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که نسیم مالیمی بسیار زیبا و آفتابی تابستان  روزیک  گوید، درپرایرا می   

در دفتر روزنامه نشسته  پرایرا .با او آشنا شد ،درخشیدمی "لیسابون"وزید و  می

ناشر روزنامه به مرخصی رفته بود و او در وضعیت . کند کار دانست چهبود و نمی

. ی فرهنگی روزنامه را تنظیم کندصفحهبایست  میبود، چون کرده  گیرناجوری 

 که بنیان گذاشته بود ی فرهنگییک صفحه "لیسبوآ " یروزنامه اخیراً

این روز  در. کردبه مرگ فکر میپرایرا  ، امااو واگذار شده بود مسئولیتش به

وازش های درختان را نوزید و شاخهتالنتیک میآزیبای تابستانی که نسیمی از 

درخشیدند و آسمانی می هایششهر و پنجره ،ابفترغم تابش آ کرد و علیمی

به مرگ ، او آزردها را میو چشمنظیرش را ندیده بود تا کنون  رنگ که پرایرا آبی

ون موقعی که چشاید . ویدگب اش راتوانست علتچرا؟ پرایرا نمی. کردفکر می

 "دولورسا ال پرایرا"به نام تدفین  یپدرش صاحب یک مؤسسه ،هنوز کودک بود
شاید . سال پیش در اثر بیماری سل مرده بود همسرش چند شاید چون. بود

چون چاق بود، با قلبی بیمار و فشار خون و دکتر به او گفته بود اگر وضع 

؛ گویدمی به هرحال، پرایرا. طور ادامه یابد چند سال بیشتر فرصت نداردهمین

 تصادفی، مشغول ورق زدن یک به طور تصادفی، کامالً. دمرگ افتا باز به فکر

ای بود پیشرو که پرایرا شاید مجله. داشت یی ادبی شد که بخش فلسفمجله
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کاتولیک  هم چندان مطمئن نبود، اما مجله چند همکار کاتولیک داشت و پرایرا

 .کرد در این لحظه کاتولیک است، یک کاتولیک مؤمنبود و شاید احساس می

 ،به روح اعتقاد داشت ، اماتوانست به رستاخیز جسم معتقد باشدنمیاو رچه اگ

همه چربی که  همه گوشت، این اما این .چون یقین داشت که صاحب روح است

پرسید چرا می شاز خوداو  و ؟نخواهد کردرستاخیز  ،روحش را در برگرفته

نفس  عرق و تنگیکرد و که با خود حمل میچربی  همه پیه و ؟ اینرستاخیز کند

 یتوانست از همهپرایرا می. نه ؟کند ها، چرا باید رستاخیزموقع باالرفتن از پله

خواست به نمی نظرکند و ف رص روز رساخیز، در ابدیتها در آن دنیا، در این

پر از چون  شد،ورق زدن مجله مشغول تفاوتی با بی. باشدرستاخیز جسم معتقد 

از پایان  " :افتاد با این توضیحاتای مقالهاش به چشمرا پرای. آور بود ماللمطالب 
گرفت، یک  دکترا که در ماه اخیر در دانشگاه لیسابون مورد بحث قرار ینامه

فرانسیسکو مونتایرو روسی است  ؛مؤلف. کنیممرگ منتشر می یبررسی در باره
 .اوست ینامه پایاناین مقاله بخشی از  با رتبه عالی به اخذ دکترا نایل شده و که

