريسا گفت

 اورنديب يچا يوريامن و س يبگو برا

 كرد و رفت يكوتاه ميتعظ هاتسومومو

كامال اشتباه كرده  ديداشته ا ييكدو حلوا يكه شما برا ييبرنامه ها يدردسر ها شده ام مطمئنم كه هاتسومومو درباره  نيمادر واقعا متاسفم كه سبب ا گفتم

 د؟يريبپذ يرا با هم به دختر خواندگ يييدو حلواامكان وجود دارد كه من و ك نياجازه دارم سوال كنم ؟ ا... است اما 

 را اداره كنم؟ ايچطور اوك يبده اديبه من  يخواهيشود درست است ؟ م يسرت م يزيكسب چ نيداد پس بگو بگو كه از چم و خم ا پاسخ

به آن نداد فنجانش را پركردم و با  يتياهم فنجان مادر كيفنجان وارد شد دو فنجان نبود فقط  كيو  يچا يو قور ينيبا س يبعد مستخدمه ا قهيدق چند

 كرد دنيشد و شروع به نوش رهيچشم پلك قرمزش به من خ

 

 بيست وچهارم فصل

نكرد  يآن گومه كه انتظار داشتم ابراز خوشحال رديبپذ يگرفته مرا به دختر خواندگ ميكه مادر تصم ديمامه ها به شهر بازگشت و شن يآن روز وقت يفردا

 نرفته است شياوضاع آن طور كه خواهانش بود پ ايآ دميپرس اوردياما لبخند بر لب ن ديرسيبه نظر م ين داد و به راضالبته سر تكا

از آن  يكالن و قابل مالحظه است وقت يمبلغ يشنهاديرقم پ نيرود و آخر يم شيبودم پ دواريدكتر خرچنگ و نوبو همان طور كه ام نيب دهيآه نه مزا گفت
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 امكان نداشت نياز ا شيب يخوشحال رديپذ يم يحتما تو را به دختر خواندگ تايتم كه خانم نباخبر شدم دانس

دكتر  نياصال مسابقه ب دهيبود مثال مزا يگريكامال متفاوت د زيبعد با خبر شدم چ يآن گونه كه مرحله به مرحله در سالها تيرا بر زبان آورد اما واقع نيا او

داشت اما  يباره چه احساس نيتصور كنم كه مامه ها در ا توانميدكتر خرچگ و بارون منجر شده بود نم انيم يه مسابقه اب تيخرچنگ و نوبو نبود در نها

 كه افتاده بود نزد خودش نگه داشته بود يرابطه اش با من سرد شده بود و چرا داستان اتفاق يمدت كوتاه يخاطر بود كه برا نيمطمئنم به هم

 ينشد برا ريماجرا درگ نينوبو اصال در ا ميوكه بگ ستين نيا منظورم

او خود را  يرا پشت سر گذاشت وقت ني 8000 يشنهاديكه مبلغ پ يگذاشت اما فقط در چند روز اول تا وقت دانيمن با پشتكار قدم به م يزگيدوش ي دهيمزا

در برابر هركس دست به اقدام  دتوان يم ويدانست كه نو يبودمامه ها از اول ماز اندازه باال رفته  شيب دهيمزا نينبود كه مبلغ ا ليدل نياحتماال به ا ديكنار كش

كه وقت و پولشان را صرف  ييمردها. امر نداشت نيبه ا يچندان يعالقه  ويبود كه نو نيكرد ا ينم ينيب شيكه مامه ها پ يبزند اما اگر بخواهد مشكل

 چيچند ماه قبل مامه ها گفت كه ه ديباش داشتهنداشت اگر به خاطر  يآنها جا انيم ويد كه نوهستند واشكار ش يبخصوص يكنند آدمها يدخترها م يزگيدوش

حاضرم شرط  ":در همان گفتگو بود كه به من گفت. او داشته باشد يزگيچشم به دوش نكهيرود مگر ا يكارآموز پانزده ساله نم كيبا  يدنبال دست يمرد

به من شده بود به  ويمورد حق داشت اما هر چه كه سبب جلب نو نيادانم چه بسا در  ينم ".به تو جلبشده ويكه نو ستيببندم كه تنها به خاطر گفت و شنود ن

 .هم نبود يزگيدوش يهر حال مسئله 

البته گذشته . ديارا از دستش برب يا زهيدوش ويمثل نو يكيكند تا اجازه دهد  يداد طبق سنت خودكش يم حيبود كه ترج ييدكتر خرچنگ، او از آن مردها اما

 ميتصم يكي ريشيا يخانه  يچا ي رهيدانست و مد يرا نم نيشركت نداشت؛ اما خودش ا ويدر برابر نو دهيمزا نيبه مواقع در ا گرياز چند روز اول او د

آه، دكتر ،  ":گفت يم ليقب نياز ا ييزهايزد چ يكه با تلفن با او حرف م يخواست هرچه ممكن است رقم باال برود لذا وقت يم. ديگرفته بود آن را به او نگو

از  يآمد اما وقت يآشكارا خوشش نم يها دروغاز  رهيمد نيتوانست از طرف خواهرش باشد چون ا يم غاميپ نيا يبود ول دهياز اوزاكا شن يغاميالن پ نيهم

است با وجودش كه در  وياز طرف نو شنهاديگذاشت كه گ يم نيدكتر خرچنگ فرض را بر ا عتايبرد طب يهمزمان با هم نام م يشنهادين و پ دياوزاكا رس

 .واقع از طرف بارون بود

فكر كه آن را  نيبود و از ا يزگيداد خواستار دوش ينم تيماجرا دكتر است اما به آن اهم ميدر ا فشيمطلب آگاه بود كه حر نياز ا ياما بارون،اون به خوب و

افتاده؟  يكه چه اتفاق يا دهيشن ":به من گفت بارون به او گفته بود اميا نيدر هم بايدرمورد گفتگو با او تقر ييشايبعد گ يمدت ديچ يآورد لب برم يبدست نم

خواهم آن مرد باشم اما چه  يكشف نشده باشد و من م يمنطقه  كيتواند كاشف  يمرد م كيتنها . هستم اما دكتر مزاحم مانع كارم است يزهايدوش يدر پ

 "!هستند يكند پول واقع يرا كه اعالم م يفهمد ارقام ير احمق نمدكت نيكنم؟ ظاهرا ا

گرفت  ميتصم يكيشريا ي رهيشده بودند كه مد كيچنان به شكست ركود نزد يكرد اما ارقام فعل دنيبارون صحبت از كنار كش يشنهاديباال رفتن مبالغ پ با

 شنهاديپ ييباال اريبس متيمحترم ق يآن آقا ":گفت  يزد با تلفن به او م يدكتر را گول م را باز هم باالتر ببرد درستهمانگگونه كه متيبا گول زدن بارون ق

دكتر باور  يحرف را درباره  نيكه ا ياريمظمئنم بودند بس ".رود ياست كه باالتر از آن نم يدانند او از آن كسان يگرچه ،همه م ":افزود يو بعد م ".كرده
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 .ديگو يكه باشد دكتر باالتر از آن را م يهر رقم دياش را بگو يشنهاديپ متيق نيبارون آخر يدانست كه وقت ينبود م جز آنها رهيكردند، اما خانم مد يم

 ينواح يو احتماال در تمام ونيبود كه در گ يرقم نيباالتر نيتا آن زمان ا. تصاحب من شد يبرا ني 11500دكتر خرچنگ حاضر به پرداخت عاقبت،

نه يپر هز يمونويك كيخرج داشت و  نيچهار  شايساعت وقت با گ كيباشد كه ان روزها صرف  ادتانيپرداخت شده بود  يا زهيشدو يژاپن برا نيشانشيگ

 ميگونهبگو نيا دياز حد متعارف بود بگذار شيب يليهنگفت به نظر نرسد اما خ يرقم متيق نيرو ممكن است كه ا نيرفت از ا يبه فروش م ني 1500به 

 .آورد يسال بدست م كيكارگر با كار در  كيبود كه  يرقم

پول  ديوقت پول نقد با خود همراه ندارند و هنگام خر چيبالند كه ه يبه خود م شاهايچندان سررشته ندارم اغلب گ ياعتراف كنم كه من از مسائل مال ديبا

كه مرا به چهره  ومر يم ييبه مغازه ها ديخر ثيذشته است براگ قيمن به همان طر يزندگ وركرواليوياكنون و در شهر ن يحت. گذارند يآن را به حساب م

 يآخر ماه را م يپرداخت صورت حسابها ببيدارم كه ترت ينينازن اريبس اريكند و دست يم ادداشتيام را  يداريخر يشناسد شاگرد مغازه صورت كاال يم

 يبرا ديشا نيبنابرا. مجله است كياز شتريعطر چقدر ب شهيش كي يبها اياست  خرجم در ماه چقدر بوده ميتوانم به شما بگو ينم دينيب يم نيدهد بنابر ا

 يدوست يكه زمان ميرا به شما بگو يزيخواهم چ يباشم به هر حال م نيزم يكره  يافراد در رو نيتر تيصالح ياز ب يكيمن  يمسائل مال يدرباره  حيتوض

پول  ينگاو گفت نقدي –ژاپن بود  ييوزارت دارا امقائم مق يمدت 1960 يچون در دهه  ديگو يمدانمد چه  يم نايقياست كه  يو او كس -به من گفت كينزد

من  يزگيمن بود، گرچه دوش يزگيگرانتر از دوش1929مامه ها در سال  يزگيخاطر، در واقع دوش نيدر امسال همان ارزش را در سال بعد ندارد وبه ا

 .ني 8000 اي 7000و مال مامه ها . بود ني 11500

 1951ركورد تا سال  نيبرجا گذاشته بودم و ا يشد من ركورد تازه ا يحرفها مطرح نبود تا انجا كه به همه مربوط م نيمن ا يزگيدوش ي دهيدر مزا البته

در وزارت  دوستم ي طبق گفته نيبود با وجود ا ستميقرن ب يشايگ نيبزرگتر مني دهكه به عقي –گذاشت  دانيپا به م ويكه كاتسو م يمانده هنگام يباق

 ياز آن در دهه  شيسالها پ يحت اي –مامه ها  اي وياز آن كاتسوم اياز آن من بود  يمامه ها بود اما حال چه ركورد واقع يركورد دار واقع 1960تا سال  ييدارا

 .افتاد دنيقرمزش به خار يكوچولوست چگونه د ديپول به گوش مادر رس نيمبلغ ا يكه وقت ديمجسم كن ديتوان يم يخوب به—تسويمامه ها م 1890

از حد الزم بود اگد متدر مرا به  شيمبلغ ب نيا ايام به اوك يپرداخت به يبرا رفتيپذ يمرا به دخترخواندگ ليدل نيكه او به هم ستيبه گفتن ن يازين گريد

شدم -يم اياوككه دختر  يكرد وقت يم يادر چه احساسكه م ديمجسم كن ديتوان يشد و م يخودم م بياز آن پول نص يبخش رفتيپذ ينم يدختر خواندگ

شد نه تنها در  يححل م ايآوردم آن هم در اوك يهم به دست م يكرد اما اگر سود يمخارج را خود جذب م يهمه  ايآمد چون اوك يبه وجود نم يقرض گريد

 .شهيهم يبعد از آن و برا نيبلكه همچن يزگيزمان دوش

 يدر خانه  يزمان. كرد رييتغ زيام ن ينام خانوادگ نكيا. كرده بود رييتغ يوريقبال نام كوچكم به سا. بعد از آن انجام شد يهفته  يدختر خواندگ مراسم

 .بود يوريسا تاينامم ن نكيا. نام داشت ويساكاموتا ش ايدر جيام در خل يشنگول

كه  يوقت 1935ي هيژوئ ليشود زفاف من در اوا يشمرده م زين نيترازدواج است مسلما باال يمراسم زفاف كه نوع شايگ كي يلحظات زندگ نيتر ازمهم

كه گرچه  نستيمراسم ا نيا ياجرا ليدل. داد آغاز شد يم ونديكه مارا به هم پ يفنجان ساك كي دنيمراسم در عصر و با نوش. پانزده سال داشتم انجام شد
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او  يبرا يبه خصوص ازيامت نكهينه ا ديكن درك مي –كرد  ين صاحب زفاف مرا حفط معنوا شهيهم يرسد اما دكتر خرچنگ برا يم انيخود زفاف زود به پا

طور  نيدر آن شركت داشت و هم زين يكيريشيا ي رهيانجام گرفت در حضور مادر خاله و مامه ها مد يركيشيا يخانه  يمراسم در جا نيمحسوب شود ا

را به تن  يلباس كارآموز نيتر ياست رسم شايگ يوابستگ ي ندهيمراسم حضور دارد نما ليقب نيدر ا زيجامه آرا ن شهچون همي –من  يبوكو جامه آرا يآقا

 ...قرمز ،كه نيريبا پنج جغه و لباس ز اهيس يمونويداشتم ك

گام عبور از راهرو بودن، هن يبا در نظر گرفتن عصب. ندارم يباشد؛ چنان كه اصالً شوخ طبع يمامه ها گفته بود كه رفتارم جد. است ديجد يسرآغاز رنگ

 .نداشتم دنيبه نظر رس يدر جد يمشكل چيه ميبه دور پا مونويك يبا جمع شدن دنباله  ،يكيشبريا يخانه  يچا

بود كم حرف زدم و كمتر از آن غذا خوردم  يگريد يرسم يبرنامه  زين نيا.ميرفت نچويدنج به نام ك يصرف شام به رستوران يبرا ياز انجام مراسم همگ بعد

صرف غذا به خاطر  نگامبودم ه دهيكسل كننده تر از او ند ي، احتماالً دكتر خرچنگ به فكر لحظات بعد بود،و تا آن هنگام هرگز مرد ميرستوران كه بود در

كار شركت دارند از پشت  كه در جلسه ييمثل مردها دميد يكردم م يچشم به او نگاه م يداشتم، اما هر بار كه از گوشه  ينگاه از بشقاب بر نم بانهيرفتار نج

 .كند يرا نگاه م نيزم نكيع

كرد آن روز خود زودتر به آنجا رفته  يهمراه ژي –معبد نانژن  يدر محوطه  ييبايز يبه مهمانخانه  شكايبكو مرا با ر يآقا د،يرس انيشام كه به پا صرف

ساده كه گره در پشت  ييوا كيساده به تن كنم ، با  ييمونويو ك اورميرا در ب ميمونويكمكم كرد تا ك نكيا. را در اتاق مجاور مرتب كند  ميبود تا لباسها

بازگشت به اتاق و نشستن در كنار در به انتظار دكتر،  يبكو مجبور شد برا يرا چنان بست كه آقا يگره اوب. دكتر موجب دردسر باشد يكه برا -نداشت

 .رميقرار بگ يآن تحت عمل جراح لمث يزيچ ايكبد  اي هيبرداشتن كل يقرار است برا ييگووجودم را گرفت،  يبيتنها كه ماندم وحشت غر. كمكم كند

منتظر بود تا در دراوردن لباس كمكش كنم، چون نگاه  كنميبدهم گمان م يسفارش ساك شيكند برا ينگذشته دكتر خرچنگ آمد، گفت تا حمام م ياندك

 رونيب حمامنگذشته با لباس خواب از  يقيدقا. آمدم  يآن بر م يكنم از عهده  يشده بود، كه فكر نمچنان سر و كرخت  مياما دستها. به من انداخت يبيعج

چند . ميگوش داد نييكوچك در پا يباريو جو ركهايرجيج يو به صدا ميدينوش يو ساك ميننشست يآمد و در رو به باغ را باز كرد، در بالكن كوچك چوب

، كه  كينزد يحوض در يماه دنيبه جز پر. بشود  يزيرسد كه اصالً متوجه چ يتر متوجه نشد و راستش به نظر نماما دك ختير مونوميك يرو يقطره ساك

 را انداخت ، دو دشك در كنار هم مانيآمد و دشكها ي، مستخدمه ا ميدر بالكن نشسته بود يوقت. ام  دهيند يزيچ نيتا به حال چن ييچنان نشانم داد گو

طرف و  نيگذاشت ، ا زيم ياز چمدان در آورد و رو ديسف ياز گوشه چشم به او نگاه كردم دو حوله . تنها گذاشت و به داخل رفت مرا در بالكن  سرانجام

 .مشدم و به دنبالش رفت دتا از آنجا بلن ستاديانجام داد، سپس آمد و كنار در ا زياز دشكها ن يكيكار را با بالش  نيهم. شد  يآن طرفشان كرد تا عاقبت راض

بودم، كه به هر  دهيآمد و چنان ترس يم بيبه نظرم عج زيهمه چ. از دشكها راحت كنم يكي يرا باز كرد و گفت رو مييبودم ، او ستادهيكه هنوز ا يوقت

 .گردنم گذاشتم ريز يو بالش دميتوانستم راحت باشم ، اما به پشت خواب يصورت نم

 ليقب نياما او از ا. شود يم ليم يختگيمردان سبب برانگ يباره در برخ نيدانستم كه صحبت در ا يمزفاف كرد،  يدرباره  حيخرچنگ شروع به توض دكتر

را نشانت  اولنمونه  يخواه يم رميخون تو را بگ ياورم كه نمونه  يبه دست م ياست كه فرصت يبار نيدوم نيا: را كه تمام كرد گفت حشيمرها نبود توض
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 بدهم؟

آورد و قفل  رونيب يديشلوارش در قفسه دسته كل بياز ج. همراه داد زين يچوب ي، بلكه جعبه ا اوردهيچمدان سفرش را با خود نشده بودم كه او فقط  متوجه

 .آورد و درش را از وسط باز كرد كيبعد جعبه را نزد. را باز كرد  يچوب يجعبه 

در گوشه . نگه داشتن داشت يبرا يبند زيشده بود و جلوشان ن دهيچ يا چوب پنبه يكوچك با درها ييها شهيش شيقرار داشت كه رو يجعبه طبقات نيا در

 ي شهيگذشته از چند ش. ديرس يپنجاه م ايبه چهل  ديتعدادشان شا. بود شهيآن پر از ش ي هيو پنس قرار داشت، اما بق يچيچون ق يليوسا نشييپا يطبقه  ي

 ديسف يآورد توانستم برچسبها زيم ياز رو يدكتر چراغ يوقت يول. دانستم چه يد، اما نمدر داخل داشتن زيها همه چ شهيش نيباال، ا يدر طبقه  يخال

هم  گريد ينام آشنا يتعداد. را رگبز يشيطور نام مامه ك نيهم. نام مامه ها را خواندم. مختلف بود يشاهايرا بخوانم، كه نام گ شانيچسبانده شده به رو

 ».تو است شهيش نيا« :آورد و گفت رونيرا ب يا شهيبعد ش. بود انشانيدر م زيدوست هاتسومومو ن ن،يكه نام كور دم،يد

گر چه  د،يرس يآلو به نظر م يبود كه مثل هسته  يچغر شده ا زيچ شهياما داخل ش. گذاشته بود يگريحرف د »ير« يمرا به اشتباه نوشته بود، به جا نام

 .ديكش رونيرا ب شيو با پنس محتوا آن را برداشت يچوب پنبه . بود تا بنفش يقهوه ا شتريب

از تو ... دارم، اما يرا نگه نم مارانميخون ب يمعموالً نمونه . هست ادتيحتماً  ،يبود دهيرا بر تيپا ياست كه با خون تو آغشته شده، وقت يبيتنز نيا« :گفت

 ريغ ينمونه  كيتو  ارهب نيكه در ا يكن يم قيكنم تصد ير مفك. گرفتم صاحب زفاف تو بشوم مينمونه بود كه تصم نيبعد از گرفتن ا. خوشم آمده بود

 ».نگه داشته ام زيرا ن تيچند ماه قبل پا يدگيبر يزفافت را دارم، بلكه نمونه  ينه تنها نمونه  ،يمعمول هست

نمونه  نيكه ا ديرس يبه نظر م. را پنهان كردمشد، ادامه داد انزجار خود  يم زيكه شامل خون مامه ها ن گران،يخون د يكه دكتر به نشان دادن نمونه ا يوقت

چشم دكتر  ياما وقت ،داشتم يكه ادب به خرج بدهم صورتم را به آن طرف نگه م نيا يخب، برا... من يدكتر خرچنگ مجذوب كننده است، اما برا يها برا

 .بردم يم گريد يبه آنها بود، نگاه به طرف

. كردم كه لبخند بر لب آوردم يخاطر م يبرده ام، اما چنان احساس آسودگ انيرا به پا يعمل ييس كردم گوكارش با من تمام شد احسا يبعد، وقت يساعت

به  شتهنگذ يزيگرفت و چ ينظرم را م شتريكردم خنده دار بودنش ب يبه آن فكر م شتريهر چه ب د،يرس يبه نظرم مضحك م يزيكل موضوع چ يدرباره 

ماجرا  نيبه ا يبستگ يام به طور كل ندهيفكر كه آ نياما از ا. كردم كه به گوش دكتر در اتاق مجاور نرسد يآهسته م را ميصدا ديبا. غش غش خنده افتادم

 يشد، و باق يكه خرج م ييلهاشد، و پو يخانه و نوبو و بارون برقرار م يچا ي رهيمد نيب دهيمزا نيا انيكه در جر ييبا مجسم كردن تلفنها! داشته است

خواستم تصور كنم كه با او چه  ينم ياما در مورد بارون حت. آمد ياز آب در م بيماجرا با او چه عح دم،يد ينون كه نوبو را به چشم دوست ماك. مخمصه ها

 .شد يم

بكو كمكم كرد  يادشك را عوض كند و آق يبا عجله داخل شد كه مالفه ها يمستخدمه ا. بكو زدم يبه در اتاق آقا يكه دكتر هنوز در حمام بود، تقه ا يوقت

 يزيشود و چ داريدكتر ب ديمامه ها گفته بود شب را نخوابم، شا. سر و صدا حمام كنم ياز جا بلند شدم كه ب ديدكتر خواب يبعداً ، وقت. كه لباس خواب بپوشم

آماده  ند،ياز آن كه دكتر مرا بب شيشدم و پ ارديصبح به موقع ب. رميتوانستم جلو چرت زدنم را بگ ينم دن،ياما با وجود تالش در نخواب. الزم داشته باشد
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 .بودم

شب  يبرود، برا رونياز آن كه از در ب شيپ. از صرف صبحانه، كمك كردم تا دكتر خرچنگ كفشش را بپوشد و به بدرقه اش تا در مهمانخانه رفتم بعد

 ايبود  دادههمانند آنست كه نوبو به من  يبسته جواهر نيكنم كه ا توانستم خودم را متقاعد ينم. كوچك به دستم داد يگذشته از من تشكر كرد و بسته ا

 يتكه ا

با آن  ديدانستم با ينم. است ينيداخل آن علف چ دميباز كردنش جمع كردم، د يبه اتاق برگشتم و شهامتم را برا ياما وقت! زفافمان است ياز حوله  دهيبر

هم  يليخ. است يمتيمواظب باش، چون علف گران ق« :گفت. بار دم كنم و بخورم كه باردار نشوم كي يروز ديگفت با دم،يبِكو پرس يچه كنم تا از آقا

 ».گران تر است نيمواظب نباش، چون سقط جن

*** 

چشمم به  كه هنوز آن را نگذرانده بود، به ييكدو حلوا. ديرس يمتفاوت م يبه نظرم به گونه ا ايو مشكل است، اما بعد از مراسم زفاف دن بيآن عج حيتوض

را پشت سر گذاشته  جربهت نيالبته، همه ا ز،يطور هاتسومومو و مامه ها ن نيمادر و خاله، و هم. گرچه از من بزرگ تر بود د،يرس يتجربه م يبچه و ب ينوع

 يخود را به مدل تازه ا يسويف، گكارآموزها بعد از گذراندن زفا. بخصوص با آنها آگاه بودم زيچ نياز آنها در اشتراك در ا شيبودند، و احتماالً من ب

بود كه كدام كارآموز نوار قرمز بستهاست و كدام  نيچنان حواسم به ا يمدت. بندند ينوار قرمز م ونشانينينوار نقش دار به دور ش يكنند، و به جا يم شيآرا

كه زفاف را گذرانده  يكسان يبرا. كردم يتوجه م گريد يزيبه چ يبه سخت ابانيدر خ ايكوچك و  يمدرسه  ينوار نقش دار، كه هنگام عبور از راهرو كي

 .تجربه را پشت سر نگذاشته بودند نيكه ا دميد يم ييتر از آنها دهيد ايكردم، و خودم را دن ياحساس م يبودند احترام تازه ا

 يم گريد يرا با چشم اينبود كه دن نير مورد من تنها ااما د. كرده اند رييكنند كه تغ يكارآموها بعد از گذراندن زفاف مثل من احساس م يكه همه  مطمئنم

او از آن  د،يبه حال متوجه شده ا ادارم كه ت نيقي. كرده بود رييتغ زيروزانه ام ن يزندگ نيبود كه مادر از من داشت ، و همچن يتازه ا ديبلكه به خاطر د دم،يد

رفت، ذهنش مثل چرتكه  يكه راه م ابانيدر خ. داشته باشد شيرو متيكه بر چسب ق شود يجلب م يزيكه توجهشان به چ يبود كه هنگام ييدسته آدم ها

 تسو،يم يشيهم ا نياش گذاشت، ا چارهيب تردست خواهر بزرگ  يخرج رو نيحماقتش پارسال صد  ن،يكوچولو را بب ويوكيآه، نگاه كن «: كرد يكار م يا

 يزد، زمان يقدم م راكاوايش يكنار رود خانه  يروز خوش بهار كياگر مادر در » .به خودش ببالد يليپردازد خ يتازه اش م يكه دانا ياز پول ماهانه ا ديبا

نقشه ... دانم ينم...  نكهيمگر ا _ديد يكدام را نم چيچشم او ه د،ينيآب بب يبر رو السيدرخت گ يخوردن شاخه ها سيمطلق را در خ ييبايز ديتوان يكه م

 .داشت يم ،يزيچ نيچن ايدرخت،  پول در آوردن از فروش يبرا يا

خود داشتم،  يرو يمتيبرچسب گرانق نكياما ا. من مشكل ساز باشد يبرا ونيكرد هاتسومومو در گ يمادر تفاوت م يكنم كه برا ياز زفافم، گمان نم شيپ

 يرايدردسر،  بهاتسومومو، اگر رفتارت سب« :بوداحتماالً فقط گفته . دانم چه كرد ينم. او را گرفت يمشكل ساز ياز او بخواهم، جلو يكه حت نيبدون ا

 يگذرانده بودم، اما اكنون برا يبا دشوار شهيرا هم يمادرم، زندگ يمارياز آغاز ب» !يخودت بپرداز ديشود، پولش را با اياوك يبرا يخرج ايو  يوريسا يبرا

 يزندگ. وقتها خسته بودم شتريدرواقع ب م،شد ينم دينوم ايه اصالً خسته و ك ميگو ينم. ديرس يباشكوه به نظر م تيقابل شكا ريغ يبه نحو زيهمه چ ،يمدت
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خاطر  نيهاتسومومو تسك يدهايشك ندارد كه خالص شدن از دست تهد ياما جا. ستيكند چندان راحت ن يكه در آنجا كسب درآمد م يزن يبرا ون،يدر گ

كه صبر كنم اول  نيا يبه جا. خوردم يخواست غذا م يهر وقت كه دلم م ا،ياوك يانده در مقام دختر خو. لذت بخش بود زين ايدر اوك يزندگ. بود يبزرگ

 يمونوياز آن كه دست به ك شيكردم، خاله حاضر و آماده، پ يكه انتخاب م نيو هم -كردم يرا انتخاب كند، من انتخاب م شيمونويك ييكدوحلوا

 يبه نگاهها گريد دم،يد يكه از همه م ياكنون به خاطر احترام. ندكوك بز نميريرا به لباس ز قهيو آمد با گرفتن درز آن اندازه ام كند  يهاتسومومو بزند، م

 يكرد و نگاه به طرف يمغموم از كنارم عبور م يبا چهره ا يياما هر وقت كدو حلوا. دادم ينم تيكرد اهم يكه هاتسومومو نثارم م يخشم آلود و پر از نفرت

 يآمد، م يگونه از آب در نم نيا طياحساس را داشتم كه اگر شرا نيقبالً ا. دميكش يدرد م م،يشد يكه با هم چهره به چهره م يوقت يانداخت، حت يم گريد

 .احساس را نداشتم نيا گرياكنون د. ميرفاقتمان را توسعه بده ميتوانست

*** 

من و مامه ها به  گريكنم چون گرچه د ياستفاده م »باًيتقر« ياز كلمه . شد بيغ باًيام تقر ياز زندگ ياز پشت سر گذاشتن زفاف، دكتر خرچنگ بتمام بعد

ماجرا، بارون،  يسو نو آ. خوردم يبه او برم ونيدر گ ييها يآمد كه در مهمان يم شيپ ياما گاه م،يكن ييرايكه از او پذ ميرفت ينم ييرايش يخانه  يچا

خواست ما را از هم  يفهمم كه چرا مامه ها م يكنم م يدانم، اما به عقب كه نگاه م ينم يزيزفافم چ هنوز هم از نقش او در باال بردنم. دميهرگز اورا ند گريد

 يتوانم تظاهر كنم كه برا يبه هر رو، اصالً نم. كردم يم ياحتمامه ها از بودنم كنارشان، در جوار بارون، احساس نار ياحتماالً من هم به اندازه . دور نگه دارد

 .دلم تنگ شده است يمردها ذره ا نيا

مامه ها او  يدر نقشه . ميگو يم سيدارم از رئ ميبه شما بگو سيبودم، و مطمئنم كه الزم ن دنشيدر انتظار باز هم د اقيبود كه با اشت يمرد انيم نيدر ا اما

اعتراف كنم كه چند  ديبا نيبا وجود ا. باشد دهيرس انيه پاب ايكرده و  رييانتظار نداشتم چون زفافم را گذرانده ام رابطه ام با او تغ نينداشت، و بنابرا ينقش

وارد  يآن شب وقت. افتي نيشان خوانده است، خاطرم تسك يبه مهمان ييرايپذ يمرا برا گريبار د كي وامورايا يلوازم برق يمؤسسه  دميشن يهفته بعد وقت

نداشتم  ازين گريبود، د رفتهيپذ يكه مادر مرا به دختر خواندگ ون، اما اكن نميبو بنشرفتم كه در كنار نو يدر گذشته م. هر دو بودند سيمجلس شدم نوبو و رئ

. رفتم و كنار او نشستم جانيلذا با احساس ه. بود يخال ييجا سيآن شب بر حسب اتفاق، در كنار رئ. نگاه كنم ميزندگ يكه به او به چشم نجات دهنده 

بار هم نگاه به  كي يكرد، اما در طول شب حت يكردن فنجان به طرفم از من تشكر م دتانه داشت، و با بلنگرم و دوس يرفتار ختمير يم ياو كه ساك يبرا

 يآرزو يمعنا. در جمع تنها من حضور دارم ييكه گو ستينگر يمرا م يكردم، با چنان درخشندگ يكه نوبو، هر بار كه نگاهش م يدر حال. نداختين ميسو

 .رمينگ دهياو را ند چوقتيه نيتوجه داشتم كه بعد از ا. با او صحبت كنم يشب رفتم كه كم دنيرس انياز به پا شيذا پل. دانستم يرا داشتن را م يكس

شركت  مايروشيدر ه يواليرا داده كه در فست يسفر بيترت ميبر حسب اتفاق به نوبو گفتم كه مامه ها برا ،يمهمان كيدر  يماه، شب كياز گذشت حدود  بعد

نو در  يچوب يسفر وقصند كيباز گشتم،  اياز مدرسه به اوك يآن روز وقت يگفتم مطمئن نبودم كه گوشش به حرفم باشد، اما فردا يكه به او مرا  نيا. كنم

از . ته بودمبارون در هاكون از خاله قرض گرف يمهمان يبود كه برا ياز صندوق باتريز يصندوق حت نيا. فرستاده بود ميبرا هيكه او به عنوان هد دمياتاقم د

او  يبرا يتشكر ينامه . دمياز خودم خجالت كش نمتوانم او را از دور خارج ك يندارد م تيمامه ها مركز يكه نوبو در نقشه ها نكيكه فكر كرده بودم ا نيا
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كه از  وامورايا يلوازم برق يرگ مؤسسه بز يتشكر كنم، در مهمان كيو از نزد نميهستم كه او را بب ندهيآ يدر انتظار هفته  اقينوشتم و گفتم با كمال اشت

 .چند ماه قبل به آن دعوت شده بودم

 يتلفنچ وگو،ي. ستين يازين يكردم كه به شركت من در آن مهمان افتيمتن در نيبا ا يغاميپ يمهمان نيا ياز برگزار شيپ ياندك. افتاد يبيبعد اتفاق عج اما

 يكيريشيا يخانه  يابه چ ديآن شب با يگريد يبر حسب اتفاق، به مناسبت شركت در مهمان. ورده استبه هم خ يگمان را داشت كه مهمان نيا مان،ياياوك

از آن كه در را  شيپ. آمد رونيبه نام كاتسو ب يجوان يشايباز شد و گ افتيوارد شوم، در سالن بزرگ ض يدر سرسرا زانو زدم تا به مهمان يوقت. رفتم يم

خانه خارج شود جلوش  ياز آن كه كاتسو از چا شياز جا برخاستم و پ. شدم جيگ. است سيرئ يخنده  يمطمئن بودم صداكه  دميشن ييبكشد و ببندد، صدا

 .را گرفتم

 »؟يشركت داشت وامورايا يلوازم برق يمؤسسه  يدر مهمان. شوم يكه مزاحم م ديببخش« :گفتم

 »...دو پجاه مرد هستن شايو پنج گ ستيالاقل ب. است يخوب يبله، مهمان «

 »سان هر دو هستند؟ -و نوبو وامورايا سي، رئ...و« :دميپرس

 يچه م يهست، برا سياما رئ. خورد كه چرا در آن شركت نداشته يبعداً افسوس م. بوده است ماريامروز صبح كه به خانه اش برگشته ب. ستين نوبو«

 »؟يپرس

 .و او رفت - چه بود ديآ ينم ادمي -لب زمزمه كردم ريز يزيچ

 يهمه پندار نهايا ايكردم كه آ يفكر م نيبه ا دياكنون با. با من ارزش قائل است يدوست ينوبو برا يبه همان اندازه  سيكردم كه رئ يهنگام تصور م نيا تا

 نوبو مهم بوده است؟ يتنها برا يدوست نيبوده است؟ و ا هودهيب

 

 و پنجم ستيب فصل

كه  ديكوش ندهيلذا در سه چهار سال آ. بود شيمن پول برا ي ندهيهنوز هم در آ يشرط بند نيبود، اما در ا مامه ها برنده نجايبا مادر تا ا يشرط بند در

 يرسم يها افتيض م،يبرد يوقت به سر م يهنوز در دوران ظهور بحران اقتصاد. بسازد ونيگ يشاهايخوب و گ يها يمشتر ياز من برا ييآشنا يچهره 

 يدر چا ييها يبرد، نه تنها به مهمان يم يفاتيتشر ريغ يها ياز مهمان يارياما او مرا با خود به بس. شد يبرقرار نم ديه بامامه ها آن گونه ك يمورد عالقه 

به  شتريتابستان كه مردم ب يگرما ي هدر بحبوح. ليقب نيو از ا يكابوك يشهايو نما ياحتيس يتورها ،يدسته جمع يشناها يخانه ها، بلكه به برنامه 

 يمثالً، گاه. ميبود ييرايمشغول پذ شهيمثل ما كه هم يكسان يبرا يشد، حت يمحسوب م حيتفر يخودمان يدور هم جمع شدن ها نيپردازند، ا يم استراحت

نظر سن  از. بنوشند يپا را در آب بگذارند و ساك رند،را به آب بسپا قيكامو قا يدر امتداد رودخانه  يگرفتند در آبراه يم ميآدم تصم ياوقات دسته ا

 .بود نديخوشا ميبود، اما به هر حال به چشم تنوع برا يو درست كردن بستن خيكوچك تر از آن بودم كه با آنها مشروب بنوشم، و اغلب كارم فقط شكستن 

. خواندند يزدند و م يساز م شاهايشب با گ يها مهيتا ن. انداختند يخودشان بزم به راه م ياشراف زاده ها شبها فقط برا ايوقت ها بازرگانان ثروتمند  يگاه

به مامه ها دو . داد ستمانكالن در پاكت به د يامد و انعامها يهنگام ترك مجلس به كنار در خروج زبانيها، همسر م يمهمان نياز ا يكيدر  ديآ يم ادمي
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در واقع او هم به . زودتر به خانه رفته بود» ر سر دردبه خاط« :زورو بدهد، كه آن گونه كه گفت يتوم شايرا به گ گريپاكت داد، گفت لطف كند و پاكت د

 .از خانه رفته اند كه شب را با هم بگذرانند گريد يهمسرش است و به قسمت يزورو معشوقه  يدانست كه توم يم يخوب

 اريبرنامه ها بس نياوقات ا يگاهشد، و  يبرگزار م يسرشناس كابوك گرانيو باز سندگانيبا شركت هنرمندان و نو ونيبزرگ گ يها ياز مهمان ياريبس

گروه كوچك محفل  يدهفرمان زبانيم. پا افتاده بود شيپ يمجالس شاهايبا گ يها يمهمان يبه طور كل ميبگو دياما متأسفانه با. آمد  ياز آب در م زيانگ جانيه

وقتها ،  يليخ. قالب نيدر ا يزيچ ايارتقاء مقام گرفته بود،  يتازگ كه به يكارمند ديشا ايبود،  شياز كارپردازها يكي يگرفت، و مهمان افتخار يرا به عهده م

ساكت نشستن و گوش دادن  -دنيرس بايز رگذشته از به نظ - من تيكارآموز، مسئول كيكردند كه در مقام  يم حتيبه من نص تيخوش ن يشاهايگ يبرخ

ممكن . به هوش نداشت يربط چيه دم،يشن يمجالس م نيكه در ا يمكالمات شتريراستش، ب. شوم يخودم سخنور باهوش ياست كه روز ديام نيبه حرفها به ا

« :ممكن بود پاسخ بدهد شايو گ »د؟يكن يطور فكر نم نياگرم شده است، شما  يعاد ريهوا واقعاً به طور غ« :ديكنار دستش كند و بگو يشايبود مرد رو به گ

كه با او صحبت  يمرد يتمام مردها را به آواز خواندن مجبور كند، و به زود ايبگذارد،  يمشروبخوار يبعد ممكن بود با او مسابقه » !گرم است يليآه، بله، خ

وقت تلف  شهيها هم يمهمان ليقب نيبه چشم من، ا. داشته خوش نگذرانده است ديمآورد آنچنان كه ا ينم اديشد كه به  يكرد آن چنان مست و خراب م يم

 ،يچيسنگ، ق لياز قب يكودكانه ا يهايرا به استراحت بگذراند، و سرانجام كارش به باز يآمد كه اوقات يم ونيور به گمنظ نيبه ا ياگر مرد. كردن بود

مسلماً، هر چه باشد، آنها باهوش تر از - كرد يم يباز شينوه ها ايماند و با بچه ها  يخانه اش م رمن بهتر بود كه د ي دهيخب، به عق د،يكش يم... كاغذ

 .كنار دستش نشسته بود ياريبودند كه از بد ب يكودن يانويب يشايگ

 زهايچ يلياز او خ. از آنان بود يكيواقعاً باهوش گوش كنم، و قطعاً مامه ها  يشاهايگ يشدم كه به حرف ها يبرخوردار م ازيامت نيوقت ها از ا يليخ گرچه،

« : گفت يبود، م خوشگذارناگر مرد مسن و . ده دوازده جواب حاضر آماده داشت »؟ينك يهوا گرم است، فكر نم« :گفت يبه او م يمثالً اگر مرد. گرفتم ادي

كنار پنج شش نفر « :و خود گم كرده بود، با گفتن يصاحب حرفه و از خودراض ياگر با جوان اي» !همه زن خوشگل گرمتان شده نيبه خاطر وجود ا ديگرم؟ شا

 ياو را تماشا م يبار كه اتفاق كي. كرد ياو را كم م يگونه رو نيو ا» .دينال يو م ديكن يبه گرما فكر م آن وقت فقط د،يژاپن نشسته ا يشاهايگ نياز بهتر

البته، . آمد ينم شاهايگ ينبود اصالً به مهمان زبانيجوان احتماال اگر پدرش م نيسال نداشت، ا ستيب اياز نوزده  شينشست كه ب يكردم، كنار مرد جوان

اما با شجاعت رو به مامه ها كرد و . بود يو مطمئنم كه عصب. باشد داشته يچه رفتار اياز چه حرف بزند و  شاهايبا گ ديدانست با يبود كه نم نيعلتش ا

 :داد نيآورد و پاسخش را چن نييمامه ها صدا را پا» هوا گرم است مگر نه؟« :گفت

شوم،  يروم خنك م يمعموالً به حمام كه م! ديديد يآمدم مرا م يم رونيكه از حمام ب يامروز وقت ديبا. كه هوا گرم است حق كامالً با شماست نيدر ا البته،«

 ».عرق بودم سياما امروز خ

 را از خاطر شاهايگ يمهمان نيا ديكش يكه نفس م يمطمئنم تا روز. ديلرز يبگذارد، دستش م زيم ياش را رو يفنجان ساك خواستيم يوقت نوايب پسرك

 .بردينم

 نيو ا فروشنديدختر كوچكشان را م ياول چون خانواده ا. داشت  ليكنم دو دل ياندازه كسل كننده بودند فكر م نيمجالس ا نيكه چرا ا ديساز من بپر اگر
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 زين دوم، مردها. دگفتن داشته باش يبرا يجالب زيچ ايدخترباهوش هم باشد و نيكه ا دهديمعنا را نم نيا شوديم تيترب شااشدنيگ يبرا يدختر در خردسال

كه در جوار اوبه  ستيمعنان نيبه ا زديو هوس بر يهو يو ان را به پا ديايب ونيبتواند انقدر پول در باورد كهبه گ يخاطر كه مرد نيتنها به ا بيترت نيبه هم

زانو گذاشتن و اخم  يتن و دست رونشس يعنيشدن به چشم انها يرايپذ. از مردها عادتدارند با احترام با انها رفتار شود ياريبس قتيدر حق.اد خوش بگزرد

. بود انداختهيبار هم به او نگاه ن كي يكرد كه حت يمرد يبرا يداستان فيساعت وقت صرف تعر كيكه  كردميبار مامه ها را تماشا م كي. بر صورت داشتن 

 .كردياز مامه ها دعوت م ييرايپذ يبرا امديو هر بار كه به شهر م خواستيرا م نيمرد هم نجاستيا بين بود و عج گرايتمام مدت چشمش به د

**** 

رقص هر زمان هر زمان كه  يوالهايگرفتن و شركت در فست مو تمام مدت تعلي–ها وبه خارج از شهر رفتن  يوقت گذراندن در مهمان گرياز دو سال د بعد

 .سال داشتم 18كه  يزمان شوديم 1935مربوط بهسال  نيا. كردم يترق ييشايگ يبه رتبه  ياز كاراموز - رفتيامكانش م

به  ديديد يرا با هم م ييشايگر چه اگر كار اموز و گ. ديسف قهيشاازيو گ كنديقرمز استفاده م قهي، چون كار اموز از  مينام يم قهيرا عوض شدن  رييتغ نيماا

در . انداخت يم يژاپن يها كعروس اديشما را زانياو يبلند پر زرق و برق و اوب نياست يمونويكار اموز با ك. شان بود  قهي ديگرديكه توجه م يزيچ ياخر

 ديكه درستاست كه شا يحال

 .خال زن تر بود نياما در ع ديرسيبه نظر ساده تر م شاي

ان موقع درك . بودم داشت دهيكه د گريخوشحال تر از هر زمان د يدست كم رفتار ايمادر بود ،  يروز زندگ نيام راعوض كردم خوش تر قهيكه يروز

از  شيمناسب ، ب طيخالف كار اموزها به شرط فراهم بودن شرا شاهايگ د،يدانيم.  گذشتيروشن است كه در ذهنش چه م مياما اكنون مثل روز برا كردمينم

از حد  شيب جانيه يقرار داشتم كه مادر برا يتيدر موقع ونيدر گ تميبه خاطر ارتباطم با مامه ها ، و به خاطر محبوب. شدنند كيقابل نزد يچا ختنيتنها ر

 .پول بود گريد يمعنا كيمادر تنها  جانيدر مورد ه-در دست داشت ليالزم دل

طرف وان طرف  نيا كيش يها يوقتها در مهمان يگاه. ها واقعا شناخته شده است يغرب شتريب يبرا شايام كه كلمه گ دهيامده ام د وركيويكه از ن يزمان از

گر چه كه  اوردنديلب م ربوده ام ، لبخند ب شايگ ويدر توك يفهمند من زمان يكه م نيخانمها هم نيا. شده ام ياخر معرفف يا لباس و جواهر ها ييبه خانمها

م كه مارا به ه افتديم ييااقايانگاه به راه انداختن گفتگو به گردن خانم ! با من از چه حرف بزنند داندينم. مروديوقت به اندازه الزم باال ن چيگوشه دهانشان ه

ان هم  يكوشش برا يتيموقع نيالبته در چن. نشدهاستام واقعا خوب  يسيوقت زبان انگل چيهمه سال ،ه نيبعد از گذشت ا چون حتي –كرده است  يمعرف

ر چه نباشد كه ه يمرد ثروتمند. دهديبعد همراهش نجاتش م يلحظها »زنميحرف م يروسپ كيدارم با ........من يخدا«كندين خانم فكر م.چ.. ندار دهيفا

نشانده  ياو زن نميبيم.  ميباهم دار ياديكند كه ما چه وجهاشتراك زيزن چرادر ك نم نيپرسم ا يخب، اغب از خودم م. چهل سال از او بزرگ تر است اي يس

 .راداشتم تيموقع نيشده است و در زمان خودش من هم هم

از  ياريمرد ثروتمند ، بس يدوستها اياحساس را دارم كه بدون شوهر  نيع ندارم اما اغلب امجلل پوش اطال يخانم هها نيدرباره ا زهايچ يليكه از خ نميمطم

 نيا شاازيرفتن گ. كنديصدق م مسطح باال ه ييشاهايمسئله در مورد گ نيو البته ا. دنديبال يگونه به خود نم نيا كنندينبرد م شانياداره زندگ يانها اگر برا



 

 

كتابخانه نودهشتيا  گلدن آرتور–يك گيشاخاطرات             

w W w . 9 8 i A . C o m  216

مامه  يحت. به انبرسد توانديداشتن دانا م قيكه ارزو داردستاره بشود تنهااز طر ييشاياز مردها بودن خوب است، اما گ ياريبسو محبوب  يبه ان مهمان يمهمان

نگذشته مقامش را  يي، چ گرفتيمخارج را به عهده نم داختدر حرفه اش پر شرفتيپ يموجب شهرتش شد اگر بارون برا يغاتيتبل يتهايها، كه در ابتدا فعال

 .شديم شاهايگ يچون باق ييشايوگ داديت ماز دس

 يدر ان سو  ميبودم مادر به سراغم امد، رو به رو ييريشتابزده مشغول خوردن ناهار در سالن پذ يام گذشته بود كه روز قهيسه هفته از عوض شدن  تازه

اما بعداز  ديبگو يزيچ خواهديكه م ديرسيرچه در ابتدا به نظر ماما به احترام او كنار گذاشتم، گ خواندميداشتم مجله م. به چپقش پك زد ينشست و مدت زيم

 »چه به روز دندان من اورده نيبب. كنديدندانت را فاسد م. زرد نخور يترش نياز ا«:گذاشت و گفت نيچپقش را زم يمدت

 شيكامل از دندانها يحرفش كه تمام شد منظره ا .است  يباور باشد كه زرد شدن دندانش به خاطر خوردن ترش نيكه مادر بر ا كردميتصور را م نيا هرگز

 .ديبه درون كش يبعد چپقش را برداشت و پك. را به تماشا گذاشت

 »دندانش هم سالم است. زرد است  يخانم، خاله عاشق ترش«:گفتم

 يام كه از ترش امدهيبه هر حال من ن. اوردين يتترشيبه اشپز بگو برا. اورد  يكه پول در نم شيمهم است؟از دهن قشنگ كوچولو يك يسالم خاله برا دندان«

 »شد يدانا خواه كيصاحب  ندهيكه تا ماه ا ميامدم بگو. حرف بزنم

 »...سال دارم 18اما مادر من فقط  دانا؟«

 »يخوشحال باش ديهم با يليخ...... اورديدانا نداشت و تازه داشتنش هم دوام ن يسالگ ستيتا ب هاتسومومو«

 »......مشهور بشوم، فقط چند سال ديكه اول با كنديها فكر م رد؟مامهيبه دانا وقتم را نمگ يدگياما رس. خوشحالم ليخ اه،«

 »پرسميسراغ مامه ها و از او م روميبخندم م ديبا يمهمان يهر وقت بخواهم بدانم كجا شود؟ياو از كسب چه سرش م! مامه ها «

چشم «: ميگفت يو م ميكرديم ميبكشند ، اما ان زمان ما تعظ اديبه مادرشان مله كنند و سر او فر زيمدر ژاپن عادت دارند از پشت  يروزها دخترها، حت نيا

 .پاسخ رابه او دادم نيهم قايو منهم دق. مياش شده ا يكه باعث ناراحت.ميخواستيو پوزش م» مادر

 »كازو را رد كند يتوش وينو شنهاديمثل پ يادشنهياحمق باشد كه پ ديگرفتن را به م ن بسپار، ادم با ميكار تصم«:ادامه داد مادر

 شنهاديزفاف با من پ يچند سال قبل برا م،ياز هر چه بگذر. دهديدانا شدنرا م شنهاديپ وينو يمعلوم بود كه روز كنميتصور م ستاديحرف قلبم ا نيا دنيشن با

اما . فكر نكرده بودم تمالاح نيكه به ا مكنميتظاهر ن. مكرديرا  شيها ياز من درخواست شركت در مهمان گريد ياز مردها شيداده بود ، و بعد از ان هم ب

خوب «: گفتيام م ينجوم ميتقو دميسومو د يرا در مسابقات كشت ويكه نو يبار  نياول.  موديرا خواهد پ ريمس نيواقعا ا ميزندگ اورميمعنا كه باور ب نينه به ا

 »كنديدر سرنوشت راباز م زانيم كيو بد به 

توسط مادر و زفافم كه ان را  رفتنميپذ يخب ، مامه ها و هاتسومومو به دختر خواندگ.....خوب وبد. به ان فكر كرده بودم  يهر وز به نوع باين به بعد تقرا از

در  يشگيبستن هم يهم به معنا شدناما معشوقه او . برعكس  امدكاماليبدم م وياز نو ميكه بگو ستين نيمنظورم ا. بود  ويو نو سيبه همراه اورد، و البته رئ

 .ودي سيرئ يبه رو ميزندگ
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 از ان كه پاسخ شياما پ. از عكس العمل من خوشحال به نظر نرسد  ليبه هر دل اي. حرف خورده بودم شده باشد نيكه از ا يمادر متوجه تكان يستيبا

كاسه به  يستينبا-بود يادب يبرنج در دست داشت كه ب يكاسه ا.دنگذشته هاتسومومو داخل اتاق ش يولحظه ا ميديمثل سرفه از راهرو شن ييصدا بدهد

 .ديبقمه اش را كه فرو داد خند.شد يبلند م زيدست از پشت م

 يرود كه توبو توش يمشهور م يوريپس سا«:ادامه داد.ما گوش داده بود يظاهرا در حال خوردن ناهار به حرفها»بپرد؟ ميلقمه به گلو ديخواه يمادر م«:گفت

 »!ستين نيريشود ش شيدانا كازرو

 ».بگئ ييبه دردخور بگو يزيچ ياگر امده ا«:گفت امدر

 شيودانا شايگ نيكه ب ييزهاياز چ يكياما  يندان ديـ سان شا يوريسا«.زانو زد زيوپشت م».خاطر آمدم نيبله به هم«:كرد وگفت يلحنش را جد هاتسومومو

بخصوص تو  وردخ يبرم يليبه مرد خ اورديب ايرابه دن يگريفرزند مرد د يمرد يواگر معشوقه  ميوگ يچه م يفهم ياست م شايباردار شدن گ ديا يم شيپ

 ».شود تتيما دو دست داشته باشد توبو كازرو سبب موفق يچون اگر بچه ات مثل همه  يمراقب باش يليخ ديبا

داخل آن .نميباال برد كه داخلش را بب يبرنجش را طور يند زد وكاسه لبخ»!كمكم خواهد كرد شتريباشد ب نيا هيواحتماال اگر صورتم شب«:گفت هاتسومومو

 .ديرس يچندش آور مثل پوست آبله گرفته به نظر م يبا عدس قرمز بود به گونه ا يبرنج قاط

*** 

 زيپشت م.ا با او صحبت كنمبود بالفاصله سراغ مامه ها به خانه رفتم ت دهيچيپ يبيوزوز عج يكردم در سرم صدا يم جهيگذر بعدازظهر احساس سرگ در

كه در  ودب يديتنها ام سيبه رئ دنيدارم رس يكردم نگذارم بفهمد كه چه حال يوسع ميتابستان بود يگرما يـ در بحبوحه  دميخشك جو نوش ينشستم وچا

دانستم چرا  ينباشد نم ونيشب در گ رقص وگذراندن شب پشت ياز توبو واجرا شيب يزيچ مياگر قرار بود زندگ.ديبخش يم زهيبه من انگ ماتميطول تعل

 .ام دهيآن جنگ ياندازه برا نيا

اگر دهان به حرف باز كنم  دميگذاشتم ترس زيم يرا رو يچا وانيل يصبر كرد كه علت امدنم را بشنود اما وقت يكاف يوبه اندازه  يطوالن يها مدت مامه

دانا  گريماه د كيتا  يبه احتمال قو ديگو يمادر م«:ه آب دهانم را قورت دادم وگفتمصبر كردم كه آرام شوم وبعد باالخر شتريب يلحظات.بشكند ميصدا

 ».خواهم داشت

 ».كازرو خواهد بود يتوبو توش تيودانا دانميم بله«

 .چنان سخت حواسم را متمركز كردم كه اصال نتوانستم حرف بزنم دنينكش اديفر يبار برا نيا

 ».دوست دارم يلياست تو را هم خ يـ توبو ـ سان مرد خوب:ها گفت مامه

 »!كردم ينبود كه تصور م يزيچ نيا ميدانم چطور بگو ينم...اما مامه ها سان بله«

 ».بوده است زيبا تو محبت آم شهيتوبوـ سان هم ست؟رفتاريمنظورت چ «

 »!خواهم يماه هاـ سان من محبت نم اما«
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قرار  يتياست كه در موقع يزيچ نيوا يخواه ياز محبت م شيب يزيكه چ نستينظورت ام ديشا ميخواه يكردم همه ما محبت م يم ؟فكريخواه ينم«

 ».يكه بخواه يندار

گذاشتم وعنانشان را رها  زيم يكه جلوشان را گرفته بود شكست وخجلتزده سر رو ينازك واريد ميكلمات اشكها نيا دنيمامه ها كامال حق داشت با شن البته

 .سخن در آمد آرام گرفتم مامه ها به.كردم

 »؟يداشت يتو چه توقع يسابور«:ديپرس

 »!نياضافه بر ا يزينچ

 »....اما ديدشوار باشد شا تيكنم كه ممكن است نگاه كردن به توبو برا يم درك«

 »....كه نياست فقط ا يتوبوـ سان مرد خوب ديهمان طور كه گفت.ستين نطوريهاـ سان ا مامه«

 »درست است؟.باشد زويش سرنوشتت مثل يخواه يكه م نيا فقط«

بود مرد ثرومتند  يداروخانه چ كي يسال معشوقه  يس.زن بود نيخوش اقبال تر ونينبود اما به نظر همه در گ يبخصوص محبوب يشايگرچه كه گ زويش

مطابق معمول .نداز بودن با هم لذت ببر اندازه نيكه تا ا دينكن دايودو كس مثل آنان پ ديرو بگرد وتويتوانستند سرتاسر ك ينبود اما م ينبود وزن هم لعبت

 .شد كه بخواهم بر زبان اورم كياز آن نزد شيب قتيمامه ها به حق

در شب  يمهمان كي انيمثل پا شهيسرنوشت هم يوقت ندن چيممكن است ه ميدان ينه تو ونه من سرنوشتت را نم يوريسا يتو هجده سال دار«:داد ادامه

 ».روز به آن روز است نياز ا يزندگ يرااوقات تنها مبارزه ب يگاه.ستين

 »!ظلم است نيمامه هاـ سان ا اما«

 ».مياز سرنوشت فرار كن ميتوان يكدام نم چيبله ظلم است اما ه«:گفت

توجه او  سپاسگذار ديدانم كه با يم.است يخوب يتوبوـ سان مرد ديهمان طور كه گفت ستيحرفها ن نياز ا ايفرار از سرنوشت  يكنم مسئله  يم خواهش«

 ».را داشتم زهايچ يليخ يايباشم اما رو

كه  ميشو ينم ايچه؟ما گش يعني شايگ كي يزندگ يكرد يفكر م يوريسا نمينابود شوند؟واقعا؟بگو بب تياهايدست توبو كه به تو بخورد رو يترس يوم«

 ».ميندار يگريد يچون چاره  ميشو يم شايگ ميدلخواهمان را داشته باش يزندگ

 »...يروز ديرا زنده نگه دارم كه شا دميآن قدر حماقت كردم كه ام.كنم يهاـ سان خواهش ممامه  آه«

 يخواهند چند تا چند تا از آنها برسر بگذارند اما به سالخوردگ يدخترها م..سر است ينتيز يآرزو مثل شانه ها يوريسا.احمقانه است شهيدخترها هم يايرو«

 ».رسد يارند به نظر مسخره مهم برسر بگذ يكياگر  يرسند حت يكه م

 دهيكش رونيدرخت به زور ب ي رهيبه جز دو سه قطره كه مثل ش رمياشكم را بگ زشيتوانستم جلو ر ياحساسم را باز از دست ندهم م اريبودم كه اخت مصمم

 .شد
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 »است؟ اديز...مامه هاـ سان احساس شما به بارون«:گفتم

 ».من بوده است يبرا يخوب يدانا بارون«

 »احساس دارند ندارن؟ شانينسبت به دانا شاهايگ يبعض نستيا د؟منظورميمرد نسبت به او احساس داشته ا كيالبته درست است اما به عنوان  لهنب

ت بسپرد تواند جابه حساد يم يخب عشق به راحت...بود ختهياگر مراوده مان با عشق آم.من هم منفعت دارد ياو راحت است برا يبارون با من برا ي رابطه«

دست وپا  ونيدر گ ودمخ يبرا يگاهيكه بتوانم جا دميسالها جنگ.نباشد ندارم يقدرتمند را كه از من راض يداشتن مرد تيظرف نايقي يكيبه نفرت من  يحت اي

 شهيكه احساس مردها را هم يباشمطمئن  ديبا يموفق باش يخواه ياگر م يوريكند سا يكار را م نيا رديام بگ يبه نابود ميتصم يكنم اما اگر مرد قدرتمند

را  نيخواهد ا يترسد وخوشبختانه بچه هم نم يواز خرج آن هم نم.دارد يادياوقات تاكردن با بارون مشكل است اما درعوض پول ز يگاه يدار اريدر اخت

 ».از توقع بارون از من باشد شيفع او از تو بكنم اگر تو يخواهد تعجب نم يداند كه واقعا چه م يتو مبارزه خواهد كرد او خوب م يبدان كه توبو برا

 »....نبوده كه يكه تابه حال مرد نستيشود؟منظورم ا ياحساس شخص خودتان چه م فيمامه هاـسان پس تكل اما«

 يغنچه بود اكنون گلكه رنجشش از من اگر تابه حال  دميبوده كه احساس عشق را دراو به وجود اورده باشد اما د يتابه حال مرد ايخواستم بپرسم آ يم

خواستم  پوزشام  يادب ياما بالفاصله از ب.بود كه به سرزنش من بپردازد دهيرس يكنم به نقطه ا يفكر م.زانو گذاشت وصاف نشست يدست رو.شكفته است

 .داد هيواو دوباره تك

 ».ياز آن فرار كن يتوان ينم يوريسا ديبا هم از گذشته ها در ارتباط كار ما بوده ا يتو وتوبو به نوع«:گفت

 كيشان  يباورند كه زندگ نيبر ا ياريروزها ظاهرا بس نيماند ا يم يهست باق يتا زندگ» كارما«ارتباط ديگو يدانستم كه درست م يان موقع هم م يحت

 يم انآن دست زده است نشرا كه به  يتقش انگشت كس شهيهم يكه برا ميديد يگل م ياست اما آن زمان ما خودمان را تكه ا ياتفاق كامال انتخاب

را » كارما« ونديپ شهيشد اما هم يكه سرنوشت من به او ختم م ديتوانست بگو ينم يكس.گذاشته بود ميبه رو گرانياز د يقتريبرخورد توبو با من اثر عم.دهد

 يم ديبود كه با يياز درسها يكيواقعا او  ايآ اما.حضور خواهد دشت ييدر جا شهيهم ميزندگ ي هيدانستم كه توبو در حاش يم.كردم ياحساس م انمانيدر م

خودم هم  يكه حت ييجا نديآنها را نب گريد يذاشتم كه كس گيم يداشتم وكنار يرابرم ميدهايام ديبا ايرو داشتم؟آ شيكه در پ يدرس نيآموختم سخت تر

 نم؟يهرگز نب

 ».ستيبهتر از كار كردن ن زيچ چيه يديبر نوم غلبه يبرا.شب كن يخودت را اماده  يوريسا ايبرگرد به اوك«:ها گفت مامه

 يكرد اما به نظر م يبه چه فكر م ميتوانم بگو ينم.بهتر است از آن بگذرم ميديشياند دمياما حالت صورتش را كه د.استرحام نگاه به او دوختم نيفكر اخر به

 رهيخ شيچا جانبه فن يوبا نگاه ديكش يقيبعد نفس عم.نشده است قيدق يزياش به چ يظيونقص ب بيع يچشم ولب وصورت ب يبرگوشه  ينهايبا چ ديرس

 .ديشد كه به چشمم تلخ رس

*** 

 زتريعز يآتش سوز يجرقه ها نياول يكه دارد ببالد اما با بلند شدن صدا ييبايز اءيند ممكن است به تك تك اش كيم يمجلل زندگ يكه در خانه ا يزن
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 تهام آتش گرف يكردم زندگ يكه احساس م ستين يپس از گفتگو با مامه ها شك يدر روزها.شود يخص ممش شيدرنگ برا يبودن دو سه تا از آنها ب

كه  ميبگو ديمتاسفانه با.مهم خواهد بود ميبرا زيچ كيوجود  يحت ايشد ا ميتوبو دانا نيكه بدانم بعد از ا دميجنگ يهر چقدر هم م نيوبا وجود ا.است

افتادم كه  يا دبچه ايام فكر كنم ناگهان  يكردم كه كمتر به بدبخت يم يوسع.زانو زده بودم يكيشريا يخانه  يحادر  زيكه پشت م يخرودم شب يشكست م

 يدست شكل درختها كيشان بودم همه چنان  ييراينگاه كردم كه مشغول پذ يديمو سف يكه به مردها يووقت.از برف گم شده است دهيپوش يدر جنگل

 .عالم فقط من زنده هستم نياحساس را داشتم كه در ا نيترسناك ا يكه لحظه ا دنديبرف پوش در اطرافم به نظر رس

در آن زمان در .ها بود يارتش يدارد مهمان يهدف ميتوانستم خودم را در آنها متقاعد سازم كه هنوز هم هر چقدر كوچك اما زندگ يكه م ييها يمهمان تنها

 يدانه ترش كيـ كه  نناهار آفتاب تابا يروزمره مثل قابلمه  ييوبا اصطالحها.ميعادت كرده بود يمنجور جنگ در ياخبار روزانه  دنيهمه به شن 1938سال 

 يم ونيبه گ يمرخص ييايدر يرويارتش ون ينسل بود كه افسرها نيچند.ميبرنج بود وشكل پرچم ژاپن را داشت عادت كرده بود يآلو وسط قابلمه 

شان را  هيروح ونيبه گ سفر يبه اندازه  زيچ چيگفتند كه ه ياز اشك به ما م سيبا چشمان خ يت فنجان عرق ساكهفت هش دنياما اكنون بعداز نوش.امدند

توانم  يفكر كه م نينبودم ا ايساحل در يدهات ياز دخترها شيب يزيمن كه چ ياما برا.گفتند يم يها به هر زن يبود كه ارتش ياحتماال حرف.برد يباال نم

كه  يادآوري نياز دردم بكاهد اما به ا يندكشد كه ا يها سبب م يمهمان نيكنم كه شركت در ا يه كشورم داشته باشم خب تظاهر نمبزرگ در كمك ب يسهم

 .كرد ياست كمك م يخودخواه يدردم واقعا از رو

*** 

كه آن دو بر سر  ديمطمئنم كه به خاطر دار.كه شرطش را از مادر وصول كند دهيمامه ها گفت زمان آن رس يكيريشيدر راهرو ا يسه هفته گذشت وشب دو