 ".با ما همکاری کند  همز با شاید در آینده

و بعد خود به  تگوید، شروع کرد به خواندن مقاله که عنوان نداشپرایرا می   

را چ. اشت کرددیاد را مقاله و چند جملهی دوبارهخود شروع کرد به خواندن 

  ی کاتولیکینامهشاید چون این روز. وید چراگتواند بپرایرا نمی ؟چنین کرد

ه پیشرو و چهر شرو او را عصبانی کرده بود و شاید چون در این روز ازیپ

کاتولیک بود و یا شاید چون دراین  خودشاگرچه  ،کاتولیکی سیر شده بود

که بر او  شبه خاطر هیکل تنومند ،لحظه، در این تابستان درخشان لیسابون

مشغول  هرحالبه . جسم متنفر شده بودرستاخیز ی کرد، از ایدهسنگینی می

وی سبد تشاید به خاطر این بود که بتواند روزنامه را . رونویسی مقاله شد

که چند جمله  گوید، تمام مقاله را یادداشت نکرد، بل می. بیندازد هباطل اوراق

 :این جمالت چنین بودند. کند استناد ها بتواند به آنکه د نمویادداشت 

ترین وجه تعیین  جانبه ترین و همه نای وجود ما را به ظریفای که مع رابطه"
به وسیله  چون محدود بودن وجود ما. ی زندگی و مرگ استکند، رابطه می
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بعد دفتر تلفن را  ".آن امری است قطعی ارج نهادن بهزندگی و  مرگ برای فهم

دفتر تواند در جز یک روسی نمی !یچه نام غریب روسی،: برداشت و با خود گفت

از . ای گرفت و این شماره را خوب به خاطر داردگوید، شمارهمی. تلفن باشد

و او  .است لیسبوآاین جا   :پرایرا گفت. الو، الو :سو صدایی شنید که گفت آن

ی لیسابون است، چند ماه است که روزنامه لیسبوآ،  :چی؟ پرایرا گفت :گفت

ما سیاسی نیستیم و  .یا نه یدشناسمی را شما آن که دانمسیس شده و نمیأت

منظورم این است که ما گرایش . مستقل هستیم، اما به روح اعتقاد داریم

. سو سکوت بود در آن .صحبت کنم مایلم با آقای مونتایرو روسی ،کاتولیکی داریم

. رو روسی هستم و چندان به فکر روح نیستمیمن مونتا :سپس صدایی گفت

ون به نظرش غریب آمد کسی که این چنین ساکت ماند، چ ایهپرایرا لحظ

کرد که  رحال تصوّ درعین. عمیق مرگ را بررسی کرده به فکر روح نیست

ثابت او  یجسم افتاد که ایده و ناگهان باز به فکر رستاخیز پیش آمدهتفاهم ءسو

ام و به رستاخیز مرگ خوانده یدر باره ای از روسیمن مقاله :شده بود و گفت

 پرایرا. در این باره چیست خواهم بدانم نظر روسیمی، ندارم جسم اعتقاد

پاچه شد و در وهله نخست از دست خودش عصبانی شد که  دست؛ گوید می

خطر کرده و به آدم ناشناسی تلفن کرده و از چیزهای خصوصی و حساس مانند 

 شخود یگفتهگوید، از پرایرا می. روح و رستاخیز جسم سخن گفته است

ادامه دهد و  یافت که به سخن گفتن اما بعد، به دلیلی قوت قلب. پشیمان شد

 .مکنرا اداره میلیسبوآ ی فرهنگی اش پرایرا، دکتر پرایراست، صفحهنام :گفت

با سایر  ای است کهی عصر است و روزنامه اکنون اگرچه روزنامه لیسبوآ،

  .جا خواهد افتاد یر یا زودتواند رقابت کند، اما مطمئن است دنمی ها روزنامه

ی یک صفحهایم گرفتهکند، اما تصمیم اخبار اجتماعی را منتشر می فعالً لیسبوآ

از . کامل نشده ی این صفحه هنوز تحریریه تأفرهنگی نیز برآن افزوده شود و هی

ای را رو به شخصی نیاز دارد، به همکاری که به طور دایم نوشتن مقاله این

پته افتاد و گفت همین  گوید آقای مونتایرو روسی به تتهپرایرا می. برعهده گیرد

چون  ،کاری امروز به دفتر روزنامه خواهد آمد و به این کار عالقمند است، به هر
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مین أاش را تدانشگاه را به پایان برده و باید مخارج زندگی ،به کار احتیاج دارد

شاید در شهر . ، نهروزنامه در دفتراما پرایرا به قدر کافی محتاط بود و گفت . کند

 پرایرا. کنیم تعیین است محل مالقات را دیگر را مالقات کنیم و بهترکی

گوید، این را گفت، چون مایل نبود آدم ناشناسی به این اتاق محقر  می

برقی  بیاید؛ اتاقی که در آن یک پنکه "رودریگو دا فونسکا"برهم در خیابان  درهم

 ، زن بدجنسی بود کهسرایدارآمد و مید و همیشه بوی کباب کروزوز می رمق بی

ها از این. پزی نداشت پایید و کار دیگری جز کبابمی چیز را با سوءظن همه

 لیسبوآی بخش فرهنگی تحریریه تأگذشته، مایل نبود آدم ناشناسی بفهمد هی

 .ریزدمیاز فرط گرما و ناراحتی عرق  برهم درهم در این اتاق کهفقط خود اوست 

مونتایرو روسی . در شهر او را مالقات کند شودآیا می دپرسیاز او  و باالخره پرایرا

ها و با شرکت آوازخوان ،، جشنی برپاست"آلگریا پارکا دا"امشب در : پاسخ داد

دانید می. ناپلی بخوانم یعاشقانه ییک ترانه از من دعوت شده. هاگیتاریست

حال، صاحب رهبه  .فهمم ها را نمیاما زبان ناپلیمن نیمی ایتالیایی هستم 

رستوران میزی در بیرون رستوران برای من رزرو کرده که روی آن کارت 

جا  چطوراست که در آن .دارد و رویش مونتایرو روسی نوشته شده کوچکی قرار

 عرق صورتش را .یگدیکر را مالقات کنیم؟ پرایرا موافقت کرد و گوشی را گذاشت

 "سالروز" بخش کوتاهی با عنوان. هنش رسیدذفکر بکری به  و ناگهانپاک کرد 

روزنامه منتشر در  ی آیندهشنبه در این صفحه گشوده شود و تصمیم گرفت

عنوان درشت سرمقاله را چنین افتاد ایتالیا  یاد ون ناگهان بهچشاید . شود

عد زیرعنوان مقاله را بو . درگذشت "لوئیجی پیراندللو " شسال پی دو :تنوش

من خواب می " اثرش، در لیسابون که بزرگنمایش نامه نویس " :نوشتچنین 
  .معرفی شد "بینم، اما شاید هم خواب نمی بینم،

نهصد و سی و هشت بود و  و ی هزاروئیهژگوید، بیست و پنجم پرایرا می   

 . وزیداز آتالنتیک می مالیمی درخشید و نسیممی به رنگ آبی لیسابون
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ناگهان نسیم . همان روز، بعدازظهر هوا دگرگون شد گوید، درپرایرا می   

گویی . گرفت و ابر ضخیمی از سوی اقیانوس آسمان را فراک بند آمد آتالنتی

که دفترش را  این پیش از ،پرایرا. ی خیس و داغ پیچیده شدهاشهر در پارچه

خود خریده بود و پشت در اتاق آویخته پول سنجی که از  به حرارت ،ترک کند

برقی را خاموش کرد  پنکه پرایرا. بود نگاه کرد، دمای هوا سی و هشت درجه بود

 !دکتر پرایرا نگهدار،خدا : گفت به او شد که رو با خانم سرایدار روبه هاو روی پله

بیرون و سرانجام  استشمام کردکه در فضا پیچیده بود  را و بار دیگر بوی کباب

جا  در آنو گارد ملی جمهوری  قرار داشت محله بازار  ،روی ساختمان روبه. رفت

چون دانست که اوضاع در بازار ناآرام است، پرایرا می. دو تانک مستقر کرده بود

 آورد وکاال به بازار می را که یدستفروش "وتژآلن "پلیس روز پیش در

مستقر  ملی جمهوری در این بازارارد گرو  از این. سوسیالیست بود کشته بود

ت نداشته أگفته شود، معاون ناشر روزنامه جر ، بهترلیسبوآاما روزنامه . بود شده

برد می سر به "اکوسبو"او در . ناشر به مرخصی رفته بود. کند این خبر را منتشر

ت کند أو کیست که جر. بردلذت می آنجا معدنی هوای خنک و حمام آب و از

اش به قتل روی گاری "وژلنتآ "ک گاریچی سوسیالیست درگزارش دهد ی

ت نداشت، چون أکس جر هیچ ؟هایش به خون آغشته شدندو خربزه هرسید

آن  جز سکوت چیز دیگری نبود و در .گرفته بود کشور را فراسراسر  سکوت

پریرا شروع کرد به عرق . کرد و پلیس قدرقدرتی میشدند کشته میموقع مردم 
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دهد، این شهر بوی مرگ می: و فکر کرد اندیشیدباز به مرگ میکردن، چون 