سال داشتم  جدهيگونه كه آشكار شد گرچه كه فقط ه نيشرط بستند البته ا ريخ ايشود  يبازپرداخت م يسالگ ستيبه ب دنياز رس شيمن ب يبده ايكه آ نيا

 ».ميصبر كن نياز ا شيه بندارد ك يليدل يات را عوض كرده ا قهيحاال كه «:مامه ها گفت.اما قروضم پرداخته شده بود

واكنون كه مبلغ  ديآ يدانست كه مادر از شرط بستن خوشش نم يتر از آن بود مامه ها م دهيچيپ قتيكنم كه حق يبود كه او برزبان اورد اما فكر م يزيچ نيا

از گذشته از درآمد من  شيومادر مراقب بود كه ب. رفتقابل مالحظه باال يبا گرفتن دانا در آمدم به نحو.امد ياز آن بدش م شياز پ شيآن باالتر رفته بود ب

 ندهيدرآمد آ يبرا يرا كه به دست اورده بود هرچه زودتر وصول كند ونگران يزيبود بهتر است چ دهيرا كرده ود شيمطمئنم كه مامه فكرها.محافظت كند

 .بسپارد ندهيرابه آ

 ينشسته بودند واز هوا زيپشت م گريگدي يكه روبه رو دميشدم وآنجا مامه ها ومادر را داحضار  اياول اوك يطبقه  ييرايروز بعد به سالن پذ نيچند

 يبود كه زمان ييايوكا ي رهيبودم او مد دهيخانم را چندبار د نيبه نام خانم اوكادا نشسته بود ا يخاكستر يبا مو يكنار مامه ها زن.زدند يحرف م يتابستان

 نينچنيا يوقت او را با صورت چيداد ه ياز درآمدش انجام م يگرفتن بخش يمامه ها را در ازا يبرنامه ها يهم حسابرسكرد وهنوز  يم يمامه ها در آن زندگ

 .دوخته بود زيآنان نگاه به م يبه گفتگو يعالقه ا نيبدون ابراز كوچكتر.بودم دهيند يجد

 ».يكند كه به ما ملحق شو يدا را هم آورده احترام حكم مامده خانم اوكا دارمانيخواهر بزرگت لطف كرده وبه د يآمد«:من گفت مادربه
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به  يازين يمربوط به كار است ونه احوالپرس داريد نيهمان طور كه مامه ها پشت تلفن تذكر داد ا تايخانم ن«:به سخن در آمد زياوكادا هنوز چشم بر م خانم

 ».دارد يگريد يها يمطمئنم كه گرفتار.ستين يوريوجود سا

 ».ماند ياو هم م ديهست نجايكه ا يا قهيچند دق.اجازه جسارت در حضور شما را ندارد«:دادپاسخ  مادر

از  شيبختش پ ديبه كار كرد خوب دخترتان مفتخر باش يليخ ديبا تايخانم ن«:آورد بعد مامه ها گفت يچا يمن هم كنار مادر نشستم ومستخدمه ا نيبنابرا

 »د؟يكن يم قيبلند بود تصد ميآنچه كه انتظار داشت

اش  يركيتا مطمئن شود ز برديم يگريبه د يكيكه نگاه از  يو بعد درحال »د؟يداشت سان، من از كجا بدانم شما چه انتظاري –خب مامه ها  اريبس«:گفت مادر

را  نكشيگلو ع كردنضمن صاف  پاسخ نداد، و خانم اوكادا ياو كس يبه خنده . مخصوصش را سر داد يو خنده  ديدندانها را به هم سائ. ميكنيم نيرا تحس

 ».گرفته است يشياز آن پ يوريو اما در مورد انتظار من، مطمئناً نخواهم گفت كه سا«:سرانجام مادر افزود. جا به جا كرد

 يحت. ديت باال نگرفته ابرداشت را داشتم كه شما او را چندان دس نيمن ا م،يكردياو بحث م تيموفق ديكه درباره ام يبار نيچند سال قبل اول«:ها گفت مامه

 ».بدهم يبيترت ماتشيتعل يكه برا دياكراه داشت نياز ا

 ».ميخودمان را دار يما هاتسومومو. باشد يكار درست ايخارج از اوك يبه دست كس يوريسا يندهيمطمئن نبودم كه سپردن آ نيچون از ا د،يببخش«:گفت مادر

 ».كنديبپردازد خفه اش م نوايدختر ب نيا مياز آن كه به تعل شيهاتسومومو ب! تايخانم ن د،يدست بردار«:و گفت ديها خند مامه

درست را  ميكه تصم ديمطمئن باش ديبا د،ينيمتفاوت بب يكم گرانيرا با د يوريمثل سا يدختر ياما وقت. مشكل باشد توانديكه هاتسومومو م كنميم قيتصد«

 ».ميبرس مانيكه به حسابها ديامروز آمده ا كنمسان فكر مي –مامه ها  م،يكه من و شما داد يبمثل ترتي – ديريدر زمان درست بگ

 ».ديندازيبه آنها ب ياگر نگاه شوميسپاسگزار م. خانم اوكادا محبت كرده و ارقام را نوشته است«:ها پاسخ داد مامه

ستون ارقام به مادر، من و  يدرباره  حيت، و درحال توضگذاش زيم يآورد و رو رونيدر كنارش ب فياز ك يرا صاف كرد و دفتر حساب نكشياوكادا ع خانم

 .ميمامه ها ساكت نشست

 يارقام حت نيا! اقبالمان بلند بود ديكنيكه ظاهراً فكر م نطوريكاش ا يمن، ا يدر سال گذشته است؟ خدا يوريارقام درآمد سا نيا«:ديحرف او پر انيم مادر

 ».ما است ياياز كل درامد اوك شيب

 .بوده ام ونياحوال گ ياداره  يبه طور مرتب مراقب صورت حسابها. اند حياما مطمئنم كه صح. بله، اعجاب آورند«:گفت اوكادا خانم

 ».به حسابها دقت نكرده ام ديو شا ديآنطور كه با ديشا«:گفت. خاطر كه دروغش فاش شده بود نيبه ا كنميتصور م. ديو خند ديدندانها را به هم سائ مادر

درآورد و چند حساب  فشياز ك يكوچك يخانم اوكادا چرتكه . دنديبه توافق رس رونيبه ب يمبلغ درآمد من پس از معرف يدو زن رو قهيه دقاز پانزد پس

 – است كه مامه ها يرقم د،يبفرمائ«:گفت ديكرد و به تاك ادداشتيرا  ييرقم نها زيدست اخر ن. در دفتر حسابش نوشت يديسف يصفحه  يكرد و ارقام را رو

 ».وصول كند دسان باي

بدبختانه، طبق قرار، مامه ها موافقت كرد . است نياز ا شيما كرده است مطمئنم كه سزاوار ب يورسان در حق ساي –كه مامه ها  يبا توجه به كمك«:گفت مادر
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البته مامه ها  ده،او پرداخت ش ي كه قرضهاحاال. رديخود را بگ تيدر موقع ييشاياز درخواست معمول گ يميقروضش را بپردازد، ن يوريكه سا يتا زمان

 ».آورد يكل مبلغ را به دست م نگونهيرا هم دارد، و ا گريد مياستحقاق ن

در  يورياگر سا. مبلغ دوبرابر شود نياما اگر برنده شد ا رد،ياز مبلغ شرط را بگ يميمامه ها قرار گذاشته بود كه ن دانميتا آنجا كه من م«:اوكادا گفت خانم

 ».رديدو برابر بگ ديو او با. موفق شده يوريسا يول. گرفتياز شرط را م يميمامه ها فقط ن شد،ياخت قبوضش موفق نمپرد

من . ستين يشك چيما كمك بوده ه يوريسا يمامه ها برا نكهيالبته در ا كنم؟يموافقت م يقرار نيكه من با چن ديكنيخانم اوكادا، واقعاً تصور م«:گفت مادر

كه بدون سرپرست و در  امانياوك طيبا توجه به شرا م،يبگو يزيچ نيده درصد اضافه كنم و اگر هم چن شنهاديدارم پ لياما م. بدهم توانمير را نمدو براب نيا

 ».سخاوت نشان داده ام ست،يو بپاش ن زيحال بر

به  ميتصم نكهياما ا. بود يم نيبه جز مادر هم مسلماً جن يگرن ديو از زبان هر ز –بخش باشد  نانياطم يكاف يبه اندازه  ديبا يمادر م تيدر موقع يزن كالم

 اديبه  قاًيدق. ديگذاريم ياردشو طيمرا در شرا تا،يخانم ن«:سرانجام خانم اوكادا گفت. ميبه سكوت گذراند يرا همگ يخب، لحظات... دروغ گفتن گرفته بود 

 ».دارم كه مامه ها به من چه گفت

كه خوشبختانه، آن  م،يطرف سوم الزم دار كي نكيا. خودم را يگفتگو مامه ها حافظه خودش را دارد و من هم حافظه نياز ا ديدار اديالبته كه به «:گفت مادر

 ».بچه بود، اما از نظر اعداد حافظهاش خوب است يوريآن روز سا ديشا. نجاستيهم هم

 ».است ايهرچه باشد دختر اوك. ندارد يكه او نفع شخص ديبگو تواندينماما آدم . است يمطمئنم كه حافظهاش عال«:اوكادا خاطرنشان كرد خانم

من حاضرم قبول  ديهرچه او بگو. هم هست ييدختر راستگو نطورياما هم«:لب به سخن گشود يبود كه پس از مدت يبار نياول نيا» .بله، هست«:گفت مامهها

 ».رديهم پاسخ او را بپذ تايشرط كه خانم ن نيكنم، با ا

 »درست است؟ كيكدام  ،يوريسا نم،يبگو بب«:گذاشت نيچپق خود را زم» .رميپذيالبته كه م«:فتگ مادر

پرسش  نيا يپاسخ برا ياتاق و جستجو نيو شكستن دست و پا و نشستن در ا يروانيافتادن از ش گريد اري كي نيشد كه ب يبه من داده م ارياخت نيا اگر

مامه ها  ون،يزن در گ مهه نيا انيم. رساندميم يروانيو خودم را به ش رفتميگذاشتم و از نردبان باال م يا پشت سر مپله ها ر ديرا انتخاب كنم، بدون ترد يكي

كه  نيدر ا. كنم نياز آنها را از خودم خشمگ يكيتا  رفتميمثل روز روشن بود كه داشتم م. نفوذ داشتند مياز همه بر زندگ شيبودند كه ب يو مادر دو فرد

حق به  ونيدر گ يگرياز هر كس د شيمامه ها ب هو البت كردميم يزندگ اياوك نيبا مادر در ا ديبا گر،ينداشتم، اما از طرف د يشك نيكوچكتر ستيچ قتيحق

 .رميدر برابر او طرف مادر را بگ توانستميگردنم داشت و نم

 »خب؟«:گفت مادر

 يزيچ نيمتاسفم، اما ا. مادر د،يكار به او دو برابر بپرداز انيدر پا دياما شما موافقت كرد .رفتياز شرط را پذ يميآورم، مامه ها ن يآنجا كه به خاطر م تا«

 ».آورم يم ادياست كه به 

 ».كند يكه حافظه ام خطا م ستيبار ن نياول نيا. ستميچندان جوان ن گريخب، د«:برقرار شد، بعد مادرم گفت سكوت
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ده درصد اضافه به مامه ها چه بود؟ من فرض  شنهاديمنظورتان از پ تا،يخانم ن. نميبب دييبگو. ميشويكل دچار ممش نيبه ا يهمه ما گاه«:اوكادا پاسخ داد خانم

 ».ديبودكه در اصل قرارداد گذاشته بود يده درصد عالوه بر دو برابر نيكه منظورتان از ا گذارميم نيرا بر ا

 ».ميبرآ زهايچ نيپرداخت ا يعهده قرار داشته باشم كه از  يتيكه در موقع يدر صورت«:گفت مادر

 »د؟ينداده ا دهيعق رييتغ يزود نيمسلماً به ا. نگذشته شنهاديپ نياز ا شتريهنوز چند لحظه ب اما«

امر  نيا ديبهتر است بگذار كنميگمان م«:گفت يطوالن يبعد از لحظات. به مادر دوخته بود مينشده بود، بلكه نگاهش را مستق رهيخ زيبار به م نياوكادا ا خانم

 »م؟يبگذار يگريرقم آخر قرار مالقات د يصحبت رو يچطور است برا. ميكار كردها يكاف يامروز به اندازه. فعالً مسكوت بماند

 .موافقت از آمدنشان تشكر كرد يكوتاه به نشانه  يميبه خود گرفت، اما با تعظ يجد يمادر حالت صورت

آن هم در . ديخوشحال يليصاحب دانا خواهد شد خ يزود نيبه هم يوريسا نكهيمطمئنم از ا«:رتكه اش گفتاوكادا در حال برداشتن دفتر حساب و چ خانم

 ».است يسن كم يبزرگ نيبرداشتن قدم به ا يبرا! يسالگ جدهيه

 ».گرفته يدرست ميتصم يوريسا يبرا تايزود است، اما مطمئنم كه خانم ن ياز دخترها كم يليخ يبرا يسالگ جدهيه«:پاسخ داد مادر

چشمش را  يوريسا نكهيدادن ا اديبه  ميتصم. دهميبه شما م سان، پندي –مامه ها «:گفت. شد قيدق شيبه چپقش پك زد و به مامه ها در روبرو يلحظات مادر

 ».ديرا به من بسپر ميدر مورد كار، تصم. چطور قشنگ بگرداند با شماست

اما ... است  نيبهتر ديريگيكه م يميدارم هر تصم نانيدهم كه در مورد كار با شما بحث كنم و اطم يدم نمجسارت را به خو نياجازه ا چوقتيمن ه تا،ين خانم«

 »كازوو بوده است؟ ياز طرف نوپوتوش شنهاديپ نياجازه دارم بپرسم؟ درست است كه سخاوتمندانه تر

 ».است نيسخاوتمندانه تر ليدل نيبه هم كنميگمان م. دهنده او بود شنهاديپ تنها«

 »د؟يكنيفكر نم نطوريشما ا. روديم شيبه دلخواه پ شترينظم امور ب كنند،يچند مرد با هم رقابت م يوقت... دهنده؟ بد است  شنهاديپ تنها«

در  يساده ا اريبس يكازوو برنامه  يكار به نحو دلخواه با نوبو توش بيترت يبرا. ديدر مورد كارها را به من بسپار مسان، تصمي –كه گفتم، مامهها  همانطور«

 ».ذهن دارم

 ».آن را بشنوم شوميندارد، خوشحال م ياگر اشكال«:ها گفت مامه

به شما  ديآ يبدم نم د،يبله، حاال كه خودتان عنوان كرد«:مامه ها را سرزنش كند اما درواقع گفت خواهديفكر كردم م. گذاشت زيم يچپقش را رو مادر

سبب مرگ  وامورايا يموسسه لوازم برق يها ياز بخار يكيكازوو بداند كه  يفكر كرده ام كه اگر نوبو توش. داز دستتان ساخته باش يكمك ديشا. ميبگو

 »ست؟ين نطوريبه نظر شما ا. نشان دهد يبه ما دست و دلباز نياز ا شيب ديمادربزرگ شد شا

 ».شوديسرم نم يزيمن از كار چ تا،يخانم ن ،يوا«

رفع  ديايبدش ن كنميفكر م. وحشتناك بود دنيبداند چه تن لرز ديبگذار. ديآن را عنوان كن يبه نوع ديبتوان ديدياو را دبار كه  نيا يوريسا ايشما  ديشا«

 ».كدورت كند
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 ».توجه نشان دهد يوريهم به سا يگريبود كه مرد د نيانتظار من ا... تاسف است  يجا ن،يبا وجود ا. است يبله، مطمئنم كه فكر خوب«:ها گفت مامه

 ».مرد چه ازطرف آن مرد نياست، چه از طرف ا نيصد  ني دص«

 ».كردميفكر م... جانوسو كه  يموارد، بله، اما من به ژنرال توتور ياريدر بس«:ها گفت مامه

. است ويت نوخالص كردن من از دس يبرا يراه يشد كه مامه ها در جستجو نياز دستم در رفت، چون حواسم معطوف به ا شانيبود كه رشته گفتگو نجايا

. كنديتشكر م مناز  نگونهياز او ا يبه خاطر جانبدار ايداده است،  دهيعق رييكمك به من تغ يدانستم كه درباره  ينم. مسلم است كه انتظار آن را نداشتم

كه سقلمه  د،يچرخيفكر م نيا ياحاطه  ذهنم در. بود يگريد زياصالً قصد كمك به من را نداشت، و منظورش به چ ديامكان هم بود كه در واقع شا نيالبته، ا

 .احساس كردم ميچپق مادر را بر بازو يدسته  ي

 ))خب؟:))گفت

 ))خانم((

 ))يشناس يژنرال را م دميپرس((

 .))ديا يم ونيوقتها به گ يليخ. ام ِمادر دهيدو سه بار او را د:((گفتم

مهمان كس  شهيامد ِ گرچه هم يم ونيگ يها ييراياو هر هفته به پذ.بودم دهيدو سه بار د از شيِكه ژنرال را ب نستيا قتيحق.پاسخ را دادم  نيچرا ا دانمينم

 يبرم عيسر يگامها.  ديشو يهمانطور كه متوجه مسلسل م.ديشد يبود كه متوجهش م ياما ادم.در واقع كوتاه تر از من بود _كوتاه داشت يقامت. بود  يگريد

مست درباره درجات  مهيژنرال ن يشب.دود اطرافش بود  يحلقه ا شهيمتوقف با موتور روشن ِهم يمثل قطار ونهنگيِ ا ديكش يم گاريپشت س گاريداشت و س

)) ژنرال كوچك((ان  يبود كه معنا ho-joخود ژنرال  يدرجه . كردن من خنده اش گرفت يكرد و از قاط يسخنران ميبرا يطوالن يمختلف در ارتش مدت

ِ  دادينشان م نييدرجه اش را پا تيِچه بسا به خاطر تواضع اهم ستين ييكردم درجه باال يو من ِ احمقانه فكر م_ يرالژن يدرجه  نيتر نييپا يعني_است

 .جز باور او نداشتم يومن چاره ا

 حيكه مامه ها به توض ورنطيا نكهيگو ا _شده ))تداركات كل ارتش (( به نام  يتازه گرفته و مسئول بخش يكه ژنرال مقام گفتيمامه ها داشت به مادر م كيا

 ي فهيوظ نيشد ِ ا يمثال اگر ارتش دچار كمبود كاغذ خشك كن م. نبود  ديخر يبه بازار برا ياز مثال رفتن خانم خانه دار شيب يزيشغل چ نيادامه داد ِ ا

 .شده است نيِ تأم متيق نيِ به مناسبتر ازيمورد ن يژنرال بود كه مطمئن شود كاال

 .))نظر دارد يوريمن مطمئنم كه به سا. رديخود معشوقه بگ يبار برا نياول يتواند برا يقرار گرفته كه م يتيمقام در موقع نيبا ا نكيال اژنر:((ها گفت مامه

 ايا تاجر ه يوقت به پا چيهاه يارتش شاهايبه گ يدگينظر داشته باشد؟ از نظر رس يوريمن مهم است كه او به سا يبرا ديكن يچرا فكر م:((گفت  مادر

 .))رسن ياشراف زاده هانم

 .))كمك است يليخ تانياياوك يژنرال برا ديكه مقام جد ديد ديكنم خواه يِاما فكر م تايدرست است ِ خانم ئ نيكه ا ديشا((

است كه از عهده  يزيمان چه نيدر امد مطمئن و سخاوتمند است ِو ا كيدارم  ازيكه ن يزيندارم به تنها چ يبه كمك كس ازين اياوك ينگهدار يبرا!خود يب((
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 .))ديا يبر نم يارتش كي ي

 .))ميشو يكند ِ ما هم دچار كمبود م دايِ اما اگر جنگ ادامه پ ميبوده ا ونيگ يما تا حاال جزء خوش شانس ها: ((ها گفت مامه

 .))رسديم انيبه پا گريماه د 6تا اما جنگ .  ديكند ِ بله ِ مطمئنا اثرات كمبود به ما هم خواد رس داياگر جنگ ادامه پ: ((گفت مادر

است كه تمام منافع  يمرد يكه ژنرال تو تور ديكنم فراموش نكن يِ خواهش م تايتر از قبل خواهد شد خانم ئ يارتش قو تيبرسد موقع انيبه پا يو وقت((

ِ  يگريچه زمان د باشدفراهم كند ِ حاال چه زمان جنگ  انتيبرا ديبهتر از او قرار ندارد كه هر چه بخواه يتيدر موقع يدر ژاپن كس.دسش دارد ريارتش را ز

 .))او برسد دييبه تأ ديدر ژاپن عبور كند با يكه از بندر ييهر كاال

امور  يحوزه  ميقسمت عظ5از  يكينداشت او مسئول  قتيگفت صد در صد حق يم يكه مامه ها در مورد ژنرال توتور ييزهايگونه كه بعد مطلع شدم ِچ نيا

 .او را مسئول كل خواند  شديداشت ِ لذا م تينظر داشتند ارشد ريقسمت ها را ز ريكه سا ياما بر كسان. ارتش بود  يياجرا

 اريبه در اخت دنيشيذهنش را در حال اند ديتوانست يراحت م. داشت يحرف از دهان مامه ها مادر چه رفتار نيا دنيكه بعد از شن ديديم ديهر حال با به

 يتا به حال برا خب: ((توانستم كامال افكارش را مجسم كنم  يشد ِ م رهيخ يچا يبه قور.  ديبخوان يتيموقع نيدر چن يمثل ژنرال توتور يداشتن كمك مرد

 سهيككند دست به  يبدهد كه دارد چه م صيتشخ نكهيوسپس احتماال بدون ا...))باال رفته  متشيهنوز نشده ام گر چه كه ق... دچار مشكل نشده ام يچا هيته

 مانده است يخواهد بداند چقدر باق يم ييبرد گو يياو ريدر ز شيتنباكو ي

*** 

. اطالع كسب كند  يژنرال توتور تياز وضع شتريتواند ب يخواست هر چه م يرا به گشتن در و تلفن پشت تلفن كردن گذراند ِ م ندهيا يتمام هفته  مادر

كنم كه چنان گرم افكار  يفكر م. شنود يكه حرفم را م ديرس يكردم ِبه نظر نم يكه با او صحبت م ياهغرق شده بود كه گ فهيوظ نيچنان در انجام دادن ا

و  دميد يزد او را م يسر م ونيبه گ ويمدت هر گاه تو نيدر ا. كشد  يرا در پشت م ياريبس يدر امده بودكه واگون ها يخود بود كه ذهنش به شكل قطار

 نيكه من هم ا ستين يو شك. شوم  اشمعشوقه  هياحتماال انتظار داشت كه تا اواسط ماه ژوئ. نكرده است  رييتغ يزيچ ييوچنان رفتار كنم كه گ دميكوش يم

با  يسپس شب. است  جيبار متوجه شدم كه نگاهش به من گ نيبعد چند يدر هفته ها.  دينرس ييو مذاكراتشان به جا ديانتظار را داشتم اما ماه به اخر رس

 يكه به چشم مشتر رهيخانم مد. داد و از كنارش رد شد  كانبه او ت يبودم سر دهيخانه مواجه شد كه تا به حال از او ند يچا ي رهيبا مد يخشك چنان رفتار

شدم كه  يرد سالنوا يوقت.بود  شيناگهان ياز تعجب و هم از نگران يبه من انداخت كه هم حاك يرفتار او نگاه نياو قائل بود با ا يبرا يادياحترام ز شهيهم

كه  ميتوانم بگو ينم. ختيريدر دهان م يكه با ان ساك يدر فك و خشونت يتكان عضله ا_ رميان بود نتوانستم جلو توجه به عالئم خشمش را بگ زبانيم ويتو

از . دهم قلب ندارم يجواب م يتفاوت يگونه با ب نيشمارش را ا يب يكند من كه محبت ها يكردم تصور م يفكر م. كردم  يبه خاطر احساسش او را مالمت م

مهمان ها در حال . كرد يم ميكه داشت تماشا دميرا د وينگاه كه كردم تو.به خودم امدم زيبه م يفنجان ساك نبلند خورد يفكر غرق اندوه شدم تا با صدا نيا

 .ميدر حال اشتعال بود يبر ذغال سيخ يمثل دو نقطه . شتبگو بخند و خوش گذراندن بودند و او مثل من غرق در افكار خود نشسته بودو چشم به من دا

 

 و ششم ستيب فصل
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بود  يمانند مراسم. ميدينوش يبه اتفاق ژنرال ساك يكيريستيا يدر مهمانخانه  يمراسم ينرسانده بودم ط انيسپتامبر ان سال كه هنوز هجده سال را به پا در

 نيبه خاطر انعقاد چن ميديدرا كه  يبعد هر كس يدر هفته ها. مياز زفاف با دكتر خرچنگ اجرا كرد شيپ كه در ان مامه ها خواهر بزرگترم باشد و بعد از ان

 .گفت كيبه مادر تبر يسودمند ونديپ

ام با اماكن هنگ نيتا ا ميرفت وتويك يدر شمال غرب ايتنها با سه اتاق به نام سورو يكوچك يمراسم طبق دستور ژنرال به مهمان خانه  ياول بعد از اجرا شب

بودند كه  سيخ بتچنان باد كرده و از رطو يريحص يداد و مفرش ها يكپك م ياتاق بو. شگفت زده ام كرد ايمجلل خو گرفته بودم كه محقر بودن سورو

 دميرا شن يمرد يصدا. بود باال تر از كف اتق گچ اتاق طبله كرده يدر گوشه ا.شنوم يرا م دنشانياه كش يكه صدا ديگذاشتم به نظرم رس شانيقدم رو يوقت

 نيا دميد يم طيمح نيناجور به ا يراوصله  دخو شتريگذشت ب يزدنم م نياز زانو بر زم شتريهر چه ب. خواند  يبلند م يرا با صدا يكه در اتاق مجاور مقاله ا

 دنيو ابجو نوش وياز روشن كردن راد شيب يو كاراحترام ا يگرچه بعد از ادا _كردم  يژنرال سرانجام امد بدون شك احساس اسودگ يگونه بود كه وقت

 .انجام نداد

سه  يدر ط. بازگشت روبدوشامبر را در اورد و با بدن برهنه شروع به خشك كردن سرش كرد  يوقت.  رديرفت كه دوش بگ نييپا يبه طبقه  ياز مدت بعد

 شيب ي شانهاست از ن بياورم اما عج يسپرده بودم اكنون ان را به خطر م يشدن دكتر را كامال به فراموش كينزد يسال بعد از گذشت زفافم وحشت لحظه 

 يروح ياسوده باشد كه ب الشيخواست خ يم ييطور چراغ ها را گو نيرا روشن گذاشت و هم يژنرال راد. نداشتم  يگرياحساس د يدل اشوبگ ياز مختصر

 .نميب يرا خوب م نياز سقف گرفته تا زم واريرطوبت به د يلكه ها كيبه  كياتاق و 

 سيافتادم كه اگر رئ يم رتيوفت ها به ح يدو بار برنامه بود گاه يام را از دست دادم و رابطه ام با ژنرال تنها هفته ا هياول يدل اشوبگ نيگذشت ماه ها ا با

اندازه منزجر كننده بود همانطور  انطه با او هم به همراب ديكه شا دميترس يم نياز ا ميشد و راستش را بگو يبرنامه چگونه اجرا م نياو قرار داشت ا يبه جا

در  تيكه به خاطره موفق راياسوداآكيبود به نام  يمرد. نميبب گريد ياوضاع را به گونه ا ديامد كه سبب گرد شيپ يزيكه با دكتر و ژنرال بود سپس چ

از او خوب  يكيريستيا يخانه  ياما هنوز در چا دام يم ونيبه گ شهيچراغ دوچرخه عكسش در تمام روز نامه ها چاپ شده بود او هم ديجد ينوع يطراح

 ي هيكوچك به نام تاته مانوس در ناح يخانه ا يچهار شب هفته را در چا اينداشت اما سه  زياستطاعت ان را ن ديشا ليشد و احتماال به هر دل ياستقبال نم

كه دو و  يياز مرد ها. بود ميدر فصل بهار و در نوزده سالگ يافتيدر ض دمياو را د هك يبار نيراند اولگذ يما م اياز اوك اديز ينه با فاصله  ونيگ يگاشو نايتوم

چنان نظرم را گرفت كه به محض ورود به اتق  شيكم سن و سال _بود دهينرس يسالگ ياحتماال هنوز به س _ديرس يجوانتر به نظر م يليبرش نشسته بودند خ

در كنار او نگاه  يبه مرد مست يلحظه ا.باال زده و كت تا كرده به نظرم جذاب امد يها نيبا است زيمنشسته در پشت . ودموقر ب سيمتوجهش شدم مثل رئ

بود كه الك  يمنتظر ورود ان است به چشم من مثل در باز ييباال اورده و دهان را چنان باز نگه داشته بود كه گو يتوفو را با چوب غذاخور يكردم كه تكه ا

گذاشت احساس ضعف  يباز كرده اش م فيبه دهان ظر بشيسان كه با دست خوش ترك-اسوداي دنيشود بر عكس او از د خلدم اهسته به ان داق يپشت

 كردم

 .))ديا دهيكه مرا بخش دوارميام:(( كردم گفت يخودم را معرف دميبه او كه رس دميرا چرخ زيم دور
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 ))د؟يچه كرده اچه؟مگر شما  يباشم برا دهيشما را بخش:((دميپرس

 .))توانستم چشم از شما بردارم  يجسارتم امشب اصال نم يبرا:((داد پاسخ

كارت من .كارت خود را همراه دارند  شهيمانند صاحبان مشاغل هم زين شاهايگ.به او دادم يكارت انهيام بردم و مخف يياو ريدست به ز يناگهانيا زهيانگ با

كه  ييفصل بهار بود و كارتها. چاپ شده بود  بايز يبا خط يوريو سا ونيگ يكاغذ محكم برنج تنها كلمه  يود روب يمعمول تيزيو يكوچك و نصف كارت ها

. كرد  نشيتحس يبگذارد لحظه ا راهنشيپ بياز انكه كارت را در ج شيپ اسوداي.اش بود نهيگوجه در زم يشده با طرح شكوفه  نييهمراه داشتم تز

 .رفتم يبعد مردكردم و سراغ  ميبه او تعظ. ستيگذاشتن ن گريكدياثر متقابل بر  يگونه به سادگ نياز ا ترايگو يكلمه ا چياحساس كردم ه

گفت بروم اما سه ماه  يتوانستم هر بار كه م يكنم نم ييرايدر انجا از اوپذ كردتايخانه تاته مانسو دعوت م يسان هر هفته مرا به چا-اسودايان روز به بعد  از

نا  شميازابر شمشچ_نبود  يچندان درخشان يمونوياورد خوشحال شدم گرچه ك هيهد ميبرا مونويك كي يگذشت كه شب يمان م يياشناروز  نياز اول

 ايبه اوك يكنم اما انشب وقت يكار را م نيان را بپوشم به او قول دادم ا يخواست به خاطر او شب يم. از گل و پروانه داشت يو طرح معمول يمرغوب قهوه ا

 يبه مسخره كرد و گفت اجزه نم يخنده ا ادچشمش به ان افت يبرم و ان را از من گرفت كه نگاه كند وقت يبا خود به باال م يكه بسته ا ديگشتم مادر دباز

 روز بعد ان را فروخت.شوم دهيد يلباس زشت نيدهد در چن

 .او حق نداشته ان را بفروشد اوياوك يمن بوده نه برا يبرا يا هيهد نيفتم اامدم به او گ يكه از عهده اش بر م يچه كرده با حداكثر شجاعت دميفهم يوقت

 .))است نياست مال توست و البته بالعكس ان هم هم ايهر مال اوك يهست ايالبته كه مال تو بود اما تو دختر اوك:((گفت

به او  نديخواست لباس را بر تنم بب يسان كه م-اسودايمو در مورد توانستم به صورتش نگاه كن ينم يبودم كه حت نيماجرا چنان از مادر خشمگ نياز ا بعد

خواست كه  يك سال وقت مي بايتقر ميبود دهيبهار ان را بپوشم و چون اكنون به تابستان رس ليتوانم در اوا يگفتم كه به خاطر رنگ و نقش پروانه ها فقط م

 .دان ناراحت شده باشدان چن دنيكه از شن ديبه نظر نس ندياو بتواند مرا در ان بب

 .))دارد كه در انتظار چه باشم نيبه ا يكنمبستگ ياز ان هم صبر م شتريست؟بين يزيسال چ كي: ((به من نگاه كرد و گفت  ركشيچشمان ز با

 يانتظار كه م نيفتم با ادستم دراز كرد دستش را گر يدست به سو.گذاشت كه سرخ شدم زيم يابجوش را چنان رو وانيسان ل-اسودايو  مياتق تنها بود در

 دنيبه لرز ميوپشت مچم پرداخت تا انجا كه زان دنيكه ان را به لب برد و با عشق به بوس دميزده د رتياما ح.ان را در دستش نگه دارد يخواهد لحظات

 نكيدادم اما ا يگفتند انجام م ياشتم هاتسومومو مند ياگر چاره ا ايمامه ها  ايكه مادر  يتا كنون هر كار يبودم وبه طور كل عيمط شهيهم ميدر ززندگ.افتاد

دست بزنم كه مادر به  يبه همان كار قايقگرفتم د ميسان وجودم را چنان در بر گرفت كه بالفاصله تصم- اسوداي يبرا اقيمادر واشت هياز خشم عل يبيترك

 .و انگاه ان جا را ترك كردم ديايتم بخانه به مالقا يشب در همان چا مهيبه او گفتم ن. وضوح دستور منعش را داده بود

سان -اسودايمزاحم من و  ياتق بال دادم كه كس ينامشروع برا يبه او قول وجه. از مستخدمه ها صحبت كردم  يكيشب به انجا بازگشتم وبا  مهياز ن قبل

 كي چيكه انجا بود ه يدر مدت ميكنم كه بگو يتظاهر نم. تو قدم به داخل گذاش ديرا كش ييدو زانو نشسته بودم كه مستخدمه در كشو كيدر اتاق تار. نشود

 اديرابطه با ژنرال مرا به . به ان ها به همان چشم توجه نكردم نايقياما  دميرا كه در رابطه با ژنرال به ان عادت كرده بودم در او ند ياز ظرافت ياز حركات عار
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دادم حساب شده  يكه انجام م يهر حركت. ان بكنم ي نقطه نيرا از بلند تر يباال بروم و برگ يتكردم از درخ يانداخت كه تقال م يم يو هنگام يدوران كودك

 نيهرگز ا يتا به حال در زنگ. دود يم نيياز تپه پا اليخ يبودم كه ب يسان بچه ا -اسودايكردم كه به هدفم برسم ام با  يبود مشقت را بر خودم هموار م

 .ميكلمه هم با هم حرف نزد كي ينكرده بودم گرچه كه حت يكياحساس نزد ياندازه با موجود

*** 

هنوز هم هر شب مثل چند سال . دميد يدر ان م يرييكند اما در مورد من به زحمت تغ يم رييها بعد از گرفتن دانا تغ شاياز گ ياريبس يزنندگ ي برنامه

 مارستانيب دربرادرش  ادتيكه به ع يمخصوص مثال با مرد ييبه برنامه ها يرفتم و گاه يبعد از ظهر ها به گردش م يگاه دميچرخ يم ونيگذشته دور گ

كرد  يم هيته ديكه با يمتيگران ق يايدانا بود هدا يرقص به عهده  واليمثل پرداخت مخارج شركت در فست _كه در انتظارش بودم  يراتييياما تغ. رفت يم

ها مثل  يگفت ارتش يهمان بود كه مادر م قايدق.فتادياتفاق ها ن نياز ا كي چيراستش ه _پرداخت  يرا م شيبها دياز كار كه او با يدو روز مرخص يكي يحت

 .رسند  ينم شاهايتاجر ها و اشراف زاده ها به گ

ادر با ارزش دست كم از نقطه نظر م ايبا اوك وندشيداشت كه  قتيهمراه نبود اما به طور مسلم حق يچندان رييمن با تغ يكه ورود ژنرال به زندگ ديشا

و احوال مخارج  لسج يدر اداره  انهيسال يسينام نو ي نهيدروسم هز ي هيكه شامل شهر _پرداخت  يدانا م كياز مخارج مرا طبق معمول  ياريژنرال بس.بود

ارتش همان بود كه  يكار پرداز سيئاما مهم تر از ان شغل تازه اش در مقام ر. شد يم زين ميجوراب ها ديو احتماال خر _دانم چه  ينم گرياه د...و يپزشك

 دايشد يهمگ. شد ماريب1939در مارس  لهمثال خا. امد  يبر نم گريد يداناها يرا داشت كه از عهده  يقدرت انجام دادن خدمات نيگفت بنابرا يمامه ها م

به  گويارتش در بخش كام مارستانيپزشكان ب نيمهم تراز  يكيژنرال  يتلفن يمكالمه  كيامد اما بعد از  يبر نم يو از دست پزشك ها كار مينگران بود

 يمتيجواهرات ق ايفرستاد  ينم ويرقص در توك واليبه فست مرالذا اگرچه ممكن است ژنرال . دارو با خود اورد كه با ان مداوا شد  يخاله امد و پاكت ادتيع

فرستاد  يم مانيطور شكالت را مرتب برا نيو شكر و هم يچا.از او خوب نبود ما  ياياوك يكه بهره بر ديتوانست بگو ينم ياورد اما كس ينم هيهد ميبرا

اشتباه كرده بود در ان زمان  يبه طور كل گريجنگ تا شش ماه د يخاتمه  ييشگويشد و البته مادر در پ يم ابيهم كم ونيكه اندك اندك در گ ييكاالها

 .ميبود دهيرا ند اهيس يشد اما هنوز هم سال ها يباورمان نم

*** 

 متوجه شدم كه يكردم دست برداشت به زود يم ييرايكه از او پذ ييها ياز دعوت كردن من به تمام مهمان ويمن شد تو يكه ژنرال دانا يزييپا در

 يآه يركيشيا ي رهيمد. نديخواست مرا بب ينم نكهيمگر ا د،يرس يآن به فكرم نم يبرا يليدل.كنار گذاشته است يرا به طور كل يركيشيا خانهيبه چا آمدن

. اما پاسخم را نداد فرستادم،يكارت م ميها يتمام مشتر يمعموال برا. او كارت فرستادم يدر آغاز سال نو برا. كرد كه احتماال حق با من است قيو تصد ديكش

 ياحساس م. گذراندم يم نيرا غمگ يزندگ كه چندماه گذشت، اما در آن هنگام ميبه شما بگو يراحت و معمول يليخ توانمينگرم م ياكنون كه به گذشته م

به  گريتوبو، د تيش از آن، به جز حمايپ.پنداشتم يكه كم كم او را دوست خود م يكرده؛ مرد يرا به اشتباه انداخته ام كه در حق من خوب يكردم مرد

 .آوردم يرا به دست م سيرئ داريد فرصت يبه سخت گريد يبه طور كل يعني. شدميدعوت نم وامورايا يلوازم برق يموسسه  يها يمهمان
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از كارمندانش در  يكي ياو را در حال مواخذه  يشب. آمد يبه انجا م شهيهم سيگذاشت، اما رئ ينم يركيشيا خانهيقدم به چا گريتوبو د نكهيبا وجود ا البته

كارآموز  يبا همراه گر،يد يشب.الم بدهم و مزاحمش بشومجرات نكردم جلو بروم و س. داد يرا تكان م سشيبرا آن خودنو ديداشت به تاك. دميد يركيشيا

تعارفات . ناتوتو را رها كرد و جلو آمد كه با من صحبت كند. ، نگاهش به من افتاد يينگران داشت، هنگام رفتن به دستشو يا افهيبه نا ناتوتو كه ق يجوان

از آنكه  شيپ. كننديكه به فرزندانشان نگاه م دميرا د ييمردها يغرورمهارشده كه بر لب داشت،  يكنم در ته لبخند يفكر م. ميرا ردو بدل كرد يمعمول

 »....الزم بود گريد يشايدوگ يكي ياگر شب س،يرئ« :راهش را ادامه دهد،گفتم

 .است امدهيحرف از دهان من جسارت بود، اما خوشبختانه متوجه شدم كه او بدش ن نيآمدن ا رونيب

 ».كنميخبرت م. يورياست سا يفكر خوب« :گفت

 .نشد يهفته ها گذشت و خبر اما

آنجا بود؛ مشغول باختن  سيرئ.به نام شون ژو برگزار كرده بود يخانه ا يدر چا وتويرفتم كه فرماندار ك ييپر سرو صدا يبه مهمان ياواخر ماه مارس شب در

اما . از همه باخته بود شيبكه مطلع شدم، فرماندار  نگونهيدر واقع، ا.ديرس يو كراوات شل كرده، به نظرم خسته م راهنيبا پ. بود يمشروبخوار يدر مسابقه 

 .در دست داشت سياش را محكم تر از رئ يفنجان ساك

 ».به دردسر دچار شدم ،يايبه كمكم ب ديبا. يوريسا نميبيم نجايخوشحالم كه تو را ا«:گفت

لحظه . خانه تاته ماتو در آن شب افتادم يسان در چا-اسوداي اديكرده اش، بالفاصله تا  نياز آست رونيصورت صافش و دست ب يقرمز رو يلكه ها دنيد با

. رديبگ غوشمخم شوم كه در آ شيبه سو ديمختصر با يو در آن مست. شده است دياتاق ناپد گريد زيهرچ سيحس را داشتم كه جز من و رئ نيكوتاه ا يا

مرا به همان  زيكه او ن ديرس يهم بود، به نظر م نياما اگر چن...باشد دهيفهم ديبا سيار است كه رئافكارم چنان آشك نكهياز ا دميخجالت كش يلحظه ا يحت

از آن سپاسگزار  سيرئ. را كند كنم قهدور مساب گريد ييشايگ يبود كه با همدست نيآمد ا يكه از دستم بر م يكمك به او، تنها كار يبرا. كنديچشم نگاه م

از  يسرانجام دستمال. نشست و با من صحبت كرد يطوالن يكردن اثر مشروب، مدت يخنث يآب برا دنيمسابقه، ضمن نوش انيبعد از پا. ديرس يبه نظر م

 :زبرش را به عقب شانه كرد و گفت يوهااش را خشك كرد و سپس با دست م يشانيپ. داشتم ميياو ريبود كه من ز يمثل دستمال. آورد رونيب بيج

 »بود؟ يك يات نوبو صحبت كرد يميدكه با دوست ق يبار نيآخر«

 ».است نيسان از دست من خشمگ-كنم نوبو يفكر م ديواستش را بخواه سيرئ. بود شيوقت پ يليخ« :گفتم

 ».آن را از دست بدهد ديآدم نبا. يورياست سا يبا ارزش زيچ يدوست«:گفت.دستمالش را تا كردو چشم به آن دوخت سيرئ

 تختيپا يرقصها واليشركت در فست يصورتم برا شيمشغول آرا ل،ياواخر آور يسپس روز. كردم يفت و گو فكر مگ نيبعد اغلب به ا يهفته ها در

 در يمنتظر بودم بخواهد لطف. گذاشتم نيرا به زم شيبرس آرا. شناختم سراغم آمد كه با من صحبت كند يكه به زحمت او را م يبودم كه كارآموز يميقد

 :گفت يگريد زياما او چ. نداشتنش را آموخته بودند ونيدر گ گرانيبود كه د ييما مملو از كاالها يايحقش انجام بدهم؛ چون اوك

دوست بوده  يليسان خ-با نوبو يكه زمان دانميم. نه اي ديكن يكمكم م ايآ دانمينم. سان، اسم من تاكازورو است-يوريسا.شوم يمتاسفم كه مزاحمتان م يليخ«
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 »....ديا

كه انتظارش را نداشتم، مانند باز  ينام نوبو، آن هم هنگام دنياز آنچه با او كرده بودم، شن اريبس ياز او و احساس شرمسار يخبر ياه ها باز ماه ها و م بعد

 .نفس هوا بود نيو احساس اول ريبادگ يكردن كركره 

 دوارميام. موضوع بخصوص و مورد عالقه ام است نيا ،يمشكل شده اسان دچار -و اگر با نوبو ميبهم كمك كن ديبا ميتوان يم يما وقت يتاكازورو همه « :گفتم

 ».حالش خوب باشد

 »د؟يشناس يآن را م. ديآ يم ونيدر شرق گ يخانه آوازوم يبه چا. كه خوب است كنميدست كم فكر م اي. حالش خوب است. خانم بله«

 »!رود يدانستم نوبوسان به آنجا م يشناسم، اما نم يبله م« :گفتم

 يخب، نوبوسان مرد مهربان...و  ديشناس يوقت است كه شما او را م يليسان؟خ-يوريبپرسم سا ياجازه دارم سوال... اما ديا يم اديبله خانم، ز«:گفت وروتاكاز

 »م؟يگو يدرست نم. است

 »!ديدان يخودتان منبودنش را حتما  ايمهربان بودن  د،يشناس ياست كه او را م ياگر مدت د؟يپرس يناكازورو سان چرا از من م «

است  يخوب اريبس يمشتر ديگو يفرستد و خواهر بزرگترم م يدنبال من م ديآ يم ونياو هر بار كه به گ! شده ام جياما گ.رسم يكه به نظرتا احمق م دانميم «

قول بدهم كه  توانميبكنم اما نم دينبا دانم كه يم. كردم هيگر شيبار جلو نيچون چند.شده است نياما حاال از من خشمگ. را دارد شيآرزو يو هر دختر

 ».كنم يكار را نم نيا گريد

 »رحم بوده است؛ درست است؟ يبا تو ب «

كه چشمان گرد كوچكش از داخل  ديرس يبه نظر م. نگذشت اشك در چشمانش جمع شد يلرزانش را بهم فشرد و لحظه ا يدر پاسخ لبها نوا،يب يتاكازورو

 .شده است رهيدوچاله به من خ

 »كرد؟يسان اگر دوستت نداشت، چرا دعوتت م-اما حتما تو را دوست دارد، تاكازورو ديآ يبه نظر م نيداند چقدر خشمگ يسان نم-وقتها نوبو يگاه«:گفتم

تنوع  يبرا دهد، اما بعد گفت يشستن م يبو ميبار گفت كه مو كي.باشم شيبرا ييخواهد معنا يكند كه م يخاطر مرا دعوت م نيبه ا كنميفكر م« :گفت

 ».خوب است

 ».به او بربخورم ييجا دوارميمن ماه هاست كه ام. ينيب يم اديز نقدرياست كه تو او را ا بيعج«:گفتم

اگر دوباره شما . از محسنات شما را ندارم كي چيبه من گفته است كه ه يكاف يتا به حال به اندازه ! سان-يوريسا د،يكار را نكن نيكنم ا يخواهش م ،يوا «

كه بتوانم با آن  ديبدان يزيشما چ دياما فكر كردم شا... شدم، خانم، اما يبا مشكالتم مزاحم شما م ديكه نبا دانميم. اصال در نظرش جلوه ندارم گريد ند،يا ببر

 اما من د،يآ يخوشش م جانياز مكالمات با ه. او راخوشحال كنم

 !))ستمين يهوشكه دختر با نديگو يهمه م.گفتن ندارم يبرا يوقت حرف چيه

 ياز درخت شيكردم اگر نوبو او را ب يتعجب نم.گفت يرا م قتيدختر حق نيا ديتكان خوردم كه شا نياست، اما از ا ونياز تخصص مردم گ يحرف بخش نيا
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نوبو  يكه برا يخيتار عيباره وقادر يكردم كتاب شنهاديلذا دست آخر پ د،يبه فكرم نرس يزيكمك به او چ يبرا. كند يم زيپنجه ت شيبه رو يريكه پ ديد ينم

لذت  يزياز مردها چ يبرخ چون براي –كردم  يكار را م نيوقتها ا يكند خودم گاه فياو تعر ياندك اندك آن را برا شانيجالب باشد بخواند، و در مالقاتها

كارساز باشد،  زيدر مورد نوبو ن روش نينبودم كه ا مطمئن.ستيگوش دادن ن يزن يباز مرطوب به صدا مهين يدادن و با چشمها هيبخش تر از نشستن و تك

 .ديرس يفكر به نظر سپاسگزار م نياما تا كازورو از ا

كه  نيمتاسف بودم، والبته ا داياو را از خود رنجانده بودم شد نكهياز ا.نميگرفتم كه بروم و او را بب ميكنم، تصم دايپ توانميدانستم نوبو را كجا م يكه م اكنون

از  يبرا ياو راه گريكبار دي دنيكردم چه بسا با د يخواستم سبب درد نوبو شوم، اما فكر م يمسلم است كه نم دم،يد يرا نم سيرئ چوقتيهبدون او 

با آن  يرسم يگونه رابطه  چيبروم، چون ه يخانه آوازوم يتوانستم بدون دعوت به چا يبود كه نم نجايمشكل ا.كنم دايپ مانيسرگرفتن مجدد دوست

به عاداتش آن .نوبو به آنجا به او بربخورم دكه هنگام ورو ديام نيگرفتم شبها هروقت كه بتوانم دور و بر آن بچرخم، به ا ميتصم تيدر نها نيبنابرا.شتمندا

 .حدس بزنم قيرا به طور دق دنشياندازه وارد بود كه بتوانم لحظه رس

 يم.ديآ يم رونيب ميرو به رو كيدر كوچه تار ينيموزيكه از در عقب ل دمياز دور او را د يسپس سرانجام شب.نقشه را اجرا كردم نينه هفته ا اي هشت

را به  فشيك هك دميتر كه شدم راننده اش را د كينزد ديبخش يقابل اشتباه م ريغ يريسنجاق شده بر شانه كتش به او تصو يخال نيدانستم كه اوست، آست

 .انداخت رميبه مس يداشتم نوبو نگاه ديهمان طور كه ام.داد يم يخوشحال يكه ندا دميكش يو با تعجب آه ادم،ستيدر كوچه ا يچراغ ييروشنا ريداد ز ياو م

 .))تواند قشنگ باشد يتا چه اندازه م شايگ كيرود كه  يم ادشيبه به، آدم : ((گفت

 .من هستم نيداند كه ا يم ايكردم آ يتعجب م يستيسخن گفت كه با يعاد يچنان لحن با

زده  بشيغ ونياز گ يكنم او به طور كل يچون فكر م د،ياو باش ديتوان ياما نم. سان است -ام نوبو يميدوست قد يصدا تانيچه عجب، آقا، صدا: ((گفتم

 .))است

 .تا او حركت كرد و رفت ميستاديدر را بست و در سكوت ا راننده

 .))باشند ستادهيا يكيدر تار ييروشنا يبه جا ديكه با يسو چه شان! نميب يسان را دوباره م -چقدر خوشحالم كه نوبو: ((گفتم

 .))دهند يم ادي شاهايآن را به همه گ ديشا اي ،يگرفته باش اديرا از مامه ها  نيا ديبا يوريسا ،يزنيفهمم كه از چه حرف م يوقتها اصال نم يگاه((

 .))نميبتوانم خشم را بر صورتتان ب ياند، نم ستادهيا يكيسان كه در تار -توبو((

 ))هستم؟ نياز دست تو خشمگ يكن يعجب، پس فكر م: ((گفت

به  ديكه نتوانسته ا ديداشته ا اديكار ز دييبگو ديخواه يكنم م يزند؟ گمان م يم بشيماهها غ يميدوست قد كي يتوان بكنم، وقت يم يگريچه فكر د((

 .))ديائيب يكيريشيا

 ))ندارد؟ قتيحق نكهيمثل ا ييگو يم يچرا با لحن((

 نكهيمگر ا ميگو يبه شما نم.ديدانم را به خودتان نده يكه از كجا م نيا دنياما زحمت پرس.دييآ يم اديز ونيدانم كه به گ يكه برحسب اتفاق م نيا يبرا((
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 .))ميدر اطراف بزن يدور ديموافقت كن

 »...است ييبايچون شب ز.ارخوبيبس«:نوبوگفت

 يبهترازگردش يزيچ.ام دهياس او را ند يطوالن يبرخورده ام كه مدتها يميدوست قد كيچون به "دييدهم بگو يم حيترج.ديحرف را نزن نيسان،ا-نوبو آه«

 ».رسد يبا اوبه فكرم نم يگردش

 ».بكن لشيدل يبرا يخواه يكه م يهرفكر.زنميدور با تو م كي«:گفت

 يبه جا ستندين نيخواهند باور كنم كه خشمگ يسان م-اگرنوبو«:گفتم.ميرفت ااميكوچه به سمت پارك مارو يموافقت كردم،وازانتها يكوتاه به نشانه  يميتعظ

 »...ترسد يم نقدرازشمايا نوايب يكنم كه ناكازورو يتعجب نم.رفتارشان دوستانه باشد ديرفتاركنند كه ماهها غذا نخورده،با يآن كه مثل پلنگ

 »...اندازه اعصاب آدم را خراب كند نينبود كه ا يپس او از من با تو حرف زده،درست است؟خب اگر دختر«:گفت نوبو

 »د؟يكن ياو را خبرم دييآ يم ونيچرا هربار كه به گ ديآ يخوشتان نم اگرازاو«

 يخواه يبد استوو آن وقت م ياو انداخت ادياندازه كه مرا  نيهم.كند يم ليخواهربزرگ ترش او را به من تحم!بار كي يتا حاال او را خبرنكرده ام،حت من«

 »!يكه او را دوست دارم خجالتم بده نيبا گفتن ا يكن يو سع يامشب بهره ببر داريازتصادف د

 ».نميخاطركه شما رابب نيكردم فقط به ا نييآن كوچه را هفته ها باالوپا.دميند يتصادف"سان،امشب شما را اصال-د،نوبويرا بخواه راستش«

دانم تو  يتعجب كنم،تاآنجا كه م دينبا«:و سرانجام گفت ميرفت گرراهيكديدرسكوت كنار يون لحظاتفكركردن داد،چ يرا برا يزيحرف به نوبو چ نيا"ظاهرا

 ».يتوطئه كردن ساخته شده ا يمخصوص برا

ن رفتارتان با او چقدرخش ديآمد كه بگو يسراغم نم زانياگرناكازورو اشكر.ديشده ا ديتوانستم بكنم؟فكركردم ناپد يم يگريسان،چه كارد-نوبو«:گفتم

 ».كنم تانيدايدانستم كه كجا پ يهرگزنم ديبوده است،شا

 ».يحق دار"هستم،كامال نيكه ازتو خشمگ يكن يم با،اگرفكريونه ز- او نه مثل تو با هوش است.كنم رفتارم با او بد بوده يم خب،گمان«

 »شده ام؟ يميدوست قد كيدارم بپرسم من چه كرده ام كه سبب خشم  اجازه«

داشتم .احساس كرده بودم يانگشت شماربه مرد يكه درزندگ ديبه او دروجودم جوش تينس يمحبت.به من كرد. ر نياندوهگ يو با نگاه ستادينوبو ا نجايا

 يبا دلسوز اوكشم اعتراف كنم،محبت من به  ياما اگرچه خجالت م.او را به اشتباه انداخته بودم اديتنگ شده بود و چقدرز شيكردم چقدردلم برا يفكر م

 .بود توام

 ».را كشف كردم تيدانا تيهو«:گفت او

 ».ميشدم كه خودم بگو يم دند،خوشحاليپرس يسان ازمن م-اگرنوبو«

 يكيهمه .تو پرس و جو كردم يو ازدانا دميرا چرخ ونيدورتادورگ.ام دهياست كه د ييدهانها نيبسته تر شاهايدهان شما گ.كنم يرا باورنم حرفت«

 ».نستمدا يوقت نم چيد،هيايازمن ب ييرايپذ يدور،برا ،دوبهيكردم كه شب يزونو دعوت نم يش ياگرازم.دانند ينم يزيچ كردند كه يتظاهرم يگريبعدازد
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 ياش م ينيبر ب ميكه هنگام تعظ يچروك ،باينبود،اما گاه ييبايزن ز.افسانه بود يبه نوع ونيپنجاه سال داشت،درگ"بايزونو،كه آن زمان تقر يش يم

 .اورديمثل نوبو را هم جا ب يحال مرد يحتتوانست  يانداخت،م

 يآن وقت م.مست مست شد چارهيب يزونو يش يكه م يبگذارد،و من بردم و بردم تا وقت يمشروب خور يمجبورش كردم با من مسابقه «:حرف ادامه داد به

 ».آنها را پاسخ داد كي كيو او هم .توانستم هرچه بخواهم ازاو سوال كنم

 »!ياديچه زحمت ز«:گفتم

قائل  تيبرا ينوع احترام چيگرهيم؟ديبه تو بگو يزيتوانم چ ينم،ميبگوبب.كه نداشت زحمت بود يزيچ.است يمصاحبت آدم لذت بخش يبرا.نگو چرند«

 ».كند يرا نم فشيتعر چياست كه ه يپوش فرميوني يتو مرد كوچولو يدانم كه دانا يحاال خوب م.ستمين

 ييمونوياست كه چه ك نيحق انتخاب به من داده شده،و آن ا كيتنها  يدرزندگ.داشته ام يحق ميدرانتخاب دانا كه انگارمن نديگو يسان چنان م-نوبو«

 »...آن هم يبپوشم و تازه حت

 ،يوريشناسم،ساو يخوب م يليمن ارتش را خ.به دستش بسپارند يكنند كه كارمهم ينم نانياطم نكهيا ياست؟برا نيزنشيچرا آن مردك پشت م يدان يم«

 »...به تو داشتم اما يچه عالقه ا يزمان"واقعا!يبست يم ونديگدا پ كينداشت اگربا  يفرق چيه.ندارد يا دهياوفا يكردن هم برا استير يحت

 

 »من عالقه ندارند؟ گربهيسان د-؟نوبويزمان«

 ».به احمقها عالقه ندارم من«

 »د؟يكن نشيكه شما تحس ستين يمرد ميمن احمقم چون دانا!انس- د؟آه،نوبويندازيب هيمرا به گر ديخواه يم!يمحبت يب يكلمه  چه«

توانم طرف  ينم د،آه،امروزييگو يو م ديكن يتان مشورت م ينجوم ميو با تقو ديچرخ يم.كند ينم يشما آدم را عصبان يكس به اندازه  چيه!شاهايگ شما«

 ».ديگردان يرا برم تانياست،رو انيتان درم يزندگ يكه پا ديآ يم شيپ يمسئله ا ي،اما وقت!آورد يم يبرشانس ديگو يشرق بروم،ستاره ام م

 ».ميريجلوش را بگ ميتوان ياست كه نم يزيچ يرو برگرداندن آسان ترازچشم بستن رو«

آن در يتظاهركن يتوان ي،نميهست ايدختراوك ،تويوريسا.دميكش رونيب رزبانشيز زازيزونو را مست كردم و دوسه چ يش يشب م نور؟خب،آنيا كه«

 ».يبسپار يزندگ انيمرده روخانه خودت را به جر يمثل ماه يبخواه نكهي،مگراياست كه دار يات استفاده ازتمام نفوذ فهيوظ.ينفوذ ندار"اصال

 ».برد يبود كه مرده ما را م يازروخانه ا شيب يزيچ"واقعا يكاش زندگ يا«

آن  ياگرجلو.شود يم ميبارها و بارها تقس م؟آبيگو ينم ،درستيتوان ي،مينشنا ك يرودخانه است،درهرقسمت آن كه بخواه يارخوب،اگرزندگيبس«

 »...يكه به تو داده شده است استفاده كن يازيازهرامت ،وي،بجنگيكن ،كشمكشيستيبا

 ».داده شده باشد يازياست،مطمئنم البته اگرامت يآه،عال«

 اريمثل آن دراخت يزيچ ايهلو، يهسته  كي- دانم يچه م- از شيب يزياگرچ يخودمن،حت!يكن يم دايرا همه جا پ ،آنيخودت زحمت جستجو بده اگربه«

 »!ديآ ياندازمش كه ازاو خوشم نم يم يكنم و به طرف كس يرا جمع م ندازم،حواسميآنكه آن را دور ب يگذارم،به جا ينداشته باشم،بدون مصرفش نم
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 »كه هسته هلو پرت كنم؟ ديده يم اديبه من  ديسان،دار-نوبو«

و  زهايچ ني،وازا"مارمولك يآقا"كنند يدانم مرا چه صدا م يم.ميمثل هم هست يليخ ،مايوريسا.گوشم يدارم چه م يدان يخودت خوب م.نكن يشوخ«

همان زمان هم  يحت-چندسالت بود،چهارده سال؟-دميسومو د يباركه سالها قبل تو را درمسابقات كشت نياما اول.يهست ونيمخلوق درگ نيتو،خوشگل تر

 ».يهست يجه شدم كه دخترعاقلمتو

 ».دانند يهستم م"سان مرا باارزش ترازآنچه كه واقعا-باوربوده ام كه نوبو نيبرا شهيهم«

دركجا قرارگرفته  رتيتقد يكه بدان يستين يدرك آن اندازه قو ياما معلوم شد كه در قوه .يوريبارت است،سا يزيفكركردم چ.حق با تو باشد ديشا«

برود  رونيب ات يژنرال اززندگ نيكه ا يوقت!كنديام م  وانهيفكرآن هم د يحت.كردم يم يبهترازاو ازتو نگه دار ،منيدان يم!مثل ژنرال يبا مرد ونديپ.است

 »؟يقبول ندار.كه احمقانه رفتاركند،احمق است ي؟زنيگونه تباه كن نيات را ا يجوان يخواه يم.يكن اديگذاردكه با آن ازاو  ينم يباق تيبرا يزيچ

 يتوانستم ظاهرگول زننده ا ينم گريد،ديكش ينوبو به همان گونه به روح من سوهان م يشود،و حرفها ينگذشته نخ نما م يزيم،چييرا مدام بسا يا گرپارچها

راكه  ياگرنوبو زجر مبودم،چون مطمئن بود ستادهيا يكيشانس آورده بودم كه درتار.داد كه خودم را با آن بپوشانم يپند م شهيرا حفظ كنم كه مامه ها هم

مرا  يدستش شانه ام را گرفت و مختصر كي يكنم سكوتم سبب لو رفتنم شد،چون با ياما گمان م.كرد يتربه من فكرم رانهيحق ديد يم دميكش يم

 .تخاس يازآن برم يدينوم يكه بو ديكش يطوالن يبه چشمم نگاه كرد،آه يبرچهره ام افتاد،و وقت ييچرخاند،آن اندازه كه روشنا

ازاندازه با تو  شيب ييبگو يخواه ينكند م.يكنم كه هنوز دختر ياوقات فراموش م ي؟گاقيوري،سايرس يمسن تر م يليبه نظرخ«:گفت يازلحظه ا پس

 ».خشن بوده ام

 ».سان رفتاركنند-به جز نوبو يسان مثل كس-توانم منتظرباشم نوبو ينم«:گفتم

كه  يستين يزن اي يكوچك تر يليباشد كه ازمن خ نيحال،رد كردنت چه به خاطرا.يرا بدان نيا دي،بايوريبد است،سا يليخ يديالعمل من دربرابرنوم عكس«

 »م؟يگو ينم ،درستيدرهرحا مرا رد كرد...كردم يمن فكرم

 يبگذرانم كه شما برا ييهااريام را با مع يتوانم زندگ يم يرو ايدانم آ ينم.ترسم يشنوم م يرا كه ازدهان شما م زهايچ نيا.سان-كنم،نوبو يم خواهش«

 »...ديبر يمن به كار م يقضاوت رو

ترشدن به  كينزد يبرا يفرصت يزندگ ي ،هرلحظهيرا درذهن داشته باش رتياگرتقد.يبرو ي؟منتظرم كه با چشم باز به طرف زندگ"،واقعايارهايمع چه«

 »...مثل ناكازورو توقع ندارم،اما يرا ازدختراحمق يآگاه نيداشتن ا.آن است

 »سان امشب تمام مدت مرا احمق نخواندند؟-نوبو ايآ«

 ».يبده تياهم ميبه حرفها ديهستم نبا نيخشمگ يكه وقت يدان يم خودت«

 چيامشب ه م؟درواقعيايب دارشانيكنند به د يمرا دعوت م ايند؟يآ يم يكيريشيخانه ا يمن به چا دنيد يبرا يعني.ستندين نيگرخشمگيسان د-نوبو پس«

 ».سان بخواهند-م،اگرنوبويايتوانم ب ياالن هم م يحت.ندارم يخصوص زبهيچ چيه يبرا يعجله ا
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 .و در را بازكرد».خواهم ينم«:گفت.ميبود ستادهيخانه ا يو جلو درچا ميكوچه را دورزده بود نكيا

 يآه-را درخود پنهان داشت ياريبس كوچك يبزرگ چون آهها ياه ميگو يم.توانستم بكنم ينم يگريبزرگ كارد يآه دنيدم،جزكشيحرف را كه شن نيا

 .دانم چه يگرنميو د...ازاندوه ي،آهيازدرماندگ ي،آهيديازنوم

 ».ديشو يدركم م يمن دشوارترازقوه  يوقتها برا يگاه.سان-آه،نوبو«:گفتم

 ».ت آورمتوانم به دس يجمع شده باشد كه نم ميجلو رو ييزهايدوست ندارم چ.يوريهستم،سا يارراحتيدرك آدم بس يبرا«:گفت

 .خانه گذاشت و دررا پشت سرش بست يبه داخل چا ابم،قدميپاسخ ب يبرا يازآن كه فرصت شيپ

 

 و هفتم ستيب فصل

دشتك  يخواستم ازرو يم يبودم كه صبح ها وقت ليقب نيرقص و ازا يگاه با ژنرال،اجرا يگاه و ب ي،چنان گرفتارقرارها،مالقاتها1939ان سال، درتابستان

 يم ودمزده ازخ رتيكردم،اما ح يام را فراموش م يخستگ يبعدازظهربه گونه ا دنيبارس"معموال.شده ام خيپرازم يكردم سطل يس مبلند شوم احسا

 .همه تالش چه به دست آورده ام نيازا دميپرس

ازدرآمد هاتسمومو و  شياه گذشته بمادرمرا به اتاقش احضاركرد و گفت درآمد درشش م يروز ين،وقتيباوجودا.درانتظاردانستنش نبودم"گاه واقعا چيه

 .خوردم كهي شيازپ شيبا هم بوده است،ب ييكود حلوا

 ».يكه اتاقت را با اتاق آنها عوض كن دهيزمان آن رس نكهيا يعني«:گفت

به  يكار نكهيكه بدون ا ميداده بود بيترت يدردوسه سال گذشته با هاتسومومو به گونه ا.خوشحال نشدم شنهاديپ نيازا ديچنان كه ممكن است تصوركن آن

 يبرنامه  به"هاتسومومو مسلما.فرد شكست خورده كيكرد،ونه  يببرخفته نگاه م كيبه چشم  زاوراين شهياما هم.ميكن يهم زندگ م،بايكارهم داشته باش

 .كرد كه اتاقش را ازاو گرفته اند يكرد،احساس م ينگاه نم»عوض كردن اتاق«مادربه چشم

 .رديترسم كه آتش درون هاتسومومو دوباره شعله بگ ياو گفتم كه مادرچه گفته است و گفتم م دم،بهيدمامه ها را يشب وقت آن

 يبگذاربهانه .ميا دهيو هنوز ند.مينيخون رابب نكهيمگرا.ستين يكاف شهيهم يباركتك خوردن برا كيزن  نيا يبرا.است يارعاليآه،خب،بس«:ها گفت مامه

 ».سازد يازم يبارچه گنداب نيا مينيو بب ميبگذار ارشيدراخت يكوچك

 نكياطالع كه ا نيكارخود را با بردن من به اتاق هاتسومومو و دادن ا.اسبابمان را مقرركند ييجابه جا بيآمد تا ترت اياوك يباال يصبح زود،خاله به طبقه  فردا

بعد هاتسومومو .نداشت ادست زدن به آنها ر ياجازه  ي،وكستوانستم هرچه را كه بخواهم آنجا بگذارم يم.ازآن اتاق مال من است شروع كرد يگوشه ا

 .شد يم ليتكم يكش م،اسبابيكرد يرا جابه جا م مانيهايكه اسبا يوقت.كرد نيآنها مع يبرا زيرا ن يرا به اتاق كوچك ترمن آورد و گوشه ا ييوكدوحلوا

كرده بودم اما  يجمع آور باياءزياش يمثل مامه ها درسن من،مجموعه ا ميتوانستم بگو يكاش م يا.به سرسرا كردم ميبه بردن اسبابها بعدازظهرشروع

البته  كه نيگو ا-ممنوع شده بود يتوسط دولت نظام يتجمل يو فرِمو به عنوان كاال شيورود لوازم آرا"راياخ.بود ركردهييتغ يليكشوراكنون خ تيوضع

 ينام برده نم يحت متيگران ق ياياما به هرحال،ازهدا.ميداشت ييزهايچ شيهنوزكماب يشدلخو يقدرتمندان،برا ي چهيعنوان باز ون،بهيمثل ما،درگ يافراد
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 ييبايز شينما نيازمناظرمعروف به همراه دورب دياسال يطور مجموعه ا نيجوهر،كاسه و هم ،سنگيچندسال،گذشته ازچند طومارنقاش نيلذا درا.شد

 شم،لباسيبا لوازم آرا-را ازسرسرا به اتاق بردم زهايچ نيبه هرحال،ا.نداشتم يزيه من داده بود،چاو نوئه پونگورو هفده ب يكابوك گرمعروفيازنقره،كه باز

خودشان  ليهنوز شروع به آوردن وسا اتا غروب فرد يياما هاتسومومو و كدوحلوا.هم تلنباركردم ياتاق رو يودرگوشه - ميها و مجله ها رم،كتابيز يها

باشد،بروم  ختهير شيزآرايم يهاتسومومو رو يها و كرم ها شهيگرفتم كه اگرهنوز ش ميسه به خانه برگشتم،تصمازمدر يظهرروز سوم وقت.نكرده بودند

 .رميازخاله كمك بگ

كف سرسرا شكسته  ديرسفيخم شهيش كي.كه هم دراتاق من و هم دراتاق هاتسومومو بازبود تعجب كردم نيدم،ازايپله ها رس يبه باال يوقت

كوچك من نشسته بود و  شيزآرايهاتسومومو پشت م.كه حدسم درست بوده است دميقدم به داخل اتاق گذاشتم،د ياده بود،و وقتافت ياتفاق"ظاهرا.بود

 !بود كه مال من بود يو درحال خواندن دفتر-ديرس يكوچك آب م وانيل كيكه به نظر دينوش يم يزيچ

هنوز كارآموز  يسال قبل وقت نيكه چند ديبشنو ديرشويمتح ديكنند،لذا شا تيرعارا  اطيشناسند جانب احت يكه م ييدرمورد مردها ستيبا يم شاهايگ

را  ييزهايچ آنآن قدرم ندانم كارنبودم كه در.كه دفترخاطراتم باشد دميخر ديسف يبا برگها بايز يرفتم و دفتر يرفروشيلوازم التحر يمغازه  كيبودم،به 

 م،بارمزيبگو يازمرد بخصوص يزيخواستم چ ياگرم.نوشتم يدفترفقط ازافكارو احساساتم م نيدرا.درو يانتظارنم شاهايكه فاش كردنش هرگزازگ سميبنو

 يم»!زو«آمد كه به گوش يم رونيب رازدهانشيتحق يكوچك از رو يياوقات صدا يكردم،چون گاه ياشاره م»زو يآقا«به نوبو با "لذا،مثال.كردم يم اديازاو 

مجسم كردم  د،ويبه نظررس»هاء«داد كه مثل رونيو آهسته آهسته چنان آن را ب ديكش قيعم يبارنفس كيكردم،چون  يماشاره »هاء يآقا«با  سيو به رئ.ديرس

بود كه ممكن است  دهيلحظه هم به فكرم نرس كي ياما حت.داشت ياديمن اثرز يكه البته رو-شود يدارميآه دركنارمن ازخواب ب نيدادن ا رونيكه هنگام ب

 .خواندرا ب مينوشته ها يكس

 شيقسمتها يبعض.برم يازخواندن خاطراتت م يدارم چه حظّ ميمنتظرت بودم كه بگو.خوشحالم دنتيچقدرازد يوريچه عجب،سا«:گفت هاتسومومو

 »...دوست ندارم اما يليخطّت را خ.قشنگ است"نگارشت هم واقعا...جالب اند"واقعا

 »اس؟ فتادهيه ام ناول نوشت يكه درصفحه  يزجالبيبرحسب اتفاق چشمت به چ ايآ«

 ».ميخواستم ازخطّت بگو ياست كه م يزيهمان چ نيتش ا راس»يخصوص«...نميبگذاربب.كنم يفكرنم«

 ».ازاتاقم برو زبگذارويم يدفتررا رو"لطفا هاتسومومو«

را »زو يآقا«كازوو اسم يتوشنوبو يچرا برا:"مثال.ينيب يلحظه گوش كن،خودت م كي!خواستم كمكت كنم يفقط م.يوريكنم،سا يازتو تعجب م!"واقعا«

آن را  يتوان يم ي؟اگربخواهيستيموافق ن. يبخوان"دست كي يآقا" ديشا اي"آبله نشان"ياو را اقا ديكنم با يفكرم.ديآ يبه او نم"؟اصاليانتخاب كرده ا

 »!گذارم يهم سرت نم ،منتيعوض كن

 ».ام زننوشتهيچ چيازنوبو ه.هاتسومومو يزنيازچه حرف م يدانم دار ينم«

بگو  ،پسياگرازنوبو ننوشته ا«.هستم،و بعد شروع به ورق زدن دفترم كرد يتيكفا يب يچه دروغگو ديخواست بگو يم ييگو.ديبلند كش يآه هاتسومومو



 

 

كتابخانه نودهشتيا  گلدن آرتور–يك گيشاخاطرات             

w W w . 9 8 i A . C o m  237

خشم را درچهره  ييشود شكوفا يم رهيزو خ يبه آقا ييشاياوقات كه گ يگاه":نجاستيآه،ا...نميبگذار بب.ستيچ يبه او اشاره كرده ا نجايكه درا ياسم مرد

احساس است  نيكنم عالقه اش به من به خاطرا يفكرم.برد يرسد كه ازآن لذت م يتوانم به او نگاه كنم،و به نظرم ياما من،هرچه دلم بخواهد م.نميب ياش م

حدس  نيبنابرا".ديآ يمن نرسد به چشم م يو ترسناك م بيازدخترها عج ياريكند ظاهرپوست و دست ازدست داده اش آن گونه كه به نظربس يكه فكرم

فكركن چه وجه مشترك !يشان كن يگرمعرفيكديبه  ديكنم با يفكرم.شكل نوبواست"قايكه دق يشناس يرا م يگريشخص د ييبگو يخواه يزنم م يم

 ».با هم دارند ياديز

اگرحماقت خودتان سبب  زاست،امايچ كيرون اسرارد يآشكارشدن ناگهان.رسد يآن به فكرم نم يبرا يبهتر فيتوص-ستدينمانده بود كه قلبم با يزيچ

 موگذاشتم كه هاتسومو يم ييدفترم را دم دست و درجا ديكه نبا كردميبه خودم م يستيكنم،با نيرا نفر يخواستم كس ياگرم...فاش شدن آن شده باشد

 .برده است نيرا ازب شياالباشد كه ك نيخشمگ يتواند ازباران تند يگذارد نم يكه پنجره اش را باز م يمغازه ا.كند شيدايپ

كردم آب  يرا نگه داشته بود كه فكر م يوانيگرليدردست د.ستادياش چسباند و ا نهياو آن را به س رم،امايكه دفترم را ازهاتسومومو بگ زرفتميم يسو به

 .او مست بود.آب نبود.دميشن يرا م يساك يشده بودم بو كشيحاال كه نزد.است

 ».دهم يالبته كه من آن را به تو م ،ويريدفترن را بگ يواهخ يكه م ،البتهيوريسا«:گفت

آن را  يبده حيكه ترج نيمگرا...برم يآن را به اتاقم م نيبنابرا.كه هنوز خواندنش را تمام نكرده ام نجاستيمشكل ا«.حرف به طرف دررفت نيبا گفتن ا اما

 ».يحرف زده اازاو  يبا چه عبارات نديشود بب يمطمئنم كه خوشحال م.به مادربدهم

را به  يزحمت صداكردن مستخدمه ا يكرد و حت يم يكثافتكار.كارمعمول هاتسومومو بود.كف سرسرا افتاده بود رشكستهيخم يا شهيگفته بودم كه ش"قبال

به .كرده بود شكسته را فراموش ي شهيبه خاطرمست بودن ش"حتما.سرش آمد كه سزاوارش بود ييرفت،بال رونياما ازاتاق من كه ب.داد يخود نم

 .نگاه كرد و نفسش را تو داد اما بعد به راهش ادامه داد شيبه پا يكه لحظه ا دميد.ديكش غيآن گذاشت و ج يرا رو شيهرحال،پا

سومو  يالهام مامه ها ازكشت ادياما بعد به .رميو به زور دفتررا ازدستش بگ زشوميفكركرده بودم بروم و با او گالو.وارد اتاقش شد وحشت كردم يوقت

 .برنده است رد،فكركنديكردم كه ارام بگ يبهتربود صبرم.آشكاربود يبه دنبال او رفتن حركت.افتادم

وقت  چيكند كه ه يپنهان م يبعد كه مجسم كردم آن را درگوشه ا يتا لحظه ا.ديرس يبه نظرم فكرخوب.رميكه انتظارندارد دفتررا ازاو بگ يگاه وقت وآن

 .نخواهم كرد شيدايپ

 »داخل شوم؟ ديده ياجازه م.شدم يكه عصبان ديسانفببخش-هاتسمومو«:و گفتم ستادميرفتم پشت درا.بسته بود قدراتا

 ».ينه،اجازه ندار«:گفت

 يبود و او حوله ا زيم يدفترم رو.گذاشته بود ييرا جا يزيهرچ ياسباب كش يترسناك بود،چون برا يختگيوضع اتاق ازنظربهم ر.هرحال دررا بازكردم به

 .قصد نداشتم بدون دفترازاتاقش بروم"توانم حواسش را پرت كنم اما مسلما يدانستم چطور م ينم.بسته بود شيپابه 

 نياما با درنظرگرفتن ا.به خرج دهم يكردم دربرابرش زرنگ ينم يسع ياگرمست نبود،حت.را داشت،اما احمق نبود يموش اب تيكه هاتسمومو شخص ديشا



 

 

كتابخانه نودهشتيا  گلدن آرتور–يك گيشاخاطرات             

w W w . 9 8 i A . C o m  238

 كههم  يدرگنجه اش بازبود،و درصندوق.كه نامرتب كف اتاق پخش بود نگاه كردم ييزهايچ ي هيعطر و بق يها شهيروشيز يبه تنبارلباس ها...تيوضع

آنها را امتحان كرده  يساك دنيآن روز زودترنشسته بود و ضمن نوش ييبودند،گو رونيب شانيازآنها ازجعبه ها يبعض.گذاشت بازبود يجواهراتش را درآن م

 .چشمم را گرفت اهيروشن درآسمان س ينها مثل ستاره اازآ يكيو سپس .بود

كه مچ او و دوست پسرش را دراتاق  يشب.كرده بود دنشيكه سالها قبل هاتسومومو مرا متهم به دزد يا نهيسنجاق س.بود اقوتي ي نهيسنجاق س همان

 .دميكش رونيجواهرات ب ي هيبق يو دست درازكردم و آن را ازالصاف به طرف قفسه رفتم .نميرا بب گرآنيبارد كيانتظارنداشتم كه  چيه.گرفتم نيمستخدم

 ».دهم يم حينقدش را ترج م،پوليصادقانه بگو.ازجواهرات مرا بدزد يكيبرو و !يچه فكربكر«:گفت هاتسومومو

 »بدهم؟ ديبابت آن چقدربا!ستيمهم ن تيكه برا چقدرخوشحالم»«گفتك

لحظه .برفرازدره بود ديوقت طلوع خورش يكيلبخند تابنده اش ازلب محو شد،مثل تار.مقبالش نگه داشتم را نهيحرف جلو رفتم و سنجاق س نيگفتن ا درحال

 .برداشتم زيم يرا دراز كردم و دفترم را ازرو گرميخود نشست،راحت دست د يربرجايكه هاتسومومومتح يا

 دايسراغ مادربروم و انچه كه پ كراستيفكركردم .رفتم و دررا بستم رونيب نداشتم اما ازاتاق يتصور چينشان خواهد داد ه يكه هاتسومومو چه واكنش نيازا

فصل را  يمونوهايكه ك زكردمرا با يتوانستم،درقفسه ا يكه م يبا حداكثرسرعت.كار را بكنم نيتوانستم دفتردر دست ا يكرده ام به او نشان بدهم،اما البته،نم

 يدرطبقه ا يغذدو لباس درروكش كا يگذاشتم و دفتررا ال يدرآن م

دوباره  يوقت.نديكه هرلحظه ممكن است هاتسومومو در را بازكند و مرا بب دميترس يم نينگرفت،اما تمام مدت ازا شتروقتيكارچند لحظه ب نيا.ذاشتم

 .كرده ام هانترم را آنجا پنتصوررا كند كه دف نيرا بازوبسته كردم تا هاتسومومو ا شميزآرايم يو به اتاق خودم رفتم و كشوها دميدرقفسه را بستم،دو

كه - نگران جلوه كنم دميكوش.ازكل ماجرا خنده اش گرفته است ييبرلب داشت كه گو يكرد،لبخند يم ميبه سرسرا رفتم،داشت ازدرگاه اتاقش تماشا يوقت

 .كند فيو سنجاق را برداشت كه تعردردستش را كنارگذاشت  ياو مجله .زگذاشتميم يرا به اتاق مادربردم و رو نهيو سنجاق س- نبود يكارسخت اديز

 ».دهد يجواهرات پول نم ليقب نيا يبرا يكس.دارندارديچندان خر اهيدربازارس ،اماييبايچه جواهرز«:گفت

ره  متهم كرد،همان كه پولش دنشيرا كه سالها قبل مرا به دزد يا نهيسنجاق س ديا يم ادتانيدهد،مادر، يهاتسومومو با دل و جان پول م مطمئنم»گفتك

 ».كردم دايجواهراتش پ يآن را دركف اتاقش كنارجعبه .همان است نيقرضم اضافه شد؟ا

است كه گم كرده  يا نهيهمان سنجاق س نيا.ديگو يراست م يوريداند،به نظرمن سا يم«:بود گفت ستادهيكه وارد اتاق شده و پشت من ا هاتسومومو

 »!نميرا بب نيباره اكردم دو يگمان نم.كردم يفكرم نطوريالاقل،ا اي!بودم

 ».يكرد يجواهراتت نگاه م ياگربا دقت به داخل جعبه .كند دايرا پ يزيتواند چ يمست است مشكل م شهيكه هم يبله،آدم:گفتم

 .و روبه هاتسومومو چشم غره رفت زگذاشتيم يرا رو نهيس مادرسنجاق

 ».بودپنهان كرده  ششيزارايدرم.كردم دايآن را دراتاق او پ«:گفت هاتسومومو

 »؟يرا گشت ششيزآرايچه م يبرا«:مادرگفت
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بالفاصله آن را  يستيدانم كه با يم.پنهان كنم شيخواستم آن را برا يگذاشته بود و م زشيم يرو يزيچ يوريم،مادر،سايرا به شما بگو نيخواستم ا يننم

چند  ديرا بخواه تشراس...نوشته،و يبد يزهايمردها چ يبعض يرباره د.پارسال آن را به من نشان داد.دارد د،دفترخاطراتيدان يم...آوردم،اما يشما م شيپ

 ».جمله هم ازشما نوشته،مادر

 يآورد نم يهم كه به زبان م يزيهاتسومومو دچاراشكال شده بود،وهرچ.مهم نبود نهايكدام ازا چيگرهيندارد،اما به هرحال د قتيحق ميبگو فكركردك

كه  دتوانست ادعا كن يم.خواست متهم كند يتوانست مرا به هرچه كه دلش م يبود،م اياوك يه نان آوراصلده سال قبل ك.كمك كند تشيتوانست به وضع

من  تيكه موقع يدرحال.اما دست كم اكنون ورق برگشته بود.گذاشت يرا به حساب من م رنويحص ديكف اتاق را خورده ام،ومادرپول خر يريحص يلويز

 .مهم بود قتيدانستن حق يمادرحت يكنم برا يفكرنم.آن بودم ياصل يشايو گ ايمن دختراوك.شد يتازه داشت شكوفا م

 ».هاتسومومو آن را ازخودش درآورده است.وجود ندارد،مادر يدفترخاطرات«:گفتم

را ازخود درآورده  كه چطور آن ييگو يمادر آن را بخواند،آن وقت به او م يكنم،وقت يم شيدايروم و پ يمن ازخودم درآورده ام؟االن م«:گفت هاتسومومو

 ».ام

گذاشته بود،بلكه الكه  شيشكسته و پا رو يا شهيهاتسومومو نه تنها آنجا ش.بود فيوكث ختهيسرسرا بهم ر.و به دنبالش مادر به اتاق من رفتند هاتسومومو

به داخل اتاقم كه .ودمن را آلوده كرده ب اتاقزيخودش،اتاق مادر،و اكنون ن راتاقيبدترازآن،حص-باال كشانده بود يسرسرا يخون را به همه جا رويخم يها

 .بست يم يكي يكيازشكست،داشت كشوها را  يحاك يا افهيزانو زده بود،با ق شميزآرايكه جلو م دمينگاه كردم،او را د

 »زند؟ يحرف م يهاتسوموموازچه دفترخاطرات«:ديپرس مادرازمن

 ».كند يم شيدايهاتسومومو پ"باشد،حتما انيدرم ياگردفترخاطرات«:گفتم

مورد  نيشتردرايب تيبوده،و او با درا يباز يتمام ماجرا ازاول تا آخرنوع ييكرد كه گو يكوتاه يزانو گذاشت و خنده  يحرف،هاتسومومو دست رو نيا با

 .به خرج داده است يزرنگ

شده  يرخونيحص اياوك نيتوانم درا يعالوه برآن،نم.يدهاو پس ب ،بهيمتهم كرد دنشيرا به دزد يوريكه سا يا نهيپول سنجاق س ديهاتسومومو،با«:مادرگفت

كه  ليدل نيتوانم به ا يم.ميا دهيبود،و تازه هنوز به ظهرنرس تيبرا يروزگران.شوند يعوض شوند،و به خرج تو هم عوض م ديهمه شان با.را تحمل كنم

 »بگذارم؟ يعدد جمع صورت حساب را خال يهنوزكارت تمام نشده،جا

 .آن عادت نداشتم دنيبرچهره اش داشت كه به د يمشغول چشم غره رفتن به من بود،و نگاه.نه اي ديرا كه مادرگفت شن يزيتسومومو چها ايدانم آ ينم

**** 

اما اگرچه كه .گفتم شب زفافم بود يبوده است،م يعطف رابطه ام با هاتسومومو چه زمان يكه نقطه  ديديپرس يهنوز جوان بودم،ازمن م ياگر،وقت

تا  ميتوانستيافتاد م ينم نمانيب يگرياگراتفاق د د،امايرس يهاتسومومو به من نم گردستيآن چنان باالبرد كه د يدرست است كه زفافم مراب هطبقه ا"كامال

م را خواند،و بود كه هاتسومومو دفترخاطرات يكه به آن توجه كرده ام،روز ي،ازوقتيعطف واقع يعلت است كه نقطه  نيبه هم.ميكن يهم زندگ يريروزگارپ
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 .كرده بود دنشيكردم كه مرا متهم به دزد دايرا پ يا نهيمن سنجاق س

توانم تظاهركنم كه  ينم.سوروكوگفتياماموتواي راليآدم يكيريشيا يخانه  يدرچا يكه شب ميرا به شما بگو يمطلب ديآن،بگذار يچگونگ حيتوض يبرا

به  ين مهمانيافتخاررا داشتم كه درچند نياما ا-شود يم اديازاو  يسلطنت ييايدر يروينام پدرن به"كه معموال يكس-بودم اماموتوي راليآدم كينزد يآشنا

ها  يمهمان.هم كوچك است تيناميد ي لهيكه فت ديبود اما به خاطرداشته باش يمرد كوچك قامت راليآدم.مختلف درحضوراو شركت داشته باشم يمناسبت ها

 نيبازنده برود ازاول هبودند،وقبول كردند فرد ك يمشروب نوش ي ،دردورآخرمسابقهيگريآن شب،او و مرد د.شد يبعدازورود ژنرال پرسروصدا ترم شهيهم

دست زدند و هورا  شيبرا تيالبته،ژنرال برنده شد،و جمع.گريزديآن بود،و نه چ دنيكه به خاطر خجالت كش ديمتوجه هست- كاندوم بخرد كيداروخانه 

 .دنديكش

را درآن  سوروكوياماموتواي راليآورد وآدم يسرباال م نوايب يكه داروخانه چ ديرا بكن د،ژنرال،فكرشيخوب شد كه شما نباخت«:گفت شيازآجودانها يكي

 »!.ديد يم شخوانيطرف پ

 .فقط پاسخ داد ازاول شك نداشته كه او برنده است رالياست،اما آدم يفكركردند حرف خنده دار همه

 »!شما،ژنرال يحت!بازند يوقتها م يمردم بعض يهمه !ديآه،دست بردار«:گفت شاهايازگ يكي

 ».بازند،اما من هرگزنباخته ام يوقتها م يدرست است كه همه بعض نيگمانم ا«:گفت او

ند كه عادت دار ديرس يم ييژنرال به نظرمن ازآن مردها.تصوررا نداشتم نيكردند،اما من ا يحرف را حمل برخودخواه نيازحاضران دراتاق ا يبرخ ديشا

 .ديرا ازاو پرس تشيرازموفق يسرانجام كس.برنده باشند شهيهم

تواند خود  يكه مشكلِ شك دارد نم يذهن.گردم كه اعتماد به نفسش را بشكنم يم،ميا يجنگم برنم يكه با او م يشكست مرد يگاه درپ چيه«:داد حيتوض او

 ».ط ان كه اعتماد به نفسشان برابرباشدبه شر-يبرابرواقع- دومرد با هم برابرند.متمركزكند يروزيپ يرا بررو

همان طور كه ممكن بود ژنرال -او م،ذهنيديدفترخاطراتم با هم جنگ يمن وهاتسومومو برا يحرف را درك كردم،اما وقت نيا يكنم آن موقع معنا يفكرنم

ازقفسه  هشد ك يخاطر،چون پارچه ا نيد گرفت،وبه ادربرابرمن جانب او را نخواه يطيشرا چيه گرتحتيدانست كه مادرد يم.به شك دچارشد-برزبان آورد

 .رود يم نيازب جيو به تدر رديگ يقرارم رحميب يدر معرض هوا ختنيشود و با آو يآورده م رونيگرم ب

او ازهاتسومومو  ديد.ستيبا من موافق ن"گفت كه اصال يو م ديپر يحرفم م انيكنم،بدون شك م يم حيتشر نيچن نيكه من مطالب را ا ديشن يها م اگرمامه

 .تا اسمان فرق داشت نيمن اززم ديبا د

است كه مطمئن است به  يراه بيمتقاعد كردن او به تعق ميازداريكه ما ن يزيچ ،وتنهايرانگرياست مصمم درخود و يباوربود كه هاتسومومو زن نيبرا او

 يتيشخص يماريب يمبتال به نوع جيبعداززفاف من،هاتسومومو به تدر يالهادرست است كه درس.دانم يحق با مامه ها بود،نم ديشا.دنبال كند ديبا بيهرترت

 نيازب شيكه زندگ يتا زمان.را رحمانهيطور كنترل برحمالت ب نيرا ازدست داده بود،و هم ينوش اربادهي،اخت"مثال.وجود داشته باشد يزيچ نياگرچن-شده بود

ضربه زدن  يبخود،بلكه برا يبه هركس يمنظور كه اتفاق نينه به ا-بود ييسامورا يبرا دنيركشيشمثل شم.كرديبه منظوراستفاده م يرحميب نينرفته بود،ازا
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 يم زاصابتين ييبه كدوحلوا يوقتها ضرباتش حت يوگاه.ازدست داده است يدشمن را درزندگ دنيد ييناياو ب نكيكه ا ديرس ياما به نظرم.به دشمن

سابق را  ييبايگرزيگر،ديزديچ كيو.كرد يزميرآميتحق يشان بود اشارت ييرايكه درحال پذ ييمردها زبهيها ن يافتاد كه درمهمان يوقتها اتفاق م يگاه.كرد

 يوقت د،امايايب بايبه چشم ز شهيممكن است كه درخت هم.دميد يگونه م نيچه بسا من او را ا اي.پوستش مثل موم شده بود و صورتش پف كرده بود.نداشت

 يازشكوه و جاللش را ازدست م يزقدريآن ن يتنه  يد،حتينيب يسوخته ازآن م يسر شاخه ها د،ويكن يشانده است توجه مرا پو شيكه سراپا يبه شته ا

 .دهد

* 

هاتسومومو  بيبه تعق ونيشبها درگ ندهيآ يها اصرارداشت درچندهفته  ل،مامهيدل نيو به هم.است خطرناك يجانور يدانند كه ببرزخم يم همه

 طرافكرد كه ازدفترخا يم داياگراو نوبو را پ ميكرد يكدام تعجب نم چيبراو داشته باشد،چون ه يخواست چشم يخاطر كه مامه ها م نيبه ا يبخش.ميبپرداز

خواست  ياما مهم ترازهمه،مامه ها م.است سي،كه ممكن بود نوبو بفهمد كه منظور رئ»هاء يآقا«طور ازاحساس پنهانم درمورد نيكند،وهم فيتعر شيمن برا

 .هاتسومومو مشكل تركند يرا برا يزندگ تحمل

تا تخته  يبپر نييآن باالوپا يكه با تمام قامت رو ديا يبه دست م يوقت تيموفق.شكستن تخته،ترك انداختن دروسط ان تازه قدم اول است يبرا«:گفت مامه

 ».شود ميدو ن

كرد تا به دنبال هاتسومومو  يو صبرم Ĥمديما م  يايغروب به اوك كيبزند،نزدتوانست به هم  يداشت كه نم يكه قرار ييمامه ها هرشب،به جزوقتها نيبنابرا

قراربه ان  نيازااو  بيازشب را به تعق يداد كه بخش يم يبيازما ترت يكياما دست كم .ميبا هم باش يدونفر شهيهم ميتوانست ينم.ميازخانه خارج شو

ما  رچشميازز نيشب چهارم خشمگ انياما درپا.نديب يم حيكرد كه آن را به چشم تفر سوموموتظاهرم،هاتيبرنامه را اجرا كرد نيكه ا يشب نياول.قراربگذارند

ناگهان  يا نده،دركوچهيآ ي هفتهسپس دراوائل .كرد دچاراشكال شده بود يم ييرايكه ازآنها پذ ييخوش اخالق بودن با مردها يبرا ست،وينگر يرا م

 .برگشت و به طرفمان آمد

خواهد من هم مثل سگ با شما  يزنم دلتان م يحدس م نيبنابرا.ديكن يشما دونفرهم بوكشان مرا دنبال م.كند ياربابش را دنبال م نم،سگيبب ديبگذار«:گفت

 »كنم؟ يچه م ديايخوشم ن يتوانم نشانتان بدهم اگرازسگ يم!رفتاركنم

. كند يكه دارد چه م فتديفكرب نيهاتسومومو را گرفته باشد كع به ا يهمان جلو ديبا دم،كهيكش غيمن ج.بعد،دست را عقب برد كه برسرمامه ها بكوبد و

خواست چه  يدركوچه همه متوجه شدند كه او م.ما را نگاه كردوسپس به راهش ادامه داد رونيخشم به ب بياززدن له شيبا چشمان برافروخته پ يلحظه ا

 :تاسف بارگفت يداد كه حالش خوب است و با لحن نانيآنها اطماوبه .مامه ها حالش خوب است ايكه ا ننديچندنفرجلو آمدند بب.بكند

 ».عقلش را ازدست داده است"ظاهرا"واقعا.گفتيهمان باشد كه دكترم  ديبا!هاتسومومو طفلك«

اش را  يالمت عقالنكه دكتراعالن كرده،هاتسمومو س ديچيپ ونيدرگ عهيشا نيا يبه زود.نبود،اما حرف مامه ها اثرخودش را گذاشت انيدكتردرم يالبته،پا

 .ازدست داده است
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**** 

كه  يگريباز يعنيم،يخوان يم onna-gataبود كه ما آن را  يزيچ رويشوژ.داشت رويباندوشوژ يگرمشهوركابوكيبا باز يكينزد يسالها رابطه  هاتسومومو

 ياغواگر يصحنه برا يرو ده،وياست كه تا به حال د ينز نيباتريگفته بود كه هاتسومومو ز يباردرمصاحبه با مجله ا كي.شود يدرنقش زن ظاهرم شهيهم

 .رفت يم دارشيدرشهربود،هاتسومومو به د رويكه هرگاه شوژ ديتجسم كن ديتوان يم نيبنابرا.كند يم ديازحركات او تقل شهيشترهميب

 يم ون،شركتيگيرودخانه  يو،درآن سوپونتوچ نيشانشيگ ي هيدرناح يخانه ا يچا يآن شب درمهمان رهنگاميد رويكه مطلع شدم كه شوژ يعصررو

 از ييرايپذ يبرا يچا ي هيخبركوچك را هنگام مراسم ته نيا.كند

 يكار. رفته بود انهيو مخف دهياما هاتسو مومو لباس پوش, بازگشتم  ايمراسم شتابزده به اوك انيبعد از پا. دميشن يدر مرخص ييايدر يروياز افسران ن يگروه

كسب  يچه خبر ميسوختم كه به مامه ها بگو يم اقياشت نينرود در ا بشيبه تعق يكرد كه كس يرا زود ترك م اياوك, كردم  ين مم يرا كرده بود كه زمان

دانستم  يم قاًيخانه را ترك كرده است دق) عبادت يبرا( يساعت قبل برا ميبدبختانه مستخدمه اش گفت ن. او رفتم يبه خانه  ميمستق نيبنابرا. كرده ام

را پرداخته بود دعا  شيكه خود بها jizoكوچك  يسه مجسمه  يرفت تا برا يم ونيگس ينقطه  نيتر يدر شرق يمامه ها به معبد كوچك. ستيآن چ يمعنا

سقط  وناريبودند كه به خواست  يسه بچه ا يسه مجسمه به نشانه  نيا, مورد نيدر ا, از دست رفته بود يبچه  كيبه افتخار روح  jizoهر ,  ديدانيم. كند

من هم بدانم او  يخواست كه حت ينم ديشا يوانگه, شوم  شخواستم كه مزاحم خلوت ياما اكنون نم, ممكن بود به دنبالش بروم  گريد طيدر شرا. كرده بود

مغموم به خانه  يا با چهره مامه ه, سر انجام  ارديب يچا ميبرا يلذا در خانه اش نشستم و به انتظار آمدنش اجازه دادم كه تاتسو م. به آنجا رفته است

 يخانم موراساك(كه قرار بود مامه ها در آن نقش ) اعصار( ي ندهيآ واليفست ي ربارهد يمدت نيبنابرا, خواستم بالفاصله درِ مطلب را باز كنم  ينم. بازگشت

با آمدن من  _برداشت  يب آورد و نگاه از فنجان چابر ل يباالخره مامه ها لبخند,  ميكند صحبت كرد يرا باز) يژن ژ يقصه ها( ي سندهينو, ) بويكيش

 .كرده ام يبعد از ظهر چه كشف تمبه او گف _را بو داده بود يچا يبرگ ها يتاتسوم

, دهد  يبه او نشان م يدر مهمان رويكه شوژ يبا توجه. كند از دست ما خالص شده است يكشد و فكر م يم يهاتسومومو نفس! است يعال: (ها گفت مامه

 .)ميكن يم عيضا يو شبش را به كل ميرس يبعد من و تو مثل اجل معلق از كوچه م. رديگ يباره جان مدو

 ينقشه مشعوف م نياز ا ستيبا يمطمئنم كه م, كه از او داشتم  ياديو تنفر ز, كه هاتسومومو در طول سالها با من داشت  يدر نظر گرفتن رفتار ظالمانه ا با

 يمان شنا م يشنگول يخانه  كينزد يآن روز در بركه , كنم  يكردم خوددار يكه تصورش را م يآزار هاتسومومو شعف خاطر يتوطئه  ياما به نوع. شدم

كه وقت  دميكش يم غيچنان ج. كند يزده بود و داشت خود را از پوستم م شمين يزنبور. را در شانه ام احساس كردم يكردم كه ناگهان سوزش دردناك

چگونه آن را  ميريبگ ميكه تصم ميهمه مان دورش جمع شد, نگهش داشت  يسنگ ياز پسرها زنبور را گرفت و رو يكياما , بكنم  ديبانداشتم فكر كنم چه 

 يجانور كوچولو نيكه از دست ا نيكردم اما با دانستن ا ينسبت به آن احساس نم يگونه محبت چيكرد و مسلماً ه يبدجور درد م ششين يجا. ميبكش

 يهمان دلسوز نكيو ا. كردم ام نهيدر س يبياحساس ضعف عج ديآ يبر نم ياش قرار داشت كار ينجات جانش از مرگ كه در چند قدم يبراكوچك مبارز 

, گشت  يباز م ايخالص شدن از دست ما به اوك يكه برا يتا وقت ميكرد يم بيتعق ونيكه او را در گ ييكردم شبها ياحساس م زيهاتسومومو ن يرا برا
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 .ميكن يشكنجه اش م ميدار ييبود كه گو نيچن احساسم

تنها , دارد  اديكه كوچه پس كوچه ز ونيخالف گ, پونتوچو . ميرودخانه رفت يپونتوچو به آن سو ي هيرفتن به ناح يبرا, ساعت نه  يآن شب حوال, هر رو  به

 يآن شب اندك يزيياپ يهوا. خوانند يم) يبستر مارماه(ردم آن را كه دارد م يشده به خاطر شكل دهياست كه در امتداد رودخانه كش يطوالن ابانيخ كي

قدم به  يا شهياز در ش يشد وقت يآب برگزار م يبر رو ييچوب پا يرو يچوب ياز ساختمان و در مهتاب رونيب رويشوژ ياما به هر حال مهمان, خنك بود 

در  يرستوران ينور چراغها ريو آب رودخانه در ز, داشت  ييبايز ييروشنا يكاغذ ينور فانوس ها ريز يمهتاب. به ما توجه نشان نداد يكس ميداخل گذاشت

و  ديبود يم دياما با, بود  يداستان فيو بم خود در حال تعر ريز يداشتند كه با صدا رويهمه گوش به شوژ. ديدرخش يرودخانه به رنگ طال م يآن سو

 اديدر دست داشتم به  روزيرا د يلكه افتاده ا يبتوانستم گال ينم. در هم رفت شيتاد و سگرمه هاكه نگاهش به ما اف يوقت ديديد يصورت هاتسومومو را م

 .بود ديشد يكبود كيصورت هاتسومومو مثل , باز يچهره ها انيچون م. اورمين

 يبا صورت يرمرديكنار پ يمهتاب ير آن سود يمن در كوشه ا. شجاعتش بود يكه به نظر من نشانه , كنار هاتسومومو زانو بزند ريحص يها رفت كه رو مامه

 اناي يكه تاچ دميآن شب فهم. خط افتاده اش را هنوز دارم يميقد يكه صفحه , بانازن ساكو است  يتاچ, كوتو  يمهربان زانو زدم كه معلوم شد نوازنده 

ما تازه . بود نيجالب و نان اريبس يچون مرد, كردم  يحبت منشستم و با او ص يشدم كه اگر تمام شب م يخوشحال م, صرف نظر از منظور آمدنم  ناستيناب

 .كردند دنيكه ناان همه ع غش غش خند ميسر حرفر باز كرده بود

 يكه م دهياز اندازه كش شيب يبا انگشتان بلند و حركات آرام و صورت,  ديب يچون تركه . بود الغر اندام يمرد. نداشت ريكردن نظ ديدر تقل رويشوژ

كنار  يشايگ يادا شتآن هنگام دا. ها آنها را گول بزند مونيم انيتوانست با جا زدن خود در م يم, سو و آن سو ببرد  نيخارق العاده به ا يطرقتوانست به 

 يمن نم او ساخت كه هيچنان خود را شب _غنچه كرده و گردش چشم يلبها _بود با حركات زنانه يپنجاه سالگ ي انهيدر م يكه زن, آورد  يدستش را ر م

 .بهتر بود يليخ نجاياما كارش در ا, بودم دهيصحنه د يررا رو رويشوژ. نميلب بگذارم و بنش يتنها دست رو رتياز ح ايدانستم بخندم 

 )كند؟ يدارد چه م: (ديمن خم شد و آهسته پرس يبه سو اناي يتاچ

 .)آورد يرا در كنارش در م يمسن تر يشايگ يادا(

 به من زد كه مطمئن شود حواسم به اوست يو سپس با پشت دستش ضربه ا.) باشد يوار يشيا يستيبا, آه : (گفت اناي يتاچ

دوست ( يدر ژاپن باال بردن انگشت كوچك به معنا ديدان يم. ندينتواند بب يبرد كه كس زيم ريو دست كوچك خود را ز) زايم نايكارگردان تئاتر م: (گفت

است و در  تركارگردان تئا يمعشوقه , بود  يوار يشيهمان كه نامش ا, مسن  يشايكه گ ديخواست به من بگو يم اناي يتاج. است)دوست دختر( اي) پسر

 .ديخند يم گرانيخود كارگردان هم آنجا بود و بلندتر از د قتيحق

 يمهتاب ديكرد يه افتادند كه احساس مكار همه چنان به غش غش خند نيبا ا. انگشت به دماغش كرد, هنوز در حال ادا در آوردن , بعد  يلحظه ا رويشوژ

سرخ  ديرا د شين نماياو ا يوقت. بود يوار يشيا ياز عادات شناخته شده  يكياما انگشت به دماغ كردن . دانستم يرا نم نيآن موقع ا. لرزد يم تانيپا ريز

مردم از . حركت او را هم در آورد نيا يادا يحت, بود  دهينوش يار حد ساك شيكه ب رويو شوژ,  ديصورت كش يرا رو شينو مويك يها نياز آست يكيشد و 
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 يداشت به مرز ب رويلحظه شوژ نيدر ا و نكيچون ا, هاتسومومو واقعاً خنده دار بوده است  يكه برا دياما به نظر رس, كردند  دنيادب تظاهر به خند يرو

كه كنار  يدان ينم,  ميبگذر! فردا باش شينما يبرا يبه فكر حفظ انرژ يكم ,سان _رويشوژ, بس است : (سرانجام كارگردان تئاتر گفت. ديرس يم يرحم

 .)ميرقص كن كي يكنم كه تقاضا يم شنهاديپ ؟ينشسته ا ونيگ يرقاصه ها نياز بزرگتر يكي

 گفت يكارگردان داشت از مامه ها م,  البته

داد خودش مركز توجه  يم حياو ترج, ونه كه در طول سالها درك كرده بودمآن گ.) رقص ندارم يفعالً اصالً هوس تماشا, نه , من  يخدا: (گفت رويشوز

 .)گذرد يبه من دارد خوش م,  يوانگه. (باشد

 گريد يشايچند گ. نبود  ياز شوخ يبار در لحنش اثر نيا» .مشهور را از دست داد  يرقص مامه ها يفرصت تماشا ديسان، نبا_رويشوژ«: گفت  كارگردان

كه  دميرا د هاتسومومو. كار را مثل بچه ها با اخم انجام داد  نيرقص كند ، كه ا ياجرا يشد كه از او تقاضا قيتشو رويند ، و سرانجام شوژهم به صدا در آمد

گفتند  يم ييبه هم انداختند كه گو ينگاه.  ختير يباز ساك يو يو او هم برا ختير يباز ساك رويشوژ يبرا. ناخرسند به خود گرفته است  يا افهياز حاال ق

 .شان خراب شده است  يمهمان

سپس مامه ها به عقب صحنه رفت و . نواختن كرد  يآن را كوك و آماده  ييشايو گ اورديب نيب يرا فرستادند كه شام يگذشت تا مستخدمه ا يا قهيدق چند

 يخواند ، لذا نم يماز هاتسومومو  باترياو را ز يما كمتر كساست ، ا ييكردند كه مامه ها زن دلربا يم قيتصد شيكما ب شهيمردم هم. چند رقص كوتاه كرد 

 رويمامه ها در رقص ، چون شوژ رينظ يهم به خاطر هنر ب ديشا ايبود ،  يساك دنيبه خاطر نوش ديشا. را گرفت  رويدر او نظر شوژ يزيچه چ ميتوانم بگو

كامال ً به طرف او جلب شده و خواهش  رويكه شوژ ديبه او ملحق شود ،به نظر رس زيمامه ها برگشت كه پشت م يهر چه كه بود ، وقت. خودش هم رقاص بود 

او هم كارآموز خوب  يي، و چنان پشت به هاتسومومو كرد گو ختير يفنجان ساك كي شيبرا رويمامه ها نشست ، شوژ يوقت.  نديكرد در كنار او بنش

 .است  يگريد

 شيكند ، صدا ييدلربا رويمثل شوژ يكس يحساب شده برا نيچن نيبودم ا دهيو اما مامه ها ، تا كنون ندشد،  زي، دهان هاتسومومو سخت و چشمانش ر خب

 شيدر واقع گلو. كشد  ياش خجالت م ي، انگار از سرخ ديكش يآورد ، گاه دست به گلو م يم نييبرد و پا ياو به صورتش م ي نهينرم و بلند شد ، نگاه از س

 روياز شوژ شاهاياز گ يكيسپس .  ديشد يمتوجه نم ديكرد يداد كه اگر به دقت نگاه نم يحركت را چنان مجاب كننده انجام م نيسرخ نشده بود ، اما او ا

 .سان خبر دارد _روياز باژ ايآ ديپرس

 »!سان مرا ترك كرده است _رويباژ« : كه ممكن بود گفت  يحالت نيتر يبا احساسات رويشوژ

 لي، باس يسيانگل گريسان همان باز_رويباژ« : كوتو لطف كرد و آهسته گفت  ريپ يبانا ، نوازنده  يزند ، اما تاچ يحرف م ياز چه كس رويدانستم شوژ ينم

 ».رات بون است 

رات  ليباس. آورد  يصحنه م يرا بر رو ياز كابوك ييكند و در آن جا اجرا يبه لندن م يچند سال قبل سفر رويشوژ. بودم دهيآن موقع نام او را هرگز نشن تا

 اديو مامه ها ز اتسومومومثل ه يبه زنان رويكه شوژ ديشا. كنند  يبا هم رفاقت برقرار م يكند كه توسط مترجم به نوع يم نيچنان آن را تحس گريبون باز
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خود سر زبان ها انداخت  يرا درباره  يشوخ ني، ا سيبود ، و از هنگام سفر به انگل يخود باق يهمجنس گرا بودن او به جا تيداد ، اما واقع يتوجه نشان م

 يماجرا كيشاهد مرگ « : آرام گفت  ييصدا اب شاهاياز گ يكي. سان به مردان توجه نداشت _روياو شكستن قلب را نوشته اند ، چون باژ ريكه در تقد

 ».كند  يم نيبودن آدم را غمگ ياحساسات

 يجاست ، نشانتان م نيسان در ا_رويمن و باژ نيتفاوت ب« : گفت  رويشوژ. ادامه داد  رويشوژبه جز هاتسومومو ، كه به چشم غره رفتن به  دنديخند همه

 .كوچك داشت  ييبرد كه فضا ياز مهتاب ياز جا بلند شد و از مامه ها خواست كه نزدش برود، او را به گوشه ا» دهم 

 يول« . اتاق به آن سو رفت  يسو نيبزن بسته اش را تكان داد ، و رقص كنان از او سر به جلو و عقب برد و با حركات نرم باد» .است  نيكار من ا« :  گفت

عاشقانه او را  رويكه شوژ يوقت ديد يمامه ها م يرا بر چهره  رتينگاه ح ديجا مامه ها را در آغوش گرفت ، و با نيدر ا» .كند  يكار را م نيسان ا_رويباژ

 .البته همه به جز هاتسومومو. و دست زدند  دنديدحضار خن. خم كرد و صورتش را غرق بوسه كرد 

 اديباشد ، اما قبل از آن كه بتوانم پاسخ او را بدهم ، هاتسومومو فر دهيرا شن شيصدا يكردم كس يفكر نم» كند ؟  ياو چه م« :  ديبانا آهسته از من پرس يتاچ

 »!خودش را مسخره كرده است « :  ديكش

 »!شود ، درست است  يات م يسان حسود_آه ، هاتسومومو« : گفت  رويشوژ

همان  ديبا!  ديسان خجالت نكش_رويشوژ.  ديبرو.  ديكن يم يكه چطور با هم آشت ديبه ما نشان بده ديحاال با! شود  ياش م يالبته كه حسود« : ها گفت  مامه

 »انصاف و همان طور نديگو يم نيبه ا!  دياو را هم ببوس ديديطور كه مرا بوس

حاضران ، او را در آغوش گرفت و خم كرد  قيسپس با تشو. توانست هاتسومومو را از جا بلند كند  ياحت موفق به انجام دادن آن نشد ، اما به زودر رويشوژ

لكه آن قدر كه ، ب فتديهاتسومومو گازش گرفته بود ، نه آن قدر محكم كه خون ب. و لبش را با دست گرفت  ستاديو ا ديكش يادينگذشته ، فر ياما لحظه ا. 

فكر . به صورت مرد زد  يا دهيبود ، سپس دست عقب برد و كش ستادهيفشرده از خشم درجا ا يهم گذاشته و دندان ها يبا چشم رو نكيا. تكان بخورد 

 . ديصورت كنار سرش كوب ينكرد ، چون به جا يري، درست هدف گ اديز يساك دنيكنم به خاطر نوس يم

 يصدا يبه او پاسخ ندادم ، اما وقت. زنگ زده است  يكس ييكه گو ديرس يساكت كلماتش چنان رسا به گوش م يدر فضا» چه شد ؟«  : ديبانا از من پرس يتاچ

در فضا به نظر  كهآرام  اريبس ييمامه ها با صدا.  دي، مطمئنم كه خودش مطلب را فهم ديهاتسومومو را شن نينفس نفس زدن سنگ يو صدا رويشوژ يناله 

 ». ديريآرام بگ...  ديكنم ، به من لطف كن يسان خواهش م_هاتسومومو« : به حرف در آمد ، گفت  ديرس يم يعيطب ريغ

انداخت و تا آن جا كه از عهده اش بر  رويشوژ يبه هر حال خود را رو. شده بود  دهياز هم پاش گريذهن هاتسومومو د ايدانم اثر كلمات مامه ها بود ،  ينم

 ياست ، بلكه به نظر م هنبود كه به نظر برسد مغزش تكان خورد نيتنها ا. شده بود  وانهيشود گفت كه د يم يكنم به گونه ا يفكر م.  آمد او را كتك زد

ها ، مامه  يشلوغ نيدر ا.  رديتا جلوش را بگ ديبلند شد و به طرفش دو زيكارگردان تئاتر از پشت م. كه ظاهرا ً از هر نظر دچار تشتت شده است  ديرس

فكر كردم بحران به . را از پشت گرفته بود  موموهنگام كارگردان تئاتر هاتسو نيدر ا. خانه بازگشت  يچا ي رهيبعد با مد يو لحظه ا ديخز رونيآهسته به ب

 . ديچيپ ونيگ يرودخانه  يآن سو يتا ساختمان ها نشي، كه طن ديكش اديسر هاتسومومو فر ييبا چنان صدا روي، اما شوژ دهيرس انيپا
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 »! يزن يمرا كتك م! شاخ و دم  يغول ب« : گفت  اديفر با

را آرام كرد ، و در همان حال به كارگردان اشاره كرد هاتسومومو را  رويآرام بخش شوژ يبا لحن.  ميكرد يچه م رهيدانم بدون رفتار به موقع خانم مد ينم

 .انداخته بود  رونيو از آن جا ب دهبر نييپا يخانه نبرده بود ، بلكه او را به طبقه  يا به داخل چاطور كه بعد مطلع شدم ، مرد نه تنها هاتسومومو ر نيا. ببرد 

 دهيو ژول ختهيبه هم ر زين شيمو. گرفته است  يرو رونيب ييداد كه گو يم ييآمد ، بو يآن روز وقت يفردا. باز نگشت  ايآن شب اصال ً به اوك هاتسومومو

به تن داشت كه مادر به  يا دهرا ترك كرد ، لباس سا ايسه چهار روز بعد ، هاتسومومو اوك. آن جا بود  يطوالن يمادر احضار شد و مدتبالفاصله به اتاق . بود 

 نيو بدون ابود ،  ختهيبه تن داشت كه اسباب ها و جواهراتش را در آن ر يا سهيك. بودم  دهيبر شانه ، كه تاكنون ند ختهيو ر دهيژول ياو داده بود ، و با مو

داشت كه مادر  نيقيو در واقع، مامه ها . داوطلبانه آنجا را ترك نكرد، مادر عذرش را خواست. از ما بر زبان آورد، رفت كيچيبه ه يخداحافظ يبرا يكالم كه

نانخور كمتر  كيكه  وددر خوشحال بمطمئنم كه ما نينباشد، از ا ايحرف درست باشد  نيچه ا. خود را از دست هاتسومومو خالص كند ديكوش يسالها بود م

 .آن زمان نبود يبه دشوار چگاهيه زيغذا ن ي هيدرآمد سابق را نداشت، و ته گريدارد، چون هاتسومومو د

آب بود  ياما او مثل كتر. او را قبول كنند اهاياز اوك يكرده بود بعض رويرغم آنچه كه به شوؤ يهاتسومومو به شرارت شهرت نداشت،ممكن بود كه عل اگر

 .نددانست ياو م يدرباره  يهمه به خوب ونيمطلب را در گ نيا. روز خوب هم دست استفاده كننده اش را بسوزاند كيدر  يتوانست حت يكه م

 چو مي – اوااگيم ي هيدر ناح ياش را از راه خودفروش يكه زندگ دميچند سال بعد از جنگ، شن. كه عاقبت هاتسومومو چه شد ميتوانم بگو ينم نيقيطور  به

افتاده  يخودفروش هسوگند خورد كه اگر هاتسومومو ب يدر همان مهمان يگريمرد د دم،يرا شن نيكه ا يچونشب. آنجا بوده باشد ياديمدت ز يستيگذرد، نبا

احتماالً، در گذر . نكرد دايز او پا يكجا اثر چيهاتسومومو رفت، اما در ه يمرد به جستجو. سپارد يدر كسب خود به او م يكند و كار يم دايباشد، او را پ

 .كرد ين راه را طينبود كه ا ييشايگ نيمسلماً او اول. مشروب در نابود كردن خود موفق شده بود دنيسالها، با افراط در نوش

م تا مدتها بعد از رفتن او به كن يفكر نم. ميعادت كرده بود مانيايبه بودن هاتسومومو در اوك زيكند، ما ن يلنگ عادت م يهانگونه كه آدم به پا درست

نرم نرم بهبود  ميشد يكه متوجه شان نم ييها يماريكه آثار و عالئم ب يبوده است، تا وقت مانيبرا يكه حضور او به هر شكل چه آزار ميكرد يدرك م يخوب

روز به آنها ناسزا خواهد  يانستند كهاو آنجاست، و در طد يم نيبود،مستخدم دهيكه هاتسومومو كار به كارمان نداشت و در اتاقش خواب ييوقتها يحت. افتندي

بشكند و  خشيهر لحظه ممكن است  هك ديكن يزده احساس م خي يبركه ا يبردند كه مثل راه رفتن رو يبه سر م يشيرا همواره در تشو يزندگ.گفت

 .كرد يم ياحساس گم شدگ بيغر ينحو به خواهر بزرگ ترش عادت كرده بود و بدون او به يكنم او به بستگ يفكر م ،ييكدوحلوا

را كه به خاطر هاتسومومو در وجودم  يزمان برد كه توانستم تمام عادات خاص يمن هم ودت يبرا يرا داشتم، اما حت اياوك ياصل ي هيمن مقام سرما نكيا

نامهربان  ياو كالم ايآ كهاحساس را داشتم  نيا ست،ينگر يم منببهيعج يبا نگاه يتا مدتها بعد از رفتن او هر بار كه مرد يحت. ببرم نيدوانده بود از ب شهير

ترس كه ممكن است هاتسومومو در پاگرد باال در  نيرفتم، از ا يباال م يبه طبقه اياوك يهر بار كه از پله ها.است دهيمن شن ياز زبان هاتسومومو درباره 

نگاه را  يتوجه ناگهان نيو با ا دميآخر رس يبه پله  چندبار ميتوانم به شما بگو ينم. داشتم يمنگه  نييباشد، نگاهم را پا يانتظار و مشتاق ناسزا دادن به كس

به نظر  زيبودن سرسرا ن يهمان خال نيدانستم كه او رفته است، با وجود ا يم. وجود ندارد و هرگز هم وجود نخواهد داشت ييهاتسومومو گريباال بردم كه د
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 يزنم، جرقه ا يرا باال م شميآرا زيم ي نهياوقات كه روكش زربفت آ يهستم، گاه هسالخورد ياكنون، كه زن يحت. ا دارداز حضور او ر يزيكه چ ديرس يم

 .نميبب نهياو را، پوزخند زنان، در آ ديجهد كه شا يكوچك در ذهنم م

 بيست و هشتم فصل

يكي، اشاره مي كنيم، سال هايي كه بسياري از مردم مثل بچه هايي زندگي مي درهي تار _kuraitaniدر ژاپن به سال هاي بحران اقتصادي در جنگ دوم با  ما

كه اكثر  اليمثل بسياري چيزهاي ديگر، ما كه در گيون زندگي مي كرديم به اندازه ديگران سختي نكشيديم،در ح.كردند كه سرشان زير آب رفته است

مطمئنم نيازي . مثالً ما در گيون براي گرم شدن از ذره اي نور آفتاب بهره مي برديم. شد زندگيشان در دره ي تاريكي سپر مي 1930ژاپنها در تمام دهه ي 

ها را داشتند، و ديگران را نيز در  اقبالنيست كه چرايش را به شما بگويم، زنهايي كه معشوقه ي وزراي كابينه يا فرماندهان نيروي دريايي بودند باالترين 

. ي شود گيون را به بركه اي مثال زد كه باالي كوه قرار داشت، بركه اي كه آب پرآب ترين چشمه ها به آن مي ريختم.اين اقبال خودش سهيم مي كردند

 .در بعضي نقاط بيشتر از بقيه ي جاها، اما به هرحال بركه هميشه پر بود

در طول چند سال گذشته كه اوضاع روز به روز بد . ير بودخاطر وجود ژنرال توتوري،اوكسياي ما يكي از نقاطي بود كه آب چشمه هاي پر آب به آن سراز به

، پارچه، و حتي  ايو بدتر مي شد، با وجود اين كه از شروع جيره بندي كاال مدت هاي طوالني مي گذشت، اما ما هنوز هم به دريافت مرتب مواد غذايي، چ

 .كاالهاي تجملي مثل لوازم آرايش و شكالت ادامه مي داديم

مادر بيشتر اين اجناس را به . ر را به رويمان ببنديم و اين چيز ها را براي خودمان نگه داريم، اما گيون با خيلي از جاهاي ديگر فرق داردتوانستيم د مي

يي بوديم كه عنكبوت ها چونديگران مي داد و مواظب بود كه درست تقسيم شود، البته، نه به اين خاطر كه زن دست و دلبازي بود،بلكه به اين دليل كه همه 

مثالً، . گاهي مردم مي آمدند و تقاضاي كمك مي كردند، و اگر از دستمان بر مي آمد خوشحال مي شديم ك كمكشان كنيم. روي يك تار زندگي مي كرديم

مديره ي آن اوكيا دختر . تآن كوپن داش رمأموران ارتش مستخدمه اي را با جعبه اي گرفته بودند كه ده برابر جيره ي معمول يك اوكيا د 1941در پاييز 

ايي كه وضعش را نزد ما فرستاد كه نگهش داريم و ترتيب فرستادنش به دهات را بدهيم ـــــ چون تمام اوكياها در گيون احتكار كوپن مي كردند، هر اوكي

ل تو توري به مأموران ارتش داده بود مزاحم ما چون ژنرا ادندمستخدمه را عوض هركجاي ديگر نزد ما فرست. بهتر بود طبعاً كوپن بيشتري در اختيار داشت

 .بنابراين مي بينيد، حتي در گيون كه بركه اي باالي كوه بود، ما ماهي هايي بوديم كه در گرمترين قسمتش شنا مي كرديم.نشوند

****** 

. د را در آن روي پا نگه مي داشتيم ناگهان خاموش شدادامه گستردگي تاريكي در ژاپن، سرانجام زماني رسيد كه حتي روشنايي هاي تعيين شده اي كه خو يا

اولين وعده ي غذايم  اقلداشتم صبحانه مي خوردم ـــ يا ال 1942اتفاق در يك لحظه افتاد، اوائل يك بعد از ظهر، دو سه هفته مانده به سال نو، در دسامبر 

فكر كردم حتماً كسي است كه . ـــ كه صداي بلند مردي را از پشت در شنيدمبود، چون مشغول كمك به نظافت اوكيا براي آماده شدن در سال نو بودم ـ

 .چيزي از مغازه اي آورده، به خوردن غذا ادامه دادم، اما لحظه اي بعد مستخدمه اي آمد و گفت يك مأمور ارتش با مادر كار دارد

 ».مأمور ارتش؟بگو مادر بيرون رفته«:گفتم
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 ».او با شما صحبت كندمي خواهد به جاي .گفتم خانم.بله«

شايد خيلي از آدمها اگر به جاي من بودند و مي ديدند كه هفت تير . به سرسراي ورودي رفتم، مأمور ارتشي را ديدم كه داشت پوتينش را در مي آورد وقتي

با ديگران  فاوتا آن لحظه شرايط را متاما همان طور كه گفتم، اوكياي ما ت. او هنوز در جلد چرمي اش قرار دارد نفسي به آسودگي خاطر مي كشيدند

معموالً چون حضور مأموران ارتشي براي مردم ترساننده است اين افراد بيش از سايرين حالت پوزش خواهي به خود مي گيرند اما اين كه او . گذرانده بود

 .نه مي شودخُب،مي رساند كه چه دعوتش بكنيم يا نكنيم دارد وارد خا.... در حال در آوردن پوتين بود 

سرانجام جورابش را باال و كالهش را پايين كشيد و . او تعظيم و تعارف كردم،اما تنها به انداختن نگاهي به سوي مناكتفا كرد، گويي پاسخم را بعد مي دهد به

مي دانيد، در . نياورد انزاحمت بر زبفقط همين، حتي يك كلمه هم براي عرض پوزش از م. وارد سرسرا شد و گفت مي خواهد جاليز سبزيكاري مان را ببيند

البته به جز افرادي  اين دوران تقريباً همه ي مردم در كيوتو، و احتماالً در بقيه ي كشور، باغچه هاي خود را مبدل به جاليز هاي سبزيكاري كرده بودند ــــ

نداشته باشيم،و بتوانيم به لذت بردن از تماشاي خزه و  چهشخم زدن باغژنرال توتوري به قدر كفايت مواد غذايي برايمان تهيه مي كرد كه نيازي به .مثل ما

چون زمستان بودريال اميدوار بودم مأمور ارتش فقط به آن قسمت از زمين يخ بسته نگاه . كاكتوسها و درخت سپيدار كوچك گوشه ي باغچه ادامه بدهيم

بنابراين وقتي او را به باغچه . گياهان زينتي كدو و سيب زميني كاشته ايم يانر باشد كه مو بر اين تصو. كند كه عمر سبزيكاري در آن به پايان رسيده بود

 .راهنمايي كردم،چيزي نگفتم، فقط اورا تماشا كردم كه زانو زد و با انگشت خاك را امتحان كرد

 .گمانم مي خواست بداند آيا زمين براي كشت بيل خورده است يا خير به

» برف روي زمين شما را به ياد كف روي اقيانوس نمي اندازد؟«چنان درمانده بودم كه اولين حرفي كه به ذهنم رسيد بر زبان آوردم گفتن چيزي به او  براي

 .پاسخم را نداد، از جا تكان نخورد و فقط پرسيد تا به حال چه سبزيهايي كاشته ايم

 »....و االن هم كه زمين سفت است و سرما . نكرديم سبزي بكاريم خيلي ببخشيد، سركار،اما واقعيت اينست كه ما هيچ وقت فرصت« :گفتم

از جيب ورقه ي كاغذي بيرون آورد و فهرستي طوالني از تخلف هايي كه » !گزارش شوراي محل از شما درست بوده است«: را برداشت و گفت كالهش

ي غير  فادهرچه، قصور در بخشيدن اجناس فلزي و پالستيكي مورد نياز جنگ، استهمه را به خاطر نمي آوردم ــــ احتكار پا. اوكياي ما مرتكب شده بود خواند

درست است كه ما اين خالفها را مرتكب شده بوديم،مثل بقيه ي اوكياها در گيون كه همه . قانوني از كوپنهاي جيره بندي مواد غذايي، و چيزهايي از اين قبيل

و به جز عده ي معدودي، تا كنون  شتيم،اصلي ما اين بود كه سعادت داشتن اقبالي باالتر از سايرين را دابه همين كار مشغول بودند، اما به گمانم، جرم 

 .طوالني تر و بهتر از ديگران زندگي كرده بوديم

كنون ديده بودم با او از ديدن مأمور ارتش در خانه اصالً تعجب نكرد، در واقع، بيشتر از هركس ديگر كه تا . يار كرد و مادر همان موقع بازگشت بخت

در بسته بود، اما صدايشان را مي شنيدم كه مدتي طوالني با هم صحبت .او را به اتاق پذيرايي برد و با چاي نا مرغوبمان از او پذيرايي كرد. مؤدبانه رفتار كرد

ري امروز صبح بازداشت شده است، بهتر است عجله كني ژنرال توتو«: يك بار وقتي مادر بيرون آمد كه چيزي بردارد، مرا به گوشه اي كشيد و گفت. كردند

 و
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 ».وگرنه تا فردا رفته اند ،يپنهان كن ييات را جا يمتيق اءياش

*** 

آفتاب  يكنار بركه دراز بكشم و با گرما يصخره ها يبه شنا بروم، و بعد رو يسرد بهار يكردم عادت داشتم صبح ها يم يزندگ دويورويكه در  يهنگام

كه در  يا هلحظ. ديچسب يبه تنم م يفلز يسرد مثل مالفه ا يافتاد، هوا ياتفاق م نيشد، كه اغلب ا يناگهان پشت ابر پنهان م ديخورش يتخشك شوم وق

و . شهيهم يپشت ابر پنهان شده است، احتماال برا ديخورش ييچنان بود كه گو. همان احساس را داشتم دم،يژنرال را شن ياريخبر بدب ،يورود يسرسرا

لخت شد كه  ييزهايچ ازما  يايمامور ارتش، اوك داريهفته بعد از د كيدر . برجا بمانم ريچون زمهر ييو برهنه در هوا سياكنون مجبور بودم در كه خ

 يم نيما تام شهيممامه ها را ه يخانه  يمصرف چا. آخر يتن پوش، و ال ،ييغذا يها رهيمثل ذخ ييزهايمدتها قبل از دست داده بودند، چ گريد يخانواده ها

ما  يازهايما بهتر بود، و حاال او بود كه به رفع ن ازانبار او  رهيوضع ذخ نكياما ا. كرد يدلخواه استفاده م اءياش ديخر يكنم از فروش آن برا يفكر م. ميكرد

 يم»يبازار خاكستر«كه ما  يآنها را در بازار ما را مصادره كردند تا يها و لوح ها كياز سرام ياريمحله بس يشورا يدر اواخر ماه اعضا. خاست يبرم

 ييمخصوص كاالها شتربي –بود  ليقب نيفلز، و از ا ،يينفت، سوخت، موادغذا ليباز ق ياجناس يبرا اهيبازار س. فرق داشت، بفروشند اهيو با بازار س ميخواند

به  يبود كه برا يخانه دار يمال خانمها شتريبازار ب نيا. كمتر بود ،ياكسترگناه بازار خ. بود يرقانونيو فروششان غ ديخر ايشده و  يبند رهيج ايبود كه 

به خاطر مجازاتمان فروخته شد، و لذا  گر،يد لياجناس به اندازه دال نيگرچه، در مورد ما، ا. گذاشتند يمخود را به فروش  يمتيق اءيدست آوردن پول، اش

آمد  يم يزيبردن چ يپ يما بود، هر بار كه برا ياياوك يگيدر همسا يياياوك ي رهيمحله كه مد يشورا سيرئ. بودند كه از پول آن منفعت بردند گرانيد نيا

 .توانست از آن تخلف كند ينم ياما دستور، دستور ماموران ارتش بود، و كس كرد يابراز تاسف م قايعم

از  شيامواج ب يكه بزرگ ميبرده بود يهمه پ گريد دييبگو ديتوانست يم 1943بود، در اواسط  ايبه در زيانگ جانيه يسفر هيجنگ شب هياول يسالها اگر

. شد يتر م ختس ندهيفزا يروزمرّه به نحو ينبود كه گذران زندگ نيتنها ا. شدند ياريشد، و بس ميهمه مان غرق خواه ميكرد يفكر م. ماست قيقا تيظرف

احساس  ياريرا نداشت، بس حيدل و دماغ تفر يكس گريد. ميجنگ شده بود امدينگران پكنم كم كم همه  يجرات اقرار به آن را داشت، اما من فكر م يكس

 شايگ يكه شب بود يمطلب دميدوران شن نيكه در ا يشوخ هيشب يزيچ نيتر كينزد. است يخلف وطن پرست يساعت خوشگذراندن عمل كي يكردند حت يم

 نيكه ا مياواخر متوجه شده بود نيكند، ا ليژاپن را تعط نينش شايگ يدارد تمام نواح اليخ يظامكه دولت ن دميشن يرا م عهيشا نيرا بها گفت ماهها بود كه ا

 .به صدا در آمد هاياكه ناگهان ر د،يكه سرانجاممان به كجا خواهد كش ميمانده بود ريهمه متح. اتفاق واقعا در حال افتادن است

 »!گذشته ديمگر شا ست،ين ندهيغم افزاتر از آ زيچ چيه ميكن وقتمان را تلف زهايچ نيا يبا فكر رو ميتوان ينم«: گفت

واقعا بسته  نينش شايگ ينواح يكه به زود ميدانست يم. شد ريكه اشك از چشم همه سراز ميدياما ما آن شب آنقدر خند د،يايبه نظر شما خنده دار ن ديشا

در  يو چون زندگ نداز چ ياطالعات نكهيا يبرا. مياوريكردن به كارخانه ها رو ب كار يبرا ميكه مجبور م،يشدند مطمئن بود يبسته م يو وقت. خواهند شد

 .ميهاتومومو بگو نياز كور ديكارخانه ها به شما بدهم، بگذار

 يدگياو رس يايكه به حمام اوك يمستخدمه ا. اتفاق افتاد نيكور يبرا دنديترس ياز همه از آن م شيكه ب ونيگ يشاهايكه گ يزمستان گذشته، فاجعه ا در
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. شيمونوهايمجموعه ك اب. رفت نيسوخت و از ب ايخارج شده بود كلّ اوك ارشيكرد خواسته بود با سوزاندن روزنامه آب را گرم كند، اما زبانه آتش از اخت يم

 ازيمورد ن مايپرتاب بمب از هواپ ياگذاشتند كه بر يرا كار م يملزومات يكارخانه عدس نيدر ا رد،يدر جنوب شهر كار بگ يمجبور شد در كارخانه ا نيكور

و  شترينه تنها روز به روز ب. ميكرده بود شتهمه وح ميديد يكه در او م يرييو از تغ. آمده بود ونيبه گ داريد يبار برا نيدر چند ماه گذشته چند. بود

شده بود كه مثل  ياما مبتال به سرفه ا م،يبه آن شده بود دنيو در هر حال آماده رس. ميرا تجربه كرده بود يهمه ما بدبخت د،يرس يبدبخت به نظر م شتريب

 –خورده است  سيدر رنگ خ ييشد كه گو يم دهيپوستش د يرو ييوجود او شده بود، و لكه ها يآواز خواندن كه در وجود پرنده است، عضو جدا نشدن

كه  چارهيب نيكور. نشست يدوده م يورقه ا زيسوخت رو همه چ يم ينوع زغال بود و وقت نيشد از پست تر يكارخانه مصرف م نيكه در ا چون زغالي

كردن شكم  ريس يوعده در روز، برا كيآن هم  ،ينيزم بيپوست س يشل با چاشن يكته ا ايچند رشته شناور و  ايآبگوشت  ياز كاسه ا شيب ييغذا هيسهم

 .كرد يكار م فتيدو ش يروز ديكرد، با ينم افتيدر

خدا را  ميديد يرا باز م ونيو هنوز گ ميكرد يهر روز صبح كه چشم از خواب باز م. مياز كار كردن در كارخانه ها داشت يهمه چه وحشتكه  دينيب يم نيبنابرا

 .ميكرد يشكر م

 رونير بس هيبودم، صاحب مغازه همسا ستادهيا يبرف، در صف مغازه برنج فروش زشير ريدر دست، ز يبند رهيسال بعد، كوپن ج هيدر ژانو يروز سپس

 »!تمام شد«: ديكش اديسرد فر يآورد و در هوا

ام  يلباس دهات يشال كلفت رو كيحس شده بودم كه به آنجه او گفت توجه نشان دهم، چون فقط  ياز آن ب شيسرما ب يادياز ز: ميبه هم نگاه كرد همه

و  »د؟يگو يم چه«: ديتكاند و پرس شيابرو يبود برف را از رو ستادهيا كه در جلو من ييشايسرانجام گ. ديپوش ينم مونويروزها ك يكس گريانداخته بودم، د

 »جنگ كه تمام نشده، شده؟«: ديسپس از مرد پرس

 ».ديكن يتا فردا صبح خودتان را به اداره سجل و احوال معرف ديهمه با. شده ليخانه ها تعط شايدولت اعالن كرد كه گ«: گفت مرد

نشسته  يديبه نوم. ميدينشن يزيچ گريبرف د زشير يهم افتاد و جز صدا يسپس در رو. آمد يكه از مغازه او م ميسپرد ييويراد يگوش به صدا يلحظات

آن اندازه  ميشناس يكه م يياز مردها كيكدام  م؛يكن يفكر م زيچ كيبه  ميكه همه دار دمينگذشته فهم يدور و برم نگاه كردم و لحظه ا يشاهايبر چهره گ

 ا از كار در كارخانه ها نجات دهند؟قدرت دارند كه ما ر

. رساندم يخودم را به او م گرياز هر كس د شيپ ديبا. او نبودم يآشنا يشايمن بودف اما مسلما من تنها گ يتا سال گذشته دانا يكه ژنرال توتور يوجود با

شهر به راه افتادم،  يغرب لبه طرف شما عيسر يذاشتم و با قدم هاام گ يشلوار دهات بيرا در ج يبند رهيكوپن ج هيهوا نبود، اما بالفاص طيلباسم مناسب شرا

 .ميديد يرا در آن م گريكديدوبار  يكه در طول سالها هفته ا يكند، همان مهمان خانه ا يم يزندگ ايبود كه ژنرال در مهمانخانه سورو عيشا

 يمهمانخانه ابراز ادب كردم، نگاه رهيبه مد يرا گرفته بود، اما وقت ميسراپاو برف  دميلرز ياز سرما م دم،يحدود به آنجا رس نيدر ا يزيچ ايبعد  يساعت

 .آورد يبه من انداخت و به عنوان پوزش خم شد و گفت مرا به جا نم يطوالن

 ».آمده ام با ژنرال صحبت كنم! يوريسا... هستم، دوست من«
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 ».نميبب يدهات يكل زنهاكه شما را ش ديرس يوقت به فكرم نم چيه! من خداي... سان – يوريسا«

 شيمونوهاياز ك يكيو  مياما تا به طبقه باال نرفت. مرا به داخل برد بالفاصله

 .شناخت يم ديد يمرا م يطور ژنرال وقت نيا. صورتم را آراست  يپنهان كرده اش مختصر شيبا لوازم آرا يحت. نديبه تنم نكرد و اجازه نداد ژنرال مرابب را

 نهيربدشامبرش باز بود و س قهي. داد يشد گوش م يپخش م ويكه از راد يا شنامهينشسته بود و به نما زيشدم ، پشت م يژنرال ثوتور كه وارد اتاق يهنگام

. گذاشته است  اثراو  ياز من رو شيبار مشكالت در سال گذشته ب دنيكه كش نميتوانستم بب يم. بود انيكم پشتش نما يخاكستر يبا مو دهيپوش ياستخوان

 يم يبرخ. رهيو غ رهي، سوءاستفاده از قدرت و غ ياقتيل يقصور در خدمت ، ب - جرم وحشتناك بود نهمهي، متهم شدن به ارتكاب ا ميبگذر گريد زيهر چ از

 انوسير جنوب اقد يسلطنت ييايرودريناورا مسبب شكست  يروزنامه حت كيدر  يمقاله ا. بوده  ارشيكرده بخت  داياندازه كه از زندان نجات پ نيگفتند هم

 نيرياز سا شياز مردها در برابر مشكالت ب ي، تحمل برخ نيبا وجود ا. كرده است  يتداركات كوتاه يگفت او در نظارت بر آمادگ يم. دانست  يآرام م

بار سال گذشته  ينيكه سنگ نميبب توانستم يژنرال م برنگاه  كياست ، و با  نيرياز سا شياز مردها در برابر مشكالت ب ي، تحمل برخ نيبا وجود ا. است 

كه  نكيداد، اما ا يم يترش يبو شهيهم نيسابق برا. شكل داده است  رييتغ يصورتش اندك يزده ، و حت رونيب شيبر او آورده كه استخوان ها  يچنان فشار

 .داد يم يگريد يترش يكردم ، بو يكوتاه ميشدم و تعظ كشينزد

 »!نميب يشما را م گريبار د كيكه  يرسد ، ژنرال ، چه سعادت يخوب به نظر م يليتان خحال« :كه دروغ بود اما گفتم  گرچه

 ».يوري،سا ديآ يتو برنم يبرا يكار چياز دست من ه. يكه به سراغم آمده ا يستين يكس نيتو اول« :گفت . را خاموش كرد  ويراد ژنرال

 »!برساند نجايتوانسته قبل از من خودش را به ا گريد يكنم چطور كس يتعجب م! رساندم  نجايخودم را به ا يمن بال فاصله فور اما«

فهمم كه  ينم چيبر سر قدرت ندارم و ه يدوست چيه گرياما من د ند،يزد تا مرا بب نجايبه ا يشناختم سر يكه م ييشايهر گ باًيتقر باًيهفته گذشتتته تقر از«

 ».يبا نفوذ هست ياز مردها يليد عالققه ختو مور.  دياينزد من ب ديتو با تيدر موقع ييشايچرا گ

 ».فرق دارد  يليخ يدوست واقع كيمورد عالقه بودن با اتكا به « : گفتم

 »؟ينزد من آمده ا يبه خاطر چه كمك نميحاال بگو بب. بله تفاوت دارد «

 ».زنند يكار در كارخانه ها حرف نم يجز بدبخت يزياز چ ونيروزها در گ نيژنرال ، ا يهر كمك «

 ».ننديجنگ را بب انيمانند كه پا يآنثدر زنده نم يحت هيخواهد بود و بق يخوشبخت ها هم بدبخت يبرا يزندگ«

 »!فهمم ينم «

 يوقت يخواه يخواهند كرد ، اگر م افتيشان بمب در  هياز سهم شيكه كارخانه ها ب يد يخواه. شود  يشروع م يبه زود ييبمباران هوا« گفت ك  ژنرال

كه قبالً داشته ام  ينفوذاز .  ستميمتأسفانه من آن مرد ن. امن پنهان كند  ييكه بتواند تورا در جا يكن دايرا پ ي، بهتر است مرد يشود زنده باش يمجنگ تمام 

 ».خسته شده ام  يبه اندازه كاف

. كه قبالً داشته چه بود  يور او را خسته شدن از نفوذكه منظ دميبعد ها فهم. نگذشت كه مرا مر خص كرد  يزيشد ، و چ ايمادر خاله جو ياز سالمت ژنرال
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 .در شمال ژاپن بفرستند يداده بود كه او را به شهر يبيداشت ، ژنرال ترت يدختر ايسورو همانخانهيصاحب م

مثل دور  يانجام دادن كار راحت يياتوان ي، حت يدانستم چه كار ياما نم. بكنم يخودم كار يكه برا دهيدانستم كه وقت آن رس ي، م ايراه بازگشت به اوك در

بود  دهيرس انيقبل به پا ماهچون را بطه اش با بارون چند  -رفتم كه اكنون مامه ها در آن اقامت داشت يسراغ آپارتمان. نگه داشتن ترس از خودم را نداشتم

 .بود  شياما در واقع او هم به اندازه من در تشو. بكنم چه  دياو بداند كه با ديفكر كردم كه شا. نقل مكان كرده بود  يكوچك تر اريبس يو به جا

. كنم  دايپ يكردم نتوانستم دسترس يهم كه فكر م گريد ي، به مردها ستيبه من ن يكمك چيبارون حاضر به ه« :از ترس گفت  دهيپر ييرنگ و رو با

 ».يو هر چه زودتر به سراغش برو يباش ي، بهتر است به فكر كس يوريسا

چنگ  يخب ، حاضر بودم به هر بهانه ا...سياما رئ. توان م سرغ او بروم  يدانستم كه نم يم. نداشتم  يتماس چيام چهار سال بود كه با توبو هآن هنگ در

با من داشت ،  هخانيچا ياكه در سرسر يبا وجود برخورد گرم. درحقم انجام دهد  يخواستم از او بخواهم كه لطف ياما هرگز نم. كه با او صحبت كنم  اندازميب

 يتوانستم بكنم ؟ به هر حال حت يبرخورنده بود اما چه م. حضور داشتند  يكمتر يشاهايكه گ يوقت يحت. شدم  يدعوت نم شيها يوقت به مهمان چياما ه

 .خودش كم نبود مشكالت . اواخر نوشته بودند  نيهم يبا دولت نظام شيها يريخواست كه كمكم بكند، روزنامه ها از درگ يهم م سيياگر ر

 .بودم  دهيماهها ند ديشا ايكه هفته ها  نميرا بب ييمردها ديكه شا ديام نيخانه رفتم ، به ا يبه آن چا خانهيچا نيبعد از ظهر از ا يگونه در سما نيا

چنان به  يبعض. ره اخبار روز جالب بود ها دربا شايتفاوت واكنش گ دنيد. غلغله بود  يخدا حافظ يها يهمانياز م يكيبه خاطر  يكيريشيا خانهيشب چا آن

كه  ميتوانم بگو ي، نم دوهاز ان دهيپوش ييآرام و دلربا اما با چهره ها _بودا بودند  يمثل مجسمه ها هيروحشان كشته شده است ، بق ييكه گو دنديرس ينظر م

 –انجام آن بودم  يساز نهيو زم دنيچنان غرق نقشه كش. كرد  يكار م كه ذهنم مثل چرتكه داشت ميتوانم بگو يرا م ني، اما ا دميرس يخودم چطور به نظر م

گفت به سالن  يكه م دميرا شن يمستخدمه ا ياكه به زحمت صد –كار را بكنم  نيبشوم ، و چگونه ا كيتوانم نزد ياز مردها م كيكردم به كدام فكر مي

در . برد  خانهيراهرو در پشت چا يتند ، اما زن مرا از پله ها به طبقه دوم و به انتهامن هس ييرايمنتظر پذ يگريفكر كردم گروه د. احضار شده ام  يگريد

 .آبجو دردست تنها نشسته بود  يالسي، توبو گ زيپشت م ادر آنج. را باز كرد كه هرگز داخل آن نشده بودم  يفروش ريآنجا در اتاق كوچك حص

 ».يكرد دسان مرا ناامي– يوريسا« :برلب آورم گفت  يكلمه ا ايكنم و  مياز آنكه تعظ شيپ

از من  ييسرعت چه خطا نيبه ا. تان كردم  دينا ام دييگو يم امدهو حاال هنوز ني. سان  – ويتو. شما را نداشته ام  داريچهار سال است كه افتخار د!من  يخدا «

 »سر زده ؟

 ».من دهانت باز بماند  دنيخودم شرط بستم كه از د با«

 ».تكان بخورم  يتر از آنم كه حت يمتح ديراستش را بخواه «

 ». ميبنوش يالسيبا هم گ يزيچ يبرا ديبا.  اورديب گريد وانيل كيآبجو و  كياز همه به او بگو  شياما پ. تو و بگذار مستخدمه در را ببندد ايب «

آن را  داردييكردم كه گو يتوبو را برچهره ام چنان احساس منگاه . ، پشت آن زانو زدم  نمانيدر ب زيم يگوش ياش را انجام دادم و سپس با فاصله  گفته

 .دارد  يشدن چه احساس خوب نيام ، فراموش كرده بودم كه تحس ستادهيآفتاب ا يگرما ريز ييكند و چنان سرخ شدم كه گو يلمس م
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 ».ندارم  يتوقع نياز تو چن. يكش يم يگرسنگ هينگو كه تو هم مثل بق. بودم  دهيكه قبالً ند نميب يدر صورتت م ييها هيزاو« : گفت

 ».الغر شده اند  يسان خودشان هم كم -توبو(

 ».خودن دارم ، وقت خوردنش را ندارم  يبرا يكاف يغذا من«

 ».ديكه الاقل هنوز كارتان رادار خوشحالم«

 يبرا يزيكه چ يدارد ، خاشحال ينگ خود را زنده نگه مكردن فش يكه با خال ينيب يرا م يمرد يوقت. ام  دهياست كه تا به حال شن يحرف نيتر بيعج نيا «

 »پر كردن وقتش داشته است ؟

 »...نباشد كه نگران جانشان هستند  نيسان واقعاً ا-ويوارم منظور تو ديام «

را بگو ؛  نيحاال ا. اً نگران آن هستم من است ، بله ، واقع يزندگ وامورايا يلوازم برق ياست ، اما اگر موسسه  نيقصد كشتن مرا ندارد ، اگر منظورت ا يكس «

 ».كند  يچه م تيآن دانا

 ».ديپرس يو از او م ديكن يما حالش خوب است ، به گمانم لطف م هيژنرال هم مثل بق «

 ».آه ، منظورم اصالً لطف نبود  «

بگذارم كه شما هر شب به  نيتوانم فرض را بر ا ، مي سان – ويتو م،يموضوع را عوض كن دياجازه بد. رنديگ يروزها سراغ او را م نيا يمعدود افراد «

 »؟ ديكرد ياتاق طبقه باال استفاده م نينگه داشتن خودتان از من ازا پنهانياما برا  د،يآمده ا يم يكيريشيا خانهيچا

كه رو به  ينيب ي، م ين پنجره را كنار بكشاگر آ. است كه پنجره رو به باغ ندارد  خانهيچا نيكنم تنها اتاق ا ياست درست است ؟ فكر م ياتاق مخصوص «

 ».است  ابانيخ

 ». ديياتاق آشنا تسان خوب به وضعي – توبو«

 ». گذارم  يبار است كه به آن قدم م نيخوب ، اول يلينه خ «

 .نشان بدهم حرفش را باور نكرده ام ، شكلك در آورده م نكهيا يرا كه گفت برا نيا

. است  همانيكنم كه اتاق خواب م يفكر م. اتاق قدم نگذاشته ام راست است  نيكه گفتم تا به حال به ا نياما ا ،يوري، سا خواهد بكن يكه دلت م يهر فكر «

 ».ار گذاشت ياتاق را در اخت نيآمده ام ، محبت كرد ا يچه كار يدادم برا حياو توض يبرا يامشب وقت. داشته باشد  همانيم رهياگر خانم مد

 »اجازه دارم آن را كشف كنم ؟.  ديداشته ا يپس از آمدنتان منظور.. . ديمرموز شده ا« 

 ».كرد  ياو برود آن را كشف خواه يوقت.  ديآ يآورد م يكه آبجورا م يمستخدمه ا يصدا« :گفت  توبو

محسوب  يبرا خودش موهبت وانيدر ل ييال جوشان ط عيما يبود ، لذا تماشا يابيكم يگذاشت ، درآن زمان آبجو كاال زيم يباز شد و مستخدمه آبجو را رو در

 :، توبو گفت  ميرا باال برد وانهايمستخدمه كه رفت ل. دشد  يم

 »!تو بنوشم  يدانا يآمده ام كه به سالمت «
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 ياما حت. وان متوسل شد ت يم يزيها به انگشت شمار چ هيباال بردن روح يروزها برا نيا ميبگو دسان باي –توبو « .گذاشتم  نيرا زم وانيل دميرا كه شن نيا

 ».هفته ها وقت الزم است  د،يمن بنوش يبه افتخار دانا ديفكر كه چرا شما با نيشروع ا يبرا

 »؟ياست ، و او ثابت كرد كه حق با من بوده است قبول ندار يارزش يچهار سال قبل به تو گفتم كه او مرد ب. گفتم  يروشن تر م ديبا «

 ». ستيمن ن يدانا گرياو د... خب «

بسته شود ، و همه  ونيدانم كه قرار است گ يتوانست ؟ م يبكند ؛ م تيتوانست برا ينم يكار چيبود ، ه تيو اگر هنوز هم دانا! يديپس به حرف من رس «

 شيبرا يكار توانم يم ايآ دي؟ پرس يحدس بزن يتوان ياما م...برم  ينام او را نم... در اداره به من تلفن كرد ييشايامروز گ. از آن وحشت كرده اند 

 ».كنم  دايمورا پ وايدرموسسه ا

 »؟ دياجازه دارم بپرسم به او چه گفت «

سرو كارش  ديدولت را انجام ندهد ، شا يكارش را از دست بدهد ، و اگر سفارش ها يهم به زود سيير ديشا. خودم يبرا يكس كار ندارم ،حت چيه يبرا «

و  ميكن يطراح شانيبرا هجنگند ييمايهواپ نديگو ي، آن وقت حاال م ميو فشنگ را ندار زهيساختن سرن يينع ساخته كه ما توانااو آنها را قا.  افتديبه زندان ب

 ».گذرد يآدمها چه م نيمانم كه در سر ا يم رياوقات متح يگاه! ميبساز

 ». اهسته صحبت كنند ياندك ديسان با - توبو «

 »ل تو ؟شنود ؟آن مردك ژنرا يمرا م يصدا يك «

 ».رفتم كه از او كمك بخواهم . رفتم  دنشي، امروز به د دياز ژنرال كفت« : گفتم

 ».نديكه هنوز زنده بود كه تو را بب يآورد شانس«

 »است ؟ ماريمگر ب «

 ».اگر شجاعتش را داشته باشد . كشد  يروزها خودش را م نياز هم يكياما  ستين ماريب «

 ».كنم  يتوبو سان خواهش م(

 »كمكت نكرد درست است ؟ «

 ».نه كفت كه از هر چه نفوذ كه قبالً داشتهخ استفاده كرده  «

 »تو نگه نداشت ؟ ياز آن را برا يچرا ذره ا. ماند  ينم يباق شيبرا گريهم د يآن نفوذ ها «

 »...ام  دهياست كه او راند شتريسال ب كي «

 ».يآمد يسراغ من نم نياز ا شيچرا پ... تو نگه داشتم ينفوذم را برا نيو من بهتر يا دهياز چهار سال است كه ند شتريب مرا«

 »م؟يايتوانستم به سراغتان ب چطور مي! سان  –فقط همان نگاه به شما توبو . ديهست نيكردم كه از دست من خشمگ يتصور م شهيهم «

ماند  يپرنده م كي انهيبه آش ن،يباور كن ، بهتر.كرده ام دايپ تياهگاه رابراپن نيبهتر. توانم تو را از كار در كارخانه نجات دهم يم ؟منيتوانست يچطور نم «



 

 

كتابخانه نودهشتيا  گلدن آرتور–يك گيشاخاطرات             

w W w . 9 8 i A . C o m  255

كه  يو اعتراف كن يبگذار نيزم ياالن جلو من سر رو نيهم نكهيدهم ، مگر ا ي، تازه به تو هم نم يوريسا. دهم  يكه آن را به او م يهست يتو تنها كس. 

هر دو  مينيرا بب گريهم د گريد كباري نكهيممكن بود قبل از ا. هستم  نيمن از تو خشمگ.يحق داركه  ستين يشك. يچهار سال قبل چقدر اشتباه كرده ا

. ياحمق هدر داد كيرا به خاطر  تيجوان ين سالهايبهتر ،ينبود كه مرا كنار زد نيتنها ا. دادم  يرا كه داشتم از دست م يتنها شانس ديشا.  ميمرده باش

 »!كرده است  ييكند كه انگار نه انگار خطا يم يچنان زندگ. كند، چه برسد به تو  يادا نمرا به كشورش  نشيد يكه حت يمرد

نبود ،  شانيتنها كلمات با معنا نيا.كرد  يبود كه كلماتش را مثل سنگ به آدم پرتاب م يكردم ، چون توبو مرد يم يكه چه احساس ديتصور كن ديتوان يم

 ستيزيتنها چ هيگر دينگذشته فكر كردم شا يزينكنم ، اما چ هيگر ديگو يداشتم بدون توجه به هر چه كه م ميتصمابتدا . زد  يبود كه با آن حرف م يلحن

 يليشد به دل يم ريكه به گونه ام سراز يهر قطره اشك. انگشتانم  نيكاغذ از ب يورق دنيآسان بود ، مثل لغز ميكار چقدر برا نيو ا. خواهد  يكه توبو از من م

كردم كه عاقبت چه بر سرمان خواهد  هيفكر گر نيا يراخودم ، ب يكردم ، و برا هيتوبو گر يبرا! كنم هيها گر زيچ يليخ يبرا ديكه با ديرس يظر مبه ن. بود 

بو از من خواسته را انجام دادم كه تو يوسپس كار. شده بود يو خال ريدر كارخانه پ يكه از زندگ ن،يكور يكردم و برا هيگر يژنرال توتور يبرا يآمد ، حت

 .گذاشتم نيباشد و سربرزم يعقب رفتم تا جابه اندازه كاف زياز پشت م.بود 

 ». ديمرا به خاطر حماقتم ببخش« : گفتم

 ».هستم  يراض يكن ياشتباه را تكرار نم نيا ييقدر كه بگو نيهم! بلند شو  آه«

 ».كنم  يتكرار نم «

كه در  يگرفته ا اديحاال آنقدر  ديافتد ، درست است ؟ شا يكه به تو گفتم م يهمان اتفاق! تباه شده است  يالحظه  يكه با آن مرد گذرانده ا يهر لحظه ا «

 ».يبرو رتيدنبال تقد ندهيآ

 ».خواهم  ينم ياز آن از زندگ شيب يزسان چي –روم، توبو  يم رميدنبال تقد «

 »؟كشد  يتو را به كجا م رتيو تقد. شنوم  يرا م نيخوشحالم كه ا «

 .كردم يفكر م سييو البته به ر» .كند  يرا اداره م وامورايكه موسسه ا يبه طرف مرد« : گفتم

 ».  ميطور است حاال بگذار آبجومان را بنوش نيهم« :گفت  توبو

خانه دوست  انهيآش نيا. ه بود كنار گذاشت ميگفت كه برا انهيبعد توبو از آش. تر و ناراحت تر از آن بودم كه تشنه باشم  جچون گي –كردم  سيرا خ لبم

و دكتر خرچنگ . ب.ت كه يقبل ، روز يملك بارون در سالها يافتخار هماني، م دياو را به خاطر دار ايدانم آ ينم. ساز بو د مونويك سامو،ينوايخوبش آراش

تا چند سال قبل .  ونيگ يباال لومتريپنج ك باًيداشت ، تقر رودخانه كامو قرار ابيآمد ، دركناره پا يبه حساب م زي، كه كارگاهش ن نويخانه آراش. هم بودند

مجبور به  مونويك يتمام دوزنده ها راًيبه هر حال اخ. كردندو در دوختن آن مشهور بودند يرادرست م Yuzenودل  يبايز يها مونويهمسر و دخترش ك

 نوي، و خانواده آراش رميبگ اديتوانم زود  يكه م ستيتوبو گفت كار. دداشتن شميچون هر جه باشد ، عادت به كار با ابر -دوخت چتر نجات شده بودند

 .كاغذ نوشت و به دستم داد يتكه ا يرا رو نويآرا ش يآقا يشانن. داد يالزم با مسئوالن را م يقرارها بيتوبو شخصاً ترت. دوست دارند كهمرا نگه دارند 
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در برف  يرو ادهيپ شنهاديكه خواستم به او پ يوقت.  ديرس ياز خودش خوشنود بهنظر م شتريگفتم ب يهر بار كهم. با به او گفتم كه چقدر سپاسگذارم  نيچند

 .ذيرا سر كش شيقطره آبجو نيرا بدهم ، نگاه به ساعتش انداخت و آخر دهيتازه بار

 ازياما هر بار كه ن.  ميباش دهيد يترسناك يزهايهر دو چ ديشا. است  يبه چه شكل ايدن مينيبب يوقت اي،  مينيب يرا م گريكدي يدانم باز ك ينم يوريسا« : گفت

 ».كنم  يوجود دارد به تو فكر م زين يو خوب ييبايز ايكنم كه در دن يآور اديداشته باشم به خودم 

 »!ديشد يشاعر م ديشما با دسانسشاي –توبو  «

 ». شود  يسرم نم يزيچ يكه از شعر و شاعر يدان يخودت خوب م «

 ». ميبزن ميوار بودم با هم قد دي؟ ام ديبرو ديخواه ياست كه م نيروح دهنده ا يحرفها نيا يمعنا «

 ». ميكن يم يآنجا خدا حافظ ،ييايتا كنار در با من ب يتوان يسرد است اما م يليهوا خ «

كردم كه به خاطر  getaپاشنه بلند  ير كفش چوببعد خودم پا د. كفش كمكش كنم  دنيآمدم و در سرسرا زانو زدم كه در پوش نييدنبال توبو از پله پا به

 لياز اتو مب يدولت ورانفقط مام اميا نيدر انتظارش بود ، اما درا يلياتو مب شهيقبل هم يسالها. رفتم ابانيبودم ، و به دنبال تبو به خ دهيبارش برف پوش

 .برم  يواگن برق ستگاهيكردم با او تا ا شنهاديپ .آن نبود  يبرا  نيبنز هيكس قادر به ته چيه بايكردند، چون تقر ياستفاده م

 ».دارم اديفكر ز.روميلوازممان در كبوتر م يدارم به جلسه مالقات پخش كننده . را الزم ندارد يكس ياالن همراه« :گفت

 ».دوست داشتم شتريدر اتاق باال را ب يعبارت خداحافظ ميبگو ديسان ، با-نوبو «

 ».مانيهمان جا گريد ياست ، دفعه  نطوريا اگر«

و  ديپا در برف كوب ابانياز مردها ممكن بود دو سه بار سربرگردانند و به عقب نگاه كنند، اما نوبو تا سر خ يليخ. كردم و به نوبو خدانگهدار گفتم ميتعظ

 يمتوجه شدم با چنان فشار. داشتم كه او داده بو، در دستم د شيبه رو نويآراش يآقا ي، با نشان يتكه كاغذ.و پنهان شد ديچيپ زويش ابانيرفت و آنجا به خ

شدن  رهيخ ياما بعد از لحظه ا.ترسميم نقدريهستم و ا يعصبان نقدريكه چرا ا دميفهمينم.كردميلهش كرد مطمئنا م شديكه اگر م فشارميانگشتانم م يآن را ال

دوباره نوبو را خواهم  يك.ناراحتم كرده است يزيچه چ دانمياحساس كردم كه مانداختم و  ابانينوبو تا سر خ يپا ي، نگاه به جا ديباريكه هنوز م يبه برف

خاطرات آن  اديبه  كنميگمان م. بچه بودم ، از خانه ام كنده شده بودم يدور ، وقت يدر گذشته ها يرا؟ زمان ونيبه همان منظور گ ايرا؟  سيرئ اي د؟يد

 .مكرديم يياحساس تنها نينچنيوحشتناك بود كه ا يسالها

 

 و نهم ستيب فصل

. كرد يكار را م نيا گريد يكس گذاشتينجات جانم قدم جلو نم ياگر نوبو برا يداشتم ، حت اديموفق بودم و دوروبرم دلباخته ز ييشايچون گ ديفكر كن ديشا

 ونيگ يشايگ صدهاآخر ،  يآن هفته ها در.خوشحال شود آن را بردارد يكه هر كس ستين ابانيتكه جواهر افتاده در كف خ كيكمك ،  ازمندين يشاياما گ

، هر روز كه از  دينيبيم نيبنابرا. كردن آن را داشتند دايبخت پ يفرار از جنگ در نبرد بودند ، و تنها انگشت شمار يبرا يكردن مامن دايپ يبرا كيهر 

 .پنداشتمينوبو م ونيخود را مد شتريو ب شتري، ب گذشتيم نويآراش يبا خانواده  ميزندگ
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. كشته شده است ويآتش زا در توك يدر حمالت بمب ها هايرا شايكه خبر شدم گ يداشته ام ، وقت يبهار سال بعد كشف كردم كه واقعا چه بخت بلند در

بازرگانان  از يمتشخص و پدرش عضو خانواده ا ييشاهاياو و مادرش گ! مگر گذشته و ما را خنداند ست،ين ندهيغم افزاتر از آ زيچ چيبود كه گفت ه هايرا

از  يكي يبرا يظاهرا هنگام مرگ مشغول خواندن كتاب.شانس زنده ماندن در جنگ را نداشت هاياز را شيكس ب چي، ه نهاينش ونيبه نظر ما گ.سرشناس بود

 بوده است ، و وياز توك يدر ملك پدرش در دنن چوفو ، بخش شيبرادرزاده ها

 

معروف  ريگ يشد كشت هايكه موجب مرگ را يهمان بمباران نجاستيا بياست عج كردهيم تياحساس امن وتويبودن در ك يكه حتما به همان اندازه  مطمئنم

از جنگ  توانست.ديرسيكه به نظر من گمشده م ييو آن وقت كدو حلوا.گذارندنديرا م يراحت يزندگ گرانيهردو به نسبت د.برد اياز دن زيرا ن اماياچيسوموم

در آن سال .بمباران قرار گرفت ريشش بار ز اياوزاكا كه محل كارش بود پنج  ي هيدر حاش يساخت عدس يكه كارخانه  نياجان سالم به در ببرد با وجود 

 كيها زند ماند او در  مهما.ستين بردينم يو چه كس بردياز جنگ جان سالم به در م يكه چه كس نيتر از ا ينيب شيقابل پ ريغ زيچ چيآموختم كه ه

 يآقا اطشيافتاد كشته شد و خ يناكازاك يكه رو يبمب وحستناك ريز يكمك پرستار شده بود اما مستخدمه اش ناتسوم يدر فوك يشكوچك ارت مارستانيب

توانست  كرديدر اوزاكا كار م ييايدر يروين يگاهاياز پا زيگنياز پا يكيبكو كه در  ياز آن طرف آقا.مرد ياز حمله قلب ييهوا يبمبارانها نيدر تمر كودايا

از جنگ جان  زيبارون ن.كرديم يزندگ ايسورو يهم چنان در مهمانخانه  1950 يكه تا زمان مرگ در اواسط دهه  يژنرال تو تور يطور نيهم.نده بماندز

خود را در بركه .تندرا از او گرف ملكشياز ما گريد ياريكه لقب و بس يهنگام نياشغال منتفق ي هياول يدر سالها ميبگو ديگرچه متأسفم كه با.سالم به در برد

 .خود را برآورد يو هوسها الينداشت كه تمام ام يمواجه شود كه در آن اندازه آزاد ييايبا دن توانستينم كنميفكر م.ملك مجللش غرق كرد ي

 ياز درماندگ يهره برب تيكرده اش در مشغول شرفتيبا استعداد شگرف خوب پ.شك نكردم كه او جان سالم به در نخواهد برد نيا يلحظه ا يمادر حت و

 يب يبه جا گرانيو فروش ماترك د ديبا خر.حرفه گذرانده است نيتمام عمر را در ا ييشد كه گو يمشغول به كار در بازار خاكستر يعيچنان طب گرانيد

وعه اش را بفروشد از من از مجم ييمونويك خواستيبه دست آوردن پول م يبرا ئويآراش يهر بار كه آقا.شدن در دوران جنگ پولدارتر شد زتريچ

 تويآراش يآقا.او بود يبه واسطگ رفتيبه فروش م وتويمع در ك ييمونوهاياز ك ياريبس.دينيبينقد كند م شيتا آن را برا رميبا مادر تماس بگ خواستيم

كه  ديرسيتواند دوباره انها را بخرد اما به نظر نمكه ب ياو را چند سال نگه دارد تا هنگام يمونوهايكند و ك يمادر از سود خود چشم پوش ديبود كه شا دواريام

 .گفتيبود كه خود م يزيچ نيدست كم ا ايكند  شانيدايبتواند پ يوقت

*** 

و شبها در كنار .گذشتيبا دوختن چتر نجات همراه آنها م ميروزها.كردم رفتارشان با من با محبت بود يزندگ ئويآراش يخانواده  يكه در خانه  ييسالها در

دسته شده  يبرگهاگرم كردن اتاق  يكه برا ميبود قهياز نظر وضع زغال چنان در مض شديكه كف كارگاه انداخته م دميخوابيم يدشك ير ونوه شان رودخت

 ميخورديم ييزهايوقتها چ يبعض.شديروز به روز سخت تر م ييو مسلم بود كه كمبود مواد غذا ديرسيروزنامه و مجله هرچه كه به دستمان م اي.ميسوزانديم

به نام ناكاپا كه به سرخ كردن سبوس  يوحشتناك زيو چ شوديكه معملوا به گاو و گوسفندها داده م يروغن يايلوب يمثل تفاله  ديتصور كن ديتوانينم يكه حت

 ينيزم بيس اي ينيزم بيس يا چرم از آن بهتر بود به ندرت تكه يچرم كهنه و خشك بود گرچه مطمئئنم مزه  يمثل تكه ا.شديبرنج در آرد گندم درست م
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در آن سالها .ميآورد يكود نبود به دست م از شيب يزيچ هايكه به چشم ما ژاپن نيسارد يو گاه ييايخوك در سيسوس ايگوشت خشك نهنگ  اي نيريش

 هيبه گر يژون تارو از گرسنگ ئويراشآ يكوچك خانواده  يروزها نوه  يبعض.شناختينم ديديم ونيگ يابانهايمرا در خ يانقدر الغر شده بودم كه اگر كس

 »يازيپ يزندگ«هايكه ما ژاپن ميگذرانديرا م يا يزندگ.رديبگ شمجموعه ا يمونوهاياز گ يكيبه فروش  ميتصم ئويآراش يكه آقا شديسبب م نيافتاد و هم يم

 .ميكنيم هيو گر ميكنيورقه ورقه م ميخوانيم

تابش ستاره ها چنان روشن .ميبمباران شد نيشاهد اول گذشتينم ئويآراش ياز اقامتم نزد خانواده  شيه پچهار ما ايكه سه  يهنگام 1944در بها سال  يشب

كه از  ديرسيم نطورياشهاب را به ما  يرهايطور ت نيو هم مينيسرمان بب يبمب افكن را در حال پرتاب بمب در باال يماهايهواپ ي هيسا ميتوانستيبود كه م

و اگر  ميرا در اطرافمان تماشا كن وتويو شعله ور شدن ك ميرا بشنو ريترسناك آژ يكه صدا ميديترسيم نياز ا.شديانها منفجر م يو نزدك خواستيبرم نيزم

هرگز  شديبال پروانه داشت اگر خرد م چون يظرافت وتويچون ك ميردينم ايو  ميمرديچه م ديرسيم انيدر همانجا به نقطه پا مانيبرا يزندگ شديم نطوريا

نه فقط ان شب بلكه تمام .گذشتنديسرمان م ياما بمب اندازها از باال.كنند يان را دوبراه ساز گريد يشهرها ياريو بس ويتوك اينداشت كه مثل اوزاكا و  امكان

برگ درخت در فضا كه مثل  ميديديرا م ييخاكسترها يبود و گاه دهدر اوزاكا قرمز ش يكه از آتش سوز دميدياز شبها ماه را در اسمان م ياريشبها بس

مؤسسه شان در قلب اوزاكا جا داشت و هر دو .بودم سيكه چه اندازه نگران نوبر و رئ ديمجسم كن ديتوانيفاصه م لومتريبا پنجاه ك وتويدر ك يشناور بودند حت

هرگز با ذهن  كنميفكر نم.د چه آمده استبودم كه بر سر خواهرم ساتسو هر كجا كه بو ريحطور مت نيهم.داشتند يخانه و زندگ وتويدر انجا هم چون در ك

 كردميفكر م.دوباره ما ره به هم خواهد رساند يروز يزندگ گفتيذهنم م يپنهان در گوشه  ينيقي ختيكه او گر ياما از همان هفته ا دانستميآگاهم آن را م

 يكوچولو را برا يبعدازظهر كه ژون تارو كيسپس .دين درآم يبرگردد و به جستجو وتويبه ك ايبفرستند  ميبرا ينامه ا تاين يايتوسط اوك يرو ديشا

 وتويمن به ك يكه ساتسو هرگز به جستجو دميناگهان فهم كردميو در آب پرت م داشتميسنگ برم نيزم يگردش به كنار رودخانه برده بودم و از رو

آمد و در  ياگر هم م يبه هر حال حت.است يانجام نشدن يليبه هردل دوردست يكه سفر به شهر دميديم گذراندميم يداررا با ن ياكنون كه زندگ.نخواهد آمد

احمق شده ام در  يدوباره بچه ا كردميخب احاسا م...سدينامه بنو ميكه ممكن است برا يالبافيخ نيو اما ا ميشناختيرا نم گريكدي ميخورديبه هم برم ابانيخ

مگر  توانستيباز هم نم دينامه بنوس خواستياگر م يندارد؟حت يايدانستن نام اوك يبرا يو راهبود كه بفهمم ساتس دهيهمه سال واقعا به فكرم نرس نيطول ا

كوچولو مشغول انداختن سنگ در آب بود كنارش به چندك نشستم  يكه ژون تارو يدر حال كرديكار را نم نيو هرگز ا گرفتيتاناكا تماس م يكه با اقا نيا

گرفته باشد چون به نظر  ميكلك كوچولو نيا ديبا كنميخنك دش م يكار را برا نيا كردميب داشتم و تظاهر مو چند مشت اب به صورتم زدم لبخند بر ل

 .شده باشد يزيكه ژون تارو متوجه چ ديرسينم

را  ييزهايز ما چطور ا نيو هم ميبرو گريد يكه ممكن بود به نوع گردانديبرم يكه ما را از نقاط ستين نيمنظورم ا.مثل وزش باد تند است يسخت دنيكش

 يسخت ئپيآراش يآقا ترمثال دخ ميباش ميخواستينه آنچه كه م نميبيم مياما بعد از آن خودمان را آنچه كه واقعا هست دنديرسيبه نظر نم يكه كنده شدن كنديم

 ديرسيبه نظر نم.سربازان يات براو دوختن چترنج شيمواظبت از پسر كوچولو.غرق كرد زيو بعد از آن خود را در دو چ ديمرگ وشهرش را در جنگ كش

جنگ چنان نبه فرزندش چنگ  انيدر پا.روديكه هرگرم وزنش به كجا م ديدانستيم شديهمان طور كه الغر و الغرتر م.كنديم يزندگ گريد يزيچ يكه برا
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 .ستحفظ كرده ا نيريز يصخره ها يبوده است كه او را از افتادن به رو يپرتگاه يلبه  شيبرا ييانداخ كه گو

سپرده  يبه فراموش باياما تقر شناختميم يبود كه زمان يزيچ يادآوريجنگ آموختم مانند  نيشده بودم آنچه كه خودم از ا دهيكش يبار سخت كيقبال  چون

كه  يهدف تنها.فتدا يم نيبود كه راحت به ززم ينداشت مثل سنگ ياصال سخت ميهوشمندانه زندگ يو رقص و گفتگوها كيش يلباسها دنيبا پوش يعنيبودم 

 يگاه دوختميكارگاه چشم م نييكامو در پا يآرام آب رودخانه  انيجر يهر روز به تماشا.بود سيداشتم چلب محبت رئ زيدر ده سال گذشته در همه چ

 زينشسته در پشت م سيرئ اه بسچ كرديفكر م.برديبرسد آن را به اوزاكا م ايكه آب به در نيقبل از ا دانستميم.پر كاه كي ايانداختم  يدر ان م يگلبرگ

 سيممكن بود رئ.ديبه دذهنم رس ينگذشته فكر بد يزياما چ.به من فكر كند ديو شا ندينگاه كند و آن گلبرگ را بب رنيبعدازظهر از پنجره به ب رشيتحر

كه ممكن بود گلبرگ به ذهنش  كرديم رفك زيو به صدها چ داديم هياش تك يبه صندل ديديگرچه كه به آن شكك داشتم اما اگر هم م ديشا نديآن را بب

آشكار بروز  ينشانه ا نيكتريوقت كوچ چيبود و ه يوقتها با من مهربان بود اما او ذاتا مرد مهربان شتريدرست است كه ب.آنها نبودم انيمن م ديو شا اورديب

 .كردميبه او فكر م اي داشتموجه من به او ت اياش را كره بود  ييدلجو يهستم كه زمان يمن همان ختر داندينداد كه م

آزار دهنده  يشيشب قبل را با تشو.مياست من و سانسو دوباره به هم برس ديكه بع دميو فهم دميرس يآگاه نيدردناك تر از ا يبه نوع يصيبه تشخ يروز

صبح .شد خواهدبه من نشان نداده باشد چه  يتوجه يكوچكترن سيعمرم برسم و هنوز رئ انيفكر كردم كه اگر به پا نيبار به ا نياول يگذرانده بودم برا

 كردميم يبدون منظور نخواهد بود چنان احساس دلشكستگ ميزندگ ديكه بگو ينشانه ا افتني ديام نگاه كردم به ام ينجوم ميآن روز با دقت به تقو يفردا

در كنار  دينور خورش ريز تهنگام بازگش.فرستاد يا قهيدق يس يدر فاصله  يسوزن به مغازه خراز دنيخر يمتوجه شد و مرا برا ئويآراش يآقا يكه حت

 ميآن روز بود كه متوجه شدم تقو يتنها فردا.نداشتم يبود كه با مرگ فاصله ا يمورد نيتر يجد.به من بخورد يارتش ونيكام كينمانده بود  يزيجاده چ

بودم و  سياز رئ ينشانه ا يبه جستجو فقطدر آن قرار داشت من  يخراز يازه كه مغ يريهمان مس قايموش هشدار داده بود دق ريام در سفر به مس ينجوم

 شدميو متوجه م دميرسيم مياگر به آخر زندگ.كه وجود ندارد را درك كردم يزيچ يتجربه بود كه خطر تمركز حواس بر رو نياز ا.به آن توجه نكرده بودم

اگر .بوديم يتحمل رقابليافسوس غ كردم؟چهيچه م اهكه هرگز به سراغم نخواهد آمد آنگگذرانده ام  يرا با چشم دوختن به مرد ميكه هر روز زندگ

 كردميفكر نم زيچ چيبه ه سيچون به جز رئ.ام دهيرا كه بوده ام ند ينقاط ايام  دهيرا كه خورده ام نفهم ييزهايچ يواقعا مزه  چگاهيكه ه دادميم صيتشخ

 يرقص نيتمر يكه از كودك ماندميم يرقاصه ا بود؟بهيچه م ميآن وقت زندگ.گرداندميگر فكرم را از او برمو ا رفتيداشت از دست م ميكه زندگ يوقت يحت

 .را كرده كه هرگز اجرا نخواهد كرد

*** 

لحظات  نيجنگ مالل آورتر نيبه شما خواهند گفت كه ا كردنديم يزمان در ژاپن زندگ نيكه در ا يكسان شتريگرفت ب انيپا 1945ما جنگ در اوت  يبرا

وحشتناك  هحال هرچقدر هم ك.ستيكشور ما نه تنها شكست خورده بود بلكه نابود شده بود و منظورم تنها با بمباران ن.بوده است يشب طوالن كي يكيتار

 ديتا زانو بزن برنديم اعدام دانيدارند خودتان را به م ييگو ديكنياحساس م زديريمهاجم به آن م يرويو ن شوديكشورتان در جنگ بازنده م يوقت.بودند

كوچولو  يژون تارو يبجز خنده  دميخنده نشن يبار هم صدا كي يحت شتريب ايسال  كيدر طول .ديبمان ريشمش ي غهيرا ببندند و منتظر فرود ت تانيدستها
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برخورده ام كه دوران  يزن و مرد هرگاه به.كه ساكتت شود كرديپدربزرگش با دست اشاره م ديخنديژون تارو م يوقت.بلد نبود يگريكه جز آن كار د

 .بوده است كم يدر خردسال دنشانيدارند سهم خند يخاص جد يبه محو يام كه صورت دهيسالها گذشته است اغلب د نيدر ا شانيكودك

تمام .ستاديپا خواهد ا ياره رودوب يكه اعتقاد داشتند ژاپن روز ياما بودند كسان ميريشكست را بر دوش بگ نيبار سنگ ديكه با ميدانست 1946بهار سال  در

 جيآمد و در واقع به تدر راز آب د تيبر سر زبانها افتاده بود بدون واقع ييكايبه دست سربازان اشغالگر امر هايكه درباره تجاوز و قتل ژاپن ييداستانها

زنان محله به  ريبا سا.به منتطقه ما آمدند ونير بر كاماز مالزمانشان سوا يگروه يروز.آشكار مهربانند يها در مجموع به نحو ييكايكه امر ميمتوجه شد

سالها چنان  نيدر واقع در ا.زنها بدانم ريسا يايدنخاص و جدا از  ييايآموخته بودم كه خودم را ساكن دن ونيدر گ ير طول سالها زندگ.ميستاديا شانيتماشا

و اكنون با  كردميم ييرايكه از آنها پذ يهمسران مردان يبه زندگ يحت كردميفكر م گريد يزنها يكه به ندرت به زندگ پنداشتميم گرانيخودم را جدا از د

سوخت  كباري ياز هفته ا شيگرم كردن آب ب يروز بود كه حمام نكرده بودم چون برا نيچند.بودم ستادهياز شانه ا زانيدراز و آو يسويشلوار پاره و گ

كه با آنها فرق  ديبگو توانديم يك دميخوب به آن فكر كردم د ينداشتم و وقت گريد يبا زنها يتفاوتمن  گذشتنديها از آنجا م ييكايبه چشم امر.مينداشت

 يزن تمام و كمال دهات كي گريد«:خودم گفتم د؟بهيخودتان را درخت بخوان ديتوانيباز هم م ايآ شهيو نه پوست و نه ر دينه برگ داشته باش گريدارم؟اگر د

در حال  يونهايحواسم را به كام گريبار د كيدور كردن ترس از ذهنم  يبرا.ترسناك بود ميشان برا يزبر دنيو د ميستهاد يتماشا»شايگ كيهستم و نه 

از منطقه  نكيكردند؟ايرا بمباران م مانيوحشتناكشان شهرها ينبودند كه با سالحها يسربازها همان افراد نيا ايآ.معطوف كردم كه پر از سرباز بود يعبور

 .انداختند يبچه ها آب نبات م يو بار تندگذشيما م ي

*** 

 فهيدر طول روز وظ نيو بنابرا دانستمينم يزيچ دنيجز پوش مونويمن از ك.دلگرم شد مونويبه دوختن ك گريبار د كي ئويآراش يآقا ميسال بعد از تسل كي

خاطر كه به خاطر نداشتن استطاعت  نيبه ا يبخش.بود يخرفمز ي فهيوظ.كارگاه به من سپرده شد نيزم ريز يدر پستو يجوشان رنگرز يهم زدن خمره 

 يبه مرور همسر آقا دهديم ييهنگام سوخت چه بو ديتصور كن ديتوانينم شوديگلوله م اهيكه با نفت س يخاكه زغاال.ميكرديسوخت از تدون استفاده م ديخر

 نيو چه بسا كه هم انستارتقاء مقام د يآن را نوع شوديداد كه م ادين ساخت رنگ را به م يجمعع كردن برگ و ساقه و پوست درخت مناسب برا ئويآراش

 ازيمثل پ نكيا كردميم يكرمها از آنها نگدار نيبا بهتر يو رقاصه ام كه زمان فيظر يدستها.باعث لك و پبس شدن پوستم شده باشد بيعج يكار به نحو

به  يباف جوان ريبا حص يكوچك عاشقانه ا يدر ماجرا ييود كه حتما به خاطر فرار از تنهازمان ب نيدر ا.كبود بودند يو پر از لكه ها شدنديپوست پوست م

به  انهيدر طول چند هفته چندبار مخف.ديرس افهيصافش به نظرم خوش ق يمثل لكه بود و لبها فشيپوست ظر ينرم كه رو يياو با ابروها.شدم ريدرگ نوينام ا

خمره ها چنان آرام  ريآتش ز يكه شعله  يتا شب.چقدر زشت شده اند ميتا آن موقع متوجه نشده بودم كه دستها.باز كنم شيرفتم كه در را به رو نيرزميز

 !اجازه نداد به او دست بزنم گريافتاد د ميبه دستها نويكه نگاه ا نيهم.مينيرا در پناه آن بب گريكدي ميتوانستيبود كه م

 جمع كردن گل  ي فهيوظ مياستراحت دادن به دستها يبرا ئويآراش يآقا

گُل در فصل باران كنار بركه ها  نيا. شود  ياز آهار زدن استفاده م شيپ شميرنگ كردن ابر ياز آب گُل عنكبوت برا. را در تابستان به من سپرد  عنكبوت
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 يتا از هوا افتادمبر پشت راه  يله پشت، كو هيدر ماه ژوئ يلذا صبح روز. مفرح ولذتبخش است  يكردم جمع كردنĤن كار يفكرم.  ديرو يها م اچهيو در

گل تمام  ني، ا ميتوانم بگو يتا آنجا كه م.حدو حساب استثمارگر است  يب يگل عنكبوت گل دمينگذشت كه د يزيخنك و بدون باران لذت ببرم ، اما چ

لشگر كَنه وپشه قرار  كي يو مورد حمله  دميچ يمشت گل م كي. شود به عنوان متحد در خدمت خود گفته است  يم افتيرا كه در غرب ژاپن  يحشرات

مشقت بار د رجمع كردن گل ،  يسپس بعد از گذراندن هفته ا. زشت گذاشتم  يبچه قوباغه ا يبار پا رو كيخراب تر شد كه  يگرفتم ، و اوضاع وقت يم

! است  دهيآب گل عنكبوت به مشامتان نرس يا حتماً تا بحال بو، فشردن و گرفتن آب گلها ، ام ديرس يرا به عهده گرفتم كه به نظرم آسان تر م يا فهيوظ

 .ام بازگشتم  يبه سر كار رنگرز اقيخُب ، آخر هفته با كمال اشت

شده  باز ميژاپن در چند ماه اول بعد از تسل نينش شايگ ينواح هيكل. كردم  يفكر م ونيرفتم ، به گ ياما شبها كه به بستر م. كردم  يآن سالها سخت كار م در

 ييكايآمر يبه سربازها يژاپن ياه ريو شمش يدست ي، كارها مونوياو با فروش ك. كرد ، اجازه بازگشت نداشتم  يكه مارد احضارم نم يبودند ، اما من تا زمان

 يش سرگرم بودند ، و من به زندو فرو ديدادند و به خر يادامه م وتويكوچك در غرب ك يلذا فعالً با خاله به زندگش در مزرعه ا. كرد  يجمع م يپول خوب

 .دادم  يادامه م نويآراش يو كار به همراه خانواده 

كه از آن دور شده  يپنج سال يامادر ط. زدم  يمرتب به آنجا سر م ديقرار داشت ، ممكن است فكر كن مانيلومتريچند ك يدر فاصله  ونيكه گ نيتوجه به ا با

كوچولو  يژون تارو يبرا دارو ديخر يبرا. جنگ  انيسال بعد از پا كي باًيبعد از ظهر در فصل بهار بود ، تقر كي رديداريد. رفتم  ونيبه گ كباريبودم تنها 

 نيدياز د.رفتم  ويپل به گ يكردم و از آ؛ن سو يرا ط ژويش ابانيتا خ يكاواراماش ابانيدر راه بازگشت خ. رفته بودم  گويكام ينظام مارستانيبود ، به ب

 .افتادم  رتيكه از شدت فقر در كنار رودخانه تجمع كرده بودند به ح ياديز يخانواده ها

گرچه در واقع ، در .  نميبب بهيغر كيخواستم شهر را از چشم  يرا بشناسم، گرچه آنها مرا نشناختند ، با آنها حرف نزدم ، م شايموفق شدم چند گ ونيگ در

كردم ، به  يم يكه ط راكاوايش يامتداد روخانه . خاطرات شبه گونه ام بود  ديد يرا كه چشمم م يزي،تنها چ دميد يرا م ييحال گشتن در آن به زحمت جا

كمك كردم كاسه  يتقاضا ييكه از كدو حلوا يبودم كه شب يمكتين يكيدر نزد. ميزد يكه با مامه ها در آنجا قدم م دميشياند يم يشماريب يبعد از ظهر ها

از . كرده بود  هميژنرال به عنوان دانا تنب رفتنيدر آن به خاطر پذ ويبود كه تو ينه چندان دور از آنجا كوچه ا.  ميبود آن نشسته يرشته در دست رو يها

صحنه  يكردم رو ينقاط، احساس م نيدر تمام ا. ناهار را از دست شاگرد رستوران انداخته بودم  يرفتم كه جعبه ها ژويش ابانيدر خ يكوچه ا يآنجا تا ابتدا

 يخودمان رفتم و با دل يايبه سراغ اوك. اش افتاده است  يخال يبر فضا نيرقص ، سكوت چون پوشش برف سنگ يكه چند ساعت بعد از اجرا ستادميا يا

د، كه كرده بو رييچنان تغ يباشم ، اكنون زندگ رونيخواستم ب يحبس بودم ، م ايكه در اوك يزمان. شدم  رهيبر درش خ نيسنگ يحسرت بار به قفل آهن

توانستم در همان لحظه ، آزاد ،  يخواستم م ياگر م_بودم يحال زن بزرگسال نيخواهم دوباره تو باشم و با ا يحبس شده ام و م رونيكردم در ب ياحساس م

 .هرگز برنگردم  گريبرم و د ونياز گ

بودم كه خانم  نيزم ريز يدر پستو يرنگرز يخمره ها يدستم رو جنگ ، مشغول گرم كردن انيبهد از ظهر سرد گزنده در ماه نوامبر ،سه سال بعد از پا در

 يباال يوقت ديكن جسمرا م رتميح ديتوان ياما م. اهل محل نبود يكننده زن داريكه د دمياز حالت صورتش فهم. آمده است  دنميبه د يآمد و گفت كس نويآراش
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. زدند  يانگار مدتها بود نشسته بودند و حرف م.در دست داشت  يخال يچا يته بود و فنجاندر كارگاه نشس نويآراش يبا آقا.  دميرا د ويو تو دميپله ها رس

 .بلند شد  ديمرا كه د نويآراش يآقا

 ». ديما آمد دنيخوشحالم كه به د.  ديو حرفتان را بزن دينيبنش نجايا ديتوان يشماها م. سان ، من در اتاق مجاور كار دارم _ويتو« : گفت

 «. آمدم  يوريسا دنيكه به د يدون يم نويآراش.خودت را گول نزن «: پاسخ داد توبو

 .و در كارگاه را بست  ديخند نويآراش يخنده ندارد ، اما آقا يزده است و جا يكردم توبو حرف نامهربان فكر

 ».دند همان هستند كه بو قاًيسان دق_سرتا پا عوض شده است ، اما نشده ، چون توبو  ايكردم دن يفكر م«: گفتم

 ».چه ات شده  نميو با تو دردو دل كنم ، بگو بب نميكه بنش امدمين نجايشوم، اما به ا يوقت عوض نم چيمن ه«:گفت

 »؟  دهيسان نرس_من به دست توبو ينشده نامه ها يزيچ«

 ». ييگو ينم يگريد زيچ اتيچرند نيآب و از ا يبايز دنيتو جز از قطره قطره چك! ماند  يتو همه به شعر م يها نامه«

 »!كنم  يشما حرام نم يرا برا مينامه ها گريسان ، د_، توبو  باشد«

 يم ونيبه گ يكه ك نيخواهم بدانم ، مثالً ا يكه م يسينو ينم ميبرا ييزهايچرا از چ.  يدهم كه حرامشان نكن يم حينامه ها باشد ترج نيقرار است از ا اگر«

، از سابق  يمبتال شده ا يسخت يماريبه ب ديفكر كردم شا.آورد  يآن هزار بهانه م ةريزنم كه از تو بپرسم ، و مد يتلفن م يكير يشياول هر ماه به ا ؟ييآ

 »نگه داشته ؟ نجايتو را ا زيچه چ.  يو سالمت حي، اما به نظر من صح يالغر تر شده ا

 ».كنم  يفكر م ونياست هر روز به گ مسلم«

. خانه ها باز شد خودش را نشان داد  يكه چا يشده ، روز ريكه پ يزوتو ، با وجود يشيم يحت. ر به شهر بازگشت زودت ايسال قبل  كيدوسست مامه ها  «

 ».بازنگشته است  يوريچرا سا دينكردم كه به من بگو دايرا چ ياما كس

 ».سان به همان اندازه مشتاق بازگشت هستم _مثل توبو من هم. را باز كند  ايمنتظر بودم مارد دوباره درِ اوك.  ستيبا من ن مي، تصم ديرا بخواه راستش«

 »؟ سمينو يچه م ميدر نامه ها تيكه برا يكرد يماندم ، درك نم بايشش ماه را شك نيا.  دهي، مادرت ، تلفن بزن و بگو وقتش رس ارويپس به آن  «

 ».  دينيدر آنجا بب يمرا به زود ديردواياست كه ام نيبرگردم ، فكر كردم منظورتان ا ونيبه گ دينوشته ا دميد يوقت «

، به هر حال سر  يبرگرد ونيو به گ يرا جمع كن تيخواهم اسباب ها ياست كه ، م ني، منظورم ا يبرگشته ا ونيكه به گ نميخواهم بب يم ميگو يم يوقت «

 ». حاال بركردد ، پس احمق است  نيكه هماگر آنقدر عقل در سرش ندارد ! ي، مادرت بمان ارويدارد منتظر آن  يآورم كه چه لزوم يدر نم

سان _اگر توبو.  ستيجمع باشد ، او هر چه هست احمق ن التانيخ زيچ كيرسد ، اما از  يكنند تعدادشان به انگشتان دست نم يم فيكه از او تعر يكسان «

 ».جمع كرده  يپول خوب يياكيآمر يبه سربازها يادگارياز راه فروش . هم بكنند  نشيتحس ياورا بشناسد ، ممكن است حت

 ». يبرگرد ونيخواهد كه تو به گ يبه او بگو دوست خوبت توبو م. مانند  ينم نجايسربازهاتا ابد ا «

 .و به من نگاه كرد  ديرا نوش شينگفت ، چا يزيچ گريد. گذاشت  ريحص يآورد و كنار دستم رو رونيب بيار ج يدستش پاكت كيبا  بعد
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 »!چه آورده اند  ميسان برا_توبو« : گفتم

 ».آورده ام بازش كن  تيبرا يا هيهد «

 ». خودم را بدهم  ي هيآورده اند اول من باد هد هيهد ميسان برا_اگر توبو «

بادبزن  نيا ديشا. داشتم به توبو بدهم  ميآوردم كه مدتها قبل تصم رونيرا ب ياز اتاق رفتم كه صندوق اسبابم را آنجا گذاشته بودم ، و بادبزن يگوشه ا به

 زيچ ميريگ يكه در رقص به دست م يها بادبزن شايما گ ياما برا ديرس يبه نظر م يكوچك يهيكه جان مرا از كار در كارخانه نجات داده بود هد يمرد يبرا

لم رقصم به من داد ،، تا بحال ، مع دميرس شويش يبهدرجه  نويرقص ا يدر مدرسه  يبود كه وقت يبادبزن. نبود  يبادبزن معمول كي نيو ا _است  يمقدس

 .گرفتم آن را به او بدهم  ميبود كه تصم ليدل نيبه هم_آم را از خود جدا كند  ييشايبودم كه گ دهينشن

 حيه او توضتا آنجا كه ممكن است ب دميكوش. خواهد شد  جيدانستم كه گ يم. شد  جيبسته را كه باز كرد گ. دادم  هيبستم و به او هد يپارچه ا يرا ال بادبزن

 .دهم  يدهم كه چرا آن را به او م

 ». از من رقص رادوست دارد  شيبده كه ب يرا ندارم ، آن را به كس ني، اما من ارزش ا يكن يمحبت م«:گفت

 ».دهم  يسان م_از خودم است ، و آنرا به توبو يپاره ا. دهم  يكس نم چيآنرا به ه «

 ».را كه آورده ام باز كن  يحاال پاكت. ت اس زيعز ميصورت سپاسگزارم و برا نيدر ا ن

تكه سنگ به همان  كي افتيمطمئنم كه من هم ازدر.مشت قرار داشت  كي يبه اندازه  يروزنامه سنگ نيچند يدر كاغذ و روبان و ال دهيچيپ يبسته ا دالخ

 .بلكه بتون است  ستيسنگ ن دمياه كردم ف دبا دقت به آن نگ يوقت.شدم  جيشد ، گ جيكه من به او دادم گ ياندازه كه توبو از بادبزن

 

خطر هست كه كل موسسه  نيو ا. رفته اند  ني، دو كارخانه از چهار كارخانه امان از ب ينخاله از كارخانه امان در اوزاكا را در دست دار يتكه ا«:گفت  توبو

 يسنگ تكه ا نيكنم من هم با ا يم ن، گما ياز خودت را به من داده ا يبزن تكه ااگر با آن باد ينيب يم نيبنابرا.  اورديرا دوام ب ندهينتواند سه چهار سال آ

 ». دهم  ياز خودم را به تو م

 ».دارم  يم زيسان است ، آنرا عز_تكه مال توبو نيا اگر«

 ». يه داركنم كه آنرا نگ يآنرا جواهر يخواهد كمك كن يدلم م! تكه بتون است  كي،  يبدار زشيآنرا به تو ندادم كه عز «

 »! ميشو ي، همه مان پولدار م نديكار را كرد، لطفاً به من هم بگو نيشود ا يداند كه چگونه م يسان م_توبو اگر«

هر وقت از تو .  ستديا يپا م يموسسه امان رو ندهيدو سال آ يكيبرود ، در  شيخوب پ دوارميدر نظر گرفته ام ، اگر آنطور كه ام تيبرا يكار ونيدر گ «

 ». تو شوم  يكه دانا دهيمن وقتش رس ي،دست كم برا يريجواهر بگ شيو جا يتم آن تكه بتون را پس بدهخواس

 »شود ؟  يكمك م وامورايا يبه موسسه  رميكه اگر من بر عهده بگ ستيچه كار نيسان ا_چه مرموز ، توبو«:نگفتم  يزياما چ. كردم  خي دميرا كه شن نيا

 يهمانيصاحب منصب فرماندار در م همانيبه نام ساتو ، به عنوان م ي، مرد ونيدو سال قبل از بسته شدن گ. ميگو يوغ نماست ، به تو در يدشوار فهيوظ«

 ».  يكن ييرايو از او پذ يبرگرد ونيخواهم به گ ياز تو م. كرد  يهاشركت م
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من هم به همان نسبت بد  ييراي، مطمئنم كه پذ ديايان از او بدشان بس_تواند باشد ؟ اگر توبو يم يخود يب فهيچه وظ« : دميخند يم ديحرف با نيا دنيشن با

 ».خواهد بود 

به من گفت كه . ماند  يكند ، رفتارش به خوك م يم يمرد آدم را عصب نيا. است  يوحشتناك فهيكه چه انجام وظ يدان ي، آن وقت م ياوريب ادياگر اورا به  «

نام او را  ديشا.  ندينش يم قطوقتها ف شتريچون ب. زند  يكه حرف م يزند البته وقت يمدام از تو حرف م. گاه كند نشست كه بتواند تو را ن يم زيوسط م شهيهم

 ». دعوت شده است  ييپست قائم مقام وزارت دارا ي، برا يباش دهيد شيماه پ يدر اخبار روزنامه ها

 ».باشد  يآدم قابل ديمن ، با يخدا« : گفتم

 ».ديفكر كن نطوريا ديشما نبا! ميگو ينظرتان را م. شنود  يرا م تانيصدا يكسكه  ميخواهم بگو ينم«

كه  ي، ووقت ستاديدر برابر تمام دستورات دولت ا سييزمان جنگ ، ر. حاال نبوده است  يبه بد يتيوقت در موقع چيفكر كنم ؟ موسسه ما ه نطوريا ديچرا نبا «

جنگ  دانيكه به م -زيچ كي يتح – ميآنها نساخت يبرا يزيچ جهيو در نت. بود  دهيرس انيبه پا باًي، جنگ تقراعالم كرد  يهمكار يباال خره موافقتش را برا

قرار ندهند؟ خنده داراست كه در  يشيب تسويم فيمورا را در رد وايخودشان ا يها يها را گرفت كه در طبقه بند ييكايآمر يمسئله جلو نيا اياما آ. برود 

 يمورا مصادره م واي، ا ميدر مورد پرونده ما قانع نكن انشسته است و بد تر از آن ، اگر آنها ر ريش يكه به تماشا ميهست ي، ما گنجشك يشيب تسويبا م اسيق

مردك ساتو را هم مأمور  نيمسئله خودبه خود بد است ،آن وقت ا نيرود؟ دوهفته قبل گفتم ا يپرداخت غرامت جنگ به فروش م يشود و اموالش برا

خوب، . به خرج داده اند  يزرنگ يليسمت خ نيبه ا يژاپن كيدر انتصاب  كهكنند  يها تصور م ييكايآمر نيا. ه اند كه در باره پرونده ما اظهار نظر كند كرد

 »ر دستت آمده ؟س ييچه بال« :توبو ناگهان حرف خودش را قطع كرد » .دادند  يمرد نم نيسپردند و به ا يرا به سگ م فهيوظ نيدادم ا يم حيمن ترج

متو جه شان شده  يظاهراً توبو به گونه ا. را پنهان نگه داشته بودم  ميتوانستم دستها يوجه و تا آنجا كه م نيباال آمده بودم به بهتر نيزم ريكه از ز يوقت از

 .بود 

 ». را به من سپرده است  يرنگ رز فهيمحبت كرده و وظ نويآرا ش يآقا «

 ». يبرگرد ونيبه گ يتوان يدستها نم نيبا ا. لكه ها را پاك كرد  نيشود ا يكه بداند چه طور م ميوار باش ديبگذار ام« :گفت  توبو

كنم ، اما راستش  قيكنم كه مادر را تشو يم يسع.باز گردم ونيبتوانم به گ يكه به طور كل ستميمشكلم هستند مطمئن ن نيكوچكتر مسان ، دستهاي–توبو  «

 ».باشد  ديتواند مف يهستند كه وجودشان م يگريد يشاهايبه هرحال ، مطمئنم كه گ.  ستيبه عهده من ن ميگرفتن تصم ديرا بخواه

كلمه حرف  كي يساعت حت كي. ام بردم  خانهيبه چا گريد همانيبا پنج شش م شيساتو را هفته پ ريبه من گوش بده ، قائم مقام وز!  ستين يگريد يشايگ «

 »! ستين يكيريشيكه ا نجايا«:ف كرد وگفت را صا شينزد ، باالخره گلو

او اگر  ر،ي، جناب وز ريخ« :گفتم ».كند  يم ييرايپذ يكيريشيدر ا يوريسا«:مثل خوك هوم هوم كرد و گفت »! ديدرست متوجه شده ا. ستينه ، ن«:او گفتم  به

 ».اش را برداشت  ياو هم فنجان ساك! ستين ونياو در گ«: اما به شما گفتم. كرد  يم يرايآمد و از ما پذ يم نجايبه ا ميمستق. بود  ونيدر گ

 ». ديبا او مودب بوده ا نياز ا شيكه ب دوارميام«:گفتم  ويتو به
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 يخاطر است كه م نيبه هم قاًيدق.  ستمين ميمسئول گفته ها گريبعد از آن د. توانم مصاحبتش را تحمل كنم  يساعت نم مياز ن شيب!است كه نبودم  مسلم»

 يكه دوست دارم فرصت....است  نيا تي، واقع ميبگذر.  يداني، خودت خوب م يونيرا به من مد نيا.  ستيبا تو ن مينگو كه تصم گريو د! يتو آنجا باش خواهم

 »... نميباشد كه خودم هم تو را بب

 ». نميرا بب وـسانيهم دوست دارم تو من«

 ».اوريهم با خودت ن ياليخ چيو وقت آمدن ه «

 »كنند ؟ يفكر م يخاص زسان به چي– ويتو  اياما آ. نمانده است  يباق ميهم برا ياليچند سال ، خ نيااز  بعد«

 نيكه ا ستمين يتي، در موقع ستديپا نا يرا دوباره رو وامورايكه ا يتا وقت. تو شوم  يدانا ندهي، از من توقع نداشته باش درست اول ماه آ ميخواهم بگو يم«

 ».ترم  نيبخوش  ندهيتو نبت به آ دنيبعد از د ،يوري، سا يرا بخواه قتياما حق. موسسه بودم  ي ندهينگران آ يليرا بكنم ، خ شنهاديپ

 »!سان لطف دارند -ويتو«

بهبود  ديشا.  تو نخواهم شد يوقت دانا چيه ستديپا نا يرو واموراياما اگر ا. من و تو با هم است  ريتقد.  ميخواهم به تو تملق بگو ينزن ، نم خوديب حرف«

 ». رديموسسه ، مثل مالقات من و تو ، قرار است كه انجام گ

گفتم كه مطمئن  يمحله اغلب م يبه زنها . گرفته بودم كه از فكر قرار است چه بشود و قرار است چه نشود دست بردارم  اديجنگگ ،  يسالها نيآخر در

شود  يم ينوعبكنم و به  خيرا  تميگرفته بودم كه عنصرآب شخص.  گردميدانستم باز م يم هياست كه هم نيا تياما واقع_بازگردم  ونيبه گ گريد ستمين

نوبر به سرنوشتم ، احساس  ياشاره  دنياكنون با شن. اورميگونه تاب انتظار را ب نيتونستم ا يافكارم م يعيتنها با توقف فوان طب.نگه دارم  فيگفت ، بالتكل

 .كرده ام  داريرا ب ميآرزوها گرير دبا كيدرونم  خيكردم با شكستن  يم

حضور داشته  تانيها يدر مهمان ديبخواه سيبد نباشد از رئ ديساتو گذاشته شود ، شا ريقائم مقام وز يرو يخوب ريسان، اگر مهم است كه تاث_ويتو«: گفتم

 ».باشد 

 ».است  اديز سيرئ كار«

 »!موسسه مهم است  ي ندهيآ يبرا ريوز نياما مسلما اگر ا «

 ».يكرده ا وسيمرا مأ ينباش ونياگر تا آخر ماه در گ. موسسه چه بهتر است خواهم بود  يكه برا نيمن نگران ا. نگران آمدن خودت باش  تو«

و كالهش را بر  كفش و پالتو كمكش كنم دنيبنا رفتم تا در پوش يهمراهش تا ورود. بود  يشب در اوزاكا م يكيقبل از تار ديشد كه برود ، با لندياز جا  ويتو

به من  ليدل يهرگاه ب هبود ك يچون نظر_شده ام  بايچه ز ديخواهد بگو يو به من نگاه كرد فكركردم م ستاديا يكارم كه تمام شد ، مدت. سرش بگذارم 

 .كرد  يشد ابراز م يم رهيخ

 .بود دهياخمها را در هم كش رفتن رونيو در حال برگشتن از در ب»!  يها شده ا ي، شكل دهات يوريمن ، سا يخدا«: گفت

 

 ام يس فصل
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 نيدانم كه ا ينم. به مادر نوشتم يسوخت نامه ا يم يخمره رنگرز ريكه ز يكمرنگ خاكه زغال ييخوابشان برد، در روشنا نويخانواده آراش يشب وقت آن

 نويخانواده آراش خانهسالخورده را از پشت در  يزن يته بعد صداهف كيشده بود، به هر حال  ايخود او قبالً آماده باز كردن مجدد اوك اينامه من بود  ريتأث

. تا صبح مانده انداخت يماه ادياش مرا به  مارگونهيب يبه خاطر افتادن دندانها گونه اش گود رفته بود و پوست خاكستر. دميدر را باز كردم خاله را د دم،يشن

مواد  يپاكت گريزغال و در دست د يدست پاكت كيبه خاطر محبتشان به من در  نوينواده آراشتشكر از خا ياست، برا هيبن يكه هنوز هم قو دميد ياما م

 .داشت يخوراك

 ايدر اوك يوقت. ميبازگشتم، و در آنجا با مادر و خاله دست به كار سر و صورت دادن به اوضاع خانه شد ونيخدانگهدار گفتم و به گ انيبعد با چشم گر روز

صرف بر طرف كردن سخت  راپنج روز تمام  ايچهار  ديبا. كرده است هيتنب يتوجه يخانه ما را به خاطر سالها ب يكه بنا ديذهنم رس فكر به نيا دم،يچرخ يم

كردن  زيمرده از چاه، تم يموشها دنيكش رونيب يهمه جا نشسته بود، با تور يكه مثل خاكه اره در نجار يپاك كردن گرد و غبار:  ميكرد يمشكلها م نيتر

 يما كار م يكه مادر به سخت دميزده د رتيح. بودنداتاق النه ساخته  يرا پاره كرده و با كاه آن در پستو شيرهاياتاق مادر در طبقه باال، كه پرنده ها حص

او دختر . كرد يكار م مانيبه نام انسوكو هم برا يگرچه دختر جوان م،يمستخدم را داشت كيآشپز و  كيخاطر كه تنها استطاعت استخدام  نيبه ا يبخش. كند

گذرد،  يآمدم چند سال م وتويبه ك يكه در نه سالگ يبار نيكه از اول لبمط نيا يادآوري يبرا. كردند يم يبود كه مادر و خاله در مزرعه اش زندگ يمرد

توانستم  يكه هروقت كه م يتسومومو داشتم، با وجودخودم از ها يكند كه زمان يبه من نگاه م يكه او هم با همان ترس ديرس يبه نظر م. انسوكو نه ساله بود

 كيصورتش مثل دانه برنج بار. ديدو يكوتاه به دنبالش م يبا گامها دنيكه هنگام دو يبلند يبا موها از،بود مثل جارو الغر و در يدختر. زدم يبه او لبخند م

و خوشمزه شدن، آماده خوردن  ديشود، بعد از نرم و سف يم ختهيند من در قابلمه رمان زياو ن يفكر دست بردارم كه روز نيتوانستم از ا ينم نيبنابرا. بود

 !شود يم

 يداروخانه ا يخوابه باال كي يكه اكنون در آپارتمان زدم،يابتدا به مامه ها سر م. احترام كنم يراه افتادم تا ادا ونيشد، دور گ يباز قابل زندگ مانياياوك يوقت

 يوقت. رديبه عهده بگ شيبزرگ تر را برا ياز هنگام بازگشتش در سال گذشته، دانا نداشت كه پرداخت مخارج مكان. كرد يم يزندگ ونيدر كنار معبد گ

صورتش  يبايز يضيطرح ب. كردم رتياو ح دنيراستش من هم از د. زده است رونيب ميخاطر كه گونه ها نيكرد، گفت به ا رتينگاهش به من افتاد ح

مسن  يوقتها مثل زنها يبود كه بعض نجايا بيعج. شد ياز آنچه بود نشان داده م شيكه گردنش در آورده بود سنش را ب ياما غبغب شكل نداده بود، رييتغ

 .كرد يزمان جنگ همه با هم لق شده و هنوز درد م دم،يد يدر آنها نم يگرچه من تفاوت ش،يكرد، چون دندانها يرا جمع م شيلبها

 فتد؟يمجدداً به كار ب ندهيدر بهار آ يميقد تختيپا يرقصها واليكند ممكن است فست يفكر م ايآ دميبعد از او پرس م،ينشستبه صحبت  يطوالن يمدت يبرا

 .گذشت يبرنامه آن م نيسال از آخر نيچند

 ».باشد "رقص در رودخانه"تواند  يآه، چرا كه نه؟ مضمون آن م«:گفت مامه

اما در واقع خودفروش  شايكه در ظاهر گ ديشده باش ييرايپذ ييو توسط زنها ديكرده باش دنيامثال آن، د اي ،يحگاهيگرم از تفر يتا به حال در بهار اگر

 يچنان نشان م. ندك يم زين پياستر يبه نوع قتيكند، در حق يرا اجرا م "رقص در رودخانه"كه  يزن. ديكن يكوچك مامه ها را درك م يشوخ يهستند، معن
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مردها شروع به دست ... كه سرانجام  نيدارد كه خشك بماند، تا ا يرا باال نگه م شيمونويرود و در تمام مدت دامن ك يتر آب م قيعم يدهد كه به قسمتها

 .برند يرا باال م يساك يفنجانها گريكدي يكنند و به سالمت يم دنيزدن و هورا كش

به هر حال، تماشاخانه . الزم است تياز رقص برا شيب يسياست، دانستن زبان انگل هختير ونيكه االن در گ ييكايهمه سرباز امر نيبا ا«:ها ادامه داد مامه

 ».، شده استkyabarei ياباريك

 يزندگ نويهم كه با خانواده آراش يزمان. ستيآن چ يكه معنا دميفهم يگرفته شده بود، اما به زود يسيزبان انگل "كاباره"بودم، از  دهيكلمه را قبالً شن نيا

 يورود يبه سرسرا قدمكه شب همان روز  يوقت نيبا وجود ا. دميشن يم شانيپرسروصدا يها يو مهمان ييكايدرباره سربازان امر ييداستانهاكردم،  يم

 يگبه بزر كيكه به چشم من هر  دم،يهم د يرا بر رو يسرباز يها نيپله ها، كوه پوت نييمردها در پا يكفشها فيرد دنيد يگذاشتم و به جا يخانه ا يچا

 يبود كه خود را در تو رفتگ ريبا لباس ز ييكايمرد امر كيكه به چشمم خورد  يزيچ نيدر سرسرا، اول. خشك شدم ميسگ كوچك مادر، تاكو بود، درجا

در پشتش،  يو حت ،دمياو را د يو باوز نهيس يرو اهيس يموها يوقت. بكشند رونياو را ب دنديكوش يخنده كنان، م شا،يكرد و دو گ يپله پنهان م ريز واريد

 يزيخواست خود را پنهان كند، اما چ يباخته بود و م ار شيلباسها ياز قرار در مسابقه مشروب نوش. ام دهيند يشكل نيا ياحساس كردم تا به حال جانور

 .دميهورا را شنسوت و  يداخل كه شد صدا. در سرسرا ببرند يبكشند و به اتاق رونيو ب رندينگذشته اجازه داد كه زنها دستش را بگ

رفتن و  بگويبه نزد غ شگاهيروز تمام را با عجله از آرا كي. بودم شايحضورم به عنوان گ نيآماده اول گريبار د كيهفته بعد از بازگشتم، سرانجام  كي

به  باًياكنون كه تقر. را بخرم ازمين مورد شيرا گشتم تا بتوانم لوازم آرا ونيلكه ها گذراندم، و سرتاسر گ يايبقا نيپاك كردن آخر يدستم برا ساندنيخ

با  دمينشستم، كوش شيآرا زيساعت پشت م مياما آن روز ن. داشته باشم ديسف شيآرا ييتوقع نداشت كه به جز مواقع استثنا يبودم، كس دهيرس يسالگ يس

 يلباس كمكم كند، انسوكو دنيپوش دربكو آمد كه  يقاآ يوقت. اندازه صورتم را پنهان كنم يب يالغر يغرب وهيمختلف پودر به ش يها هياستفاده از سا

كه  دميد ياو را م يدر چشمها رتيح زياز هر چ شيب نهيكردم مرا نگاه كند، و در آ يهاتسومومو را تماشا م يتا همان گونه كه من زمان ستاديكوچك ا

 .شده ام شايگ كيشكل  گريبار د كيساخت واقعاً  يمتفاعدم م

 يرو يشال. شد يها پاك م يروانيوزش باد، ش نيو چنان سبك بود كه با كوچكتر بايز يدر برف دهيپوش ونيبه راه افتادم، سرتاسر گآن شب سرانجام  يوقت

. مشناخت بود رقابليغ مبار ه نيا ،يبا لباس دهات ونياز گ دميدر دست داشتم، لذا مطمئنم به همان اندازه روز بازد ييمشما يانداخته بودم و چتر ميمونويك

كردند، چون هنگام عبور  يم يزندگ ونياز جنگ در گ شيپ كيشد گفت كه كدام يم يبه راحت. شناختم يم دميد يم ابانيرا كه در خ ييشاهاياز گ يميفقط ن

 نيريسا. شناسند يمرا نم ديرس يكه به نظر م يوقت يكردند، حت يم يكوتاه ميتعظ

 .دادند يتكان سر به خود نم كياز  شيب يزحمت

 يبراق اهيس ياما در واقع ، در راهرو كفشها. دميترس يم دياز آنچه كه در آنجا خواهم د دميرس يكيريشيا يخانه  يبه چا يسربازها در هر سو ، وقت دنيد با

هنوز  وينو.دميام د يوزرآمبود كه در زمان كا ييسر و صدا تر از وقتها يخانه ب يبود چا بيجفت شده بود كه دست كم مال افسر ها بود و نه سربازها،و عج

 ننديب يمرا در آنجا م يشدم و گفتند كه به زود ييهمكف راهنما يبزرگ در طبقه  ياز اتاقها ياما بالفاصله به ك_دميدست كم ، من او را ند اي_بود  امدهين
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امد مردها  يخوششان نم شاهايگ. دمينوش يم يچا يانكردم و فنج يو دستم را گرم م نشستميراهرو ، م يمعموال در بخش مستخدمه ها در انتها نياز ا شيپ

در پنج . موهبت بود ميتنها بودن با خودم در آن اتاق برا يا قهي، چند دق يوانگه _ماندم يم وينداشت اگر در انتظار نو تياهم مياما برا ننديكار بب يآنها را ب

 يپوشانده شده بود كه جنسش به نوع يزرد شميها با ابر واريد. كرد يم انتانريحاش  ييبايبود كه ز ياتاق نيو ا. شده بودم ييبايسال گذشته تشنه ز

 .شوم يشد احساس كنم من هم مثل تخم مرغ در پوستش در آن محافظت م يكرد، و سبب م يحضورش را اعالن م

همان طور . ساتو را با خود همراه آورده است ريمقام وزآشكار شد كه قائم  دم،يرا از راهرو شن شيسرانجام صدا يتنها وارد شود ، اما وقت ويداشتم نو انتظار

طرفدارم درست  يب ييشايكند گ ربدهم كه فك ريبه دست معاون وز ياما فكر كردم اگر بهانه ا د،يد يمرا در انتظار خود م ويمهم نبود اگر نو ميكه گفتم برا

 يآدم ديكوش يگوش كنم كه م وينو يبه دست آورده ام كه به حرف ها يفرصت دميدبعد ، . بود يصدا به اتاق مجاور رفتم كه خال يب نيبنابرا. باشد ينم

 .باشد ريدلپذ

 .دميشن يپاسخ هوم هوم كوتاه يبه جا »ر؟يوز ست،ين ياتاق خوب«:  ديپرس

،  ينسبتا طوالن يعد از سكوتسپس ب »د؟يكنيطور فكر نم نيسبك زن واقعا محشر است ، شما ا يان نقاش. اتاق را كردم نيا يخاطر شخص شما تقاضا به«

 »د؟يرا خورده ا يكيريشيمخصوص ا يتا به حال ساك اياز شما سوال كرده ام كه آ ياست آه راست ييبايبله،شب ز«:افزود

به راهرو رفتم و در سرانجام  يوقت. چون پروانه رفتار كند ديكوش يبود كه م يليبه اندازه ف وينو يرفت ، احتماال احساس راحت يم شيگونه پ نيبه هم اوضاع

 .ديبه راحت كش يمن نفس دنيب ا د ويرا باز كردم ، نو يكشو

شده است، اما چهره اش  يم رهيگرچه او ادعا كرده بود كه ساعتها به من خ. بود زيو دو زانو نشستن در پشت م يبعد از مراسم معرف رينگاهم به وز نياول

در بر گرداندن  يكس هبودم ك دهيتا كنون ند. داشت گرانيمتفاوت با د يچون ظاهر. را فراموش كرده بودمدانم چطور او  ينم. ديرس ياصال آشنا به نظر نم

 رونيبه خصوص كوتاه ِ ب نييسر را باال ببرد، و فك پا يتواند حت ينم ييچسباند كه گو ياش م نهيچانه اش را چنان به س. اندازه مشكل داشته باشدد  نيسر ا

طول  يكرد ، مدت يو خودش را معرف دادبه من تكان  يكه سر نيشود بعد از ا يم دهياش دم ينيب رينفسش درست ز ديرس ير مداشت كه به نظ يزده ا

 .بود زيبه همه چ بايظاهرا هوم هوم تنها راه پاسخ دادن او تقر دم،ياز او نشن يگريد يو به جز هوم هوم صدا ديكش

را پر كردم و از  ريرا آورد و از آن نجاتم داد فنجان وز يساك ينيس يكه مستخدمه ا يبه كار اندازم تا هنگام ييتالش خود را به كار بردم تا گفتگو نيبهتر

بست و  يرا لحظه ا نشدها. در آمدم  رتيبه ح زدير يدارد در چاهك فاضالب م ييكرد كه گو يم يخال نشييرا چنان راحت در فك پا ياو كه ساك يتماشا

دراز كرد،  مياش را به سو يكه فنجان خال يتا وقت. است يزيكه معموال مردم هنگام قورت دادن چ يگونه نشان چيبدون ه. فته بودر يدوباره باز كردو ساك

 واقعا 

 .نبودم كه آن را قورت داده است مطمئن

. را فراهم كنم ريوز يل كوتاه موجبات راحتو چند سوا يداستان و شوخ فيكردم، با تعر يم يرفت، سع شيپ يمتوال نياوضاع به هم شتريب اي قهيدق پانزده

 يكلمه تجاوز نم كياز  چگاهيه شيپاسخ ها. وجود ندارد »ريوز يفراهم كردن موجبات راحت«به نام  يزيچ يبه طور كل ديفكر افتادم شا نياما كم كم به ا
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 يوقت ميساعت اول داشت ميكه در ن يتنوع نيبزرگتر. ز بخوانددوست دارد آوا ايآ دمياز او پرس يحت م،يبگذار يكردم مسابقه مشروب نوش شنهاديپ. كرد

 .رقص بلد هستم ايآ ديبود كه از من پرس

 »اجرا كنم؟ يدارند رقص كوتاه ليم ريوز ايآ. بله بلد هستم البته،«

 .داد انيو به آن پا» .نه«:گفت

 نيرا بعد از ا نيا. مطالعه كند يليخ شيغذا يمسلم دوست داشت كه رو چشم با اشخاص ارتباط برقرار كند، اما قدر قيدوست نداشت از طر ريكه وز ديشا

 نيو به ا تداش يباال نگه م يآن را با چوب غذاخور. كرد يبه دهان خوب نگاهش م يزياز بردن هر چ شيپ. را آورد كشف كردم شانيغذا يكه مستخده ا

 امي يماه« :را باال برد به او گفتم ينارنج يزيبار كه چ كي. ستيكه چ ديپرس يز من مشناخت ا يشد و اگر آن را نم يم قيبرد و در آن دق يسو و آن سو م

 ريكنم كه وز يفكر نم گر،يد زيهر چ ايجگر نهنگ،  يتكه ا اياست  امي نينداشتم كه ا ياطالع نيو راستش كوچكتر» .و شكر است ايجوشانده در سس سو

سر به سرش  يگرفتم اندك ميبار تصم نيچه است، ا نيا ديگوشت خوابانده در سس را باال برد و از من پرس يتكه ا يبعداً وقت. خواست كه بداند يواقعاً م

 .بگذارم

 »"ليچرم ف" ميبگو ديبه نظرم با. شود يدرست م لياز پوست ف! نجاستيمخصوص ا يغذا. تكه چرم خوابانده در سس است كيآه، «:گفتم

 »ل؟يف چرم«

به شما گوشت  نجايا ديكن يفكر م د؟يشو يم قيدق تانيدر غذا نقدريچرا ا. تكه گوشت است كي! كنم يم يكه دارم شوخ ديدان يم. ريوز د،يبردار دست«

 »دهند؟ يم زهايچ نيسگ و از ا

 ».گوشت سگ خورده ام ،يدان يم«:گفت

 ».دينگاه كن تانيبه چوب غذاخور ستيالزم ن گريد. ميگوشت سگ ندار نجاياست، اما ما امشب ا جالب«

 دياز آن چه كه با شيب دينگفت و شا يزيبه او اشاره كردم چ يآمد، اما وقت يمسابقه خوشش نم نياز ا وينو. ميرا راه انداخت يمسابقه مشروب نوش يزود به

 م،يشرح ده شيانكرده بود بر يوقت باز چيرا كه ه يمسابقه مسروب نوش نيقوان ميكرد يسع يو باخت، چون بعداً وقت دينوش ريوز ميداد ياجازه م

 .اتاق رفت يرفت بعد از جا بلند شد و به گوشه  يم نييآب باال و پا يچشمش مثل چوب پنبه رو

 »د؟يواقعاً به كجا برو ديخواه يم ر،يوز نم،يبب ديبگوئ«:گفت وينو

 ياما دستش را رو م،يبه كمكش شتافت ويمن و نو. آورد يچون آشكار بود كه دارد باال م افتم،ي ايگو اريبس يآروغ بود، كه من آن را پاسخ كي ريوز پاسخ

را باز  اطيرو به ح پنجره يا شهيش يكه درها نيجز ا مينداشت يچاره ا نيبنابرا. افتاد ياگر كوه آتشفشان بود، هم اكنون به دود كردن م. دهان گذاشته بود

. فرد فرد نبود نياول رياما مسلماً وز د،ياستفراغ كند وحشت كن ييبايز نيه اب يدر باغچه ا يكه كس نيتصور ا ديشا. برف استفراغ كند يرو انديكه بتو ميكن

اگر به . ميشو يكار موفق نم نيوقتها در ا يگاه ماا م،يته راهرو دراز بكشان ييتا مردها رابه دستشو ميكن يتالش م شاهايما گ ييها تيموقع نيدر چن

 يبه راه م ليو با وسا ستيشوند كه منظورمان چ يمتوجه م قيماشا كند، همه بالفاصله و به طور دقاآلن رفت كه باغچه را ت يكه مرد مييمستخدمه ها بگو
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 .افتند

كردم او را به  يمن سع. تالش با سر از پنجره افتاد نيرغم ا ياما عل. ميبر برف در درگاه نگه دار ختهيزانو و با سر آو يرا رو ريوز ميديكوش ويو نو من

بود كه در حال  نيبكنم ا ستمكه واقعاً تون يتنها كار. و تنومند بود نيسنگ ميتكه گوشت عظ كياما او مثل . با استفراغش آلوده نشود گوشه بكشم، تا الاقل

 .اش كنم يبر كيافتادن 

نگاه كردن  گريكديترش به جز از  ميتوانست يمثل شاخه قطع شده درخت، نم نيبرف سنگ يرو ريمنظره، دراز به دراز افتادن وز نيدر برابر ا ويو نو من

 ».گذرد يقدر به آدم خوش م نيدانستم با دوستتان ا سان، نمي – ويعجب، نو«:گفتم. ميبكن يكار

 »!يچه آدم گوشت تلخ. سزاوارش بود ،يپرس يو اگر از من م مينظر من كه او را كسته ا به«

خوب  شيسرد برا يهوا. از سرش بپرد يقدم بزند و مست يتا كم ديببر ابانيبه خاست؟ بهتر است او را  نيا شهيتان هم يشما با مهمانان افتخار رفتار«

 ».است

 »ست؟يسردش ن يبه اندازه كاف ده،يبرف خواب يرو«

او . درا انجام ده ريبه هوش آوردن وز فهيو با جوراب به باغ رفت تا وظ ديكش يآه ويبود، چون نو يسرزنش او كاف يكنم برا و فكر مي» !سان – وينو«:گفتم

بر  خانهيچا داخلبه  ريدست چطور از عهده آوردن وز كيبا تنها  ويدانستم كه نو يرفتم، نم يمستخدمه ا يگرفتن كمك به جستجو يكه مشغول شد، برا

 .كند زيرا تم اطيگفتم كه ح يگرفتم و به مستخدمه ا شانيبعد دو جفت جوراب برا د،يآ يم

مجبور بودم . داد يم و چه بويي –داشت  يئتيچه شكل و ه ريكه وز ديمجسم كن ديتوان يم. نشسته بودند زياره پشت مدوب ريو وز ويبه اتاق بازگشتم، نو يوقت

 .بعد دوباره از هوش رفت يكفپوش افتاد و لحظه ا ريحص يبعد از آن رو. اما فاصله ام را حفظ كردم اورم،يجورابش را خودم در ب

 »شنود؟ يما را م يداص ديكن يفكر م«:گفتم ويزمزمه به نو با

 »؟يديد تياو در زندگ يبه گندگ يتا حاال احمق. ما را بشنود يبه هوش است صدا يوقت يكنم حت يفكر نم«:گفت وينو

 »برنامه شما بود؟ نيا نست،يامشب واقعاً به او خوش گذشت؟ منظورم ا ديكن فكر مي! سان – وينو واشي«:زمزمه گفتم با

 ».داد بيهر چه بود خودش آن را ترت. داشتم ياكه من چه برنامه  ستين مهم«

 »!داشت ميبرنامه را خواه نيمجدداً هم ندهيبه آن معنا نباشد كه هفته ا نيا دوارميام«

 ».ندارم ياست، من هم حرف دهيبرنامه امشب را پسند ريوز اگر«

كنم فرض  يگمان نم ر،يوز طيبا در نظر گرفتن شرا. بودم دهيگرفتار ند نينچنيتا به حال صورت شما را ا. امدشما حتماً از آن خوشتان ني! سان، واقعاً – وينو«

 »... شب عمرش بوده است  نيكه امشب بهتر ميبگذار نيرا بر ا

 ».گذاشت يزيشود فرض را بر چ يمربوط است، نم ريكه به وز ييجا تا«

 »د؟يموافق هست. خوش بگذرد شتريه باشد به او بجشن داشت يكه حال و هوا ميده بيترت يكه اگر اوضاع را به گونه ا مطمئنم«
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خواهر بزرگترت را هم . ميآئ يم ونيبه گ ندهيآخر هفته آ التيتعط. هم خبر كن گريد يشايچند گ ندهياست، دفعه آ ديمف يكن ياگر فكر م«:گفت وينو

 ».دعوت كن

 يكه مناسب باشد، نم ديابيب ييشايگ ديبا. نست كه بشود سرش را گرم كردكسل كننده تر از آ رياما وز ست،ين يحرف چيكه مامه ها باهوش است ه نيا در«

 كه نميب يم... كنم  يحاال كه فكر م د،يدان يم. سر همه را گرم كند! باشد يدانم، آدم شلوغ

 .ميهم الزم دار گريمهمان د كيبلكه  شا،يگ كيفقط به  نه

 .نميب يآن نم يبرا يليدل

جشن داشته  يحال و هوا ميتوان ينم د،يو شما هم از او خسته شده باش. نگاه كردن به من باشد انهيو مخف دنيوشمشغول مشروب ن رياگر وز: گفتم

 .دياوريرا با خودتان ب سيرئ ديبا ندهيآ يدفعه  دي، شا..... د،يراستش را بخواه.ميباش

بودم  دواريام گريد زياز هر چ شيب ون،يست كه از زمان بازگشت به گكامال درست ا. برسم نجايكه به ا ختمير يكه من تمام شب نقشه م ديبسا فكر كن چه

لب زمزمه  ريز يزيبه طرفش خم شوم و چ نم،يدر كنار او بنش يفرصت باشم كه دوباره در اتاق نيا يكه در تمنا نينه ا. كنم دايپ سيرئ دنيد يبرا يراه

بستم كه  يمنبع درخشان نور را م نيداد، بهتر بود كه در ا يبه من م يباشد كه زندگ يلذتلحظات تنها  نياگر قرار بود ا. را به مشام بكشم شيكنم و و بو

 .عادت كنم يكيبه تار گريبار د كي

توانم  يآن قدر احمق نبودم كه تصور كنم م. من رو به نوبو برده است  يكه زندگ ديرس يطور به نظر م نيظاهرا ا وست،يپ يداشت به موقوع م قتيحق ديشا

 .بردارم زين دميام يكورسو نيتوانستم دست از آخر يتم را عوض كنم اما نمسرنوش

 ريوز. او سرش شلوغ است. بار به تو گفته ام كيقبال . يدانم، ساپور ياما نم ديآ ياز او خوشش م يليخ ريوز. را كرده ام سيفكر آوردن رئ: پاسخ داد نوبو

ظاهر لباس  دنياز د ونوب. نديبنش زيخود را باال بكشد كه بتواند پشت م ديو سپس كوش. زده است خشيس يكس ييچنان به تكان خوردن افتاد گو ريحص يرو

كرد و ما را باز تنها  زيرا تم ريكه مسخدمه كت وز نيبعد از ا. اورديب سيخ يحوله  كي ميبگو يافتاد كه مرا فرستاد به مستخدمه ا ياو به چنان تهوع

 :گذاشت، نوبو گفت

 ديتوان يم د،ياوريمن باال ب يكه فقط رو نيا يگذرد، چون به جا يخوش م شتريب ندهيآ يدفعه ! خوش گذشته است يليحتما به شما خ امشب ر،يوز خب،

 !دياوريباال ب گريد يشايدو گ يكيهم  ديو شا س،يرئ يرو

نامش . خواهم ينم گريد يشايگ. را دوست دارم شايگ نيمن هم: گفت ريوز. نكردم دايرا آورد، اماجرات ابراز آن را پ سيشدم كه نوبو اسم رئ خوشحال

 .ميشما را به خانه برسان دهيوقتش رس ر،يوز د،يحاال بلندشو ديآ ينم گريوگرنه د د،ياست، بهتر است او را به نامش بخوان يساپور

راه رفتن  ريوز يبرا. ستادميبرف ا ريرفتنشان در ز نرويب يكفش و پالتو كمكشان كردم و بعد به تماشا دنيسرسرا به بدرقه شان رفتم، در آنجا در پوش تا

 .خورد يرا نگرفته بود صاف به دروازه م شيراحت نبود، اگر نوبو بازو

. نبود، چون مستش كرده بودند دهيفا ديمف گريوجود مترجمشان د م،يوارد كه شد. ميرفت ييكايامر يپر از افسرها يمهمان كيآن شب، با مامه ها به  رتريد
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. برقصد شانيبرا اهندخو يفهماندند كه م يهمهبه زمزمه كردن و دست تكان دادن افتادند تعجب كردم به او م يوقت. مامه ها را شناختند يفسرها همگاما ا

. تكان خوردن افتادند او به ايبه وسط رفتند و  ريرا شروع كرد، چند افسر ن دنيكه مامه ها رقص نياما هم م،يو رقص او را تماشا كن نميمنتظر بودم آرام بنش

آن بردم  يا زتماشا يو لذت دميخب، غش غش خند. فتادمنظره ا نيچشمم به ا يكردم، اما وقت يخواهد افتاد، اصال باور نم ياتفاق نيچن ديگفت ياگر به من م

 زيدور م ييكايامر يو افسرها مينواخت يسن م يكه در آن من و مامه ها به نوبت شام ديرس يباز كي يسرانجام كار به اجرا. بودم دهيند ديمد يكه مدتها

 .بود يفنجان ساك كي دنينفر نوش نيخرآ ي مهيجر. ننديبنش زيكه پشت م دنديدو يبا متوقف كردن ساز، م.  دنديرقص يم

كه زودتر همان شب در  نيا با توجه به -اندازه خوش بگذره نيا ستنديكه همزبانش ن يبه مامه ها گفتم چقدر خوب است به آدم با عده ا ،يمهمان وسط

 .ديپرس ياز آن مهمان يمامه ها مختصر. شركت كرده بودم و چقدر بد گذشته بود گريد يژاپن كيبه اتفاق توبو و  يگريد يمهمان

 ».از آنها توبو و بداخالق باشد يكيبخصوص كه . سه نفر كم است«: باره به او گفتم، گفت نيدر ا يوقت

 ».و خنده يشلوغ و اهل شوخ يكس د؟يكن يفكر نم م،يهم الزم دار گريد يشايگ كي. اورديرا ب سيرئ ندهيكردم دفعه آ شنهاديپ من«

 »...من ديبله، شا«: ها گفت مامه

و به ا گريبار د كيخواستم  يم. دانست ينم» و خنده يشلوغ كن و اهل شوخ«مامه ها را  ايدر دن يچون در واقع، كس. شدم جيحرف ابتدا گ نيا دنيشن از

كنم اگر  يم فكراما ... به آن بزنم يبله، جالب است كه سر«: شده است و گفت نمانياو متوجه سوءتفاهم ب ديكه ناگهان به نظر رس ست،يمنظورم چ ميبگو

 ».يصحبت كن ييات كدوحلوا يميبا دوست قد ديبا د،يخواه يو خنده م يآدم شلوغ و اهل شوخ

 يگذاشتم، او را در سرسرا ايكه قدم به اوك يلحظه ا قت،يدر حق. شدم يمواجه م ييكدوحلوا يرفتم با خاطره  يهر كجا كه م ون،يهنگام بازگشت به گ از

شد به  يم ايبه دختر اوك ديكه با ييمهاياز آن تعظ ،يخشك و رسم يميتعظ يخداحافظ يكه برا يهنگام. بسته شد ونيآوردم كه گ اديبه  يدر روز ييرايپذ

 يها كمك م يكه به مستخدمه در پاك كردن گرد و غبار چوبكار يبار وقت كي. او افتادم اديسر آن هفته هنگام نظافت بارها و بارها به در سرتا. من انجام داد

 ينراست بود از زما نيا ايزد، آ يموج م ينيآنجا غم سنگ يخال يدر فضا. كرد يم نيسن تمر يكه داشت شام دميد ميرا در راهرو جلو رو ييكردم، كدوحلوا

 رفتنيپذ. كردم، اما هرگز نتوانسته بودم يم رونيرا از ذهنم ب نيا ديكنم با يگمان م! گذشت يم ياديز يسال ها ميگذراند يمان را با هم م يكه كودك

من به مقام  رفتنيپذ. كرد يم ليكه هاتسومومو به ما تحم ستمدان يم يگناه را متوجه رقابت سخت. اموزميمان را تمام و كمال ب يخشك شدن دوست يدينوم

سپاس  يبرا يراه ديبا. به من فقط محبت كرده بود ييكدوحلوا. مسئول ندانم يتوانستم خودم را تا اندازه ا يضربه بود، اما باز هم نم نيآخر يدخترخواندگ

 .كردم يم دايآن از او پ

شك نداشتم كه برخورد اولمان دلچسب نخواهد بود، اما آن شب بعد از . مبود فتادهيمامه ها به فكر تماس گرفتن با او ن شنهاديتا هنگام پ نجاست،يا بيعج

 زين يگريد ي زهيانگ ،البته. كند يبرازنده تر قدردان يسربازها از داخل شدن به جمع يبه خاطر تنوع مهمان ييكدوحلوا ديشا دميرس جهينت نيبه ا يبررس

 .ميكن ميمان را ترم يدوست گريبار د كي ميتوانست يم ديگذشت، شا يم ياريبس يكه سالها نكيا. داشتم

* * * 
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باره سراغ خاله رفتم كه چندسال  نيصحبت در ا يبرا نيبرگشته است، بنابرا ونيكه به گ نينداشتم، به جز ا ياطالع چيه باًيتقر ييكدوحلوا يفعل تيوضع از

گفته . آمدن بدهند ياو اجازه  هدوباره باز شود ب ايدر اوك يضا كرده بود كه وقتدر نامه اش تقا ييمعلوم شد كه كدوحلوا. كرده بود افتياز او در يقبل نامه ا

كه  ليدل نيخواست آن را انجام بدهد، اما مادر به ا يخاله دلش م ديشا. خود نخواهد بود يبرا گريد ييكردن جا دايصورت هرگز قادر به پ نيا ريبود در غ

 .ا رد كردآن ر ستين يگذار هيسرما يبرا يمال ييكدوحلوا

به . نديخواهد او را بب يمادر نم. اورين نجاياو را به ا ياما به خاطر دلسوز. كند يم يچو زندگ - يهانام ي هيدر ناح يكوچك خرابه ا ياياو در اوك«: گفت خاله

 ».كنم صحبت با او حماقت است يهر حال فكر م

 »...نبودم يآمد راض شيپ ييوامن و كدوحل نيوقت از آنچه كه ب چياقرار كنم كه ه ديبا«: گفتم

 يها از دست او خسته نم ييكايام كه امر دهيشن. روزها كارش خوب است نيبه هر حال، ا. عقب ماند يو كدوحلوا يتو موفق شد. امدين شيشما پ نيب ياتفاق«

 ».خواهند يكه آنها م يزياو جلف است، چ ،يدان يم. شوند

دوست  نياگر كور. كردم دايرا كه خاله گفته بود پ يكوچك خرابه ا يايرفتم، و اوك ونيچو در گ - يانامه ي هيبه ناح ژويش ابانيآن روز از خ عصر

زده  دمهص زيمجاورش ن يايآن به اوك يخُب، آتش سوز... جنگ سوخت يسالها نيدر بدتر شيايكه چگونه اوك نيو ا د،يهانسومومو را به خاطر داشته باش

 يسفال يروانياز ش يبود، و بخش اهيطرف تماماً از دوده س كيآن در  يرونيب يوارهايد. كرد يم يدر آن زندگ ييدوحلواك نكيبود كه ا يمسكن نيبود، و ا

و اوزاكا قرار داشت  ويمختلف توك يساختمان در نواح نيكنم اگر ا يگمان م. شده بود يتخته كوب يبا سرهمبند نكهيسوخته بود ا يكه در آتش سوز زياش ن

 .بود وتويبود، اما در آنجا قرار نداشت و در قلب ك نشانيتر از سالمت يكي

 يمدت. كمرنگ بازگشت يچا يبا فنجان گريبار د كيو بعد . بود دهيچيخاكستر مانده در آن پ يكرد كه بو ييراهنما ييرايمرا به اتاق پذ يجوان ي مستخدمه

كه دانستم او  نيهم اما نم،يتوانستم او را بب يم يسرسرا به سخت يكيدر تار. باز كردرا  يآمد و در كشو ييبه انتظار ماندم تا سرانجام كدوحلوا يطوالن

چنان  يمياما او چند قدم در اتاق جلو آمد و زانو زد و تعظ. رميآمدم كه از جا بلند شدم و خواستم كه بروم و در آغوشش بگ جانيآنجاست چنان به ه

 .ستادميرفتار جا خوردم و همان جا كه بودم ا نيز اا. من مادر هستم ييبه جا آورد كه گو يفاتيتشر

 »!من هستم... ييواقعاً، كدوحلوا«: گفتم

 .برگشتم زيدر پشت م ميشدم و به سر جا ديناام. نگه داشت نيدر انتظار فرمان چشم بر زم يمثل مستخدمه ا نداخت،ينگاه به من ن يحت

 نيدر ا. داشت نيغمگ يگرد و پر بود، اما نگاه شيهنوز مثل زمان بچگ ييصورت كدوحلوا م،يبود دهيرا د گريكديآخر جنگ  يكه در سالها يبار نيآخر

كرد، به اوزاكا  يكه در آنجا كار م يلنزساز يكه بعد از بسته شدن كارخانه  دميدانستم، اما بعدها شن يرا نم نيآن موقع ا. عوض شده بود يليچند سال خ

داشت  يخاطر كه آن را سفت نگه م نيبه ا ديدانم، شا ينم -كه دهانش آب رفته است ديرس يبه نظر م. خته بودپردا يرفته بود و دو سال به خودفروش

 بيرق ييبايكه در ز ميبگوخواهم  ينم. شد رتميبود كه سبب ح دهيبخش يالغر شده و به صورتش وقار شيوگرچه كه هنوز صورتش بزرگ بود، اما گونه ها

 .وقت نداشت چيكرده بود كه قبالً ه دايپ يبخصوص يد، اما صورتش حالت زنانگشده بو گرانيد ايهاتسومومو 
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 ».يخوشگل شده ا يلياما تو خ ،ييكدوحلوا ست،ين يشك چيه ميرا پشت سر گذاشته ا يسخت يكه سالها نيدر ا«: گفتم

گفتم و خواستم از  كيه خاطر پرطرفدار بودنش به او تبرب. تكان داد ياست مختصر دهياشاره كه حرفم را شن نيپاسخ نداد، فقط سرش را به ا ييكدوحلوا

 .شدم مانيماند كه كم كم از آمدنم پش يتفاوت باق يوضعش در زمان جنگ بپرسم، اما چنان خونسرد و ب

 .ناراحت كننده، دهان باز كرد  يبعد از سكوت سرانجام

 ».جالب باشد تينش براندارم كه گفت يزيمن چ ،يكه فقط حرف بزن نجايا ياگر آمده ا ،يوريسا«

 در واقع،... ام، و دهيرا د كازوينوبوتوش راًيكه اخ نستيا قتيحق«: گفتم

 » ياز او به ما كمك كن ييرايو با پذ يتو هم محبت كن ديآورد فكر كردم شا يم ونيبه گ يرا گاه ي، او مرد مخصوص ييحلوا كدو

 »ات عوض شد  دهيعق يدياما البته حاال كه مرا د «

خواهد كرد  از مصاحبت تو قدراني – ومورايا سيرئ... منظورم  واركنيا سيكازو و رئ يتو بوتوش يزن يحرف را م نيدانم چرا ا يعجب ، نه ، نم« :  گفتم

 »و بس  نيهم

« به نام  يزيچ يه در زندگاعتقاد ك نيمن از ا« :شد سرانجام گفت  رهيخ نيدو زانو نشسته و ساكت ماند و در حال فكر كردن به زم يلحظه ا ييحلوا كدو

 »من احمقم  يكن يدانم كه تو فكر م يم. وجود دارد دست برداشته ام » و بس  نيهم

 » ييكدو حلوا «

 » ييبه من بگو يخواه يكه نم يهم دار يگريد لياما به نظر من تو دال «

 .بخواهد  يخواست اجازه مرخص يم ايگفته بود آنچه كه  يپوزش برا ايحال  ديمرموز رس يليكرد كه به نظرم خ يكوتاه ميبعد تعظ و

 زهايچ يليخ ميمثل سابق با هم دوست بشو ميدوباره بتوان ديهمه سال شا نيبودم بعد از ا دواري، ام ميهم دارم راستش را بگو گريد ليدل كيگمانم «  گفتم

 » مينيرا بب گريهمد دوباره مياست كه بتوان يعيمثل هاتسومومو به نظرم طب...  ميرا با هم گذرانده ا

 :نگفت  يزيچ ييحلوا كدو

 »شوم  يخوشحال م دنتياز د ييايكنند اگر تو هم ب يم ييرايپذ رياز وز يكيويشيا خانهيدر چا گريد كباري ندهيو توبو هفته آ وامورايا« :  گفتم

به او  زيمحبت آم يزيقبل ار رفتن چ دميبلند شدم د يگذاشتم وقت زيم يرا باز كردم و رو يشميابر يتو آورده بودم پارچه  يبرا يچا يپاكت هيعنوان هد به

 .و بروم  رميكه فكر كردم بهتر است راهم را بگ ديرس يبه نظر م جياما چنان گ ميبگو

 

 

 سي و يكم فصل

نه تنها از  -خواندم  يبود م بانيه گركه با آنها دست ب يوقتها در روزنامه ها از مشكالت يگذشت گاه يم سيبا رئ دارميد نيكه از آخر يپنج ، شش سال در

 ياز مصادره  كردن يريحرفه و جلوگ ياداره  اريحفظ اخت ياز آن به بعد برا شيآخر جنگ بلكه از جدالها يدر سالها يبا دولت نظام اتشياختالف نظر
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 يدر روزنامه  شياز عكسها يكي. ردم ك يتعجب نم چيار حد شكسته شود ه شيهمه مشكل سبب شده بود كه ب نيبار ا دنياگر كش/ موسسه اش 

چشم بر آسمان ، مراقب بمب  كي شهيكه عادت داشت هم نويآراش يآقا ي هيمثل همسا. داد  ينشان م يدور چشمانش را از نگران يعصب يخستگ يورييومي

جز .  اورديرا با خود ب سيندارد كه رئ يجد ميهنوز تصمكردم كه توبو  يم يادآوريبه خودم  ديآخر هفته با التيشدن تعط كيبه هر رو با نزد. اندازها باشد 

 .توانستم بكنم  ينم يگريبودن كار د دواريام

 نيپائ كيدر كوچه بار.  دميد شهيش يباران سرد را به رو زشيپنجره ام را كنار زدم و ر يكاغذ ريشدم و نورگ داريآن شب از خواب ب يزود فردا صبح

 ميتقو هك دميترس يم يو حت. روح بود  يدل گرفته و ب يروز. شد  يخورده بود و داشت به زحمت از جا بلند م نيزم خزدهيسنگفرش  يرو يمستخدمه ا

 خزدهيخوردن باران  يصدا دنيخوردم همراه با شن يناهار م ييرايداشتم در اتاق پذ يو وقت. هوا افزوده شد  يظهر بر سرما دنيتا رس. ام را باز كنم  ينجوم

شب خاله  دنيخورده بود با فرا رس مبه ه يآن شب همگ يها يمهمان ابانهايكف خ يزيبه خاطر خطرناك بودن ل.  نميوانستم نفسم را در هوا ببت يبه پنجره م

شده و  خط تلفن اوزاكا قطع: آن گفت  ي رهيمد. است  يخود باق يسرجا وامورايا يموسسه لوازم برق يتلفن زد كه مطمئن شود مهمان يكيريشيا خانهيبه چا

بگو گالشتش  يآقا. رفتم  يكيريشيبكو را گرفتم و به ا يآقا يبازو ريسپس ز.  دميحمام كردم و لباس پوش نيبنابرا. تواند كامالً مطمئن باشد  ينم نيبنابرا

 .پنتوچو بود قرض گرفته بود  هيدر ناح ياطيرا از برادر كوچكترش كه خ

را  يكيتوجه  يو چنان سرشان شلوغ بود كه نتوانستم حت. بود  دهيترك نيآب بخش مستخدم يلوله . بود  ختهيشدم شلوغ و به هم ر يكيريشيوارد ا يوقت

كه هم توبو و هم  نيابا در نظر گرفتن . كرده بودم  ييرايپذ ريقبل در آن از توبو و وز يرفتم كه هفته  يراهرو به اتاق يبدون راهما در انتها. جلب كنم 

رفته بودند و  رونيمامه ها هم از شهر ب حتي – نميرا در اتاق بب يداشتند واقعاً انتظار نداشتم كس شيدر پ يطوالن ياكا به آنجا سفرآمدن از اوز يبرا سيرئ

قلبم گذاشتم كه اعصابم را آرام كنم  يرو ستزانو زده و با چشمان بسته نشستم و د يدر لحظه ا دنياز كش شيپ. احتماال بازگشتش بدون اشكال نبود 

متوجه شدم كه اتاق  يديشود با احساس ترسناك نوم ينم دهيزمزمه هم شن يصدا يار حد ساكت است و از اتاق حت شيكه راهرو ب ديناگهان به نظرم رس

مجله . نشسته بود  سي، رئ زيباز كردم آنجا پشت م يوقت. كنم  زدر را با يمحكم كار يگرفتم برا ميكم مانده بود بلند شوم و بروم كه تصم. باشد  يخال ديبا

 :توانستم دهان باز كنم سرانجام گفتم  ينم يخوردم كه حت كهياو چنان  دنياز د. كرد  يبه من نگاه م ينيذره ب نكيع يدر دست داشت و از باال يا

 ».كي شما را اينجا تك و تنها گذاشته؟ خانم مديره اگر بداند عصباني مي شود!من ،رئيس خداي«

 ».حيران مانده بودم كه چه باليي سرش آمده است« :مجله را بست» ا تنها گذاشتهخود او مر«:گفت رئيس

 ».براي آشاميدن برايتان نياورده اند؟بگذاريد بروم ساكي بياورم چيزي«

عينكش را » .مي دهممديره هم همين را گفت،به اين ترتيب تو هم ميروي و نمي آيي، و من مجبورم تمام شب مجله بخوانم و بودن با تو را ترجيح  خانم«

 .برداشت و در جي گذاشت، چشم باريك كد و نگاهي طوالني به من انداخت

را كه  از جا بلند شدم و رفتم كنار او نشستم، فضاي بزرگ اتاق با ديوارهاي ايريشمين زرد كمرنگ به نظرم خيلي كوچك مي رسيد كه بتواند احساسي وقتي

از اين كه خالف تصورم به جاي خوشحال بودن احساس . مدتهاي طوالني چيزي درمانده را در درونم بيدار كرده بودديدن او بعد از . داشتم در خود جاي دهد
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. وقتهايي پيش آمده بود كه با نگراني مي انديشيدم ممكن است رئيس نيز مثل خاله در دوران جنگ خيلي شكسته شده باشد. غم مي كردم تعجب كردم

پوست دور دهانش نيز . ديدم كه گوشه چشمش به نحو آشكاري و بيش از آنچه كه به ياد مي آوردم چروك افتاده است اينك حتي از آن سوي اتاق مي

در حال دو زانو نشستن در پشت ميز، از گوشه ي چشمم ديدم كه بدون . آويزان شده بود، گرچه به نظر من به آرواره هاي نيرومندش نوعي وقار مي بخشيد

 .دستي كرد شمي خواستم حرف زدن از چيزي را آغاز كنم، اما او بر من پي. هنوز دارد مرا تماشا مي كندهيچ حالتي در صورتش 

 ».زيبا هستي، سايوري هنوز«

امروز عصر مجبور شدم براي پوشاندن الغري صورتم نيم ساعت پشت ميز آرايش وقت . عجب رئيس،ديگر يك كلنه از حرفهايتان را باور نمي كنم«: گفتم

 ».نمبگذرا

 ».مي دانم كه حتماً خودم هم كشيده ام. كه در چند سال گذشته بيش از اندكي وزن كم كردن سختي كشيده اي مطمئنم«

 »...اندكي از مشكالتي را كه مؤسسه تان با آن در گير است از نو بو ـــ سان شنيده ام... اگر ايرادي ندارد مي گويم  رئيس،«

كنيم گاهي اوقات فقط با اين تصور كه اگر رؤياهايمان به تحقق بپيوندند دنيا به چه صورتي در مي آيد خود را به بدبختي ،خُب،بايد در اين باره صحبت  به«

 ».مي كشانيم

 .من لبخندي زد كه به نظرم بسيار زيبا آمد، ديدم محو تماشاي هالل كامل لب هايش شده ام به

 ».جذابيتت موضوع را عوض كني حاال فرصتي به دستت مي دهم كه با استفاده از«: گفت

از ديدن كدوحلوايي تعجب كردم، منتظر آمدنش . دهان به پاسخ نگشوده بودم كه مامه ها و به دنبال او كدو حلوايي، در را كشيدند و داخل شدند هنوز

چيزي كه پرسيد ـــ بعد از  ناولي. ه به ايشيريكي آمده بودنبودم، اما مامه ها، ظاهراً همين االن از ناگويا برگشته بود و با اين تصور كه دير شده است، شتابزد

 .رئيس گفت كه خودش هم تعجب كرده است. تشكر از رئيس براي كاري كه در هفته ي قبل برايش انجام داده بو ـــ اين بود كه چرا نوبو و وزير نيامده اند

قطار يك ساعت بيرون ايستگاه كيوتو ايستاده بود و نمي توانستيم از آن «: ف مي زندبه نظر مي رسيد با خودش حر» .چه روز عجيبي بود امروز«:ها گفت مامه

ايشيريكي رسيدم، به  هبعد وقتي يك دقيقه پيش ب. فكر مي كنم يك نفرشان مجروح شد. باالخره دو مرد در ميان باد از پنجره بيرون پريدند. پياده شويم

 »رئيس، شما كدوحلوايي را مي شناسيد،درست است؟. در راهروها گم شده بودطفلك كدوحلوايي، . نظر نمي رسيد كه كسي باشد

هاي طاليي براقي واقعاً با دقت به كدوحلوايي نگاه نكرده بودم،اما كيمونوي خاكستريِ عجيب و براقي پوشيده بود، كيمونويي كه از كمر به پايين با نقطه  هنوز

مامه ها هيچ يك قابل  كيمونوينه كيمونوي من و نه . تاب در منظره اي از كوه و آب در روشنايي ماه بودگره دوزي شده بود كه ظاهراً گلدوزي كرم شب 

كدوحلوايي متواضعانه . ظاهراً رئيس هم، مثل من، لباس او را عجيب و غريب ديده بود، چون از او خواست بايستد و جلوش بچرخد. مقايسه با كيمتوي او نبود

 .ايستاد و يك دور چرخيد

كيمونوهاي اوكياي من اغلب بي زرق و برق هستند، گو اين كه ظاهراً . فكر كردم نمي توانم با كيمونوهاي معمولي م قدم به ايشيريكي بگذارم«:گفت

 ».امريكايي ها ميان آنها تفاوتي نمي بينند
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 ».لباسي است كه هميشه برتن داري كدوحلوايي، اگر تا اين اندازه با ما صادق نبودي،ممكن بود فكر كنيم اين« :ها گفت مامه

باورتان نمي شود كه منتظر بودم بابت آن چيزي . مي كنيد؟در تمام عمرم لباسي به اين قشني نپوشيده بودم، آن را از او كياي ته خيابان قرض گرفتم شوخي«

 »بدهم، اما من كه هيچ وقت پول ندارم، بنابراين تفاوتي ندارد،دارد؟

مامه ها رو به او كرد . رئيس خنده اش گرفته ـــ چون گيشاها هيچ وقت جلو مردها از مطالب سبكي مثل قيمت كيمونو حرف نمي زنندتوانستم ببينم كه  مي

 .كه چيزي بگويد، اما كدوحلوايي پيشدستي كرد

 ».كردم قرار است امشب آدم كله گنده اي به اينجا بيايد فكر«

 »نمي كني او كُله گنده است؟شايد منظورت رئيس است، فكر « :ها گفت مامه

 ».خودش ميداند كه كله گنده است يا نه مرا الزم ندارد كه به او بگويم او

 ».به هرحالف سايوري حرف از كس ديگري زد« : كدوحلوايي ادامه داد. به مامه ها نگاه كرد و ابروها را با تعجبي حاكي از مسخره باال برد رئيس

 ».وايي، قائم مقام جديد وزارت داراييساتوتوريتاكا، كدوحل«:گفت رئيس

 ».شكل يك خوك گنده است. آن يارو ساتو را مي شناسم آه،«

 »!واقعاً، كدوحلوايي، چه حرفهايي از دهن تو بيرون مي آيد« :مامه ها گفت . اين حرف همه خنديديم از

. بودند، پشت سرشان مستخدمه اي سيني ساكي و خوراكي در دست داشتموقع در باز شد و نويو و معاون وزير وارد شدند، هردو از سرما قرمز شده  همان

به كدو حلوايي  وميهوم ه. نويو ايستاد و با يك دستش خود را بغل كد و پا به زمين كوبيد، اما معاون وزير لخِ لخِ كنان از كنار او گذشت و پشت ميز آمد

هي وزير، شرط مي «: مراسم معرفي به عمل آمد، كدو حلوايي گفت. بتواند كنار من بنشيندكرد و سري تكان داد، منظورش اين بود كه تكان بخورد تا او 

 ».بندم مرا به خاطر نداريد،اما من خيل چيزها از شما مي دانم

 .فنجان ساكي را كه برايش پر كرده بودم به دهان خالي كرد، با نگاهي كه به نظر من اخم آلود رسيد ب كدو حلوايي نگاه كرد وزير

 ».چه چيزهايي مي داني؟ به ما هم بگو« :ها گفت مامه

ومي دانم كه وزير زماني كه كاراته ياد مي گرفت، يك بار دستش را .مي دانم كه خاهر كوچك تر وزير با شهردار توكيو ازدواج كرده« :گفت كدوحلوايي

 ».شكست

 .اشدبه نظر اندكي متعجب رسيد، فهميدم اين حرفها بايد حقيقت داشته ب وزير

 ميكرد ياوزاكا كار م رونيب يبا هم در كارخانه ا تسكوي، ناتوا ديشناخت يم يشناسم كه شما زمان يرا م ي، من دختر ري، وز نطوريهم: ادامه داد  ييحلوا كدو

 .ديرا با هم داشته ا"چه  ديدان يخودتان م" يدو نفر ياو به من چه گفت ؟ گفت چند بار برنامه  ديدان يم.

 يآمد كه مطمئنم سو سو رونياز آن ب يزيكه حالت صورتش نرم شد و عاقبت اندك اندك چ دميشود، اما در عوض د نيخشمگ ريكه وز دميترس يم نيا از

 .غرور بود
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 .بود بايواقعاً ز تسووكويبود ، آن ا ييبايدختر ز: كوچك به توبو نگاه كرد و گفت  يلبخند با

 ياما م.  ديرس يم يميكلماتش به گوش صم.  ديرابطه ها داشته باش نيزدم كه شما با خانمها از ا يحدس هم نم يوقت حت چيه ر،يعجب، وز: پاسخ داد توبو

 حيتفر شيتا آخر برا ولداستان از ا نيكه ا ديرس يبه نگاه من افتاد به نظر م سينگاه رئ.  نمينفرت را بر صورتش بب يتوانستم نگاه به زحمت پنهان كرده 

 .است

 بايز يدر فنجانها دهيكرم زرد بادام پاش ينگاه از منظره  ديگرسنه بودم و با ياندك. شام مردها داخل شدند ينيدر باز شد و سه مستخدمه با س بعد يا لحظه

چون ام شده باشد،  يمتوجه گرسنگ يستينوبو با. كاج برگشتند يشاخه  يشده رو دهيچ يكباب ماه يها سيبا د نيمستخدم گريد كباري. گرفتم يبر م

 .نخورد ييكرد، كدو حلوا فيتعار ييبه كدو حلوا يبه مامه ها و لقمه ا يلقمه ا سيبعد رئ. اصرار كرد از آن بچشم 

 .خواهم نگاهش كنم ينم يزنم ، حت يدست نم يماه نيبه ا: گفت

 دارد؟ يراديمگر ا:  ديها پرس مامه

 .ديخند يبه من م م،ياگر به شما بگو-

 .ييبگو كدو حلوا: گفت توبو

 .كند يهم آن را باور نم ياست، و به هر حال كس يداستانش مفصل و طوالن م؟يبگو چرا

 !درغگو:گفتم من

 ديبا يهر كس يباز نيدر ا ميكه نامش را دروغگو گذاشته بود ميكرديم يا يباز ون،ياز بسته شدن گ شيپ. درغگو بودن نخواندم يرا به معنا ييحلوا كدو

كه  يكس وغ،زدند كدام راست است و كدام در يحدس م ديبا كنانيباز ريراست باشد بعد سا ستيبا يم يكيدو داستان  نيااز  كرديم فيدو داستان تعر

 .دينوش يم يساك السيگ كي مهيجر يبرا ستيبا يزد م ياشتباه حدس م

 .كنم ينم يمن باز:گفت ييحلوا كدو

 .ييرا بگو گريان دداست كي يستيرا بگو مجبور ن يها گفت پس فقط داستان ماه مامه

 .داستانش را شروع كرد ميكه من و مامه ها به او چشم غره رفت ني، اما بعد از ا ديرس ينم يراض اديبه نظر ز ييحلوا كدو

 .زد  يحرف مكرده بود كه  ديس يبيعج يماه يبود كه روز يريپ ريگيآمدم در آنجا ماه ايمن در ساپورو به دن. قرار است  نيماجرا از ا. خوب  اري، بس آه

 .ميديو غش غش خند ميو مامه ها به هم نگاه كرد من

 اما راست راست است ديديخواهد بخند يدلتان م اگر

 .ميكن يگوش م مي، دار ييادامه بده ، كدو حلوا: گفت  سيرئ

دارد  ياز خود در آورد كه انگار كس ييسر و صدا يكند كه ماه زيرا تم يرا كنار رودخانه گذاشته بود كه ماه يماه ريگيبود ، ماه نيكه افتاد ا ياتفاق خب،

از  يبه خاطر مدت يهنگذشته ما يزيچ. و گوش كردند ستادنديرا صدا كرد همه ا گريد ريگيچند ماه د،يگو يچه م ديفهم ينم ريگيماه يزند، ول يحرف م
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 رونيآب ب

است،  دهيرا فهم يماه يآمد و گفت كلمه به كلمه حرف ها رونيجمع ب انياز م يرمردياما پ. گرفتند او را بكشند ميتصم نيبنابرا رد،يخواست بم يم ماندن

 ». گفته است يچون به روس

كرد، اما از اول تا  ديدانستم كه باور نخواه يم« :گفت ييكدو حلوا ميآرام گرفت يوقت. هوم هوم در آورد يهم چند صدا ريوز يحت م،يديغش غش خند ما

 »! آخر راست است

 ». چه گفته بود يخواهم بدانم ماه يم« :گفت سيرئ

 »... او خم شد و گوش به لبش گذاشت  يرو رمرديپ يو وقت. زمزمه شده بود... مثل  شيمرده بود، صدا باًيتقر يماه «

 »! لب ندارد يماه« :گفتم من

شان را انجام دهند و مرا  فهيها بگو وظ نيبه ا« :گفت يماه. به لبه دهانش. اسمش را بگذار يخواه يهر چه كه م... خوب، به  اريبس« :ادامه داد ييحلوا كدو

 ». در آن طرف مرد زنم بود شيپ يكه لحظه ا يآن ماه. ندارم كه به خاطر آن زنده بمانم يزيچ گريد. كنند زيتم

 ». شوند يزن و شوهر هم م! كنند يها ازدواج م يپس ماه« :ها گفت مامه

 ». گردند يكنند و دنبال كار م يشنا م. رسد يوسعشان به ازدواج نم گرياز هنگام جنگ به بعد د از جنگ است، شيمر بوط به پ« :گفتم من

 ». از آن كه مادرم متولد شود شيپ يحت. از جنگ شيپ يليخ ،يلياز جنگ است، خ شياتفاق مربوط به مدت ها پ نيا« :گفت ييحلوا كدو

 ». نكرده است فيتعر تيآن را برا يت خود ماهكه راست است؟ مسلم اس يدان يپس از كجا م« :گفت نوبو

 ». ستميبلد ن يكند؟ تازه، من زبان روس فيتعر ميبودم كه برا امدهين ايمن هنوز به دن! همان موقع و در همان جا مرد يماه «

 ». ناطق است يهم ماه سيرئ يكه ماه يپس معتقد ،ييخوب، كدو حلوا اريبس« :گفتم من

 ». خورم ياز آن نم رميهم بم ياگر از گرسنگ. زد ياست كه حرف م يشكل همان ماه قاًيقد يرا نگفتم ول نيمن ا «

 »بود؟  يچه شكل يكه ماه يدان يمادرت هم هنوز نبود، از كجا م يو حت ،يبود امدهين اياگر تو آن موقع هنوز به دن« :گفت سيرئ

. ديا دهيگرچه كه درواقع شما احتماالً او را د د؟يا دهيتا به حال او را د اياست؟ اما آ دارد، درست يچه شكل ريكه نخست وز ديدان يشما م« :گفت ييحلوا كدو

 »! ديوقت افتخار مالقات او را نداشته ا چيكه امپراطور چه شكل است، اما ه ديدان يم. بزنم يمثَل بهتر ديبگذار

 ». ييافتخار را داشته است، كدو حلوا نيا سيرئ« :گفت نوبو

 ». ميرا بگو نيخواهم ا يم. دارد يدانند كه امپراطور چه شكل يهمه م. ستيه منظورم چك ديدان يم «

 ». ينيب ينم ييرا جا يامپراطور عكس دارد، تو كه عكس مام« :گفت نوبو

 زيم ياست كه رو يزيشكل آن چ م،يگو يدرباره آن را به من گفت، من هم به شما م زيمادرم همه چ. مشهور است يماه نيكه من بزرگ شدم ا ييجا «

 »! است



 

 

كتابخانه نودهشتيا  گلدن آرتور–يك گيشاخاطرات             

w W w . 9 8 i A . C o m  280

 ». ميكه همه مان به نظر خنگ خنگ برس يكن يم يشوند، كار يم دايمثل شما هم پ ييخدا را شكر كه آدم ها« :گفت سيرئ

 ». شروع كند ديبا گريد يكس د،يكن يباز "دروغگو" ديخواه ياگر م. ميگو ينم يگريداستان د. داستان من بود نيخُب، ا «

 دميرا شن يمرد يآب بكشم، و صدا مانيايرفتم تا از چاه اوك رونيب يصبح زود روز وديشش سالم  يداستانم، وقت نياول. كنم ين شروع مم« :ها گفت مامه

ن در آ زيچ چيم، هيچاه فانوس گرفت يباال يوقت. كردم و او آمد كه گوش كند داريرا ب رهيخانم مد. صدا از ته چاه آمد. را با سرفه صاف كرد شيكه گلو

 ». ميديوقت دوباره آن را نشن چيو ه امديصدا ن گريبعد از آن د. شد يم دهيتا طلوع آفتاب شن شياما صدا م،يديند

 ». راست است يكه داستان بعد م،يگو يم دهيهنوز نشن« :گفت نوبو

او بازرگان » . به اوزاكا رفتم يچ ييتاماسايآك يبه خانه  ييرايپذ يبرا شايبار به اتفاق چند گ كي: داستان دوم. ديهر دو را گوش كن ديبا« :ها ادامه داد مامه

و خوابش برد،  دين دراز كشيزم يسان رو-تايآك دن،يبعد از ساعت ها آواز خواندن و مشروب نوش» . اندوخت يادياز جنگ ثروت ز شيبود كه پ يثروتمند

 »...  گيروشيه ياز كارها يلوح چاپ چوب نيچند يحت. ديكش رونيرا ب حهيصور قب يبزرگ پر از مجله ها يما را به اتاق مجاور برد و كشو شاهاياز گ يكيو 

 ». كرد يدرست نم حهيصور قب يهرگز لوح ها گيروشيه« :گفت ييحلوا كدو

 ». ام دهيمن چند تا را د. ييكرد، كدو حلوا يچرا، درست م« :گفت سيرئ

 ». يينمايس لميحلقه ف نيرا هم داشت، و چند ييچاق اروپا يدرست است، همه جور عكس زن و مردها« :ها ادامه داد مامه

 ». راست است گرتيداستان د ست،ين حهيصور قب ياو اهل جمع كردن عكس ها. شناسم يرا خوب م يچ ييتاماسايمن آك« :گفت سيرئ

 » آمد؟ ياز ته چاه م يمرد يكه صدا ديكن يداستان را باور م نيواقعاً ا س،يدست بردار، رئ« :گفت نوبو

 ». است كه مامه ها فكر كند راست است نيمهم ا. باور كنم ستميمجبور ن «

دانستم كه مرد  يبودم و م دهيدو داستان را قبالً شن نيمن، من ا. دادند يرا حهيو نوبو به صور قب ريوز. به داستان مرد در چاه دادند يرا سيو رئ ييكدوحلوا

 .باشد اونفر بعد  مينوبو تمام مدت غر زد، از او خواست د،ياش را نوش مهيجر السيگ يتيگونه شكا چيبدون ه ريوز. در چاه راست است

 ». كنم ينم يمن باز« :گفت

 ». دينوش يم يساك السيگ كيهر دور  مهيجر يبرا اي د،يكن يم يباز اي« :ها گفت مامه

 يشب. دارم، اسمش كوپو است يديسف يمن سگ كوچولو: داستان اول ،ميگو يم تانيمن هم دو داستان برا د،يخواه يخوب، دو داستان م اريبس« :گفت نوبو

 ». شده بود يبه خانه آمدم، پشم كوپو از سر تا دم آب

 ». بود دهياو را دزد يزيچ يطانيش ديكنم، شا يراب اور م نيمن ا« :گفت ييحلوا كدو

بار پشم  نيتفاوت كه ا نيروز بعد باز هم همان اتفاق افتاد، با ا« :ادامه داد. دباش يجد ييكند كدو حلوا يباور نم ييكه گو ديرس ينوبو چنان به نظر م چهره

 ». كوپو قرمز شده بود

 ». رنگ خون. عاشق رنگ قرمز است طانيش. است طانيخود ش« :گفت ييحلوا كدو
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خوب،  اريبس. بود امدهيام هنوز ن يترم رفتم كه منشروز صبح آن قدر زود به دف كي شيهفته پ: و داستان دوم « :شد نيحرف نبو واقعاً خشمگ نيا دنيشن با

 »راست است؟  كيكدام 

آن را  ريوز. السيگ كي ست،يبنوشد، منظورم فنجان ن مهيجر يساك السيگ كيكه مجبور شد  ،ييبه جز كدوحلوا م،يرا انتخاب كرد يما منش يهمه  البته،

در حال . بنوشد شيرا بردارد از رو وانياز آن كه ل شيمجبور شد پ ييكدوحلوا. لبالب شد وانيكه ل يياو پر كرد، بعد قطره قطره به آن افزود تا جا يبرا

 .الكل نداشت دنينوش تيتماشا نگران او بودم، چون ظرف

را از  نيا دينستچطور توا« :شده است نيكه زبانش سنگ دميد ياز هم اكنون م» . ندارد قتيكنم كه داستان سگ حق يباور نم« :كرد گفت يرا كه خال وانيل

 » د؟يخودتان بساز

 ». هم وجود ندارد طانيشود و ش يقرمز نم اي يسگ آب ؟يجاست، تو چطور باور كرد نيمن چطور توانستم از خودم بسازم؟ سوال ا «

 ». نديب يمرا خوشگل م شهيمست كرد و به من گفت هم يگورو حساب ونهي ،يكابوك گريدر چند سال قبل، باز يشب: داستان اول« :نوبت من بود اكنون

 ». شناسم يگورو را م ونهيمن  ست،يراست ن نيا« :گفت ييكدوحلوا

 شيو در گوشه تمام نامه ها سدينو ينامه م ميبرا ياما به هر حال، او به من گفت كه به نظرش من خوشگلم و از آن شب به بعد، گاه. يشناس يالبته كه م «

 ». چسباند يتار مو م كي

 »! هستند ياعصاب خردكن يچه ادم ها ،يكابوك يگرهايباز نيواقعاً ا« :گفت نيما نوبو راست نشست و خشمگا د،يخند سيرئ

شدم، و اصالً مطمئن نبودم كار  يم يدر ذهنم بود، گرچه هنگام گفتنش عصب يسروع باز يداستان از ابتدا نيا. ساكت شدند، منتظر داستان دومم بودند همه

 .باشد يدرست

 »... كردم  هيرفتم و شروع به گر راكاوايغصه دار بودم، كنار رودخانه ش يليروز كه خ كيبچه كه بودم،  «:كردم شروع

خالف  يزيچ يكه در اتاق كس ديرس يچون به نظرم م. گذاشته ام سيدست رئ يدراز كرده و رو زيم يدستم را رو ييكردم گو يشروع داستان، احساس م با

كردم با او از  ياحساس م. بودم كه درك كند دواريالاقل، من ام ايكند،  يرا درك م يداستان خصوص نيا يمعن سيو فقط رئ ،نديب يكنم نم يآن چه كه نقل م

از ادامه، نگاهم را باال بردم انتظار داشتم نگاه ناباور او را بر چهره  شيپ. شود يكردم كه در حال حرف زدن گرمم م يتر هستم، و احساس م يميصم شهيهم

رود،  يراه م ابانيكه با ژست در خ يرناگهان احساس كردم كوچك شده ام، مثل دخت. كه متوجه آن شده باشد ديرس يبه نظر نم ياما برعكس، حت. نميام بب

 .ستيخال ابانيكه خ نديب يو بعد م

 .چه گفت دميزمزمه كرد، اما نفهم يزيچ رلبيز زين ييكدوحلوا» . خب؟ بگو« :كه همه در اتاق از انتظار خسته شده بودند، چون مامه ها گفت مطمئنم

 يبا هم صحبت م ميداشت يسال ها قبل روز. زمان جنگ كشته شد يدر تصادف د؟يرا به خاطر دار يچياوكا شايكنم، گ يم فيتعر يگريداستان د« :گفتم

پر از  دوقصن كي. بود نيهم قاًيدق زيو علت مرگش ن. دو او را بكش فتدياز باال بر سرش ب نيسنگ يچوب يترسد كه جعبه ا يم نياز ا شهيگفت هم م،يكرد

 ». سرش افتاد يبر رو يطبقه ا يبراده فلز از رو
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اما به هر حال نگران . راست بود يبخش كياز هر . ندارد قتيحق ميكدام از داستان ها چيلحظه متوجه نشده بودم كه ه نيذهنم مشغول بود كه تا ا چنان

 شيگورو و نامه ها ونهكه مربوط به ي –داستان برنده را انتخاب كرد  سيمنتظر ماندم تا رئ نيبنابرا. كردند يتقلب م يباز نيمردم در ا شترينبودم، چون ب

 .بنوشند يساك ي مهيجر السيمجبور شدند گ ريو وز ييكدوحلوا. داستان را راست اعالم كرد ناي –بود 

 .بود سينوبت رئ نكيا

 ». ديكه در دروغ گفتن ماهر ستمين شاهايرت ندارم، مثل شما گچندان مها يباز نيمن در ا« :گفت

 .كرد يم ياما البته داشت شوخ» ! سيرئ« :ها گفت مامه

. ديايكنم از عهده اش برب يبنوشد، فكر نم يساك گريد السيگ كياگر مجبور شود . كنم يخاطر كار را آسان م نيهستم، به هم ييمن فقط به فكر كدوحلوا «

« 

 .ديشن يحرف او را م ينامش را برد حت سيكه رئ يكنم تا زمان ياما فكر نم. بار نگه داشتن چشم به مشكل دچار شده بود يبرا ييه كدوحلوااست ك درست

نان به قدم ز يماه كيچند روز قبل، : و داستان دوم. آمده ام يكيريشيا خانهيبه چا يمهمان كيامروز من به : داستان اول. ييبه دقت گوش كن، كدوحلوا «

مرد  كردم،را باز  رميتحر زيچند روز قبل كشو م: چطور است نيا. رود يراه م يكه ماه يباور كن ممكن است حتي. نه، فراموشش كن –دفترم آمد 

 »درست است؟  كيخوب، حاال كدام  اريبس. و آواز خواندن كرد دنيو شروع به رقص ديپر رونياز آن ب فرميونيبا  ييكوچولو

 ». بپرد رونيب تانياز كشو يباور كنم مرد دياز من توقع نداشته باش« :تگف ييكدوحلوا

 »درست است؟  كيكدام . از داستان ها را انتخاب كن يكيفقط  «

 ». چه بود ديآ ينم ادمي. يكيآن  »

 ». ميمحكوم كن مهيجر السيشما را به خوردن گ ديبا س،يرئ« :ها گفت مامه

را  يساك السيكه نصف گ ميديفرض را بر اشتباه خودش گذاشته باشد، چون بالفاصله د ستيبا يم د،يرا شن "مهيجر السيگ" يكلمه  يوقت ييكدوحلوا

 .را از دست او گرفت السيبود كه متوجه شد، گ يكس نياول سيرئ. ديرس يحالش اصالً خوب به نظر نم د،ينوش

 .ديگو يشنود كه چه م يم ايآ ديپرس سيرد كه رئنگاهش ك جياو چنان گ» . ييكدوحلوا ،يستيتو مشروبخوار ن« :گفت سيرئ

 ». نديب يرا بشنود، اما به طور قطع شما را نم تانيصدا ديشا« :گفت نوبو

 ». و بكشانم رميبغلت را بگ ريهم مجبور شوم ز ديشا اي. تا تو را به خانه ات ببرم ايب. ييكدوحلوا فت،يراه ب« :گفت سيرئ

 .تنها گذاشتند زيرا پشت م ريرا بردند، من و نوبو و وز ييتفاق كدوحلواكمك كرد، و به ا شنهاديها پ مامه

 »امشب چطور بود؟  ر،يخب، وز« :سرانجام گفت نوبو

« :بعد افزود. خوش گذشته است من من كرد اريكه بس نياز ا يحاك يزيچ رلبيمست بود، اما ز ييكدوحوا يبه همان اندازه  قاًيهم دق ريكنم وز يم فكر

 .پر كنم، اما نوبو آن را از دستش گرفت شيرا رو به من گرفت تا برا يآن وقت فنجان ساك. بار سرش را تكان داد نيو چند» . ش گذشتخو يليخ
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 و دوم يس فصل

ماه ها با هم گذراندند،  نيدو در ا نيكه ا يبا در نظر گرفتن وقت. ادامه داد ونيبه گ ريدو بار به آوردن وز اي كي يتمام زمستان و بهار بعد، نوبو هفته ا در

از آن  يزيوقت چ چيبرد، ه ياست، اما اگر هم پ خيشكن به قالب  خيبرد كه احساس نوبو نسبت به او مثل احساس  يباالخره پ ريكه وز ديكن يحتماً فكر م

در آن . پر باشد ياز ساك زيو فنجانش ن نميبنش كه من در كنارش دو زانو نيجز ا. بشود يزياصالً متوجه چ ريكه وز ديرس يراستش، به نظر نم. بروز نداد

 شتريشد، و آن طرف صورتش كه ب يبداخالق م نوبودادم،  يتوجه نشان م اديز ريكرد، اگر به وز يسخت م ميرا برا ياوقات زندگ يگاه يفتگيش نيزمان ا

 .من مثل كاه در صندوق بود ينقششان برا. مغتنم بود ميبرا ييو مامه ها و كدوحلوا سيحضور رئ ليدل نيبه ا. شد يسالمت بود، از خشم سرخ م

و به مرور متوجه شدم كه نقش او در ذهنم،  دم،يد ياو را م يگرياز هر وقت د شيماه ها ب نيدر ا. با ارزش بود ميهم برا يگريد ليبه دل سيحضور رئ البته

اما . كردم يمژه تصور م يو ب مپلك او را نر شهيمثالً، من هم. قاًيآمد، نه دق ير منبود كه در انظار به نظ يزيواقعاً چ دم،يكش يشب ها كه در بسترم دراز م

درواقع، چنان با  –كردم  يبود كه من فكر م يزيو دهانش هزاران بار بااحساس تر از چ. شد يم يپرپشت و نرم منته ياز مژگان يفيدرواقع، پلكش به رد

 يگوشه دهانش را م دنيبدهد، لرز شانخواست آن را ن يآمد اما نم يخوشش م يزياز چ يوقت. دش احساس كه اغلب در پوشاندن احساسات موفق نمي

را در  ياوقات فنجان ساك گاهي –پرداخت كه در روز با آن مواجه شده بود  يم يمشكالت چه بسا، به بررسي –شد  يكه در افكارش غرق م يوقت اي دميد

كه  دميد يشد خودم را آزاد م يغرق در احساسات م نينچنيهرگاه ا. كرد يم دايكه تا دو طرف چانه ادامه پانداخت  يم ينيچرخاند و به دهانش چ يدست م

داد  ينشان م. ديرس يجذاب م تينها يو ب فيتوص رقابليداشت كه به نظرم غ يزيصورتش چ قيعم يها نيدر اخم و در چ. شوم رهيبدون خجالت به او خ

خبر از همه جا،  يبود، ب يطوالن يداستان فيمامه ها مشغول تعر يتوق ،يشب. رديگ يم يرا چه اندازه جد ايكند، و دن يم فكر قيكه نسبت به مسائل چقدر عم

 ريخوشبختانه وز. كنم يكرد كه دارم چه م يفكر م نيبه ا ديد يم يكه اگر كس دميسرانجام به خود آمدم، د ياو فرو رفته بودم كه وقت يچنان در بحر تماشا

كرد،  يم زيبشقابش را تم يبود و داشت با چوب غذاخور يزيچ دنياو در حال جو بو،و نو. باشد يزيتر از آن بود كه متوجه چ جيگ يوب نوشاز مشر

بر لب  ينگاهش كه كردم، لبخند. من نشسته است يتمام مدت به تمشاشا ييكه كدوحلوا ديحواسش نه به مامه ها بود و نه به منريال گرچه به نظرم رس

 .كنم شيدانستم به چه معنا يورد كه نمآ

*** 

ساعت سر  كي يمن و مامه ها برا نيكرد، بنابرا ريد سيآن شب هم رئ. ديايب يكيريشيآنفوالنزا گرفت و نتوانست به ا ييكدوحلوا ه،يدر اواخر فور يشب

هم اصالً  ريوز ورقص نبود  فتهينوبو چندان ش. ميبرقص ميرفتگ ميبه خاطر خودمان تا به خاطر آن ها، تصم شتريسرانجام، ب. ميرا گرم كرد رينوبو و وز

 .ديبهتر از آن هم به فكرمان نرس يزيگذراندن وقت نبود، اما چ يانتخاب برا نيبهتر. به آن نداشت يياعتنا

تنه ام  ميرقص را گرفتم ــ ن نياول كه من ژست شروع نيهم. ميبعد، جاعوض كرد. اش كردم يسن همراه يمامه ها چند رقص كوتاه كرد و من با شام ابتدا

كه پشت  ميكرد صبربعد از تعارف . آمد سيرا باال بردم ــ در بازشد و رئ گرميخورد و دست د يم نيكه نوك بادبزن تا شده ام به زم يرا خم كردم درحال

گاه مرا در حال  چياست، اما به طور قطع تابه حال ه دهيصحنه د يدانستم كه رقص مرا رو ياز حدخوشحال شدم، چون گرچه م شياز آمدن او ب. نديبنش زيم
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ام را  دهياما بعدعق. را اجرا كنم »خزان در پرتو لرزان يبرگها«به نام  يكوتاه يقطعه  مداشتميابتدا تصم. بود دهيمثل امشب ند يخصوص يرقص در محفل

 رديگ يدلداده اش قرار م ريتند تحت تأث يباران زشير رياست كه ز يزن جوان ستاندا»رحميباران ب«. را بنوازد »رحميباران ب«عوض كردم و به مامه ها گفتم؛ 

ام  يمرب. شود يشود جسمش محو م سياست كه اگر خ يا دهداند او روح جادوش يچون م. ندازدياو ب يشانه  يآورد تا به رو يخود را درم يمونويكهك

افتاد كه  يكمتر اتفاق م افتادم،يزانو م يرو يبه آهستگ ديكه با يدر صحنه ا. ستود يص مرا ماجرا رق نيبه خاطر نشان دادن احساساندوه زن در ا شهيهم

حاالتظاهر از حركات  تياهم نو،يرقص ا يرا تذكر داده ام، در دروس مدرسه  نياحتماالً قبالً ا. نديبه لرزه درآ ميرقاصه ها زانوها شترياجازه دهم مثل ب

تمام مدت حالت  ديداشته باشم، اما با سيبه رئ يچشم نگاه يكه دوست داشتم در حالرقص از گوشه  نيبا وجود ا نيابنابر. ندارد يدست و پا دست كم

معطوف  يزيچ نيزتريكمك گرفتن از احساسمبه رقص، حواسم را به غم انگ يدر عوض، برا. بكنم راكار  نيتوانستم ا يلذا نم. داشتم ينگاهم را درستنگه م

 ديفكر را بهذهنم بردم، به نظرم رس نيكه ا يلحظه ا. توبو ر،يخ سيدر همام اتاق و در كنار من است ــ رئ ميتصور كهدانا نيا. ديرس يكردم كه به ذهنم م

 يهمقطره قطر يروانيش ياز لبه  يا شهيش نيسنگ يباران چون مهره ها يدانه ها رونيو درباغ ب. در حال افتادن است ينيبا سنگ زيچ يكه در اطرافم همه 

رقصم  ينم يكردم تنها به خاطر نشان دادن درد زن يكه فكر م Ĥورميم اديبه . شود يفشرده م نيبه زم زيكف اتاق ن ريكه حص ديرس يبه نظرم م يحت. زدير

از تنها  يته ميندگكه ز دميرس يم ييسرانجامبه جا يكه اگر روز دميرقص يم يبلكه به خاطر درد. اش را از دست داده است عهيارقالطبخ يكه دلداده 

مان را به  يشگيهمييجدا يتلخ. كنم يدارم به تاتسو هم فكر م دميد. كردم ياحساس م. قائل بودم شارزشيبرا ايدر دن زياز هر چ شيشد كه ب يم يزيچ

 .نگاه كنمنبودم سيرئبرگشتم به  يكه وقت يزيچ دنيد يآماده  ناًيقيسرانجام احساس كردم كه بر اندوهم فائق آمده ام، اما. كشاندم مرقص

باز  شيچون چشمها. بر صورت دارد رتيابتدا فكر كردم ح. ديد ياورا نم يگونه، جز من كس نيبه من نشسته بود، لذا ا زيم يگوشه  نيتر كيدر نزد او

. شده است دهيكش گريد يحساسبراثر فشار ا شيكه چشمها دميد يم نكيشد، ا يم دهيخواست لبخند نزند دهانش كش يم يشده بود اما همانطور كه وقت

با انگشت  ينيبيبه در نگاه كرد، و با تظاهر به خاراندن گوشه . شده است نيبرداشت راداشتم كه چشمش از اشك سنگ نيتوانستم مطمئن باشم، اما ا ينم

خوردم كه  كهيآن قدر  سيرئ يناراحت دنياز د. مشكلش آن بوده است ييبرد كهگو شيچشم پاك كرد، و چنان دست به ابرو يرا در گوشه  يقطره اشك

 .ديحرفشان پر انيم سيرئ يبعد ازلحظه ا. برگشتم، مامه ها و توبو شروع به صحبت كردند زيدر پشت م ميبه سر جا. جشدميگ يلحظه ا

 »كجاست؟  ييامشب كدوحلوا «

 ». سياست،رئ ماريب« : ها گفت مامه

 » د؟يآ يامشب نم يعني ست؟يمنظورت چ «

 ». ديĤيكند كه نم يم يكه آنفوالنزا به شكمش زده، كار خوب نيبا توجهبه ا. ديآ ينم ر،يخ« : تها گف مامه

امشب حالم . يمرا ببخش ديمامه ها، با« : لرزان گفت يبه ساعتش نگاه كرد و سپسبا همان صدا سيكه رئ دميد. ها به سراغ صحبتش با نوبو برگشت مامه

 ». ستيخوشن اديز

بودم رنج فراق  دهيدر رقصم كوش. افتادم كه مرا ترساند يزياما منبه فكر چ. دنديگفت و همه خند يخنده دار زيت سرش بست، نوبو چدر را پش سيرئ يوقت
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كه،  باشد ــ ييامكان بود كه او به فكر كدوحلوا نيااياما آ. را هم ناراحت كرده بودم سياما رئ. هم همراه با آن ناراحت شده بودم ناًخودميقي. را برسانم

 كيتار ياما چه بسا، احساس. دهباشديكردن رس هيگر يحرفها، به آستانه  نياز ا اي ،ييكدوحلوا يماريكه به خاطر ب كردميبود؟ تصور نم بيهرچه باشد او غا

است  مارياوب ديفهم يو وقت د،يپرس ييكدوحلوا زا سيرقصم تمام شد، رئ يبود كه وقت نيدانستم ا يكهم يزيتنها چ. بودم ختهيتر را برانگ دهيچيتر، و پ

 يدارد، چندان تعجب نم ينسبت به مامه ها احساس سيكردم كه رئ ياگركشف م. به باور آن كنم يتوانستم خود را راض يم يبه سخت. مجلس را ترك كرد

 .فرهنگ دلببندد يخب، ب... حد نيتا ا يتوانست به كس يچطور او م ؟يياماكدوحلوا. كردم

و  بگو،يو من هم با هر روز مراجعه كردن به غ. داشت يبرم دياز ام دستيستيبا يمرحله ا نيدرك داشت در چن يقوه  ياگر ذره ا يهر زن ديفكر كن ديشا

 ميسر تسل يزيدر برابر چ ديبا ايآ نميبودمكه بب ينشانه ا يبه جستجو. كار را كردم نيهم يمدت يام برا ينجوم مياز معمول بابه دقت خواندن تقو شيب

من  دياگر ام. ميكرد يم ينابودشده زندگ يدهايام يها در دهه  يالبته، آن زمان ما ژاپن. بر آن قرار گرفته است ميچون وچرا يب ريآورم كه ظاهراً تقد فرود

و . باره بهپا خواهد خواستدو يكه وطنمان روز دبو نيبر ا ياريبس ي دهيعق گر،ياما از طرف د. افتادم يرفت به تعجبنم يبر باد م گريد ياريبس ديهم مثل ام

هربار كه بر حسب اتفاق در روزنامه .وستيمسئله هرگز به وقوع نخواهد پ نيا ميتندر ده يدر بدبخت يبه زندگ شهيهم يكه اگر برا ميدانست يم نيهمچن زين

نبوده دوباره باز شده است، به  انيدر م يجنگ كه اصالً ييوگو روختهف يدوچرخه م يدكيكه قبل از جنگ، مثالً قطعات  يكوچك يكه فالن مغازه  خواندميم

 .ميايب رونيام ب يكيتار يوجود دارد كه من هم بتوانم ازدره  ديام نيآورد، قطعاً ا رونيسر ب يكيتار ياز دره  توانديگفتم اگر وطنم م يخودم م

*** 

 يدر سالها ونيبار بعداز بسته شدن گ نياول يكه برا م،يبود »يميقد تختيپا يرقصها« يفصل بهار،من و مامه ها گرفتار برنامه  انيآغاز ماه مارس تا پا از

 نيدراول يسپس روز. ردندآو ونيرا به گ ريبودند و تنها دوبار وز ريماهها درگ نيو توبو هم بر حسباتفاق در ا سيرئ. رفت يصحنه م يآخر جنگ دوباره رو

 ياز هفته ها قبل برا. بروم يكيريشيا يخانه  يتلفن كرده اند وخواسته اند كه من به چا اموراويا يلوازم برق يكه سرشب ار مؤسسه  دميژوئن، شن يهفته 

ساعت  ميشان بگذارم ن يكردم كه قدم به مهمان بازكه سرانجام در اتاقرا  يلذا وقت. به هم بزنم يراحت نيتوانستم به ا يبودم كه نم گذاشتهيآن روز قرار

 .نشسته اند زيپشت م ريگروه معمول، فقط توبو و وز يجابه دم،يد رتزدهيح. داشتم ريتأخ

وقت  ريهمهوقت تنها با وز نياست چون گذاشته بودم ا نيكردم از من خشمگ يالبته، تصور م. است نيتوانستم بالفاصله متوجه بشوم كهتوبو خشمگ يم

. گذراندند يكنند با هم وقت نم يم يكه در درخت زندگ يحشرات ايب ازگذراندن وقت سنجا شيدو نفر ب نيا م،ييبگذراند ــ گرچه، اگر بخواهم راست بگو

 .شده بود رهيبه باغ خ ستادهويپشت پنجره ا ريداشت و وز نيخشمگ يصورت. ضرب گرفته بود زيم يتوبو با انگشت رو

 »م؟يو تمام شب منتظر شماباش مينيشبن نجايقرار است ما ا. ستيبوته ها كاف رشديتماشا! ريوز ارخوب،يبس«: نشستم، توبو گفت زيپشت م يوقت

 يزيتوانستم چ يمعموالً مشكل م. كرد ميپوزش تعظ يبرا نديگذاشتمبنش شيكه برا يدشكچه ا يرو شياز آنكه برگردد و سرجا شيپ. خورد كّهي ريوز

 .ودآسان ترب ياندك فهيانجام وظ نيبودم ا دهياما امشب چون مدتها بود او را ند. ميكنم و به او بگو دايپ

 » د؟يمرا دوست ندار گريد ر،يوز« : گفتم
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 .و نگاه تعجب برصورتش نشست» هان؟ « : گفت ريوز

 » Ĥورد؟ينم ونيشما را به گ ديو شا دينوبوــ ساناست، كه آنقدر كه با يمحبت يعلتش ب! ديا امدهيمن ن دنيماه است كه به د كياز  شيب «

 ». به او زحمت داده ام ياديتا به حال هم ز«: اش را باد كرد وافزود ينيبا ب نيو چند» .ستيمحبت ن يتوبوــ سان ب«: گفت ريوز

 ». ميجبرانكن دياز عقب افتاده ها را با يليخ. محبت است يماه شما را دور نگه دارد؟ پس بدونحرف ب كي «

 ». عالم خوردنمشروب كياز همه  شيبله، ب«: ديحرفم پر انيم توبو

 » ند؟يĤيكجا هستند؟ امشب نم ييكجاست؟ مامه ها و كدوحلوا سياز اول شب بداخالق بوده اند؟رئ. بداخالق شده اند من، توبوــ سان امشب يخدا «

 ». تو است نه مشكل من زهامشكليچ نيا. دانم كجا هستند يرا نم هيامشب گرفتار بود، بق سيرئ«: گفت توبو

 م،يدبگويبا يعنيباشم ــ  يمصاحب خوب شانيخواستم هنگام غذاخوردن برا. مردها داخل شدند شامينينگذشته، درها كنار رفتند و دو مستخدمه با س يا لحظه

 يكيكردم  يم دهرا به حرف بكشم، كه البته، اگر ارا ريحرف زدن نداشت، و بعدتالش كردم وز ياما حوصله . كردم كه توبو را به حرف بكشم يسع يمدت

خواست گفتم، تا كم كم  يلذا دست آخر من هم كوتاهĤمدم و از هرچه دلم م. آسان تر بود ميبكشم برا رونيكباب در بشقابش ب يدو كلمه حرف اززبان ماه

توبو . ختمير يم يشانساكيبرا يتوانستم با گشاده دست يمدت تا آنجا كه م نيدر طول ا. زنند يمانم كهبا سگشان حرف م يم يريپ ياحساس كردم به زنها

 يم داريكه از خواب ب يكه چشمش از حالت افتاد، توبو، مثل آدم نيهم. آورد يهربار سپاسگزار فنجانش راجلو م رياما وزاهل مشروب خوردن نبود،  اديز

 :با دستمال دهانش را پاك كرد وگفت. ديكوب زيم يشود،ناگهان فنجانش را محكم رو

 ». ديكه به خانهبرو دهيوقتش رس. است يامشب كاف يبرا ر،يوز ارخوب،يبس «

 ». گذرديبه نظر من تازه دارد به مهمانتان خوش م! توبوــ سان« :گفتم

 ». شوديزنتان خوشحال م! ريوز. ديزود باش. ديفتيراه ب. ميفرست يهم كه شده او را زود بهخانه م كباري يشكرخدا، برا. از حد به او خوش گذشته است شيب «

 .بلند شدن شد يه اما جورابش را به پا كرد و آماد» .من زن ندارم«: گفت ريوز

وجود  يعموم ي هينقل ليهنوز وسا ن،يبنز يبند رهيبهخاطر ج. كمك كردم ريكفش به وز دنيخانه به سرسرا رفتم و در پوش يچا يتا ورود ريو وز باتوبو

امشب چشم به زانو دوخته بود و  شده بودم،اما بشيو غر بيتاكنون متوجه رفتار عج. سوار شد ريكرد و كمك كردم تا وز صداييكشاياما مستخدم ر. نداشت

گرچه . كنديجمع شدن ابرها را تماشا م ييرفت كه گو يچشم غرّه م رونيب يكيچنان به تار. ستاديتوبو در سرسراا. خدانگهدار ساده هم نگفت كي يحت

 »تان شده بود؟ توبوــ سان بهخاطر خدا، شما دونفر امشب چه «: رفت، به او گفتم ريوز يوقت. درواقع آسمان شب صاف بود

. ضرب گرفته بود زيم يرو كدستشيدر  يساك يكردم كه با فنجان خال داياو را در همان اتاق پ. به من انداخت وبه داخل بنا بازگشت يزارياز ب يحاك ينگاه

 د،يبگو يزيخواهدچ يم مفكر كرد. ماندم در انتظار يطوالن يلحظات. بود يجوابم رانداد و به هر حال تنگ خال دميپرس يخواهد، اما وقت يم يفكر كردم ساك

 .اما باالخره من به حرف درآمدم

 ». جاده خط افتاده است اريش تانمثليابرو انيتوبوــ سان، م دينيبب «
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 ». ستميآنقدرها جوان ن گريد ،يدان يم«: گفت. كه خطش رفتهاست ديدور چشم را شل كرده و به نظر رس عضالت

 » چه؟يعني «

 ». بروند ييكه تا بگو ستيصورتم شده اند، و به حرف تو همن يخطها جزء دائم نياز ا يعضكه ب نيا يعني «

 ». بديخطها خوب هستند و بعض يبعض د،يتوبوــ سان، فراموش نكن «

 ». يستيجوان ن يليخ گريخودت هم د ،يدان يم «

 » د؟يخواهيچرا مشروب تمام شده؟ مشروب م .كردم يتان بدتر از آن است كه فكر م هياز قرارروح! ديزن يحاال زخم زبان م «

 ». ميگو يرا م تيزنم، واقع يزخم زبان نم «

 ». ميريبد فاصلهبگ يتهايبهتر است از واقع. خوب و بد دارند تهاهميخطها خوب و بد دارند، واقع« : گفتم

كه توبو شام نخورده بود  نيمزه دادم ــ چوت از ا يراخشك ب يطور سفارشماه نيهم. اورديو آب ب يسكيبطر و كيرا صدا كردم و گفتم  يا مستخدمه

 .و جلو اوگذاشتم ختميو بعد آب ر يسكيابتدا و وانيراكه آوردند، در ل ينيس. ناراحت بودم

 ». تا آخر« : گفتم. كوچك يجرعه  كياما دينوش يجرعه ا» . ديداروست، بنوش نيكه ا ديحاال فكر كن د،يبفرمائ« : گفتم

 ». ورمخ يمن آهسته م «

 »! ديحاال تا آخربخور. كند يبه حرف او گوش م ماريبخورد، ب شرايدارو ديگو يم ماريدكتر به ب يوقت«

 .را پركردم و گفتم باز هم بنوشد وانشيل گريبار د كي. كرد، اما نگاهش به من نبود يرا خال السشيگ توبو

 ». خورميمن آن طور كه دوست دارم م! يستيتو دكتر ن«: گفت

 ». شوديم شتريدارو هم ب زياست، تجو شتريب يماريهرچه شدت ب. شود يكار خرابتر م ديكن ي،خُب، توبوــ سان، هر دفعه كه دهان باز مخُب «

 ». ديĤيخوشم نم دنيمشروب نوش يياز تنها. خورم ينم «

 ناًيقيبر لب آورد ــ  يلبخند كوچك. را از من گرفت وانيل. كندو آن را جلوبردم كه توبو پر  ختمير خي وانيدر ل» .نوشم يمن هم با شما م ارخوب،يبس«: گفتم

چند قطره آب هم به آن  خت،ير السيدر گ يسكياز و ختهبودمياو ر يــ و با دقت دو برابر آنچه كه من برا دميد يبود كه آن شب بر لبش م ينلبخندياول

 .هيتنب ياضافه برا يا لهيكيبه اضافه  ختم،ير يسكيو شيكردم و همان اندازه برا يخال زيم يرو ياو را از دستشگرفتم و در كاسه ا وانيل. اضافه كرد

تصور . دميرا مثل خوردن آب باران در وسط جاده لذتبخش د يسكيو دنينوش. رميشكلكدرآوردن را بگ ينتوانستم جلو م،يكرد يم يرا كه خال مانيوانهايل

: نفس بكشم، گفتم گريبار د كيتوانستم  يوقت. ديچون بعد از آن كمتراخم آلود به نظر رس. ذاشتاو اثر گ يرو زياز همه چ شيكنم شكلك درآوردنم ب يم

 ». نطوريهم هم ريدانم امشبشما چه تان شده بود وز ينم« 

 »به من چه گفت؟  يياياز آن كه تو ب شيپ يدان يم. يآورد ادميباز به  كردم،يداشتم فراموش م! حرف آن مرد را نزن «

را  ريو مست شدن وز دينشست يهر شب م. دينخواه اي ديبخواه يسكيحال چه بازهم و. تان را خوب كنم هياست كه روح نيمن ا ي فهيبوــ سان وظتو«: گفتم
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 ». امشب نوبت مست كردن خودتان است. ديكرد يتماشا م

را  Ĥنيطوالن ياش كند با نگاه ياز آن كه خال شيد برداشت، و پرو ياعدام م دانيكه به م يرا مثلمرد وانشياما ل. به من انداخت يگرينگاه مخالف د توبو

 .كند يم زيداردتم ييگو د،يگذاشت و با پشت دست چشمش را مال زيم يرا رو وانيبعد ل. ستينگر

 ايآ ميدياز او پرس. ميداشت يكيريشيا ي رهيبا مد ييگفتگو ريمن و وز شيپيهفته . يشنو يزود آن را م اي ريد. ميرا به تو بگو يزيچ ديبا ،يوريسا«: گفت

 ».تو شود يدانا ريكه وز روديامكان آن م

 »د؟يخواهيرا م نيفهمم، شما ا يتوبوــ سان، نم! ر؟يوز«: گفتم

 ميتصم نيآخر يمسئوالن مصادره آماده  ،يدان يم. نداشتم يگريد يحساب بوده است، و منچاره  يبه ما ب ريوز ياما كمك ها. خواهم يكه من نم البته«

رو  ليقب نياز ا اي ،يزيمثل بتون ر يبه كار ديسبايكنم من و رئ يگمان م. شد يمصادره م ديمؤسسه با. شده بودند وامورايا يلوازم برق يمؤسسه هيعل يريگ

ما را از اول بخوانند، و  يه آنها را وادار كرد كهپروند ريبه هر حال، وز. دادند يحرفه را به ما نم نيكار در ا يصورتاجازه  چيبه ه گريچون د.ميآورد يم

 ». نستيا تيواقع ،يدان يم. اند كردهياز اندازه تند رو شيمتقاعدشان كرد كه با ما ب

 »... دهند، به نظر من يهزار جور نسبتبد م ريتوبوــ سان به وز نيبا وجود ا«: گفتم

 ». شوديشدن عالقه ام نم اديبودن به او سبب ز ونيمد ،يوريسا .را دوست ندارم نمرديشود؟ من ا ياست كه به او داده م ياو سزاوار هر نسبت «

 »... !  ديدهيم ريمرا به وز ليدل نيعجب، پس به ا« : گفتم

را است مخارج آن  ليما وامورايا يباور را رساندم كه مؤسسه  نيبه او ا. شود تويبه هر حال او استطاعت ندارد كه دانا. بدهد ريندارد تو را به وز اليخ يكس «

 ريوز ،يدان يم. زدم ينم راحرفش  يصورت حت نيا ريدر غ دانستم،يپاسخ را م رهياز مطرح كردن آن با مد شيپ. مينبود ليــ كه البته ما رديبرعهده بگ

 ». سوخت شيدلم هم برا يحت يلحظها. شد ديناام يليخ

كه  دميد. دميخودمد يرا در نقش دانا ريچون ناگهان وز رم،يخنده ام را بگ يلوتوانستم ج ينم نياما با وجودا. نبود يخنده دار زيآن چه كه توبو گفت چ در

 .ام خورد ينيشود، تا ناگهان نفسشبه ب يبه طرفم خم م شتريو ب شتريداده، ب رونيبا فك ب

 »آه، پس به نظر تو خنده داراست؟«: گفت توبو

 »...  رياما از مجسم كردنوز د،يببخش... واقعاً كه، توبوــ سان «

 ». بد بود يكاف يكردن به اندازه  صحبتيكيريشيا ي رهيدر كنار او نشستن و با مد! را مجسم كنم ريخواهم وز يمن نم «

. ديرس ياتق بهنظرم مه آلود م نكيا. بود كه الزم داشتم يزيچ نيآخر نيا. من پر كرد يبرا يگريد وانيواو هم ل ختم،يتوبو ر يبا آب برا يگريد يسكيو

زنده بودن  يبرا يوقت بد«: بعد دهانش را با دستمال پاك كرد و گفت. بااو نداشتم دنيجز نوش يگريد يرا باال برد و من چاره  وانشيلاما توبو 

 ». يورياست،سا

 ». ميهم را خوبكن ي هيكه روح مينوش يتوبوــ سان، من فكر كردم مشروب م «
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 ديتو هم با م،يبه تو بگو يزيخواهم چ يم. درست است؟ نه، جواب نده! پانزده سال... ديشا. يوريسا م،يشناس يرا م گريوقت است كه همد يليما خ«: گفت

آن . گفت اهمبار خو كيچون تنها  ،يگوش بده دوارميام دهيو حاال وقتش رس م،يرا به تو بگو نيخواستم ا يوقت است كه م يليخ. يو گوش بده ينيبنش

 ».يستين شاهايگ ي هيكه مثل بق ،يورياحساس را داشته ام سا نيا شهياما هم. يدانست يرا م نيحتماً ا د،يآ يخوشم نم يليخ شاهايمن از گ نست؛يا

 .نگفت يزيصبر كردم كه به حرفش ادامه دهد، اما چ يا لحظه

 »ند؟يرا به من بگو نيخواستند ا يسان، م -نوبو«: دميپرس

 ».تو جواهر بخرم يبرا ديمثالً، با! آها... ؟ مثالًتو بكنم يبرا يهر كار يستيدهد كه با ينشان نم نيا ايآ خب،«

 ».ديستينسبت به من، مطمئناً نسبت به همه مهربان ن. دياز اندازه نسبت به من مهربان بوده ا شيب شهيدر واقع، هم. ديا دهيمن جواهر خر يبرا«

 دهيتازه فهم نست،يا ميخواهم بگو يكه م يزيچ. كنم فيتوص يبه راحتتوانم خودم را  ينم. نبود نيبه هر حال، حرفم ا. بخرم تياز آن برا شيب ديبا خب،«

كنند،  يچه صدا م مرا... مثل يدست و با پوست كيبا  يمرد. اما به من نگاه كن. يديشود خند تيدانا ريفكر كه وز نيقبل از ا ياندك. ام كه چقدر احمقم

 »مارمولك؟

 »...ديحرف نزن نطوريسان، از خودتان ا -نوبو يوا«

 يهر بار كه او را با تو مجسم م. كردم يمزخرف با آن ژنرال صبر م يدر طول آن برنامه  ديبا. سالهاست كه منتظر آن هستم. ديآن لحظه رس سرانجام«

. بدتر بود اش از همه نيبه تو گفتم كه امشب به من چه گفت؟ ا! احمق ريوز نيا يفكر آخر درباره  نيو ا. خواهم فكرش را بكنم ينم يخب، حت... كردم

 يكه دانا يفكر كردم به من گفت"تكان نخورد، بعد باالخره گفت  شياز جا يطوالن يكپه خاك مدت كيتو نخواهد شد، مثل  يدانا ديكه فهم نيبعد از ا

 بيبار ترت كي يبرا يتوان يم": آن وقت گفت ".و نشد ميما تالشمان را كرد ر،يوز": گفتم! به او نزده بودم يحرف نيخب، من اصالً چن ".شوم يم يوريسا

خب، ! كرد ديياو با سر تأ "شب است؟ كيمنظورتان  د؟يبشو يوريسا يبار دانا كي يبار بدهم؟ كه شما برا كي يچه را برا بيترت": گفتم "!يآن را بده

 يخواستگار يوريمثل سا يدانا شدن از زن يبرا اممثل ش يمرد يو برا ميبرو رهيبد بود كه نزد خانم مد يكاف يبه اندازه ! ريوز د،يبه من گوش كن": گفتم

 »"...ديكن ياما اگر شما فكر م. دانستم كه نخواهد شد يخاطر آمدم چون م نيمن فقط به ا. ميكن

 »!ديرا نگفت نيا«

كه  ستيو به هر حال، او مال من ن د؟يو تنها باشاصالً چرا با ا... ديبا او تنها باش هيبدهم كه بك ربع ثان يبيكه ترت ديكن ياما اگر فكر م": گفت. كه گفتم البته«

 »"!كنم ييتقاضا نيفكر كه نزدش بروم و چن نيبدهم، مال من است؟ از ا يبه كس

 ».انجام داده وامورايا يمؤسسه  يكه برا يبرنخورده باشد، با توجه به خدمات ريبه وز يليخ دوارميسان، ام -نوبو«

در چند ماه گذشته به هر گونه به او . اش بود فهيبه ما كمك كرد چون وظ رياما وز. كنم يم يكه دارم ناسپاس يخواهم فكر كن ينم. صبر كن قهيدق كي«

او آن را به دست  بگذارمبردارم كه ده سال در انتظارش بوده ام، و  يزيكه دست از چ ستيبه آن معنا ن نياما ا. كنم يكار را م نيام، االن هم دارم هم دهيرس

 »"بله د،ييگو يسان، چون شما م -خوب، نوبو اريبس" ،يگفت يشد؟ م يآمدم چه م يآنطور كه او از من خواسته بود سرغ تو ماگر ! اورديب
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 »سؤال پاسخ بدهم؟ نيتوانم به ا يچطور م... كنم يم خواهش«

 ».يكرد ينم يكار نيفقط بگو هرگز چن. راحت«

 ».توانم راحت آن را رد كنم ينم دياز من بخواه يكه اگر محبت... دانم يشما م ونيسان، من آنقدر خودم را مد - نوبو اما«

 »وقت تو را خوب نشناخته ام؟ چيمن ه اي ،يوريسا ،يتو عوض شده ا! حرف تازه كي نهميا خب،«

 »...كنند ياز اندازه بزرگ م شيسان مرا ب -كردم كه نوبو يفكر م شهيهم من«

به  ييبگو يخواه يم. كردم يكه فكر م ستين ييايدن ايدن نيكردم، پس ا يكه من فكر م يستين يگر تو زنا. كنم يمردم به غلط قضاوت نم يدرباره  من«

و  نادرست،مسئله هم عمل درست وجود دارد و هم عمل  نيكه در ا يكن يفكر نم ؟يبگذار ريمثل وز يمرد اريخودت را در اخت يفكر حاضر بود نيخاطر ا

 »؟يمانده ا نويدر گ ياديز ايهم خوب و هم بد؟ 

 »...بودم دهيند نياندازه خشمگ نيشود كه شما را ا يسالها م... سان -من، نوبو يخدا«

كه از وسط دو  ديكوب زيم يرا برداشت و چنان محكم رو وانيدستش ل كيبا . زده بودم، چون صورت نوبو بالفاصله از خشم سرخ شد يبد يليحرف خ ظاهراً

 .ستيشده آن نگر يدستش را برگرداند و به كف خون. تخير زيم يرو خي ينصف شد، تكه ها

 »!سان - نوبو ،يوا«

 »!را بده جوابم«

 ».اورميدستتان ب يبرا يزيبروم چ ديكنم، با يخواهش م... توانم به سؤالش فكر كنم ينم يحت االن«

 ياز تو م ،يكار را بكن نيا يتوان يكه راحت م يهست يزنخواست؟ اگر  يآن را م يكرد كه چه كس ينم يفرق تيبرا ،يگذاشت يم ريوز اريرا در اخت خودت«

 »!ينزن يكلمه هم با من حرف كي يبه بعد حت نيو از ا ،يبرو نجاياالن از ا نيخواهم كه هم

بستن  يپارچه برا ينگران آوردن تكه ا. او دارم يپاسخ برا كيدانستم كه تنها  ياما آشكارا م. دهيرس يخطر ينقطه  نيكه شبمان چطور به چن دميفهم ينم

 .كرد كه جرأت تكان خوردن نداشتم يبه من نگاه م ياما چنان جد - ختير يم زيم ياز آن خون رو -به دور دستش بودم

 ».كردم يكار را نم نيهرگز ا«: گفتم

 .ديباالخره نفس كش. ادامه دادو ترسناك، به نگاه كردن با خشم به من  يطوالن يلحظه ا يحرف او را آرام خواهد كرد، اما برا نيكردم ا يم فكر

 ».پاسخ دستم را ببرم جواب بده دنيشن ياز آن كه برا شيپ نده،يآ ي دفعه«

هم آن  يدگينوبو به او اجازه نداد دكتر خبر كند، و راستش، بر. او با چند مستخدمه و لگن آب و حوله آمد. را صدا كنم رهيكه خانم مد دميدو رونياتاق ب از

 .نشان نداد ياما او عالقه ا نم،را شروع ك يكردم مكالمه ا يسع. ساكت بود يبينوبو به نحو غر ره،يبعد از رفتن خانم مد دميترس يكه من م نبود قياندازه عم

 ».كل همان استمش ايمشروب درست كنم،  تانيبرا ديدانم باز هم با ينم. توانم به حرف بكشمتان يتوانستم آرامتان كنم، حاال هم نم ياول نم«: گفتم باالخره

 ».ياوريآن سنگ را ب يكه برو دهيوقت آن رس. يوريسا. ميمشروب خورده ا يكاف ياندازه  به«
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 »سنگ را؟ كدام«

 ».اوريبرو آن را ب. تكه بتون كارخانه بود كي. گذشته به تو دادم زييكه پا يسنگ همان«

 .كند يخواستگار شييدانا رفتنيپذ يبود كه نوبو از من برا دهيوقت آن رس ستيدانستم منظورش چ يخوب م -كردم خي دميرا كه شن نيا

را  گريكديكه  ندهيآ يسان اجازه بدهند و دفعه  -نوبو ديشا. دانم اصالً بتوانم قدم از قدم بردارم يآنقدر مشروب خورده ام كه نم م،يراستش را بگو«: گفتم

 »اورم؟يآن را ب مينيب يم

 ».جا منتظرم نيمن هم اور،يرفت من ماندم؟ برو آن را ب ريوز يچه وقت يبرا يكن يفكر م. اورياالن برو آن را ب نيهم«

لذا با زحمت به سرسرا رفتم، پا در . كند دايآن را كجا پ ميتوانم به او بگو يدانستم نم ياما م اورد،يب ميرا بفرستم كه سنگ را برا يكردم مستخدمه ا فكر

 .به راه افتادم ونيگ ابانين در خخورا جيكفش كردم، و با عدم حفظ تعادل و گ

 نيگرهش را باز كردم و پارچه را زم. بسته بودم و در كمدم گذاشته بودم يشميابر يپارچه ا يكردم، ال دايبه اتاقم رفتم و بتون را پ دم،يكه رس اياوك به

در  -كه چه شده است نديبود آمد بب دهيرفتن مرا شن يسكندر يكه صدا - هنگام ورودم به خانه، خاله. كنم يكار را م نيدانستم چرا ا يانداختم، گرچه نم

 .چرا سنگ در دستم گرفته ام ديو پرس ديباال مرا د يسرسرا

 »!بروم ديكنم نگذار يخاله، خواهش م. برم يسان م -نوبو يآن را برا«: گفتم

 »امشب چت شده؟. يوريسا ،يمست تو«

 »...بروم ديكنم نگذار يخواهش م. رسد يبه آخر م ميكار را بكنم زندگ نير اكه اگ ،يوا... و... را به او برگردانم نيا ديبا«

 ».يبرو رونيب يتوان يوضع نم نيبا ا! از هاتسومومو هم حالت بدتر است يحت. يكن يم هيو هم گر يمست هم«

 »د؟يكن يرا م كار نيا. روم يكه من نم نديسان بگو -به نوبو ديو بگوئ ديزنگ بزن يكيريشيكنم به ا يخواهش م پس«

 »؟يببر شيچه منتظر است كه سنگ را برا يسان برا -نوبو«

 »...توانم ينم. ميتوانم بگو ينم«

نور چراغ  ريدستم را گرفت و مرا به اتاق برگرداند، با حوله صورتم را خشك كرد و ز» .يبرو دياگر منتظرت است با. ندارد يبه هر حال تفاوت«: گفت

را با دو دست  محوصله شد كه سر يسرانجام چنان ب. گرفت يچانه ام را در دست م ديبا يباال نگه داشتم سرم م ينداشتم، برا توان. را مرتب كرد شميآرا

 .تكانش بدهم ديگرفت و فهماند كه نبا

 ».داند كه چه ات شده يخدا م. يوريسا نم،يحال نب نيوقت تو را در ا چيه گريد دوارميام«

 »احمقم، خاله من«

 ».شود يم يعصبان يليمادر خ ،يسان را نسبت به خودت خراب كن -اگر احساسات نوبو. يب كه حتماً هستامش«: گفت

 »...رسد كه ممكن است يبه فكرتان م يزيهنوز نكرده ام، اما اگر چ«: گفتم
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 .اورديكلمه هم به زبان ن كي گريرا تمام كرد د شميكه آرا يو تا زمان» .حرفش را نزن«: گفت خاله

 دنيبر اثر نوش ايبود  نيآن تكه سنگ واقعاً سنگ ايدانم آ ينم. بتون را با دو دستم گرفته بودم نيكلوخ سنگ. بازگشتم يكيريشيا يخانه  يادم و به چاافت راه

 ياگر از من م. ه امكرد صرفرا م ميرويدوباره نزد نوبو به اتاق رفتم، احساس كردم تمام ن يبه هر حال، وقت. مشروب به وزن دستم اضافه شده بود اديز

 .خواست معشوقه اش شوم، اصالً مطمئن نبودم كه بتوانم احساسم را قورت دهم

 .كه دور دستش بسته بود نگه داشت يحوله ا يآن را برداشت و رو شينوبو با انگشتها. گذاشتم زيم يرا رو سنگ

 ».رود كه قبالً وجود نداشت يم ييزهاياما حاال امكان چ. ندارم آنقدر پول. را به تو نداده باشم يبزرگ نيبه ا يقول جواهر دوارميام«: گفت

 .ستيمنظورش چ دينداشت كه بگو يازين. ميايمغموم به نظر ن دميكردم و كوش ميتعظ

 

 و سوم يس فصل

فكر  ديبا. رديگ يم يماهكنم كه ساعتها با تور  يرا باز يريگيگرفتم نقش ماه ميتصم د،يچرخ ياتاق دور سرم م دميدشكم دراز كش يرو يشب وقت آن

كار  نياگر به ا كهمطمئن بودم . ماند ينم ياز او باق يفكر گريكه د يگرفتم، تا هنگام يگرفتم، م يگرفتم، و باز هم م يافتاد، آن را م يكه به سرم م سيرئ

شدن به  دهياز با سرعت دور شدن و كش شيت نتوانستم پوق چيبار فكر او به سرم افتاد، ه كيفقط  ياما اگر هم حت. بود يدادم، فكر هوشمندانه ا يادامه م

و . فكر نكن، به نوبو فكر كن سيبه رئ: گفتم يم وگرفتم  يوقتها جلو خودم را م ياريبس. كنم ديكه افكارم را از ورود به آن منع كرده بودم، آن را ص ينقطه ا

 يم ريكه تصو يمثالً، مكان. آمد ياز آب در م يگريد زيچ شهيهم ريتصو نياما ا. كردم يم ريبا نوبو تصو يو در مالقات وتويدر ك ييكامل، خودم را جا يبا آگاه

 .شدم يگم م سيدر فكر رئ گريبار د كينگذشته  يو آنگاه لحظه ا... دميد يآنجا م سيخودم را در مالقات با رئ شهيباشد كه هم ييكردم ممكن بود جا

كردم  يداشتم، احساس م يدست برم سياز فكر كردن به رئ يمدت ياوقات وقت يگاه. كنم يكه خودم را بازساز دميكوش يراه ادامه دادم، م نيها به ا هفته

 يم ميبرا وچولوك يكه آخر شب اتسوكو يبه خوردن سوپ ساده ا ليم يرا از دست داده بودم، حت مياشتها. در درونم دهان باز كرده است يگودال ييكه گو

 يم شيآرا يوقت. اصالً احساس ندارم ييحس شدم كه گو ينوبو متمركز كنم، چنان ب يه موفق شدم ذهنم را به طور واضح روك يدو سه بار. آورد نداشتم

نشستم و  ياما در سكوت م تم،رف يم افتهايها و ض يطبق معمول به مهمان. خاله گفت شكل روح شده ام. بود لهيبر م ختهيآو ييمونويكردم، صورتم مثل ك

 .گذاشتم يمدامن  يدست رو

 ياما هفته ها گذشت بدون آن كه خبر. خبر آن بودم دنيلذا هر روز منتظر شن. كردن از مرا دارد يخواستگار اليدانا شدن خ يدانستم كه نوبو برا يم

كه مادر  ودمردن ناهار بماه بعد از آن كه سنگ را به او پس داده بودم، مشغول به خو كي باًيگرم در اواخر ژوئن، تقر اريبس يسپس بعدازظهر. بشود

منتظر بودم  »وامورايا يلوازم برق ياز مؤسسه  يشيتسوپيبانك م يضمانت مال«: عنوان به من نشان دهد نيرا با ا يآورد، آن را باز كرد تا مقاله ا يروزنامه ا

اشغالگر  يقوا نينوشته بود كه مسئول. آورم ينم اديها را به آن يبود كه حت ياطالعات ياما مقاله حاو نم،يدر آن بب سيو مسلماً رئ ريبه نوبو و وز ياشاره ا

 يمؤسسه . داد يگونه كه مقاله شرح م نيا ،يعني. از سطح فالن تا سطح بهمان - داده اند رييرا تغ وامورايا يلوازم برق يمؤسسه  يبرا يزيبرنامه ر نيمتفق

از نرخ بهره  يهم ادامه داشت، همگ گريبند د نياطالعات تا چند نيا. قرار نداشت زينو امثالهم  وام اهيس ستيممنوع المعامله نبود و در ل نياز ا شيپ وامورايا
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مقاله، با آن  يدرك نوشته . پرداخت آن را به عهده گرفته بود يشيتسوپيزد كه روز قبل بانك م يحرف م يگفتند، و سرانجام از وام هنگفت يو نوع اعتبار م

 .زانو زده بود زيپشت م مياز خواندن آن، به مادر نگاه كردم كه رو به رو عدب. سان نبودآ ،يهمه ارقام و اصطالحات فن

 »!؟ياست، چرا به من نگفت دهيصد و هشتاد درجه چرخ وامورايا يلوازم برق يبخت مؤسسه «: گفت

 ».اوردميهم كه خواندم سر در ن يمطلب نيمن از ا مادر،«

را  شيفكر كرده بودم كه تقاضا. بشود تيكرده كه دانا ياز تو خواستگار يبدان ديبا. دميكازوو شن ياز نوبوتوش ييندارد كه چند روز گذشته حرفها تعجب«

خب، از حاال به بعد ! حواست پرت بود رياخ يچند هفته  نيفهمم كه چرا ا يحاال م ست؟يكه ثروتش مطمئن ن رديرا بپذ يشود مرد يم دايپ يكس. رد كنم

 ».يكرده بود دايبه نوبو پ يسالها چه عالقه ا نيكه در ا ميدان يهمه مان م. اتفاق افتاد نيخره اباال. راحت باشد التيخ

 :نگذشته مادر ادامه داد يافسرده داشت، چون لحظه ا يصورتم حالت ناًيقياما . ادامه دادم زيم يدختر خوب به نگاه كردن به رو كي مثل

 ».فرستم يدكتر م شيبالفاصله تو را پ يكه برگشت ياز آمام. ستيحالت خوش ن ديشا. يسرده باشگرفته و اف ديخواهد نبا ينوبو تو را م يوقت«

گونه كه  نياما در واقع، ا. كردم منظورش آنجا باشد يبود، تصور نم ناوايكوچك و نه چندان دور از اوك يا زهيشناختم جز يم يكه به اسم آمام ييجا تنها

 يكيريشيا رهيمد خانمبه  ندهيآ يآخر هفته  التيدر تعط يآمام ي زهيسفر به جز يبرا وامورايا يلوازم برق يمؤسسه مادر ادامه داد، همان روز صبح از 

 يهفته  يعصر جمعه . مينداشت، به آنجا سفر كن اديكه مادر اسمش را به  گر،يد ييشايو گ ،ييخواسته بودند كه من، مامه ها و كدوحلوا. تلفن شده بود

 .ميردك يحركت م ندهيآ

 ».ميباش يدر كشت ديروز تمام با كيآخر هفته؟ فقط  التيدر تعط يدور و دراز به آمام يسفر د،يآ ياصالً به نظر درست در نم... اما مادر«: گفتم

 ».ديبرو مايداده كه با هواپ يبيترت وامورايا يمؤسسه . ستين نطوريا«

 ».پرواز كنم مايتوانم با هواپ يمن نم! مادر«: گفتم. زده باشد صاف نشستم ميسوزن به پهلو يكسسپردم، و انگار  ياز نوبو را به فراموش ينگران بالفاصله

از  يكيچون . بامزه بوده يلياش خ يفكر كرده باشد، كه شوخ يستيبا» !ديآ ياز دستت برنم يكار گريو به هوا بپرد، د يشو اروياگر سوار آن «: داد پاسخ

 .داد لمياش را تحو يسرفه ا يخنده ها

* * * 

راحت  الميو تا روز بعد خ -بردارم يگرفتم دست از نگران ميتصم نينخواهد آمد، بنابرا ريگ ماياحتماالً هواپ ن،يبنز يكه با كمبود فعل دميرس جهينت نيا به

هوا  قيالت آخر هفته را از طرياز تعط يرخب ناواياوك ي زهيساكن جز ييكايافسر امر نيظاهراً چند. صحبت كردم يكيريشيا ي رهيكه با خانم مد يبود، تا وقت

داده بود كه در بازگشت به آنجا  يبيترت وامورايا يمؤسسه . گشت يباز م يرفت خال يتا چند روز بعد كه به دنبالشان م مايمعموالً هواپ. رفتند يبه اوزاكا م

 يآبگرم م يدر چشمه ها يصورت به استراحتگاه نيا ريترس بود، در غدر دس يخال يمايبود كه هواپ نيا يرفتنمان به آمام ليدل. گروه ما را سوار كند

 ».نه من ،يشو يم ارويخدا را شكر كه تو سوار آن «: بود نيبه من گفت ا رهيكه خانم مد يزيچ نيآخر. ميجان را هم نداشت يو دغدغه  ميرفت

جمع كوچكمان شامل من و مامه ها و . آمد يتا فرودگاه م مانياز صندوقهامراقبت  يبكو، كه برا يعالوه بر آقا. ميصبح با قطار عازم اوزاكا شد جمعه
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چشم زده و  رزشت ب ينكيع ون،يكرد نه در گ يم يپونتوچو زندگ يدر محله  زويش. بود زويپا به سن گذاشته به نام ش ييشايطور گ نيو هم ،ييكدوحلوا

. داشت كه آن را شكل دو پستان كرده بود يداد بدتر از آن در وسط چانه اش شكاف ياز آن چه كه بود نشان م شيداشت كه سنش را ب ينقره ا ييموها

. بود رونياوقات چشمش از پنجره به ب شتريب. علف هرز درآمده است رشيكند كه ز ينگاه م يما را به چشم درخت سدر زويكه ش ديرس يظاهراً به نظر م

 انداخت يبه ما م يآورد، و نگاه يم رونيات بكرد و آب نب ياش را باز م ينارنج فياما مرتب درِ ك

 .ميآورد كه چرا مزاحم او هست يسر در نم ييگو كه

 ايساعت  كيسرانجام بعد از .ميبا سوخت زغال سنگ،به فرودگاه رفت نيو نه چندان بزرگتر از ماش فيبوس كث ينيزغال سنگ راه آهن اوزاكا با م ستگاهيا از

 .ميشد ادهيپ شيبالها يبا دو ملخ بزرگ بر رو ينقره ا يكايهواپ كيحدود كنار  نيدر ا

ِ وسطش چنان خوشگل  م،راهروِيسوار آن شد يوقت د،ويگرد يخاطر نم نانيقرار داشت سبب جلب اطم شيبر رو مايكه دم هواپ يكوچك يچرخ ها دنيد

 .شكسته است مايشده بود كه مطمئن بودم هواپ ريسراز

طور  نيهم بود،و هم ريو نوبر،وز سيعالوه بر رئ. كردند يصحبت م يعقب نشسته بودند و از امور ادار فيرد يها يصندل يرو.قبال سوار شده بودند مردها

درچانه  يفو شكا ژينشسته بود كه مثل ش يو چمد ساله ا يكنار او مرد س.است يشيتسوبيبانك م يمنطقه ا رانياز مد يكيدم،يكه بعد فهم يمرد مسن

مرد هم پسرشان  نيبانك بود،و ا ريدور مد يسالها ي فهيرف زويكه معلوم شد،ش نطوريا. او بود نكيع ي شهيبه ضخامت ش زين نكشيع ي شهيداشت،و ش

 .بود

 دنيبه لرز مايو هواپ دميمثل سرفه شن يصدا يبه زود. ميكسالت آورشان وا گذاشت يو مرد ها را به گفت و گو ها ميجلو نشست يفهايرد يها يصندل يرو ما

 مين يدر فاصله  زشانيت ريچون شمش يها غهينگذشته ت يلحظات. افتادند دنيكه به چرخ دميرا د ميعظ يرا تماشا كردم،ملخ ها رونياز پنجره ب يوقت....دافتا

خواهند كرد  ميه دو نمرا ب مايهواپ يمطمئن بودم كه با پاره كردن پهلو. ممكنه را از خود در آوردند يصدا نيصورتم به چرخش افتادند و ناهنجارتر يمتر

با من  شيكنند از عوض كردن جا يملخ ها چه م ديكه د نكيمنظره آرامم كند،اما ا يمامه ها مرا پشت پنجره نشاند كه تماشا ميشد مايكه سوار هواپ يوقت

باال  يسر انجام سر و صدا به حد ترسناك. طرف و آن طرف رفتن افتاد نيبه تكان خوردن و ا مايگردش موتور ها از آن بدتر بود و هواپ يصدا.شد مانيپش

به  يقرار گرفت آن گاه باالخره كس مانيپا ريدر ز اديز ي صلهبا فا نيزم يوقت ميتاپ تاپ آمد و به هوا رفت يبعد صدا يگرفت و راهرو صاف شد لحظات

به  ميكشم كه بگو يآن خجالت م دنيبا شن. كشد يل مچهار ساعت به طو بايمتر است و سفرمان تقر لويحرف در آمد و گفت كه مسافت تا مقصد هفتصد ك

 .دنديو همه به من خند. افتادم هيگر

 وينگاه باال بردم و نو. كنار دستم به خواب رفت يمامه ها در صندل يبعد،وقت يكردم با خواندن مجله خودم را آرام كنم مدت يو سع دميپنجره را كش ي پرده

 .است ستادهيكه در راهرو ا دميرا د

 »حالت خوب است؟ يوريما«:نكند،گفت داريآهسته كه مامه ها را ب يصدا اب

 ».خوب باشد يليخ دحالشانياز من كرده باشد با يسوال نيسان چن ويتا به حال نو كنميفكر نم«:گفتم
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 »!است دهيبخش تر از حاال به ذهنم نرس ديوقت نو چيه ندهيآ«

از باز كردن در،برگشنت  شيپ. رفت يينگفت و از راهرو گذشت و به دستشو گريد يزيچ وينو نيد،بنابراحرف زدن ما به تكان خوردن افتا يها از صدا مامه

. داد يبر خشم م افتهي كزتمر يبودم،كه به او ظاهر دهيكه به ندرت د دميد يا هياو را از زاو يلحظه ا يبرا. انداخت كه مرد ها نشسته بودند ييو نگاه به سو

من از  ياش نشان از نگران ندهيخاطر او از آ نانياز احساسم را بخواند كه به همان اندازه اطم ييد؛فكر كردم ممكن است نشانه هانگاهش به من افتا يوقت

درك از  يكه توقع قوه  ييشايالبته،گ. كم است زهاندا نياز من تا ا ويدرك نو يقوه  د،كهيرس يم بيكردم،به نظرم چقدر عج يفكر م يوقت.ام داشت  ندهيآ

 ييشايتوانست مرا درك كند،او مرا فقط به صورت گ يچطور م وياز مار داشته باشد و به هر رو،نو ياست كه توقع دلسوز يداشته باشد مثل موش شيدانا

كرده بودم  يرائيپذ از او شايگ يبود كه هم نام با نام سابور يتنها مرد سيداشتم؟رئ يام را با دقت در پشت آن پنهان نگه م يخود واقع شهيبود كه هم دهيد

آن روز مرا كنار  وياگر نو هك نيا. بودم دهيشينديوقت به آن ن چيبود، قبال ه بيصورت عج نيكه فكر به ا نيگو ا_بودم مرا شناخته بود ويكه ش يو هم زمان

مجبور نبودم .كرد يكار را م نيگر االن هم همراحت تر بود ا ميوچقدر برا...رفت يو م داديكرد؟حتما ب راهش ادامه م يچه م ديد يم راكاوايش يرودخانه 

با . فتميپوست او ب اديپودر تالك به  يبو كردن بو بارفتمتا  ينم يشيلوازم آرا يگاه به مغازه ها يگاه و ب گريد. بگذرانم سيرا در حسرت فكر رئ ميشبها

خوشمزه  دهيرس يگفتم،چرا هلو يخواستم ،م يرا م زهايچ نيچرا ا ندديپرس ياگر م. گذاشتم يخود را تحت فشار نم يليتخ ياو در كنارم در مكان ريتصو

 كند؟ يسوزد دود م يچوب م ياست؟چرا وقت

 داشتم؟ يبر نم سيدست از فكر كردن به رئ رد،چرايرا بگ يخواهد موش يكه م يبودم،مثل بچه ا نجاياكنون ا اما

مرا با آن حالت  ويتحمل نداشتم كه نو. شود يخاموش شودشكارا از صورتم خوانده مباز شود و چراغش  ييدر دستشو يبعد وقت يبودم كه لحظه ا مطمئن

 يكه گذاشتن سرم بر رو دميد. كه از كنارم رد شد،چشمم را باز كردم  نيبعد از ا.دادم و تظاهر كردم كه به خواب رفته ام  هيسر به پنجره تك نيتد،بنابريبب

 انوسيگسترده از اق يمنظره ا نييپا. را تماشا كردم رونيب يمنظره  مايبار بعد از بلند شدن هواپ نياول يو برا. آن را عقب برده است يپنجره پرده 

كردم  يهرگز تصور نم.آراست يرا م سوانشيمامه ها با آن گ يبود كه گاه يهمرنگ شانه ا يشميبود،امواجش رنگ سبز  يبه آب ليسبز متما كدستي

چون تار و پود پشم بود و  ايجا در نيا.كه رنگ سنگ لوح است  ديرس يبه نظر م شهيو هم ديوروي جيآب خل. ته باشدسبز وجود داش يبا لكه ها يانوسياق

 سكيد يحت. بود بايز ريوصف ناپذ يبه گونه ا هدلهره آور نبود،بلك يشد نه تنها منظره ا يكه آسمان از آن شروع م افتي يادامه م يكران تا كران تا خط

 يجنگ يها مايكرده بود كه هواپ نيآن را مز يبا شكوهش را داشت،كه عالمت ييباياش هم ز يبود،و بال نقره ا بايخود ز يهم به نوبه  ماينامشخص ملخ هواپ

هم  يرو ايبه نام دشمن رو انهيرحم و وحش يب يبود،در جنگ بيچقدر عج نجايدر ا مايهواپ نيا دنيبا توجه به جنگ در پنج سال قبل،د. بر خود دارند كايآمر

 يكاش راه يكار را كرده بودم،ا نيا كباريكردم،خودم قبال  يدرك م يكه آن را به خوب يزيم،چيو اكنون چه؟گذشته را كنار گذاشته بود م،يبود دهيجنگ

 ...كردم يم دايپ ندهيكنار گذاشتن آ يبرا

كنم كه از باال و  يو او را تماشا م. وصل كرده است ويكه مرا به نوكنم  يرا قطع م يريتقد يكه رشته  دميرا د د؛خودميترسناك به ذهنم رس يتصور سپس

 .افتد يم انوسيبه اق اديز يفاصله 
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را به  ويخواستم نو يالبته در واقع نم. چه بكنم ديبا قايكه ناگهان دانستم كه دق نستيمنظورم ا. بود يالبافيخ ايفكر  كيمثل  يزيچ نيكه ا ستين نيا منظورم

 يآن برا ي لهيوس هتوانستم ب يكه م يزيچ. در ذهنم گشوده شده است يپنجره ا يي،چنان روشن كه گو ديبه فكرم رس يزينم،اما چپرتاب ك انوسياق

 ينم يباق ميبرا يبود كه چاره ا يمانع وي،نو سيبه رئ دنيرس ياو را از دست بدهم،اما در تالش برا يخواستم دوست ينم. رابطه ام را با او قطع كنم شهيهم

بعد  يلحظه ا يكيشبريا يخانه  يچا رقبل،د يآن شب ،در چند هفته  ويآتش خشم خودش نابود شود،نو يبكنم كه در شعله ها يكار توانستميم. ذاست گ

ن اتاق را ترك اال نيقرار دهم،هم ريوز اريتوانم خودم را در اخت يهستم كه م يگفت اگر زن. كار را بكنم نيبه من گفت كه چگونه ا ديدستش را بر نكهياز ا

 .كلمه هم با او حرف نزنم كي يهرگر حت گريكنم و د

كه مامه ها هنوز در خواب است سپاسگذار  نياز ا. عرق شد سيبدنم سرتاپا خ. تب بود دنيمثل احساس بر...فكر وجودم راگرفت نيكه در حال ا ياحساس

 اورم؟منظورميفكر را به عمل در ب نيتوانستم ا يم ايآ. كرد يتعجب م. كنم يم ام را خشك يشانيكشم و پ يتند م يكه نفسها ديد يبودم،مطمئنم اگر م

كنم ،و  يرا به ان طرف م ميرو يقيدقا.مثل رفتن به دكتر و زدن آمپول بود يزيكار را بكنم،چ نيتوانم ا يدانستم كه م يخوب م. ستين ريدادن وز بيفر

به  ياريبس يشاهايكه گ ييمرد ها اب سهيدر مقا. بود شيجبران محبت ها يبرا يبكنم؟چه راه ظالمانه ا يكار نيچن ويتوانم با نو يم اياما آ. تمام خواهد شد

 شهيهم يبرا دميكه ام اورميرا ب ييتوانستم تحمل زنده بودن در زندگ يم اياما آ. بود يدلخواه يدانا اديبه احتمال ز وينو. اند دهيمرور از دستشان عذاب كش

كنم چرا  ياالن درك م ديتوانستم؟فكر كردم شا يواقعا م ايآ كنم،اماكار را ب نيتوانم ا يبودم به خودم بقبوالنم م دهيبود؟هفته ها كوشرفته  نيدر ان از ب

دلمرده  يشد،سالها بود كه ظاهر يسالش م يبه زحمت س ،كهييكدو حلوا يحت. بود،و مادر بزرگ به خست دهياندازه از قساوت رس نيهاتسومومو به ا

زدم؟منظورم  يم زيعمل نفرت انگ نيدست به ا ديد،بايزنده نگه داشتن ام يبرا ونبود،و اكن ديبه آن حفظ كرده بودام دنيكه مرا از رس يزيتنها چ. شتدا

 .ميگو يم ويبه اعتماد نو انتياز خ. ستين ريگول زدن وز

مار و پله به موقع شروع به تجسم  ياما مثل باز. بزنم  نهيگونه دست به س نيكه ا ديگنج يوقت در تصورم نم چيه دميجنگ يافكار م نيسفر با ا يادامه  در

به آنجا  زيرا ن وينو ديبا تمه ديو با_گريد ييدر مهمانخانه،در جا ر،نهيخ_دميكش يم يرا به كنار ريوز ديمهمانخانه با داشتم؛دريبر م ديكردم كه با ييقدم ها

 .كردم يم يپرواز چقدر احساس خستگ انيكه در پا ديتصور كن ديتوانيبشنود؟م گريد يبود كه آن را از دهان كس يكاف ايآ اي...نديكشاندم كه ما را بب يم

 دهيرس انيكرد كه پرواز به پا يچون مامه ها مرتب خاطرم را جمع م. رابر صورتم داشته بودم يهمچنان نگران ديم،بايشد يخارج م مايكه از هواچ يوقت يحت

 .ميا دهيرس و سرانجام به سالمت

 شانياما من چنان پر. ميماند يدر آن م ديشدند كه با ياز اتاق ديو تمج فيمشغول تعر گرانيد. ميدياز غروب آفتاب به مهمانخانه رس شيساعت پ كي

به نحو  براق يها يچوبكارو  يريحص يها لويبود و با ز يكيسريا يخانه  ياتاق چا نيبزرگتر ياتاق به بزرگ. كردم فيخاطر بودم كه تنها تظاهر به تعر

قد  يبه بزرگ شانياز برگ ها يبعض_كاشته شده بود ييسبز خاص مناطق استوا يو برگ ها اهانيآراسته شده بود،و در پشت آن گ يبه سبك ژاپن ييبايز

 .به كنار رودخانه راه داشت دهيسر پوش يبرگ ها معبر نيا يو از البه ال. آدم بودند كي

حفظ خلوت آن را وسط اتاق  يرا داده بود كه برا يآوردن پاروان بيمهمانخانه ترت ميرفتن به حمام بود يآماده  يهمگ. دكه آم مانيدانها جامه
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و به  ميتگرف شيكرد در پ يسبز در هم فشرده عبور م يانبوه برگ ها انيرا كه از م دهيمعبر سر پوش نيچند ريو مس ميبه تن كرد ينخ يلباس ها.ميگذاشت

اما . جداگانه بود زياز هم جدا بود و حمام ن يچوب يواريآن با د يمردانه و زنانه  يقسمت ها. ميديمهمان خانه رس يآب گرم در آن سو يهااستخر چشمه 

 خواستيم گذاشت و از ما يمسئول كنار آب سر به سر من و مامه ها م. مردها و زنها با هم بودند. ميديرس يچوب ي وارهيچشمه به كنار د كيدر آب تار يوقت

 .ميببر شياز شاخ و برگ كنار چشمه برا يبه خصوص با تركه ا ييجا

 يكار را م نيمخصوص ا يها يبا مشتر شاهاياما راستش،گ.ميخواب ياتاق م كيو در  ميكن يكه ما،مرد و زن با هم حمام م ديايب بيبه نظرتان عج ديشا

 ييجا به ستين شيكه دانا يوقت با مرد چيه ديحفظ نامش احترام قائل است بدون ترد يكه برا يمجرد يشايكردند گ يدست كم در روزگار من م اي_كند

 يزبان ژاپن دن،دريخواب يدسته جمع ياست ول گريد يكامال امر...دارد يكه بدن را محفوظ نگه م رهيت يگروه در آب نياما حمام كردن ساده با ا. رود ينم

 .سبد است كيدر  يماه يتعداد ختنيآن ر يمعنا كنميگمان م كه»يخواب يماه«،zakone_ميآن دار يلغت مخصوص برا يحت

فكر در حال غوطه خوردن در آب دست از  نيرود،و ا يبرود نم ديبا ييكه به جا يمعن نيغل و غش بود اما نه به ا يگروه ب نياست كه گفتم بودن با ا درست

بعد من .  كندحرف زدن دست به طرفم دراز  يخود را به طرف من بكشد،و بعد از مدت توانست يكند،م تيآمداذ يخوشش م وياگر نو. داشت  يسرم بر نم

در آب غوطه . سيدر حال صحبت با رئ يكردن باشد مدت تينبود كه اهل اذ يآدم وياما نو.ماجرا بود انيپا نيو ا. ديخند يم ويو نو دميكش يم غيج ديبا

اش را  دهيمقطع دست بر يواسح يبا ب. بود،به ما توجه نداشت دهيچيكوچك به دورش پ يود و حوله انشسته ب يصخره ا يپا در آب رو كيخورد،اما اكنون 

تا . نشسته بود يفانوس كاغذ ييروشنا ريز ويشب جا سپرده بود،اما نو يكيبه تار ييآفتاب به غروب و روشنا نكيا. شده بود رهيكرد و به آب خ يخشك م

كردم  يصورتش بود كه فكر م ي فهطر كيجراحت  يمحل جراحت شانه اش به همان بد. بودم دهيند ديمعرض دگونه در  نيوقت او را ا چيبه حال ه

كنم حتما  يفكر م...قرار داده ام يبه او را مورد بررس انتيفكر كه نزد خود،خ نيمثل تحم مرغ نرم بود و اكنون با ا گرشيد يگرچه شانه _است نشيبدتر

. بردن احترامش نسبت به خودم را نداشتم نياز ب اي ويتحمل فكر آزردن نو. ابديرا در قتيتوانست حق يدانست و هر گز نم يمعلول بودن خود را سبب آن م

 .كار را انجام دهم نيمطمئن نبودم كه بتوانم ا چيه

*** 

 يما م يكه از كنار مهمانخانه  يا م،رودخانهياقامتگاهمان رفت يكيدر نزد يجيكه به كنار خل يزود بعد از صرف صبحانه،قدم زنان از جنگل حاره ا صبح

 يآماده  يكه همگ يوقت يحت م،امايكرد نيو منظره را تحس ميستاديا يمدت. ختير يم انوسيبه اق ييچك و تماشا.ك يجا به شكل آبشار نيگذشت در ا

بودم بعد از  دهيبود كه تا به حال د يتر از هر وقت هيروحرفتم،كه خوش  يراه م ويهنگام بازگشت كنار نو. توانست از آن دل بركند ينم سيم،رئيرفتن شد

درخت ها و پرندگان  يها شاخهبر  زانيآو يموز و آناناس ها م،ويرا دور زد رهيكار گذاشته بودند جز مكتيكه در آن ن يازتش يونيآن سوار بر پشت كام

 .پر رنگ بود يآب يو چروك خورده با لكه ها يا روزهيف ييكوه مثل پتو ياز باال انوسياق يمنظره . ميرا تماشا كرد بايز

دار كاه  بيكه با پشت بام ش ميديرس يميقد يچوب ينگذشته به ساختمان يزيو چ ميگرفت شيكوچك را در پ ييروستا يخاك ياز ظهر آن روز راه جاده  بعد

گرد و  يآفتاب بر صحنه  ييروشنا. باال رفت تا در كنج بنا را باز كند يسنگ ياز پله ا ويآن جا نو. ميقدم زنان به پشت آن رفت ديرس ياش به نظر انبار م يگل
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 يگذاشتم فكر يكه قدم به داخلش م يهنگام.بنا انبار بوده اما اكنون تئاتر روستا بود  نيا يافتاد كه با تخته درست شده بود از قرار زمان يغبار گرفته ا

چون در ذهنم . تب به سراغم آمد دنياحساس بر م،همانيسرمان بسته شد و در جاده به راه افتاد در آن پشت گريبار د كي ياما وقت. درباره اش نداشتم

 وينو. ميپنهان شو ييجا ميتوانست ينم. افتد يم مانيآفتاب به رو ييشودو روشنا يو در باز م ميا دهيكف تخته كوب آن خواب يكخ رو دميخودم و ژنرال را د

 يها فكر نم نياما اكنون نه به ا. كردنش داشتم دايبه پ ديام يبود كه ذزه ا ييهمان جا نجايا ياريدارم كه از جهات بس نيقي. نكند مانيدايتوانست پ ينم

هستند كه از  يبرنج يكه افكارم را چون دانه ها ديرس يافكار را مرتب كنم به نظرم م دميكوش يكه م نيكردم،جز ا يفكر نم زيچ چيكردم،در واقع به ه

 .زندير يه مپار ي سهيك

 يبه صورتمان م ميهوا گرم بود و آفتاب مستق.از گروه عقب افتادم نيدستمالم از آست دنيكش رونيب يم،برايگشت يتپه به مهمانخانه بر م ياز باال يوقت

 .خورد

وار بودم آن را به حساب  ديدهم،امنتوانستم بالفاصله پاسخ او را ب يخوب است؟وقت احالميبرگشت كه برسد آ وينو. ختمير يمن نبودم كه عرق م تنها

 .باال آمدن از تپه بگذارد يخستگ

 ».يماند يم وتريدر ك ديبا ديشا. يورياصال حالت خوب نبود،سا التيتعط نيا در«

 »دم؟يد يرا م بايز ي رهيجز نيا يك پس«

 ».مياصله دارف وتريو از ك ديهوكائ يبه اندازه  ياندازه از خانه دور نشده بود نيتا به حال ا مطمئنم«

خواستم  يم. زده بود رونيشاخ و برگ ها ب يكه از ال به ال دميد يمهمانخانه رام يروانيش يبر آمدگ ويسر نو ياز باال. بودند  دهيچيجلو پ چيدر پ نيريسا

من نبود،نه به آن  يخانه  وتريك. كند ينماصال مرا درك  ويكه نو نيداد،ا يآزارم م مايشده ام كه در هواپ رياس يدر چنگال فكر دمياما د. پاسخش را بدهم

آفتاب داغ  ريكه از ز يو در آن لحظه،وقت. نكرده باشند رونميوقت از آن ب چيكه ه ييجا.كه در آن بزرگ شده باشم ييبود،جا ويكه ظاهرا منظور نو يمفهوم

 يبود و با محبت به من نگاه م ستادهيكه ا يبا وجود. كردم يم انتيخبه او . دميترس يرا انجام دهم كه از آن م يگرفتم كار ميتصم. چشم به او دوخته بودم

 .به باال رفتن از تپه ادامه دادم ميبگو يزيچ نكهيگذاشتم و بدون ا نميلرزان دستمالم را در آست يبا دست ها. كرد

 .كردند يو پسرش هم تماشا م زويش. ه،مشغول بودندبا مسئول چشم"برو" ينشسته بودند و به باز زيو مامه ها پشت م سيرئ.  ميديبه اتاقمان رس يوقت

از  شيب. كرد كه با خود آورده بود يرا باز م يداشت كاغذ شكالت. شده بود رهيخ رونيداده و به ب هيبه آرنج تك ريروبه رو باز بود،وز واريد يا شهيش يدرها

هنوز . به صحبت با مامه ها كرد  عرفت و شرو زيبه طرف م مياما او مستق. ن فرار كنمبكشاند كه نتوانم از ا ييمرا به گفت و گو ويكه نو دميترس يهمه از او م

اگر از كدو  ديشا. كند دايما را آنجا پ ويكه نو يبيدانستم چه ترت يو كمتر از آن،اصال نم. نكرده بودم يبه آمدن با من به تئاتر فكر ريوز بيتزغ يدرباره 

و گرچه مثل خاله  ميبا هم بزرگ شده بود ييكنم،من و كدو حلوا يخواهش نيكردم كه بتوانم از مامه ها چن يحساس نماورد؟ا يرا م ويخواستم نو يم ييحلوا

به او  ديظاهرا با. كرد يكه داشتم وحشت م يمطمئن بودم كه به همان اندازه مامه ها از نقشه ا تشيخواندم،اما با و جود خشونت در شخص ياو را زمخت نم

 .كنند ريما را در آنجا غافلگ ياتفاقشد كه  ياورد،نميب يميرا به تئاتر قد ويدم كه نوكر يم ييراهنما
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 نيهم. كنم نيرا تحس يحاره ا يمنطفه  يبايتوانستم بعد از ظهر ز يكاش م يآفتاب نگاه كردم و آرزو كردم ا ريدر ز يو به برگ ها ميدو زانو نشست يمدت

 شينبود كه جلو پ يكاف يول. داشتم ديزنم؟اما هر اندازه هم كه ترد يم ينقشه ا نيچن يام كه دارم دست به اجرا نشده وانهيد ايآ دميپرس يطور از خودم م

را جلب كنم او قبال  يخواستم توجه كس يكردم نم يكار را م نيا يو وقت. افتاد ينم يبكشم اتفاق يرا به كنار ريشدم كه وز يظاهرا تا موفق نم. رديرفتم را بگ

شور  يدل و روده  يتكه ها يو با چوب غذا خور ختير يگذاشته بود و آبجو به دهان م شيپا يرا رو ينيو اكنون س. سفارش غذا داده بود متشخديبه پ

رستوران در تمام بار ها و  ديتوان يدهم كه م يخاطر م نانياما به شما اطم. رسد يبه نظر م يتهوع آور زيبه نام غذا چ. گذاشت يمركب را به دهان م يماه

 وقت چيمن ه اام. دلخواه پدرم بود يغذا. ديكن دايمركب را پ يشور ماه يژاپن دل و روده  يها

 .را در حال خوردن آن تماشا كنم  رينتوانستم وز يحت.به آن لب بزنم نتوانستم

 »؟ اورميب تانيبرا ياشتها آور تر زيچ ديخواه ير،ميوز« :به او گفتم  آهسته

خورد اكنون ما مه ها ونوبو صحبت كنان از در  يپرسش را به ذهنم آورد كه پس چرا دارد غذا م نيپاسخ او ا ميبگو يستيبا» . ستيم ننه ، گرسنه ا« : گفت

ه ب دنديخند يوهمه م دبه آب داده بو يدسته گل سيظاهراً رئ. جمع بودند يباز زيبود،دور م انشانيهم م ييكدوحلوا ن،كهيريرفته بودند، و سا رونيپشت ب

 .كه فرصت الزم را به دست آورده ام دينظرم رس

خواست گردش  يدلم م يليخ م؟يبزن يدر اطراف مهمانخانه دور ميبرو ديائيكه حوصله تان سر رفته است ، ب ديخور يخاطر غذا م نياگر به ا ر،يوز« : گفتم

 ». مي، اما فرصت نداشت ميكن

طول راهرو را در .  دميخاطر كش يبه آسودگ يبه راهرو آمد نفس زيبعد كه او ن يلحظه ا. رفتم  رونيب انتظار پاسخ او نماندم ، بلند شدم واز در اتاق در

 . ستادمينبود ا يو كس ميديرس يبه كنج يو وقت ميموديسكوت پ

 »م؟يبا هم به دهكده برو ديآئ يم...اما  د،يببخش ر،يوز« : گفتم

 .ديرس جينظرم گ به

 ». نميبب گريبار د كيدوست دارم  يليافتادم كه خ يزيچ اديو .  ميساعت وقت دار كيظهر هنوز از بعد از « :دادم  ادامه

 ».بروم  ييبه دستشو دياول با« :مكث گفت يبعد از مدت ريوز

 ». دينرو ييام جا امدهينتا من .  ميوبا هم برو ميايتا ب ديجا منتظر من بمان ني، كارتان كه تمام شد ، هم ديبرو ييندارد ، شما به دستشو ياشكال« : گفتم

كردم  ياحساس م _كه دست به كار انجام نقشه ام شده بودم  _ نكيا. من به اتاق برگشتم . راهرو رفت  يدر انتها  ييوبه دستشو ديبه نظر موافق رس ريوز

 .ه باشدخورد يزيكردم كه دستم به چ يدست دراز كردم كه در را باز كنم ، احساس نم يحس شده ام كه وقت يچنان ب

 گريبار د كيكردم و  يرا صاف م ميگلو دي، با ميبگو يزيدهان باز كردم ، نتوانستم چ يگشت وقت يدر صندقش م يزيدنبال چ. نبود  زيپشت م ييكدوحلوا

 .كردم  يتالش م

 »...به من وقت بده  قهيدق كي، فقط  يي، كدوحلوا ديببخش« : گفتم
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 :او را از اتاق دور كردم ، و گفتم . گذاشت و دنبال من به راهرو آمد يرد اما صندوقش را نا مرتب باقمشتاق نبود كه دست از كارش بردا ظاهراً

 ». يبه من بكن يمحبت دي، با ييكدوحلوا «

 .كند ، اما به من نگاه كرد و ساكت ماند  يكمكم م ليبا كمال م ديداشتم بگو انتظار

 ».كنم  يينداشته باشد كه از تو تقاضا ياشكال دوارميام «

 ».تقاضا« : گفت

 »...ببرم ، و يميخواهم او را به تئاتر قد يم ميبرو يرو ادهيبه پ ميخواه يم ريمن و وز «

 »چرا؟«

 ». ميبا هم تنها با ش ميخواه يم «

 »ر؟يبا وز« :ناباورانه گفت ييكدوحلوا

 ي، اما م ديآ يم بي، به نظر عج ييكدوحلوا... و ياوريواهم نوبو را به آنجا بخ ي، م يكار را بكن نيخواهم كه ا يدهم ، اما از تو م يم حيتوض تيبعد برا «

 ». يكن رمانيخواهم غافلگ

 »كنم؟ رتاني، غافلگ ستيمنظورت چ «

 باز يديرا كه امروز در پشت بنا د يودر ياوريخواهم نوبو را به آنجا ب يم«

 ».نديب ياو ما را م... آن وقت ،يكن

 .نگاهش را دوباره به من برگرداند. بود ستادهيسبز به انتظار ا يبرگها دهيشد كه در گذر سرپوش ريمتوجه وز ييكدوحلوا ،حيتوض نيا دنيحال شن در

 »؟يوريسا ،يچه كار بكب يخواه يم«

 ،يراستش را بخواه ،ييمهم است، كدوحلوا يليخ ميبرا نياما ا. ندارم حيتوض يوقت برا االن«

 ».كنم يجبران م تيبرا ييهر طور كه بگو اور،يرا ن گريكس د اي س،به خاطر خدا، رئي –فقط تو و نوبو  اور،يرا ن رگيد يكس. ام در دست توست ندهيآ

اما  ست،يمطمئن نبودم كه منظورش چ »م؟يگو يدرست نم ده،يرس يينوبت محبت كدوحلوا گريبار د كيخوب،  اريبس«: به من انداخت گفت يطوالن ينگاه

 .نداد و رفت يحيتوض

*** 

رفتن به دكتر و زدن آمپول بود، به  م،ييگونه بگو نيتوانستم بكنم، ا يكه م ثياما تنها كار. نه ايحاضر به كمك به من شده است  يينبودم كه كدوحلوا مطمئن

 .ميگرفت شيتپه را در پ نييدر راهرو رفتم و راه پا ريسراغ وز. كه او و نوبو خواهند آمد ديام نيا

 ديرا بر ميكنم كه مامه ها پا يخوددار يآوردن روز اديتوانستم از به  يو مهمان خانه در پشت سرمان قرار داشت، نم ميزد يرا دور متپه  چيپ نيآخر يوقت

 ريصورتم ز. شتمهمان احساس را دا قايآمدم، اكنون هم دق يكه از عهده دركش برنم دميد يم يآن روز خودم را در خطر. و مرا نزد دكتر خرچنگ برد



 

 

كتابخانه نودهشتيا  گلدن آرتور–يك گيشاخاطرات             

w W w . 9 8 i A . C o m  301

اگر . است يكه عرق بر گردنش جار دميرا نگاه كردم د ريوز يچسبانده ام، و وقت يزغال يآن را به بخار ييب گرم بعدازظهر چنان داغ شده بود كه گوآفتا

باد زدم كه  و آنقدر خودم را دميكش رونيب ميفكر بادبزنم را از اوب نياز ا... فشرد يآن گردن را به گردن من م يرفت به زود يم شيدرست پ زيهمه چ

با پشت  يميبعد كه جلو تئاتر قد قهيتا چند دق ميكرد يطرف و آن طرف صحبت م نيدر همان حال از ا. باد بزنم زيكردم او را ن يم يدستم خسته شد، سع

 .ستيرا صاف كرد و به آسمان نگر شيگلو. ديرس يم جيبه نظر گ ريوز. ميستاديا يبام كاه گل

 »ر؟يوز د،ييآ يم با من به داخل تئاتر«: گفتم

او باز  يباال رفتم و در را برا ياز پله سنگ. من قدم به گذر كنار بنا گذاشتم، در كنارم به راه افتاد يكند، اما وقت يچه برداشت ديكه بداند با ديرس ينظر نم به

 يكه چه فكر ديفهم يقطعا م د،گذران يم ونيبه گ اش را مرتبا در رفت و آمد ياگر زندگ. لحظه مكث كرد كياز آنكه داخل شود تنها  شيپ. نگه داشتم

 كيدرجه  يشايگ كيرا به خطر انداخته است، و  شيزند بدون شك آبرو يم يمرد يخلوت دست به اغوا يرفتن به مكان يكه برا ييشاچون گي –دارم 

 يداشتم بادبزنم را م يوقت. ستاديكه از آفتاب روشن بود ا كه منتظر اتوبوس است، وسط سالن تئاتر يمثل كس ر،ياما وز. كند ينم يكار نيبرحسب اتفاق چن

را  ميرويمثل بستن در تمام ن يحركت كوچك. اصال مطمئن نبودم كه بتوانم نقشه ام را تا آخر اجرا كنم د،يلرز يگذاشتم دستم م يم ميبستم و آن را در اوب

حركت درجا  يدر گوشه صحنه گرفته بود و هنوز ب ريحص يدسته ا رفرو به ط ريوز. بودبام افتاده  يآمدگ رونيكه از ب ميرفت يا هيسا ريبرده بود، بعد ز

 .بود ستادهيا

 »...ريوز«: گفتم

 .چنان بلند داشت، كه آن را آهسته كردم ينيدر سالن كوچك طن ميصدا

 »درست است؟. ديصحبت كرده ا يكيريشيا رهيدانم كه درباره من با خانم مد يم«

 .نگفت يزيا چام د،يكش يقيعم نفس

 .كنم فيتعر تانيرا برا ويبه نام كاز ييشايبه گ مربوطيداستان خواميم د،ياجازه بده ر،اگريوز« گفتنم

 .شناختم يخوب م يلياو را خ ياما زمان ست،ين ونياالن در گ او

 .آمد يم ونياو به گ دنيد ير شب براو آنقدر از مصاحبت او لذت برد كه از آن به بعد ه ديرا د ويكاز يشب_ريمثل شما،وز_مهم اريبس يمرد

 .شد ديمرد نا ام.رود يخانه پوزش خواست و امكان آن نم يچا ي رهياما مد.او شود يخواست كه دانا يسه ماه بعد م دو

 شيتواند دانا يكه او نم يوجودبا ...داد كه حيتئاتر، و به مرد توض نيمثل ا ييبرد كه با هم تنها باشند جا يخلوت ياو را با خود به جا ويكاز يعصر روز اما

 »...شود

شل به طرفم برداشت ابتدا  يقذم. تند بسپرد عوض شد يبرود و جا به آفتاب شيكه ابر از رو يمثل دره ا ريكلمات بر زبانم،صورت وز نيآوردن آخر با

به  بايتر شده بود و تقر كيدوباره چشم باز كردم، نزد يقتو. فتديتوانستم چشمم را ببندم كه نگاهم به او ن ينم. طبل بود يضربان قلبم در گوشم مثل صدا

 .دستم را گرفت. صورتش را بر گونه ام احساس كردم يسيو بعد خ.ميبود دهيهم چسپ
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 .صحنه ببرد، اما جلوش را گرفتم يمرا رو نكهيا يبرا احتماال

 ».دياوريب رهايآن حص ياز رو يدشك دياست با فيصحنه كث«: گفتم

 »به آنجا ميروپس ب«:داد پاسخ

 .ميشو دهيكه د مينور آفتاب باش ريقصد من آن بود كه ز ند،يتوانست ما را بب يكرد نم ينوپو در را باز م يوقت دم،يخواب يآن گوشه م يدشكها يرو اگر

 »دياوريب نجايا يحص هيكنم  يخواهش م. ميرو ينه، آنجا نم«:  گفتم

 دميد يم ياما اكنون م. جلومان را خواهد گرفت يزيداشتم كه چ يكوچك ديلحظه م نيتا ا ستاديا ميبه تماشا زانيآو يكار را كرد و بعد با دستها نيا ريوز

 .ستين ممال خود ميكردم كه پا يدشك گذاشتم احساس م يكفشم را در در آوردم و قدم رو يگذشت وقت يم يزمان به كند. نخواهد بود نيكه چن

را در  مينو موينداشتم ك اليچون مسلما خ. خواهد چه كند يدانستم م ينم. برد ميو دست به گره او ستاديا ميتند تند كفشش را در آورد و جلو ريوز

 ريشده ز حسابنگرفته بودم، اما به خاطر آماده بودن،  يقطع ميتصم دم،هنوزيپوش يلباس م يآن روز صبح وقت رميجلو بردم كه جلو او را بگ اورم،دستيب

نازك با او  يشميابر يو تناب يآب ينو مويآن ك يرو _شود يآلوده م دهيكردم به شب نرس يفكر م_ك دوشست نداشتم دميپوش يلباس خاكستر ميمونويك

 يدارم رو ديد يوقتكرد كه جلوش را خواهم گرفت و  يم اليكنم خ يبه من انداخت فكر م جيگ يدستش را كه كنار زدم نگاه.بودم دهيپوش ينقره ا يب

و لباس  مونويدست ك كيسفت بود با  ميپا ريز نيزم. بافته شده از كاه بود يرينبود،بلكه حص لويانداز ز ريز نيآسوده شد ا الشيكشم خ يدشك دراز م

 يراچنان به پشتم فشار آورد كه ب ياوب رهكرد ئ گ كيهنوز با لباس بود، اما بالفاصله خود را به من نزد ريوز. آمد رونيتا زانو ب ميرا عقب زدم و پا رشيز

 يآمد به هم م يبود و اگر به آن فشار م ونينيش ميبود، مو دهيطرف چرخ كيبه  زيسرم ن دميكش يطرف بدنم را باال م كي يستيراحت بودن به ناچار با

فكر كه خودم را به  نيا ايفكر افتادم كه آ نيناگهان به ا.ودب زيكردم ناچ يكه حس م يدر مقابل اضطراب و دغدغه ا ياما عدم راحت. نبود يخورد كار راحت

اما بعد ...آرنج بلند كرد تا بر بدنم دست بكشد، بدون فكر دست جلو بردم تا او را عقب بزنم يخود را رو ريبوده است ؟ وز حياز ابتدا صح اندازميدردسر ب

در،حواسم  يبا تمركز رو دميگذاشتم كوش ريحص يوآوردم و ر نييگذراندم،دستم را پا يم ديكه با يديبدون ام يو زندگ دم،يخودم د يتوپو را در نقش دانا

 .شد ياالن در باز م ديرا پرت كنم شا

پانزده ساله شده ام، به نحو  ياحساس كردم باز دختر يبه نوع. دميباز شدن قالب كمربندش را شن يجلوتر برود اما همان لحظه صدا رياز آن كه وز شيپ

من  صورت يداشت، و صورتش باال هيبه آرنج تك ريوز. دميام را شن هيهق هق گر يصدا يحت. كردم يخاطره با دكتر خرچنگ را م دياحساس تجد يبيغز

 كيشكل  شتريآنگونه كه چانه اش را جلو داده بود، ب دم،يد يكينزد نيبه ا ياو را از فاصله ا يوقت. نميتوانستم او را بب يچشمم م كي يبود، تنهل از گوشه 

در آمده بود كه آب دهانش آن را  يانبه شكل فنج شينييقسمتش نبود، چون با فك جلو داده، لب پا نيهم بدتر نيسان، و تازه اتا ان ديرس يبه نظر م وانيح

بعد از  يآشغال دل روده  اديشده بود، كه مرا به  يو خاكستر ظيآب دهانش غل يماه يبه خاطر خوردن دل و روده  ديدانم شا ينم. كرده بود يحوضچه ا

 .تخته انداخت يرو يماه كردن زيتم

، اگر به ماجرا  يعني _باشد ازميمورد ن ديفكر كرده بودم شا.گذاشته بودم ميورق كاغذ نازك برنج پشت اوب نيچند دم،يپوش يلباس م يروز صبح وقت آن
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توانستم  ينم ،وزنش ينيه هر حال با سنگب. دارم ازيپاك كردن آب دهانش از صورتم به آنها ن ياز همه برا شيپ ديرس ياكنون به نظرم م. شدم يداخل م

و آب دهانش با سرعت  _گذاشت جانمينفس زدن افتادم،كه او به حساب ه يكار، به اندك نيانجام دادن ا يدر حال تالش برا. ببرم ميدست به پشت اوب

كردم كه  يم يخوردگ همچنان احساس دل به .بود نديو انتظار كش ميتوانستم بكنم محكم به هم فشار دادن چشم ها يكه م يتنها كار. روان شد يشتريب

آرام  يلحظه ا ريخورد سپس وز يم قيقا يو سرم دنگ دنگ به بدنه . شوم يپهلو و آن پهلو م نيام و با تكان امواج ا دهيدراز كش يگوچك قيته قا ييگو

 .آب دهانش را بر گونه ام احساس كردم زشيگرفت و در همان لحظه ر

 .برده است انيرا به پا يمسابقه ا يياش با تمام قامت و نفسش چنان تند بود كه گو ينيببرم، اما اكنون سنگ ميپشت اوب يدست به كاغذها كردم يسع دوباره

و را اما توپ كرديرا در خود خاموش م يگريد ياحساس تنفر درونم چنان بلند بود كه هر صدا يصدا. دميشن رونياز ب ييبزنم كه صدا ياو را عق خواستميم

دانست كه  يظاهرا نم ريوز. بود يسنگ يپله ها يرو يكس يپا يصدا دم،يشن گريد ييكه صدا. كردم يآوردم، بازهم تپش قلبم را احساس م يكه به خاطر م

 ديافتاد با مانيفتاب به روآ ييدر باز شد و روشنا يبعد ال. پرنده است كي دنيمنتظر د ييگو.اعتنا رو به در برد يسر بلند كرد و ب. افتاده است يچه اتفاق

كه در كنار او سر به داخل  ياما مرد.آمده بود قعداشتم به مو ديبود، همان طور كه ام ييكدو حلوا.دميدو نفر را د.نميكردم كه بتوانم بب يرا جمع م ميچشم ها

 .رابا خود آورده بود سيرئاو  يبه جا.كار را كرده است نيا يينداشتم كه چرا كدوحلوا يتصور چيه. آورده بود توپو نبود

 

 و چهار  يفصل س 

دانم كه  يم. شده بود دهيكنم خون بدنم كش يحس شده بودم، آنچنان كه فكر م سرد و بي –آورم  اديرا به  يزيتوانم چ يم ياز باز شدن در به سخت بعد

واقعا  ايام، آ دهياست كه من د دهياو هم همان را د ايآ دميپرس ياز او مكردم و  يم هيكه گر ديآ يم ادمي. من او را عقب زدم ديشا اياز كنارم بلند شد،  ريوز

 نيتوانستم جلو ا يدر دوباره بسته شد، نم يوقت نيو با وجود ا نم،يتوانستم صورتش را بب يو نم ديتاب يآفتاب عصر از پشت م. بود ستادهيپشت در ا سيرئ

درد  يوقت ولي. و شك دارم كه باشد –نه  ايبود  وكواقعا ش ايدانم آ ينم. كردم يكه خود احساس مام  دهيرا بر چهره اش د يكه آثار شوك رميتصور را بگ

 م،يچه بگو...  سيرئ دنيطور بود، بعد از د نيهم قايو دق ند،يافزا يخود به درد ما م ينيغرق شكوفه هم با سنگ يدرختها يرسد كه حت يبه نظر م دم،يكش يم

 .دميد يدرد خود را در آن م كردم يكه نگاه م يزيبه هر چ

 ديآ يفرود م يكارد بر سر مانع اصل غهيكه ت م،اگر بگوئي –كشانده بودم  يرا به خاطر به خطر انداختن خودم به آن تئاتر خال ريكه وز ديتوجه داشته باش اگر

قبل از آن كه در باز  يلحظه ا. كردم يهم م جانياحساس ه ينوعكه مرا از پا انداخته بود، به  يو ترس و نفرت يكه با وجود نگران ديكن مطمئنم كه درك مي –

چنان قاطع برنداشته بودم كه  يگاه قدم چيشود، چون تاكنون ه يم ضيعر د،يآ يكه آبش باال م يام مثل رودخانه ا يبه من گفت كه زندگ يشود، احساس

كردم كه ممكن است موج  يرود، و تصور هم نم يپنجه اش راه م يرو ايبه در مشرف ييبلندا يبودم كه رو يمثل بچه ا. ام بدهم ندهيآ يدر زندگ يرييتغ

 .تمام شود زيو ببرد، و همه چ ديو مرا بشو ديايب يبلند

 يلويز يو رو ستمين يميدر تئاتر قد گريد نكهياز ا. سرم نشسته بود يكه باال دمياحساساتم فروكش كرد، و كم كم به خودم آمدم، مامه ها را د انيتغ يوقت

آوردم، اما  يبه خاطر نم زيچ چيآمدنم از تئاتر ه رونيب ياز چگونگ. شدم جيكنم، گ يام و به او نگاه م دهيدر مهمان خانه دراز كش كيكوچك و تار يكف اتاق
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استراحت به من بدهد، او متوجه  يابر ييمامه ها گفت كه نزد صاحب مهمان خانه رفته بودم و از او خواسته بودم جا. كار را كرده باشم نيا يبه گونه ا ديبا

 .فرستد يشود، و دنبال مامه ها م يخوب نبودن حالم م

 ميو وحشتزده به طرف اتاق رفتم، جلو رو جيگ يبعدا وقت. مرا به حال خودم گذاشت مارم،يكه مامه ها باور دارد واقعا ب ديرس يبه نظر م خوشبختانه،

كه  يمار مثلبه انتظارش بودم،  يميشتاب در پوزش، كه ن ياما به جا ستاد،يا ديمرا كه د. گذاشت يم هديكه قدم به معبر سرپوش دميرا د ييكدوحلوا

 .چشمش به موش افتاده است حواسش را نرم نرم به من معطوف كرد

 »...فهمم چرا يرا، نم سينه رئ ،ياورياز تو خواستم نوبو را ب ،ييكدوحلوا«: گفتم

 »!نرود شيو نقص پ بيع يب يزندگ يوقت ،يوريباشد، سامشكل  تيهم برا ديفهمش با بله،«

 »كه از تو چه خواستم؟ يمتوجه نشد... شد يو نقص؟ بدتر از آن نم بيع يب«

 »!كه من احمقم يكن يتو واقعا فكر م«: گفت

 ».يكردم تو دوستم هست يفكر م«: ساكت ماندم، باالخره گفتم يشدم، لحظه ا جيگ

 ».است شيپ يلياما مربوط به خ. يزمان ،يهست كردم تو دوستم يهم فكر م من«

 »...كرده ام كه آزارت دهم، اما يكار نكهيمثل ا يزن يچنان حرف م ،ييكدوحلوا«

را  ايدختر اوك يندارد كه جا يتياهم تيگمانم برا! زند يكارها نم نيو نقص دست به ا بيع يب يوريسا تايخانم ن ؟يكن يم ،يكن ينم يوقت كار چيتو ه نه،«

خطر  نكهيبعد از ا دم،كمك به تو دست به كار خالف ز اسمش هر چه كه بود، براي –به خاطر آن دكتر  نكهيبعد از ا ؟يوريسا د،يآ يم ادتي ؟يز من گرفتا

تعجب  ريماه اخ چند نيا. يديو حق مرا دزد يپا گذاشت ريرا ز زيآن وقت تو راحت همه چ! دميشدن هاتسومومو را به خاطر كمك به تو به جان خر يعصبان

 »...يكن يآسان تمام نشد كه از من بهره كش تيبار برا نيمتاسفم ا. يكرده ا ريوز يها يكرده بودم كه چطور شده مرا وارد جمع مهمان

 »؟يآورد يرا م سيرئ ديچرا با ؟يكمكم را رد كن يفقط تقاضا يتوانست ينم ،يياما، كدوحلوا«: دميحرفش پر انيم

 ».شود يم زانيمثل پشم سگ به او آو تيكند، چشمها ينگاه نم يهر وقت كه كس ،يبه او دار يدانم چه احساس يخوب م نكهيا يراب«: گفت ستاد،يا صاف

كه از  ينوع نيگرفته بود به من صدمه بزند، به بدتر ميكه تصم دميفهم يحاال م. دميرا بر دندانش د كيبود كه لبش را گاز گرفت، لكه مات نيخشمگ چنان

 .آمد ير مدستش ب

شعله ور از  يصورتش مثل تكه چوب د،يلرز ياش م ينيپره ب »؟يدار يچه احساس ييبگو يتوان يحاال م. يوريسا ،يرا از من گرفت يزيمدتها قبل چ«: گفت

 .كرده و سرانجام رها شده است يسالها در بندبند وجودش زندگ نيچنان بود كه روح هاتسومومو در تمام ا. ديدرخش يخشم م

*** 

نشسته بودند و  هيكه بق يوقت. آورم ينم اديبه  يزيچ دم،يترس يكه از لحظه به لحظه آن چقدر م نينامشخص، و ا يعيمانده آن شب، جز وقا يساعات باق از

 يمچم را در دست م يهصورتم قرمز شده باشد، چون مامه ها گا يستيبا. بود دنيتوانستم بكنم تظاهر به خند يكه م يتنها كار دند،يخند يو م دندينوش يم
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با  يبرخورد چيكردم كه ه يو كار فتد،يخواستم چشممان به چشم هم ب ينشستم، نم سيتوانستم با فاصله از رئ يتا آنجا كه م. تب دارم ايآ نديگرفت كه بب

رفتم، اما چنان  ياز سر راهش كنار م ديبا. مگشت من قدم به راهرو گذاشت يبه اتاق باز م يوقت م،يشد يم دنيآماده خواب ياما بعد، وقت. او نداشته باشم

 .هم در پوشانده اندوهم به كار نبردم يكوشش چيشتابزده از كنارش عبور كردم، ه يكوتاه ميخجالتزده بودم كه با تعظ

آمدم و به  رونيدر مهمان خانه ب و منگ از جيهمه به خواب رفتند، گ نكهيمدتها بعد از ا. از آن به خاطر دارم گريد زيچ كيبود، و تنها  يشكنجه آور شب

 يبه نظرم م. تلخ بود يدر گوشم همانند خواندن نوحه ا انوسيغرش اق يصدا. شدم رهيخ يكيبه تار ن،ييغرش آب از پا يرفتم، همرا با صدا ايكنار در جيخل

بودم همه و همه دست به  ستادهيا شيكه رو يصخره ا يدرختها و باد، و حت گويي –دانستم آنجا قرار دارد  يكه نم نميب يم يظلم زيهر چ ريكه ز ديرس

واقعا ممكن بود كه  ايآ. خندند يم نكه زوزه باد و لرزش درختان دارند به م ديرس يبه نظرم م. ام، هاتسومومو داده بودند ينوجوان يميدست دشمن قد

بار  نيآخر يآوردم، آن شب آن را با خودم به بستر برده بودم تا برا رونيب نميرا از آست سيشده باشد؟ دستمال رئ ميتقس شهيهم يام برا يرودخانه زندگ

الواح كوچك مردگانمان افتادم  اديكنم، كه  شيهوا رها يكيخواستم در تار يم. صورتم را با آن خشك كردم، و در باد نگهش داشتم. دهم نيخودم را تسك

 ييزهايتنها چ ايالواح مردگان در اوك. ميحفظ كن يزيچ ميكه از دست داده ا يكسان يادآوري يابر ديبا شهيهم. فرستاده بود ميتاناكا سالها قبل برا يكه آقا

 .ماند يام م يزندگ هيكه از بق ودب يزيچ سيدستمال رئ. مانده بودند يباق ميام برا يبودند كه از بچگ

*** 

خانه ها چنان حضور  يكنم و در چا شينداشتم جز آنكه طبق معمول آرا ياچاره . روزمره افتادم يتهايفعال انيچند روز در جر يبرا وتو،يبازگشت به ك در

بر  افتنيغلبه  يراب: مامه ها گفته بود يكردم كه زمان يم يادآوريرا به خودم  يزيمدت چ نيدر طول ا. كنم كه انگار آب از آب تكان نخورده است دايپ

 يادآوريرفتم، به خودم  يم يكيريشيخانه ا يهر بار كه به چا. ديرس يكمك به نظر نم ميبرا يور چيكار به ه نكياما ا ست،يبهتر از كار ن زيچ چيه يدينوم

انتظار  ر،يدر چند ماه اخ ادشيبا توجه به مشغله ز. الزم داده شده است باتيسرانجام ترت ديگو يكند و م ينوبو مرا احضار م يروز يكردم كه به زود يم

 يبه چا وامورايگفتند كه از موسسه ا ،ياما چهارشنبه صبح، سه روز بعد از بازگشتمان از آمام. دو هفته يكي د،شاي –وم از او بشن يخبر ينداشتم كه تا مدت

 .تلفن شده و خواسته اند كه من آن شب به آنجا بروم يكيريشيخانه ا

به  يشده ام، اما وقت بايداد كه ز نانيخاله اطم. بستم زين يتزرباف يآب يو اوب دميسبز پوش رينازك با لباس ز شميزرد ابر ييمونويعصر آن روز ك رهنگاميد

از ظاهرم  ايآمد كه هنگام خروج از اوك يم شيپ يگاه زيدرست است كه سابقا ن. ميآ يشكست خورده به نظر م يشكل زن دم،ينگاه كردم د نهيخودم در آ

كه رنگ  يبه رنگ قهوه ا يراهنيمثال پ. ه در ساعات شب از آن استفاده كنمك ابميمشخص ب يزيتوانستم كه دست كم چ ينبودم، اما اغلب وقتها م يراض

 – ديرس يصورتم كامال خال به نظر م ،گونه ام ياما امشب، پشت استخوانها. داد، حال هر اندازه هم كه خسته بودم ينشان م يآب ،يخاكستر يچشمم را به جا

 يكار نم چيبهتر شدن ظاهرم ه يبرا. ديرس يبه نظرم نامتعادل م زين ميسويمدل گ حتي – كرده بودم يبه سبك غرب شيآرا شهيكه مثل هم با وجودي

 .ظاهرم بكاهم يبار دوهاز ان يرا باالتر ببندد، تا اندك ميبند انگشت اوب كيبكو بخواهم  ياز آقا نكهيتوانستم بكنم، جز ا

تومو  يدر ملك سابق خانواده سام افتيض. بود وتويك يفرماندار يب كشوربه افتخار صاحب منص ييكايسرهنگ امر كي افتيقرارم شركت در ض نياول



 

 

كتابخانه نودهشتيا  گلدن آرتور–يك گيشاخاطرات             

w W w . 9 8 i A . C o m  306

به زبان  ياراهنم يتابلوها زيشده بودند و ن ديباغ، كه سف يبايز يسنگها دنياز د. بود كايلشكر هفتم ارتش امر يشد، كه اكنون مقر سرفرمانده يبرگذار م

رفتم، و توسط  يكيريشيخانه ا يبه چا ،يمهمان انيبعد از پا. در آمدم رتبه حي –ستم بخوانم توان و البته نمي –كه به درختها زده شده بود  يسيانگل

در همان جا بود كه از وجود . با نوبو در آن مالقات كرده بودم ونيشدم كه در شب بسته شدن گ ييدر طبقه باال راهنما يبه همان اتاق كوچك يمستخدمه ا

و به اتفاق دانا شدن  مينيرا بب گريكديكه در همان اتاق  ديرس يبه نظر كامال درست م. بود افتهي ميان ماندن از جنگ برادر ام يمطلع شدم كه او برا يپناهگاه

كه بدون  نميبنش يينشست، مراقب بودم جا يم نينش شاه يزانو زدم، نوبو روبرو زيپشت م. بود جز جشن يزيمن هر چ گرچه براي – ميرياو را جشن بگ

نوبو  يبرا يشب خوب. بنوشد يخواست فنجان يكه قرارداد نوشته شده است م نيقطعا بعد از گفتن ا زد،يبر يدستش ساك كيع باشد، بتواند با مان زيم نكهيا

 .نكنم عيكردم كه آن را ضا يتالش م ديبا. بود

از گرد و  يبتركي –خصوص اتاق را فراموش كرده بودم م يبو. بود نيقطعا دلنش طيمح د،يتاب يم يبه رنگ چا واريكه از د ينور كم چراغ و پرتو قرمز با

شب ساله قبل در  نآ اتيجزئ اديبه  ارياخت يب دم،يشن يآن بو را م گريبار د كاما اكنون كه ي –شد  يبرق انداختن كف استفاده م يكه برا يخاك و روغن

شصت الغر بزرگش با ناخن تا ته گرفته  يكيهردو لنگه جورابش سوراخ بود، از آمد كه  ادمي. آوردم ينم اديصورت به  نيا ريمالقات با نوبو افتادم كه در غ

كه آن  يمردم اريچه بس. آمده و رفته اند امنسل تم كيكه  ديرس يگذشته باشد؟ به نظر م ميتوانست از آن شب فقط پنج سال و ن يم ايآ. زده بود رونياش ب

 يبرا ميشو ينم شايما گ«: مامه ها گفت يكه زمان يزيآمده بودم؟ چ ونيبود كه به خاطر آن به گ ييزندگ نيا ايآ. رفته بودند اياز دن نكيشناختم و ا يزمان م

 وتويشدم، ك يم ايدر ساحل در يماند، خودم همسر و مادر يزنده م ادرماگر م» .ميندار يگريچون چاره د ميشو يم شايگ م،يخوشبخت باش يدر زندگ نكهيا

 اريدرك آدم بس يبرا«: بار به من گفت كيبود؟ نوبو  يام بدتر م يزندگ اآي –شد  يها بار زده م يدر كشت يكه در آنجا ماه دانستم يدوردست م ييرا جا

را  سيرئ ون،يام در گ يبودم، در طول زندگ نيمن هم هم ديشا» .توانم به دست آورم يباشد كه نم ييزهايچ ميدوست ندارم جلو رو. يوريهستم، سا يراحت

 .توانستم او را داشته باشم يبودم، و اكنون نم دهيم ددر برابر

 زيم يكار را بكنم، اما سرم را رو نيا ديدانستم كه نبا يم. ديايواقعا ب ستيدر انتظار نوبو بودن، كم كم به فكر افتادم كه معلوم ن دهيپانزده دق اياز ده،  بعد

 يم ييايكه رو ديبعد به نظرم رس و. درمانده از حال رفتم يخوابم نبرد، اما مدت. بودم دهياستراحت كنم، در چند شب گذشته كم خواب يگذاشتم كه لحظه ا

 سيدانستم كه دست رئ يم. را بر شانه ام احساس كردم سيآمد، و بعد لمس دست رئ يم ريآب از ش يشنوم، و صدا يطبل م يفكر كردم از دور صدا. نميب

باز شدن  يآب صدا ياو بود، صدا يقدمها يداطبل ص يصدا. به من دست زده است، او آنجا بود يچه كس منيبرداشتم كه بب زيم يسر از رو ياست، و وقت

شده بودم كه  جيچنان گ. خوابم برده بود پوزش خواستم نكهيكردم و از ا ميتعظ. پشت سرش بود يبود و مستخدمه ا ستادهيسرم ا يو اكنون باال. در بود

. از نوبو نبود يو هنوز خبر ند،يآن بنش ينشست كه منتظر بودم نوبو رو يدشكچه ا يرو سيرئ. نبود ايشده ام؟ اما رو داريبواقعا  ايفكر كردم كه آ يلحظه ا

 شيبرا يگرياتفاق بد د اينوبو تصادف كرده،  ديآمده بود بگو سيرئ ايآ. به ذهنم آمد يگذاشت، فكر ترسناك يم زيم يرو يمستخدمه داشت ساك يوقت

 .به اتاق آمد خانهيچا رهيبپرسم، كه خانم مد سيئخواستم از ر يبود؟ م امدهيچطور نوبو خود ن نصورت،يا ريافتاده؟ در غ

 »!ميا دهيشود كه شما را ند يچند هفته م س،يعجب، رئ«: گفت
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 زياحتماال او ن. است يگريد زيچتوانستم حدس بزنم كه در ذهنش  يبود م شيكه بر صدا يخوب بود، اما از فشار شهيبا مهمانان هم رهيخانم مد برخورد

بنوشد،  يجرعه ا سياز آنكه رئ شيپ. نشست زيآمد و پشت م رهيخانم مد ختم،ير يم يساك سيرئ يبرا يوقت. نوبو تعجب كرده بود امدنيمثل من، از ن

 .را بو كند عيدست او را گرفت، و سر جلو برد تا ما

كه در  يساك نيبهتر م،يباز كرده ا يگريد شهيامروز بعد از ظهر ش. ديده يم حيترج هيرا به بق يساك نيچرا شما ا دميوقت نفهم چيه س،يواقعا، رئ«: گفت

 ».داند يقدر آن را م د،ياسان بي –نوبو  يمطمئنم وقت. ميداشته ا رياخ يسالها

 ».ديآ ياما امشب نم. داند يخوب را م يزهاينوبو قدر چ. داند يحتما قدر م«: گفت سيرئ

خورده است، چون بالفاصله موضوع را عوض  كهي زين رهيكه خانم مد دميد. نگه داشتم زيم يحرف تكان خوردم، اما نگاهم را همچنان بر رو نيا دنيشن با

 .كرد

 »!ما امشب چقدر جذاب شده يوريسا ديكن يبه هر حال، فكر نم ،يآه، راست«: گفت

 ».را كه آورده ام به شما نشان دهم يزيچ ديبگذار... اديجذاب نبوده است؟ مرا  يك يوريسا ره،يخانم مد«: گفت سيرئ

گرهش را باز كرد و . شده بود، وارد اتاق كه شده بود متوجه آن در دستش نشده بودم دهيچيپ يآب شميگذاشت كه در ابر زيم يرا رو يبسته كوچك سيرئ

 يرا نشان م وراز دربار امپراط –كوچك شده  –درخشان  يده و با رنگهالوحه در گذشت زمان خط افتا. آورد و آن را باز كرد رونيچاق و كوتاه ب يلوحه ا

از دروازه گرفته تا كاخ در  ،ياز بارگاه امپراطور يو مجموعه ا ديآن را به طول اتاق باز كن ديتوان يكه م ديدان يم د،يباش دهيلوحها د نياگر تا به حال از ا. داد

اشراف  يباز يو گو ينوش يغرق م يها ينيشب نش از صحنه هاي –د گذاشت و دسته به دسته آن را باز كرد آن را جلو خو سيرئ د،ينيآن را بب گريد يسو

زانو زده  يكف چوب يرو يامپراطور گاهيجا رونيب د،يرس بايلباس ز هيبا دوازده ال تا به زن جواني –پا گذاشته بودند گذشت  يرا ال شانيمونوهايكه لبه ك

 .بود

 »د؟يكن يحاال چه فكر م نميبب دييخب، بگو«: گفت

 »د؟يآن را از كجا آورده ا سياست، رئ يحساب ياز آن لوحه ها«: گفت رهيمد خانم

 »د؟يشو يدر او م يزيمتوجه چ. دميرا خر نيبه خاطر او ا. ديزن نگاه كن نيبه ا. دميسالها قبل خر آه،«

 فيو ظر قيدق اتيسكه بزرگ نبود، اما با جزئ كيزن جوان گرچه بزرگتر از  نيچهره ا. نميآن را برگرداند تا من بب سيشد، بعد رئ قيبه آن دق رهيمد خانم

افتادم كه  ينقاش ادي صلهبالفا. است خاكستري – يآب دميتر به آن نگاه كردم د قيدق يو وقت... ابتدا متوجه نشدم، اما چشمانش كمرنگ بود. شده بود ينقاش

 :كرد و گفت نيهم آن را تحس رهيخانم مد. لب زمزمه كردم ريز يزياست چ ييبايباره كه چه لوح ز نيا سرخ شدم و در. بود دهياز من كش داياووش

كه نوبو  يا ندهيدفعه آ يآن را برا ديفكر كن نكهيمگر ا. كه گفتم بفرستم يتازه و خنك ياز ساك تانيروم برا يم. گذارم يخوب، شما دو نفر را تنها م اريبس«

 »م؟ينگه دار ديآ سان ني –

 ».ميساز يم نيما با هم د،يزحمت نكش«: گفت سيرئ
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 »سان، حالشان خوب است، بله؟ – نوبو«

 ».آه، بله، خوب خوب است«: گفت سيرئ

 زيپس به خاطر چ اورد،يبود كه از نوبو خبر ب امدهين سياگر رئ. رمينمانده بود از خجالت بم يزياما در همان حال چ دم،يكش يبه راحت يآن نفس دنيشن از

تالش كرده بودم مجسم  ون،يدر دو سه روز گذشته بعد از بازگشت به گ. كه كرده بودم شماتت كند يخواست مرا به خاطر كار يم ديآمده بود، شا يگريد

 .باشد دهيچه د دينكنم كه او با

 .شود يم دهيكش رونيغالف ب بود كه از يريشمش يبسته شدن در پشت سرش در گوشم مثل صدا ياتاق را ترك كرد، صدا رهيخانم مد يوقت

 »...يرفتار من در آمام س،يرئ م،ياجازه دارم بگو«: توانستم لحنم را محكم كردم و گفتم يآنجا كه م تا

الها كه س ميبگو يزياز چ تيخواهم برا يم. نيساكت بنش يلحظه ا. يكن يام كه از تو بخواهم عذر خواه مدهياما من ن. يوريسا ،يكن يدانم كه چه فكر م يم«

 ».قبل اتفاق افتاد

 »...اما د،يكنم ببخش يشدم، خواهش م جيگ س،يرئ«: زحمت گفتم به

خب، ... بسته شد، اما يدر اواخر دوره بحران اقتصاد ؟يدار اديرا به  ويبه نام تسووم يرستوران ايآ. ميگو يچرا م يفهم يم يگوش بده، خودت به زود فقط«

صرف  با چند همكار براي –سال قبل  جدهيه م،يبخواهم بگو قدقي –و چند سال قبل  نيدر چند يبه هر حال، روز. يكوچك بود يليآن موقع خ ست،يمهم ن

 ».پونتوچو، همراهمان بود هياز ناح زوكو،يبه نام ا يبخصوص يشايگ. ناهار به آنجا رفتم

 .را شناختم زوكويا بالفاصله

 يگردش راكاوايكردم سر راه تئاتر، كنار رودخانه ش شنهاديناهار خوردنمان، زود تمام شد، من پ. بود شايگ نيدر آن زمان او محبوب تر«: ادامه داد سيرئ

 ».ميبكن

اش واضح قابل خواندن باشد  يحروف اول نام و نام خانوادگ نكهيا يپهن كردم، برا زيم يآوردم، ساكت آن را رو رونيام ب يرا از اوب سيرئ دستمال

 .دهانش بسته شد، آن را برداشت. در نگاه اول شناخت سيكه رئ ديزمان پارچه لك برداشته و زرد شده بود، اما به نظر رسبه مرور . چروكش را صاف كردم

 »؟يرا از كجا آورده ا نيا«

همان روز . ديدهستم كه با او صحبت كر يمن همان دختر كوچك ديدان يشما م ايبردم كه آ يتعجب به سر م نيسالها در ا نيدر تمام طول ا س،يرئ«: گفتم

 »...ديهم به من داد يسكه ا د،يرفت يم Shibaraku شينما يبه تماشا ديداشت د،يدستمالتان را به من داد

 »هستم كه با تو حرف زدم؟ يمن همان كس يدانست يات هم م يزمان كارآموز... ييبگو يخواه يم«

مرا  سيمانده ام كه چطور رئ رانيمن ح م،يراستش را بگو. بالفاصله شما را شناختم افتاد، سيچشمم به رئ گريبار د كيسومو،  يكه در مسابقات كشت يروز«

 ».دارند اديبه 

. كنم فيتوانم توص ينم... شود، چون مثل يم سيچشمت از اشك خ يبخصوص وقت ،يوريسا ،يندازيب نهيبه خودت در آ يمگاه يالزم است گاه ديشا خب،«
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آورند، و آن وقت آنجا  يرا به زبان نم قتيوقت حق چينشسته ام كه ه ييعمرم در مقابل مردها شتريب ،يدان يم. نميب يكردم راحت درونش را م ياحساس م

 ».نميگذاشت كه من درونش را بب نيبود، با وجود ا دهيبود كه تا آن موقع مرا ند يدختر

 .حرفش را قطع كرد سيرئ بعد

 »رگترت شد؟كه چطور مامه ها خواهر بز يتعجب نكرد«: ديمن پرس از

 »به مامه ها چه مربوط است؟ نيا. فهمم يمامه ها؟ نم«: گفتم

 »؟يدان يم ،يدان ينم واقعا«

 »س؟يدانم، رئ يرا م چه«

 يگفتم، گفتم كه چه چشمها شيبودم برا دهيكه د ييبايز ياز دختر كوچولو. رديبال و پر خود بگ ريمن بودم كه از مامه ها خواستم تو را ز نيا ،يوريسا«

طور كه  نيا. تو برخورد بهو چند ماه بعد، او . پردازم يگفتم مخارج الزم را م. به تو برخورد كمكت كند ونيدارد، و گفتم اگر در گ يتكان دهنده ا ياكسترخ

 ».يشو شايگ يتوانست يوقت نم چيآمد، بدون كمك او ه يبر م شيدر طول سالها از گفته ها

را به خاطر خودش  تيمامور نيدانستم كه مامه ها ا يفرض را مسلم م نيا شهيهم. ممكن است ريمن گذاشت غ يحرف رو نيكه ا يزبان آوردن اثر به

مرا به  يسرپرست سيدانستم، كه به خاطر رئ ياش را م يواقع زهياكنون كه انگ. را از شر هاتسومومو خالص كند ونيخواست خود و گ مي –انجام داده است 

تنها  نيو ا. داشتند باشم ييكه چه معنا نيكرد و ا يكه به من م ييبه گذشته نگاه كنم و به فكر اظهار نظرها ديكردم با يس مخب، احسا... عهده گرفته بود

افتاد، آنها را به  ميزانو يرو بر مينگاهم به دستها يوقت. شدم يخودم هم آدم متفاوت يكرد، در چشم خودم حت رييمامه ها نبود كه ناگهان در چشم من تغ

 ياز او سپاسگزار ميفاصله گرفتم تا با تعظ زياز م. كردم يناگهان احساس به وجد آمدن و ترس و سپاسگزار. ساخته بود سيكه رئ دميد ييم دستهاچش

 :گفتم يبه او م دياز آن، ابتدا با شيپ يكنم، اما حت

 ».داشت يم ييچه معنا ميكه برا ميتوانم بگو ينم. همه اش را... ديتگف يرا به من م زهايچ نيكاش سالها قبل ا يكنم ا ياما آرزو م د،يمرا ببخش س،يرئ«

 ».نوبو بود ليدل نيا. ديبه تو نگو يزيخاطر اصرار داشتم كه مامه ها هم چ نيو به هم ،يوريسا م،يتوانستم بگو يداشت كه نم يليدل«

 .به كجا بوده است دنيرس سيمدت منظور رئ نيدانم در تمام ا يكه م ديپندار به ذهنم رس نچون ناگهان اي –شد  دهياسم نوبو، حس از بدنم كش دنيشن با

 »...يآخر هفته گذشته، وقت التيدر تعط. دانم كه من ارزش محبت شما را ندارم يم س،يرئ«: گفتم

 ».فكر كردم يليافتاد خ يكه در آمام يبه اتفاق ،يوريكنم، سا ياعتراف م«: ديحرفم پر وسط

 .توانستم نگاهش كنم يكردم، اما خودم نم ياس ماو را بر خودم احس نگاه

 يراه بهتر ديدانم كه با يم. به فكر اتفاق سالها قبل بودم. كردم كه چطور آن را مطرح كنم يامروز فكر م. با تو صحبت كنم يزيدرباره چ ديبا«: داد ادامه

 ».يك كندر ميكنم بگو يم يرا كه سع يزيچ وارميام... كنم، اما دايخودم پ انيب يبرا

 انيژنرال در مهمانخانه سورو داريرا بشنوم، كه مرا به فكر د راهنشيآهار پ يتوانستم بو يم. دشك بگذارد يو تا كند و رو اورديكرد تا كتش را در ب يتامل
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 .داد ياتو م يبو شهيو اتاقش انداخت كه هم

موسسه مان  هيكنندگان مواد اول هياز ته يكي ينام داشت، او برا كداينا شدم كه اآش يبود، با مرد يهنوز موسسه جوان وامورايكه ا يزمان«: شروع كرد سيرئ

 كي يرا برا وا م،يشد يبه مشكل دچار م يزيهر وقت به خاطر نصب چ. نبوغ داشت يكش ميمرد در حل مشكالت س نيا. كرد يشهر كار م گريدر طرف د

گفت حالش . داروخانه به او برخوردم كيرفتم، در  يز عصر كه با عجله از كار به خانه مرو كي. كرد يدرست م مانيو همه را برا م،يكرد يروز قرض م

هم بالفاصله او را  نخب، م» !و آمدم رون،يب ميايبود كه از آنجا ب دهيوقتش رس«: چرا گفت دميپرس يوقت. خوب است چون كارش را ترك كرده يليخ

 ميايخواستم ب يسالها بود كه م وامورا،يا يآقا«: گفت »؟سان، چرا كارت را ترك كردي – كدايا«: دميرساز او پ گريبار د كيچند هفته بعد . استخدام كردم

شما  يبرا ميايب ديگفت ياما نم د،يفرستاد يم ندنبال م ديخورد يهر وقت كه به مشكل برم. ديخواست يوقت از من نم چياما شما ه. موسسه شما كار كنم يبرا

كنندگان  هياز ته يكياستخدام  نيبا ا ديخواه يكار كنم، چون نم تانيبرا ميايكه ب ديخواه يوقت از من نم چيوجه شدم كه شما هروز مت كيبعد . كار كنم

 گذاشتم، آن وقت شما فرصت استخدام ياگر من كارم را كنار م. ديندازيب ربه خط زيرا ن تانيو رابطه كار ديموسسه تان را از وجود من محروم كن هيمواد اول

 ».ديمرا داشت

 .از من است، اما جرات حرف زدن نداشتم يمنتظر اظهار نظر سيدانستم كه رئ يم

به خاطر . فكر به ذهنم آمد نيكه چطور شد كه ا ميگو يم. بود كدايمثل كنار گذاشتن كار ا ياجرا كرد ريكه با وز يبرناوه ا ديخب، فكر كردم شا«: داد ادامه

. توانست حرف بزند ينم يحت يتا مدت. كار را كرده نيچرا ا ديبودم، گفتم بگو ياز دستش عصبان. برگشتمان از تئاتر گفت بعد از ييبود كه كدوحلوا يزيچ

 ».اوردينوبو را ب يگفت تو از او خواسته بود. خواند يگفت كه در ابتدا اصال با عقل نم يزيبعد چ

 »...دبو ياشتباه بزرگ. كنم يخواهش م س،يرئ«: لرزان گفتم يصدا با

به  ديشا اي. دانم ينم. يده يانجام م يلطف وامورايدر حق موسسه ا يكه دار يكرد يفكر م ديشا. يكار را كرد نيخواهم بدانم چرا ا يم ز،ياز هر چ شيپ«

 »!كه من اطالع ندارم؟ يبود ونيمد يزيچ ريوز

 .ديبالفاصله دست از حرف كش سيسرم را تكان داده باشم، چون رئ ديبا

 ».بود يام كامال شخص زهيانگ... اما س،يكشم، رئ يبا تمام وجود خجالت م«: گفتم سرانجام

را به دهانش  يساك. پر كردم شيآن را برا ست،يكردم مال من ن يكه احساس م ييبا دستها. را جلو آورد يو فنجان ساك ديكش يآه ،يطوالن ياز مكث بعد

 .ماز خجالت باد كرده بود يخال يكشت كيبا دهان پر مرا به فكر خودم انداخت كه مثل او  دنيد. نگه داشت ياز قورت دادن مدت شيو پ ختير

چه  يكه برا يبفهم يتوان ينم ،يرابطه من و نوبو را درك نكن عتيتا طب. سوال را كردم نيبه خاطر چه ا قايكه دق ميگو يبه تو م ،يوريخوب، سا اريبس«: گفت

اوقات چه آدم واقعا  يتواند گاه يدانم كه او م يم گرياز هر كس د شيباور كن، من ب. رفتار را داشتم نيسالها با تو ا نيچرا در ا ايآمدم، و  نجايامشب به ا

 ».هم قائلم ياز چند مرد بر رو شيب ياو ارزش ياما نبوغ خود را دارد، و برا. باشد يمشكل

از او  يبلند نكردن فنجان را نشانه خوب. زميبر يساك شيرا برداشتم كه باز هم برا يلرزانم بطر يبا دستها م،يبگو ديچه با ايبكنم  ديدانستم چه با ينم
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 .دميند

تا آن لحظه متوجه نشده بودم كه . آن را به تو داد يآورد، و جلو همه در مهمان هيهد تيبرا يشانه ا يبا تو، روز ييبعد از آشنا ينوبو مدت كوتاه«: داد ادامه

متوجه شدم كه او چه  يوقت. رفته باشد رنگاهم د رياز ز يبه نوع يستيبوده است، اما با يينشانه ها زياز آن ن شيمطمئنم كه پ. ردهك دايبه تو پ ياو چه عالقه ا

. استاندازه خواهانش  نيكه آشكارا ا رميرا از او بگ يزيتوانم چ ينم دميخب، بالفاصله فهم... كرد يبه تو دارد، آن گونه كه آن شب به تو نگاه م ياحساس

روز  ميزد برا يكه نوبو از تو م ييگوش دادن به حرفها يطرف يدر واقع، در گذر سالها، به مرور با ب. سعادت تو نشد يام برا يفكر سبب كم شدن نگران نيا

 ».شد يبه روز مشكل تر م

 »گوشت به من است؟ ،يوريسا«: مكث كرد و گفت سيرئ نجايا

 ».البته س،يرئ بله،«

داشت  وامورايكه ا ياما وقت. او سيموسسه هستم، و رئ انگذاريدرست است كه من بن نيا. ونميمد يلياما من به نوبو خ م،يرا به تو بگو نياندارد كه  يليدل«

 يگريبه شخص د راخواستم اداره موسسه  ينم. ديبه آخر رس بايو كارمان تقر ميدچار شد ينگينقد زشيبه مشكل وحشتناك ر ستاد،يا يپا م يتازه رو

آمد،  شيكدورت پ نمانيب ياو برنده شد، گرچه مدت تيدر نها. دادم يبه حرف او گوش نم اورميگذار ب هيكرد كه سرما ينوبو اصرار م يواگذار كنم، و وقت

را  ينيد نيچن. دادم ياز دست ماو موسسه را  دونب. كردم ياما البته، حق كامال با او بود و من اشتباه م. رفتميپذ باياستعفا كرد، و من هم تقر شنهاديبعد او پ

 –عنوان را به نوبو واگذار كرده ام  ني؟ چون ا»كل استير« نديگو يو نم نديگو يم »سيرئ«چرا به من  يدان يم ؟يجبران كن ينسبت به مرد يتوان يچطور م

گرفتم توجه به تو را پنهان نگاه دارم كه نوبو بتواند  ميتصم را گرفتم، مميتصمكه از عالقه او به تو آگاه شدم،  يخاطر وقت نگرچه او آن را رد كرد، و به همي

 ».است دهيكم د يليمحبت خ. يوريرحم بوده، سا يبه او ب يزندگ. اورديتو را به دست ب

نوبو در نظر  يرا برادانستم م يو اكنون كه م. دارد يبه من توجه خاص سينتوانستم خودم را قانع كنم كه رئ يلحظه ا يام، هرگز حت ييشايگ يطول سالها در

 ...گرفته بود

به احساس من نسبت به تو  ياشاره ا نيكه اگر او با كوچكتر ينشان بدهم، اما حتما متوجه هست يتوجه يوقت نخواستم كه به تو ب چيه«: حرف ادامه داد به

 ».ديپوش يبرد، بالفاصله از تو چشم م يم يپ

 تيامر به واقع نيگاه كامال باور نداشتم كه ا چيه نيبه من خواهد گفت كه به من توجه دارد، اما با وجود ا سيرئ يكه روز دميد يم مياهايدر رو ،ينوجوان از

 يكه در زندگ يهدف ديشا. است همن نوبو بود ريخواهد بود كه بدانم تقد نيبودم از او بشنوم ا دواريرا كه ام يزيكردم چ ياما مسلما مجسم هم نم. وندديبپ

احساس خودم  نيتر قيو از عم نميدر اتاق بنش سيقدرت را داشتم كه كنار رئ نيلحظه بخصوص، ا نينجاتم داده بود، اما دست كم در ا بودم شيدر جستجو

 .ميبه او بگو

 ».ديمرا ببخش ميخواهم بگو يكه م يزيچ يكنم برا يخواهش م«: شروع كردم سرانجام

بود  يكوچك از احساس يگره نكهيدهم، مگر ا يرا قورت م يزيدانستم چه چ ينم. رت دادن گرفتبه قو ميتصم يبه نوع ميكه ادامه دهم، اما گلو دميكوش
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 .راندمش يدر صورتم جا نداشت به عقب م نياز ا شيكه چون ب

 ميرا در گلو يجلو سوزش مياز آن كه بتوانم دوباره سخن بگو شيپ يلحظه ا ديبار با نيا» ...كردم يكه در آمام ياست، اما كار قيمن هم به نوبو عم احساس«

تر كردن  كينزد ديامكه برداشتم به  يهر قدم ون،يام در گ ياز زمان بچگ. سيكردم، به خاطر احساسم به شما بود، رئ يآن چه كه در آمام«گرفتم،  يم

 ».خودم به شما بود

 م،ياحساس كردم ممكن است، مثل خاكستر، در هوا به پرواز در آ. بدنم به صورتم آمده است يكه تمام گرما ديكلمات را كه بر زبان آوردم، به نظرم رس نيا

 .بود شده دياز برق افتاده و از نظرم ناپد زيكنم، اما م دايپ يزيروم يرو يلكه ا دميكوش. كردم يمعطوف م يزيكه حواسم را به چ نيمگر ا

 ».يوريمن نگاه كن، سا به«

 .توانستم يخواستم به حرفش گوش كنم، اما نم يم

كار را  نيتواند ا يكرد، حاال نم يصادقانه به چشم من نگاه م يكه سالها قبل در بچگ ياست، زن بيعج«: آهسته گفت ييزند، با صدا يبا خودش حرف م ييگو

 ».بكند

 نياز ا شيب ستادميا يبه تماشا م وتويدر برابر تمام مردم ك يصحنه ا ياگر تنها رو نيبود، و با وجود ا يكار ساده ا سيبه رئ ستنيباال بردن نگاه و نگر ديشا

توانستم  ياو انداختم، م نگاهباالخره چشمم را پاك كردم و نگاه به  يكه وقت كيآنقدر نزذ م،ينشسته بود زيكنج م كيدر . كردم ياحساس ناراحت بودن نم

 يكار چياما ه... زميبر شيبرا يساك يكوتاه كنم و فنجان يميظو تع رمينگاهم را از او بگ ديبا ديبه فكر افتادم كه شا. نميچشمش را بب عيدور عنب اهيس يگرد

لباسم برد و مرا به  قهيرا كنار گذاشت، دست به  نجانو ف يبطر سيرئ د،يچرخ يافكار در ذهنم م نيا يوقت. توانست تنش به وجود آمده را بشكند ينم

درك  يهنوز در حال جدال برا. پوستش را احساس كنم يتوانستم گرما يمبود كه  كينگذشته، صورتمان آنچنان به هم نزد يلحظه ا. ديطرف خودش كش

 .ديشد و مرا بوس كترينزد سيبعد رئ. ميبگو ديچه با ايبكنم  ديكه چه با نو اي –اتفاق بودم  نيا

گذاشت، اما بوسه  يلب بر لبم م ياهبود گ ميدانا يوقت يژنرال توتور. ديبوس يدر عمرم مرا م يبود كه كس يبار نياول نيا مياگر بگو ديتعجب كن ديشا

 .بدون حرارت ييها

سابوورو از ازدحام  يچ يك ياجرا نيكه بعد از آخر دميد يپونتوچو بود، آن را در عصر روز هيناح ياصل ابانيكه خ دميرا د يذهنم كوچه كوتاه در

چنان بود  ميفكر كرده باشم، چون برا زين گريد زياست به صدها چ مطمئنم كه ممكن. بازنشسته شد يكابوك شيكه از نما يطرفدارانش شلوغ شده بود، روز

 .داد هيدست به دور شانه ام انداخت و تك سيبعد رئ. تمام ذهنم شكسته شده و خاطراتم در آن رها شده است ييكه گو

 »چرا؟ س،يرئ«: گفتم

 »چه؟ چرا«

 ».ديدانست سان مي –نوبو  يراب يا هيمرا هد دياالن گفت نيهم د؟يديچرا مرا بوس ز؟يهمه چ... چرا«

 ».نگرفتم يزيمن از او چ ،يوريخودش ترا كنار گذاشت، سا نوبو«
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 .توانستم منظورش را خوب درك كنم ياحساساتم، نم يجيگ در

 يديرس يبه نظر م شانيپر چنان. بودم دهيد راكاوايكه سالها قبل كنار رودخانه ش يرا بر چشمت داشت يهمان نگاه دم،يد ريتو را در آنجا با وز يوقت«: گفت

گرفتم به او  ميمنوبو بودن است، تص يبه خاطر تماشا داريگفت منظورت از آن د ييبعد كه كدوحلوا ،يشو يغرق م ديايبه نجاتت ن ياگر كس ييكه گو

 چيروشن بود كه او ه ميببخشد، برا يبودتوانست تو را به خاطر آنچه كرده  يخب، اگر نم... خشمناك نشان داد يعكس العمل يو وقت. ام دهيكه چه د ميبگو

 ».تو نبوده است يواقع ريوقت تقد

*** 

باال رفت، عمق آب  دياز آنچه كه با شيب. بركه بپرد ياز درخت باال رفت كه تو يسووكيبه نام ج ييپسر كوچولو دو،يورويام در  يدر زمان بچگ ياز ظهر بعد

را  تاياماشي يپدرش، آقا هدوان دوان به دهكده رفتم ك. ديايب نييكه از آن پا يدرخت ترس ريز ير صخره هانپرد، به خاط ميبه او گفت ياما وقت. نبود يكاف

كه  ديدرخت رس ريبه ز يمرد وقت. كند يم ديپسرش را تهد يآمد كه فكر كردم اصال متوجه نشده كه چه خطر ياز تپه باال م اليخ يخبر كنم، او چنان ب

به طرفش پرت كرده باشند او را گرفت  يا سهيكه ك يخونسرد، مثل كس تا،ياماشي آقاي. دست از درخت ول كرد و افتاد –در اطالع از حضور پ بي –پسرش 

در چشمش جمع شده بود، ما دور  رتيزد و اشك ح يبود و مژه م ستادهيا يسووكيج يو وقت م،يديكش يم غيج يما بچه ها از خوشحال. گذاشت نيو بر زم

و مرا  ديرس سيافتادم كه رئ يصخره م يرو داشتممن هم . كردم يرا درك م يسووكياحساس ج قاياكنون دق. ميكرد يم نييباال و پا و ميديدو يبركه م

اما با احساس گرما نفسش  دم،يد يچهره اش را مشخص نم. توانستم اشك گوشه چشمم را پاك كنم ينم يوجودم را پوشاند كه حت يآرامش خاطر. گرفت

خم  ييظرفشو يكه رو دمياز مستخدمه ها را د يكيرفتم و  مانيايبه آشپزخانه اوك يكنم؛ روز يدر سالها قبل خوددار يآوردن لحظه ا اديبه نتوانستم از 

 آن رفته بود، و از من خواست يگفت دلش برا. ختير يگردنش م يرا پنهان كند كه به دهان برده بود، آب آن رو يا دهيرس يخواست گالب يشده بود، م

 .مينگو يزيبه مادر چ

 

 و پنجم يس فصل

از . درونم خاموش شد نيغمگ يكنم كه تمام صداها ينگاه م يبه چشم لحظه ا سينشسته ام و به آن شب با رئ نجايچهل سال، در ا بايبعد از تقر اكنون،

 يگريكار د رد،يگ يبر سر راهم قرار م يگريمانع د يكه با هر گردش چرخ زندگ نيا يگذاشته بودم، گذشته از غصه برا رونيب دويورويكه پا از  يروز

در جهت مخالف آب به جنگ با سنگالخ در ته رودخانه  يوقت. داشت يزنده نگه م ميرا برا يزندگ شهيو مبارزه بود كه هم ينگران نينكرده بودم و البته هم

 .ديآ يدر م ياتيضرورت ح كيبه صورت  مانيبرا ييپا يهر جا م،يرو يم

 يهستم كه عاقبت به خاك غن يكردم درخت ياحساس م. نرمش را نشانم داد يرو رتريدلپذ اريبس يزيدر قالب چ يشد زندگ ميدانا سيكه رئ نياز ابعد  اما

 يول انم،بد گرانيبودم كه خودم را خوشبخت تر از د اوردهيبدست ن يوقت فرصت چيه نيقبل از ا. دوانده است شهير نيو در عمق زم دهيو مرطوب رس

 يچه زندگ يكه زمان رميبردم تا بتوانم عاقبت به گذشته نگاه كنم و بپذ يبه سر م يخوشبخت طيدر شرا يمدت ديبا م،يبگو ديگرچه با. اكنون خوشبخت بودم

ا تا از درد خالص نشده از م كي چيكنم ه يفكر نم سم،يرا بنو ميتوانستم داستان زندگ يوقت نم چيصورت ه نيا ريدارم كه در غ نيقي. داشته ام يزيغم انگ
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 .ميسيصادقانه درباره اش بنو ميبتوان ميا

فنجان از سه  نياز كوچكتر يدانم چرا، اما وقت ينم. افتاد ياتفاق بخصوص م،يدينوش يبا هم ساك يكيريشيا خانهيدر چا يدر مراسم سيكه من و رئ يروز

 ييمونويك. زديبر رونياز آن از گوشه لبم ب يدهانم را پر كند، و قطره ا عياشتم كه ماگذ دم،ينوش ميكن ياستفاده م يساك دنينوش يكه برا ياندازه فنجان

 يدستم افتاد و رو ريقطره به ز نيآورم كه ا يبه خاطر م. كمر حلقه زده بود ريدامن تا ز نييكه از پا ييقرمز و طال ييبا پنج جغه بر تن داشتم، با اژدها اهيس

دانند،  ياز دهان را بدشگون م يساك ختنير شاهاياز گ ياريمطمئنم كه بس. ستادياژدها ا يدندانها ينقره ا ميضخ يتارها يروتا  ديو غلت ديغلت اهيس شميابر

افتاد، بدون آنكه  يخال ييقطره در فضا نيا. گفت يام را م يسر خورد داستان زندگ مياشك به رو ياما به نظر خودم، آن قطره كوچك كه مثل قطره ا

افتادم كه در رودخانه كامو پشت  ييگلبرگها اديبه . دندان اژدها متوقف شد يرو يو به گونه ا د،يغلت شمياز ابر يگذر يرنوشتش باشد، روبر س يكنترل

 ديشا ،يكه به نوع ديرس يخواهند كرد و اكنون به نظرم م دايرا پ سيرئ يبه سو ريگلبرگها مس نيكردم كه ا يانداختم، مجسم م يم نويآراش يكارگاه آقا

 .كرده اند دايآن را پ

*** 

. نخواهد داشت ينقص چيه ميزندگ گريشوم د سيمعشوقه رئ يكردم اگر روز يتصور م شهيبودند، هم زيعز ميبرا يكه از نوجوان ياحمقانه ا يدهايام در

 يبه درسها يندگتا به حال چند بار در ز. دانستم يم نهاياز ا شيب يستيداشت، با يهم دست از سرم برنم يدر بزرگسال نيبود، و با وجود ا يفكر بچگانه ا

با . ندارد زين يماند و چاره ا يم يزخم همچنان باق يشود، اما جا دهيكش رونيكاش مثل خار از انگشتمان ب يا ميكن يكه گرچه آرزو م ميبرخورده ا يدردناك

 .كنار گذاشته شدم ونيسرانجام از گ زيز دست دادم، خودم ناو را ا ينبود كه دوست نيتنها ا شه،يهم يبرا ميكنار گذاشتن نوبو از زندگ

در حسرت آن بوده،  كشيشود كه دوست نزد يم يا زهيكه صاحب جا يمرد. دانستم ياز اتفاق آن را م شيپ ديساده است، آنقدر ساده كه با اريبس لشيدل

 يبه دوست خوردنرنج لطمه  اي -اگر بتواند - فتديوقت چشم دوستش به آن ن چيپنهان كند كه ه ييرا جا زهيجا نيا ديبا اي: رو دارد شيدر پ يانتخاب دشوار

گرچه مذاكرات . رفتينپذ اميمان الت يوقت رابطه دوست چيبعد از دخترخوانده شدن من ه: آمد شيپ ييمن و كدوحلوا يكه برا يهمان مشكل. رديشان را بپذ

مسلما من . كار نكنم شايگر به اسم گيكه من د دنديموافقت رس نيبه ا تياما در نها د،يول انجامماه به ط نيمن شود چند يدانا نكهيا يبا مادر برا سيرئ

با باز  هيرفتند، و بق يكردند و با عنوان همسر م يازدواج م اي يكردند، و برخ يكه فرار م يكردم، به جز كسان يرا ترك م ونينبودم كه گ ييشايگ نياول

خواست  يم سيرئ. كرده بودم ريگ ايدو سنگ آس انيمورد، من بدجور م نيبه هر حال، در ا. گرفتند يودشان از آن كنار ماز خ يياياوك ايخانه  يكردن چا

كرد، به  شنهاديپ سيكه رئ يراه، راه نياحتماال بهتر. قصد ازدواج با مرا نداشت، چون قبال ازدواج كرده بود ديمرا از چشم نوبو دور نگه دارد، اما بدون ترد

را ترك  ايخواست من اوك ياما مادر م. گذاشت يگاه قدم در آن نم چيكه نوبو ه يا خانهيچا -ديانجام يخودم م يمهمانخانه شخص ايخانه  يكردن چاباز 

 سيطر عاقبت رئخا نيبه هم. درآمد نداشت سيگذاشتم او از رابطه من با رئ يرا كنار م ييشايگ تايخانواده ن ياز اعضا ياگر به عنوان عضو ديدان يم. كنم

در  يقبل، باز هم به زندگ يمثل سالها. دهم انيشرط كه در برابر آن او اجازه دهد من به كارم پا نيبه ا بپردازد،گزاف به مادر  يموافقت كرد كه هر ماه مبلغ

شبها به  گرياحترامم را ابالغ كنم، و البته، د زدم كه يرا دور نم ونيبخصوص گ يتهايدر موقع ايرفتم،  يصبح ها به مدرسه نم گريادامه دادم، اما د اياوك
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 .رفتم ينم اه ييرايپذ

. كردم يم يبه هر نوع احساس دلتنگ ونياز گ دنيكه از كنار كش دينمب با نيشدن دوخته بودم، بنابرا شايچشم به گ سيتنها به خاطر جلب محبت رئ چون

كه از  ليدل نيبه ا زين نكيا. كه به مرور آشنا شده بودم يياز مردها ياريبلكه با بس شاهايا گبه هم زده بودم، نه فقط ب يقيعم يهاياما در طول سالها دوست

 يرا م شايدو گ يوقت. رفت و آمد ندارند يآوردند وقت برا يپول در م ونيكه از گ يدادم، اما كسان يزنها را از دست نم يدوست دميكش يدست م ييرايپذ

 شانيبه نامعلوم بودن زندگ. كردم يم سادتخندند، اغلب احساس ح يقبل افتاده م يكه در مهمان يهستند، و از اتفاق كه شتابزده عازم قرار بعدشان دميد

در خود  يزيآم طنتيش يكه امشب ممكن است چه لذتها نيداشتم، ا ادشانيخوردم كه خوب به  يحسرت م ييوعده ها يخوردم، به معنا يحسرت نم

 .داشته باشد

 سيكه به خاطر رئ يو نقش بخصوص - انجام داده بود ميبرا يبا توجه به آنچه كه از كودك. ميخورد يم يچندبار با هم چا يهفته ا. دميد يمها را اغلب  مامه

تعلق به م شميابر يرو ياشنق كيبه  يدر مغازه ا يروز. دانستم ياو م ونيكه تا چه اندازه خودم را مد ديتصور كن ديتوان يم -كرده بود يام باز يدر زندگ

به  يكخواهيداشت و با چنان ن ييبايز يضيصورت ب يمرب. داد ينشان م يبه دختر بچه ا يسيخوشنو ميرا در حال تعل يبرخوردم كه زن جدهميقرن ه

 واريابلو را به دت يآن روز وقت يندر بعدازظهر بارا. دمياو خر يبرا هيمامه ها انداخت، آن را به عنوان هد اديكه مرا بالفاصله  ستينگر يشاگردش م

 كيآپارتمان ش د،يشد يتوانستم، با احساس دلتنگ ينم. دهم يگوش م ياوج-يگاشيه ابانيخ كيتراف يدارم به سر و صدا دميد خت،يآو رشيآپارتمان دلگ

در آن . ديرس ياقش به گوش مكه از پنجره ات ار راكاوايكوتاه در رودخانه ش يآبشار زشير يبايز يطور صدا نيو هم اورم،ين اديقبلش را به  يسالها

مانده را داشت، و  يآپارتمان ساده مامه ها رنگ چا يريمفرش حص نكيا. را داشت، اما چقدر عوض شده بود بايز قهيقطعه عت كيبه نظر بافت  ونيزمانگ

 .ن داروها را داشتآ يبو يمختصر زين شيمونوهايك يتا آنجا كه گاه - داد يرا م نيريطبقه ز ينيداروخانه چ يعلف يداروها يبو

حلقه كرد كه از  شيدست به دور فنجان چا. نشست زيآن پرداخت، برگشت و پشت م نيبه تحس يو مدت ختيآو واريآب مركب را به د ينقاش نكهياز ا بعد

باال رفتن سن  اكه ب يبرجسته ا يهارگ دنياز د. دارد ازيبه آن ن انيب يگردد كه برا يم يدنبال كلمات ييشد كه گو رهيخاست، چنان به آن خ يآن بخار برم

 :گفت نياندوهگ يسرانجام با لحن. كردم رتيشده بودند، ح انيپشت دستش نما

 ».نخواه اديوقت ز چيه ،يوريسا ،يمواظب باش ديبا. چه دارد شيبرا ندهيشود كه بداند آ يكنجكاو م آدم«

سرانجام از سوال كردن . گذراندم يرا آسانتر م يزندگ د،ينوبو مرا خواهد بخش يكه روز داشتم نانيبعد اگر اطم يدر گذشت سالها. كه حق با او بود مطمئنم

انداخت، با تمام وجود  يم ميبه سو نيو غمگ يطوالن يو نگاه ديكش ياو كه آه م دنيپرسد دست برداشتم، از د ينوبو از من م ايباره كه آ نياز مامه ها در ا

 .دل نبندم ديام نينگرفته ام به ا اديت كه خوب گفت متاسف اس يم ييگو دم،يكش يدرد م

*** 

ساختمان به  نيا. گذاشت» سعادت يخلوتگاه واقع«و اسمش را  ديخر كيش يخانه ا وتوينقطه ك نيتر يشد، در شمال ميدانا سيبهار سال بهد از آن كه رئ در

چهار  ايسه  يا هفتهبود كه من و او  نجايدر ا. كرد ياز آن استفاده م گرياز هر كس د شيب سيشد، اما در واقع رئ يداريقصد استفاده مهمانان موسسه خر
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 شترياما ب. بكند و بخوابد يخواست حمام داغ يآمد كه فقط م يم ريبود شب آنقدر د اديكه كارش ز ييروزها. ميديد يرا م گريكدي شتر،ياوقات ب يبار، گاه

 يكه مشغول روشن كردن چراغها ميكرد يرا تماشا م نيخورد و مستخدم يحال صحبت شامش را م آمد و در يبعد، م ياندك ايغروب آفتاب،  يوقتها حوال

 .بودند اطيح

حامل لوازم  ونيكام يكه برا ياز تصادف ايگفت،  يتازه م ياز مشكالت محصول. زد يآن روز حرف م يدر ط يدرباره كارها يآند، ابتدا مدت يم يوقت معموال

 ديگو يرا به من نم زهايچ نيا سيدانستم رئ يم يو گوش بدهم، اما به خوب نميشدم بنش يالبته من خوشحال م. ليقب نياز ا اي آمده بود، شيموسسه پ يدكي

 ش،يبلكه به لحن صدا ش،يدادم، نه به حرفها يلذا با دقت گوش م. كرد يكردن سطل، آنها را از ذهنش پاك م يخواهد آنها را بدانم، بلكه مثل خال يچون م

 يموضوع صحبت را عوض م وقع،و به م. ديرس يبه گوشم م زياو ن يرسد، نرم شدن صدا يشدن آب از سطل به گوش م يخال يهمان طور كه صداچون 

 ايافتاده بود،  شيبرا يمثال آن روز هنگام رفتن به سر كار چه اتفاق م،يگفت يم يزياز هر چ م،يزد يحرف نم ياز مسائل جد گرينگذشته د يزيكردم، و چ

 دهيكردم كه از مامه ها شن ينقل م شيرا برا يارداستان خنده د ديشا اي م،يتماشا كرده باش Eishin-anكه ممكن بود چند شب قبل در  يلميدرباره ف يزيچ

 ختنيالمات سرخوش مثل ركردن ذهن و بعد آرام شدن با مك يدر خال هيساده اول يشرويپ نيبه هر حال، ا. آمد ياوقات شبها نزد ما م يگاه زيبودم، كه او ن

كردم، انگشتانش مثل شاخه  يم زيشد و دستش را با حوله داغ تم يوارد خانه م يوقت. بود كه شق و رق در آفتاب خشك شده است يحوله ا يآب بر رو

 .خواب است ييشدند كه گو يصحبت كردن، چنان نرم خم و راست م يبعد از مدت. درخت، خشك بود ميضخ

اما در . توانستم يشبها و پر كردن وقت خودم در روزها به هر صورت كه م سيخواهد گذشت، سرگرم كردن رئ قيطر نيام به هم يندگكردم كه ز يم فكر

گونه  نياو ا يرو يدر زندگ يتجربه ا چيزمستان قبل به آنجا سفر كرده بود، و ه. كردم يمتحد همراه االتيسفرش به ا نيرا در دوم سي، رئ1952 زييپا

زمان در روز فقط چند ساعت برق داشتند، اما  نيدر ا هايژاپن شتريمثال ب. را درك كرده است يرفاه واقع يبار معنا نياول يبرا: گفت يم. نگذاشته بود ريتاث

منسوخ شده از بتون چوب  يبه جا قطار ديجد ستگاهيكه كف ا ميديبال يبه خودمان م وتويما در ك يو وقت. و چهار ساعته بود ستيبرق ب كايامر يدر شهرها

ما  يبه اندازه تئاتر مل نماهايس كا،يامر يشهرها نيدر كوچكتر يگفت، حت يم سيرئ. از سنگ مرمر بود كايقطار در امر يها ستگاهيساخته شده است، كف ا

بود  خچالي كيصاحب  يهر خانواده ا كايكه در امر بودكرده  رتيح نياز همه از ا شيب. درخشند يم يزيدر همه جا از تم يعموم يها ييهستند، و دستشو

داشت، انگشت شمار  ازيبه پانزده ماه حقوقش ن يزيچ نيچن هيته يكارگر برا كيدر ژاپن . ديكارگر در ماه آن را خر كيشد با دستمزد متوسط  يكه م

 .آن را داشت دياستطاعت خر يخانواده ا

 مايرفتم، و در آنجا به اتفاق با هواپ وتويسوار قطار شدم و به ك. كنم ياو را همراه كايش به امراجازه داد در سفر دوم سيهر حال، همان گونه كه گفتم، رئ به

آن  –صاحب شدم  يكه در زندگ ييويما ناولي – ديخر ويما كي ميبرا سيرئ. ميرا در آنجا گذراند يو چند روز فراموش نشدن م،يپرواز كرد ييبه مقصد هاوا

فكر به ذهن  نيانداخت، نگران بودم ا يم يآمام اديمرا به  بيعج يبه گونه ا ييهاوا. زنها در ساحل نشستم هيشانه مثل بقبر  ختهير يو با مو دمرا پوشي

متحد بجز آنچه كه در  االتياز ا. ميرفت وركيويبه لس آنجلس و ار آنجا به ن يياز هاوا. اورديخود ن يهم بود، به رو يزيچ نيهم برسد، اما اگر چن سيرئ

سرانجام در اتاقم در هتل  يوقت. واقعا وجود دارند وركيويشهر ن ميعظ يكنم كه باور داشتم ساختمانها يدانستم، و فكر نم ينم يزيبودم چ دهيد لمهايف
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احساس را  نينگاه كردم، ا ميپا ريدر ز يو بدون ناهموار زيتم يابانهايخاطراف و  يغول آسا يو از پنجره به ساختمانها دم،يمسكن گز ايوالدروف آستور

باشد كه از آغوش مادر  يا رخوارهيكنم كه انتظار داشتم احساسم مثل طفل ش ياعتراف م. ممكن است زيكه در آن همه چ نميب يرا م ييايداشتم كه دن

 ديشا. بگذارد ميرو يگريد گذشته از ترس اثر وركيويشهر ن يگانگيبه ب يطيكردم كه مح يگرفته شده، چون تا به حال از ژاپن خارج نشده بودم و تصور نم

انجام دادن  يبرا شترياتاق جدا گرفته بود، كه ب كيخودش  ياو برا. از آنجا را قدر بدانم داريد يشيبود كه كمكم كرد با مثبت اند سيذوق و شوق رئ نيا

 يشدم و سر بر م يم دارياز خواب ب بميخت خواب عجدر ت ياغلب وقت. آمد كه من در آن بودم يم يتيشبها به سو اكرد، ام ياز آن استفاده م يادار يكارها

بار بعد از  كي. شده است رهيخ نييپارك در پا ابانينشسته و پرده نازك را كنار زده و به خ يصندل يپشت پنجره رو يكيكه در تار دميد يگرداندم، او را م

 .بوسند يرا م گريچراغ همد ييروشنا ريز يدر گوشه ا ،ينيبا لباس شب نشكه  نميرا بب يساعت دو بامداد، دست مرا گرفت و پشت پنجره برد تا زوج جوان

 ميرفت يمن و مستخدمه ام به موزه ها و رستورانها م افت،ي يحضور م ياو در جلسات ادار يوقت. سفر كردم كايبه امر سيبا رئ زين گريسه سال بعد دوبار د در

 يآشپز تيريدر مد مينك دايپ وركيويدر ن ميكه موفق شد يژاپن ياز رستورانها يكياست،  بيعج. ديكه به نظرم نفس بر رس م،يباله رفت كيبه  و حتي –

كرد كه  يم ييرايپذ ييعقب رستوران، از مردها يدر حال صرف ناهار، در اتاق خصوص يروز. شناختم يخوب م ونياز جنگ او را در گ شيقرار داشت كه پ

در رشته علوم  يژاپن، كه شهردار سابق كوبه بود، پروفسور ديسركنسول جد پون،يكل شركت تلفن و تلگراف ن رديمعاون م –بودم  دهيسالها بود آنها را ند

 .بود ونيدوباره به گ يمثل بازگشت ميبرا. وتوياز دانشگاه ك ياسيس

*** 

به  سيرئ. داد نورووياوكام يشيبه نام ن يمرد ازدواج دختر بزرگش را با بترتي –كه دو دختر از همسرش داشت، پسر نداشت  – سي، رئ1956تابستان  در

به آن رضا نداد، و به  وكاا يشين يلحظه، آقا نيو وارث او شود، اما در آخر رديرا بگ وامورايا ياوكا نام خانوادگ يشين ياقدام زد كه آقا نيدست به ا تين نيا

بود، و  يمسئله عصبان نيهفته از ا كيحدود  سيرئ. درخشان اريبس س،ياما به نظر رئ ،يبود دمدم ياو جوان. كند يازدواج را قبول نم نياطالع داد كه ا سيرئ

 .شده باشد نياندازه خشمگ نيتا ا يزيبودم كه از چ دهيتاكنون ند. كرد يم ياوقات تلخ نيبا من و مستخدم يليدل نيبدون كوچكتر

موسسات  نياز بزرگتر يكي انگذارياز آن، بن شيدر تابستان پ. گفت يم يكس دينباداد،  دهيعق رييتغ نورووياوكام يشيبه من نگفت كه چرا ن يوقت كس چيه

ماجرا  نيا. داشت ييويتوك يشايگ كيكه از  پسر نامشروعي –جوان تر سپرد  اريبس يكل بركنار كرد و آن را به مرد استيژاپن، پسرش را از مقام ر مهيب

كه  ييتر، در خانواده ها نييافتاد، اما معموال در سطوح پا ياتفاق م اديدر ژاپن ز زيقبال ن زهايچ ليقب نياز ا. شد يدر زمان خود سبب بر پا شدن جنجال بزرگ

كه متاسفانه  يجد اريبس يجوان«كرد  يم فيوصگونه ت نيپسر ارشدش را ا مهيموسسه ب ريمد. كسب و كار ليقب ناز اي –داشتند  يقناد اي يفروش مونويك

كرد  ينم ايكرد  ياما چه اشاره م. به نسبت آنها كند ياشاره ا نيكوچكتر نكهياش را برد، بدون ا يرقانونينام پسر غ نجايو در ا» ... با سهياستعدادش قابل مقا

 .بردند يماجرا م تيبه واقع يهمه پ ينداشت، به زود يتفاوت چيه

 ليقب ناز اي –كرده بود  افتيدر يشود اطالعات مختصر يم سيكه وارث رئ نيبر ا يمبن يبعد از موافقت قبل نوروو،ياوكام يشيكه ن ديكن ياگر تصور م حاال،

همه به . مورد، اكراه او از تن در دادن به ازدواج كامال قابل درك است نيخب، مطمئنم كه در ا... شده است رمشروعيپسر غ كيصاحب  راياخ سيكه رئ
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وجود داشت كه فكر نكند كه او  يليدل ايآ. به دو دخترش دارد ياديز يخورد، و چه وابستگ يتا چه اندازه غصه نداشتن پسر را م سيدانستند كه رئ يم يخوب

را كه بنا  يدهد و موسسه ا دهيعق رييتغ مرگاز  شيپ سينبود كه رئ يكاف ليدل نيا ايو آ د،شاي –شود  يوابسته نم زياش ن يرقانونيبه همان نسبت به پسر غ

آورده بودم، مسلما دوست  اياگر هم به دن... نه ايآوردم  ايبه دن يپسر سيرئ يبرا يمن به راست ايسوال كه آ نيابر اكرده است به او بسپارد؟ اما در بر

توانم  يكه م يكار نيكنم، بهتر ياحساس م. كند ياستقبال نم يزيچ نياز چن يكس. شناخته شود تشيهو نكهينداشتم از او حرف بزنم، به خاطر ترس از ا

 .ديكن يمطمئنم كه درك م م،ينگو يزيكه اصال چاست  نيبكنم، ا

*** 

رو به  يبعد از شام در مهتاب. بگذارم انيدر م سيرا با رئ يحساس اريگرفتم موضوع بس ميداد، تصم دهيعق رييتغ نورووياوكام يشيكه ن نيدو هفته بعد از ا يكي

 .كلمه هم حرف نزده بود كي ياز شام حت شيدر فكر فرو رفته بود، و از پ سيرئ. ميباغ خزه نشسته بود

 »كرده ام؟ يبيها احساس عج ساما گفته ام كه تازگي –تا به حال به دانا «: كردم شروع

 .دهد يكه به حرفم گوش م دميند ياشاره ا چياو نگاه كردم، اما ه به

 ».ها تنگ شده ييرايپذ يكه چقدر دلم برا نميب يكنم، و خب، م يفكر م يكيريشيخانه ا ياغلب به چا«: دادم ادامه

 .برگرداند زيم يبه دهانش برد، و بعد آن را رو يبستن يقاشق كوچك سيرئ

 دايخانه كوچك جا پ يچا كي يبرا وركيويدر شهر ن ايآ... كرده ام ساما، فكري –اما، دانا . دانم يرا خوب م نيبرگردم، ا ونيكار به گ يتوانم برا ينم البته،«

 »شود؟ ينم

 ».ياز ژاپن برو يندارد كه بخواه يليدل ،ييگو يچه م يفهمم دار ينم«: گفت

 يهستند كه از سالها قبل م ييآدمها شترشانيب. شده يمثل رفتن الك پشتها به بركه معمول كايبه امر يژاپن استمدارانيرفت و آمد تجار و س راياخ«: گفتم

 يمتحد اقامت م االتيا دراز سابق  شتريب يلساما خي –دانا  نكهيدر نظر گرفتن ا است، اما با يمنتظره ا ريدرست است كه رفتن از ژاپن نقل مكان غ. شناسم

 .خواهد شعبه موسسه اش را در آنجا باز كند ياست، چون گفته بود كه م قتيدانستم كه حق يم» ...كنند

 .ام دهيحرفش را نشن يينان به صحبت ادامه دادم كه گواما من چ د،يبگو نياز ا شيخواست ب يكنم م يفكر م» ...يوريحرفها را ندارم، سا نيحوصله ا«: گفت

متحد  االتيمثل ا ييكه فرزندش را به جا يمادر عتا،يطب نيشود، بنابرا يكه در دو فرهنگ مختلف بزرگ شود اغلب دچار مشكل م يبچه ا نديگو يم«: گفتم

 ».خود بداند يشگيبرد مسلما آنقدر عقل دارد كه آنجا را اقامتگاه هم يم

 »...يوريسا«

 ».گرداند يفرزندش را به ژاپن برنم چوقتيزند حتما ه يم يانتخاب نيكه دست به چن يزن نكه،يا يعني«: دادم ادامه

چهره اش  يلحظه ا. برم يرا به عنوان وارث از ژاپن م نورووياوكام يشين رشكه من تنها مانع پذي –گفتم  يدرك كرده باشد كه چه م ديبا يم سيبار رئ نيا

آمد،  چشمشاشك به گوشه  يكج خلق شده اش مثل تخم مرغ ترك خورد، و قطره ا يو سپس، احتماال از تصور نبودن من در كنارش، شوخ طبع. شد جيگ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  گلدن آرتور–يك گيشاخاطرات             

w W w . 9 8 i A . C o m  319

 .پراندن مگس، با پلك زدن محوش كرد يكه به راحت

متحد سفر  االتيكه به ا يژاپن استمدارانيشاغل و سصاحبان م يخانه كوچك خودم را برا ينقل مكان كردم تا چا وركيويماه اوت همان سال، به شهر ن در

 نيبار چن ريز س،يباشد، اما رئ تاين ياياز اوك ياندازم شعبه ا يبه راه م وركيويكه من در ن يكرد مطمئن شود كه هر كسب يالبته، مادر سع. كردند باز كنم يم

دو حسابدار فرستاد كه مطمئن  سيرئ. شد يبه او قطع م زيام ن يفتن از نزد او بستگبودم، و با ر ونيمن حق داشت كه در گ يرو يمادر تا زمان. نرفت يقرار

 .پردازد يحقوق مرا م ني نيشود مادر تا آخر

*** 

ر شه وركيوياما ن. دميبار پشت سرم بسته شد، نترس نياول يدر آپارتمانم در آسمانخراش والدورف برا يدور، وقت يتوانم تظاهر كنم كه در آن سالها ينم

كه  يطوالن يها تههف اريكنم، خاطرات بس ياكنون كه به گذشته نگاه م قتيدر حق. موطنم شد ونينگذشته دست كم به همان اندازه گ يزيچ. بود يجانيپر ه

در  يميباشگاه قد كيخانه كوچكم، در طبقه دوم  يچا. تر از ژاپن ساخت يغن يحت ميبرا يمتحد مرا به نوع االتيدر ا يگذراندم زندگ سيبا رئ نجايدر ا

 يم دارمياوقات به د يگاه زيمامه ها ن يحت ،آمدند تا با من كار كنند ونياز گ شايشروع به كار متواضعانه موفق بود، چند گ يپانزدهم، از همان ابتدا ابانيخ

صبح ها . گذرانم يم يگريد يام را به راهها يدگزن. نديآ يام به شهر م يميقد انيآشنا اي كيروم كه دوستان نزد يبه آنجا م يياكنون خودم وقتها. آمد

مثل خواندن  –جالب است  مانيكه برا ميگذران يم يكنند، وقت را به مطالعه مباحث يم يكه در منطقه زندگ يو هنرمندان ژاپن سندگانياز نو ياغلب با گروه

 نمينش يم شميآرا زيو بعدازظهرها مقابل م. خورم يناهار را با دوستانم م اغلب روزها. وركيويشهر ن خيبار گفتن از تار كي يماه ا،ي يقيموس دنيشن اشعر ي

توانم از به خاطر آوردن  يدارم، نم يرا بر م نهيپوشش زربفب آ يوقت. در آپارتمان خودم يمهمان زياوقات ن گاهي –شوم  يآن مهمان اي نيتا آماده رفتن به ا

 ييبه آنجا بروم، اما از سو داريد يبرا يكنم كه روز يواقعا از ته دل آرزو م. كنم يخوددار دميمال يبه صورتم م شهيهم ونيكه در گ يديسف ريخم يبو

كه به  ستيمثل باغ ونيكنم گ يآوردند، اغلب فكر م يرا م وتوياز ك ديبازد يدوستانم عكسها يوقت. ناراحت شوم رييتغ هآنهم دنيكنم از د يفكر م گر،يد

خراب شد و جا به  تاين يايمثال، بعد از مرگ مادر در چند سال قبل، اوك. كاسته شده است شياز صفا شتريهرزه روز به روز ب يااند و با رشد علفه دهيآن نرس

 .باز شده و دو آپارتمان در باال دارد يكوچك سپرد كه در طبقه اولش كتابفروش يبتون ينساختما

با چند  ده،يشصت نفر رس ريتعداد به ز نياكنون ا. كردند تعدادشان هشتصد نفر بود يكار م كه آنجا ييشاهايرفتم، گ ونيبار به گ نياول يكه برا يزمان

كه  ميكن يكه خودمان را قانع م يوقت يرود، حت ينم شيپ يهرگز رو به كند رييسرعت تغ مچون البته تنظي –روند  يم ليتحل شتريكارآموز، كه روز به روز ب

 م،يديدر جنگل كاج رس يكه به گذر ميزد ياز گذشته حرف م مياتفاقا داشت. ميبا هم به پارك سنترال رفت ورك،يوين از سيرئ داريد نيدر آخر. شود يكند م

 ياو را كه تماشا م. شده، احاطه كرده اند زرگرا كه او در اوزاكا در آن ب يابانيخ يگفت كه دو سو يم يكاج ياز درختها مياغلب برا. ستاديناگهان ا سيرئ

 .ديگذشته را به مشام كش يو بو ستاديبا دو دست لرزان بر عصا و چشمان بسته در جا ا. افتاده ادشانيستم كه به دان يكردم م

من و  ياما آن روز وقت. رود يبه هوا م شيچا جيجامانده در اتاق كه به تدر يبازد، مثل فنجان يتر كه بودم باور داشتم كه عشق با گذشت زمان رنگ م جوان

شده ام، و در برابر  يخالاز من گرفته  سيكه احساس كردم از هر چه رئ ميدينوش گريكدياز شهد جام وجود  ازيو ن اقيچنان با اشت م،يبازگشتبه خانه  سيرئ
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 مينم كه براك يصحبت م يهستم، با مرد مسن ونيدر گ يافتيكه در ض دميد ايو در رو ميسبك فرو رفت يبه خواب. پر شده ام كه من از او گرفته ام ييزهاياز چ

 نياو ا يوقت. را كه با هم گذرانده بودند در درونش زنده نگه داشته است يبوده، واقعا نمرده چون لذت اوقات زيعز شيبرا قايدهد كه زنش، كه عم يشرح م

 يخاص ييرايده بودم، هر قطره اش گبود كه تا به حال به دهان بر يسوپ نيتر بيخوردم كه عج يم يسوپ يآورد، من داشتم از كاسه ا يكلمات را بر زبان م

مرد كه در  نيمرا ترك كرده بودند در واقع نرفته بودند، بلكه مثل همسر ا ايشناختم و اكنون مرده بودند و  يكه م ياحساس كردم كه تمام مردم. داشت

خواهرم ساتسو،  –كشم  يهر قاشق آنها را به درونم م با ييكردم كه گو ياحساس م. دادند يادامه م يدر درون من به زندگ زيكرد آنها ن يم يدرونش زندگ

 يتوانست مرا ببخشد، و حت يوقت نم چيكه از محبت داشت، نوبو، كه ه ياشتباه ديتاناكا، با د ياتنها گذاشت، پدرم و مادرم، آق كه فرار كرد و مرا در بچگي

از اشك بر گونه  يباريبا جو. زد يمرد در قلبم حرف م نيخوردم، ا يآنرا م يقتقائل بودم، و و تياهم شانيبرا يشد كه در زندگ يسوپ پر از كسان. سيرئ

در خواب،  يچون حت. كنم يو از كنارم برود هرگز نخواهم توانست بدون او زندگ رديكردم اگر او بم ياحساس م ،را گرفتم سيشدم، دست رئ داريام ب

درك كردم كه در  د،يكه چند ماه بعد مرگش فرا رس يوقت ن،يو با وجود ا. كنم يخوددار دويورير آوردن مادرم د اديتوانستم از به  يبود كه نم فيآنقدر نح

 .افتد مرا ترك كرده است يكه برگ از درخت م يعيطب همانگونهعمر درازش  انيپا

 يوقت. افتد يم نيتادم همان گون كه سنگ به زماف سيرئ يكند، اما به نظر خودم، من به سو يم تيهدا يزيما را چه چ يكه در زندگ ميتوانم به شما بگو ينم

 يحت. بود انوسيبه اق دنياز رس شيپ جيخل يبر صخره ها يباريجو زشيمادرم مرد و ظالمانه فروخته شدم، همه مثل ر يوقت دم،يتاناكا را د يو آقا ديلبم بر

 يدرست است كه گاه. آن را گذراندم گريبار د كيشما  يبرا ميزندگ فيبا تعر. قسمت خاطراتم نيرفته است هنوز او را دارم، در بهتر سياكنون هم كه رئ

كه با سرعت  يزرد يها يتاكس. باستيچقدر ز زيكه در اطرافم همه چ رميگ ياحساس بخصوص قرار م نيا ريگذرم، تحت تاث يم وياوقات كه از پارك آون

 ابانيدر گوشه خ مونويدر ك ياندام ژاپن زهيسالخورده ر يزن دنيدر دست دارند، و از د كار فيكه ك ييآورند، زنها يرا به صدا در م شانيگذرند، و بوقها يم

تاناكا  يداشتم اگر آقا نيقيبچه بودم  يخواهد بود؟ وقت نجايآن در چشمم كمتر از ا ييبايز ايبازگردم آ دويوروياگر دوباره به  ،ياما به راست. كنند يم رتيح

 يبرم ايكه از پهنه در ستين ياز موج دارتريوقت پا چيه مانيدانم زندگ ياما اكنون م. شد يهرگز مبارزه نم ميبرا يود زندگمان نكنده ب يمرا از خانه شنگول

 .ابدي يدود و راه خودش را م يكاغذ م يمركب بر رو يمثل قطره ا م،يآنها را از سر گذرانده باش كهمان هر چه باشد، هرگونه  يروزيمبارزات و پ. زديخ
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