 . دهدمی سراسر اروپا بوی متعفن مرگ

ها بود و قصابی یهودیکنار رفت که چند قدم دورتر در  "اورکیدا "یبه کافه   

، چون در داشتبرقی کم یک پنکه که دستنشست  پشت میز کوچکی کافهتوی 

به توالت رفت و دست و  ،یموناد سفارش دادل. فرسا بود گرما طاقت بیرون

خدمت خواست که برایش روزنامه عصر و یک از پیش. اش را شستصورت

او امروز . ردرا آولیسبوآ خدمت از قضا   مانوئالی پیش. برگ بیاورد سیگار

شروع کرد به ورق زدن روزنامه، و  ندیده بودی آماده شده برای چاپ را  نسخه

نیویورک امروز  در" :اول نوشته شده بود درصفحه. ستای نهبیگا یانگار روزنامه

روزنامه نگاه عنوان پرایرا مدتی به . "ترین قایق جهان به آب انداخته شدلوکس

با کاله سبدی و پیراهن  که ندشددیده میچند نفر . کرد و سپس به عکس

کرد به عرق  گوید شروعپرایرا می. کردندری شامپانی را باز میطسفید در ب

کند،  رستاخیز جسم او کرد اگر فکر. کرد رستاخیز جسم فکربه کردن و از نو 

پیش خودش تصور کرد  سبدی خواهد شد؟ او واقعاً های کالههمنشین این آدم

ابدیت که مکانش به درستی مشخص  ی درهای روی قایق در بندرگاهکنار آدم

ی بخار بسیار ملی بود که پردهو ابدیت به نظرش مکان غیرقابل تح نبود نشسته

فتند و گلیسی سخن میگان انبهایی که به زبر فرازش گسترده بود، با آدمی داغ

آها، پرایرا، بگذار ، آها: زدندنوشیدند و فریاد میبه سالمتی یکدیگر شامپانی می

است برای دوش آب خنک به  که آیا بهتر به این فکر افتاد .لیموناد برایت بیاورند

دون آنتونیو، کشیش کلیسای . اش بروده برگردد و یا به دیدار دوست کشیشخان

مرگ همسرش برای  ند سال پیش، پس ازچمرسدس بود و عالوه برآن، 

 کرد بهتر فکر. رفتبار به دیدارش می او رفته بود و ماهی یکپیش آمرزش  طلب

پرایرا . کرد و او چنین. است به دیدار دون آنتونیو برود، شاید حالش بهتر شود

 خیال از جا بلند شد و بی. بار فراموش کرد بهای نوشیدنی را بپردازد گوید، اینمی

و روزنامه و کالهش را جا  به راه افتاد  کند آنکه فکر بی ،یا بهتر گفته شود
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نهد و یا چون  سر بر شاید مایل نبود در این هوای گرم کالهش را . گذاشت

 . ا جا بگذاردعادتش این بود همواره چیزی ر

های حلقه. و کوفته به نظر می رسید گوید، آنتونیوی کشیش خستهپرایرا می   

اش شبیه آدمی بود که چهره. هایش پایین افتاده بودندهایش تا لپچشم زیر

 عجیب است، :ه شده؟ کشیش گفتچپرایرا از او پرسید . نخوابیدهمدتی است 

که خواربار به بازار  را گاریچیها یک  نآ ؟چه شده؟ مگر تو خبر نداریگویی می

جاها  اند و مردم در این شهر و سایر اش کشتهروی گاری ،"وژآلنت "درآورد می

-می کار روزنامهیک تو که در  ،کنیکدام دنیا زندگی می تو در. انداعتصاب کرده

  !گوش کن پرایرا، کمی از اخبار مطلع شو. کنی

خداحافظی از او ای که کشیش وگوی کوتاه و شیوه گوید، این گفتپرایرا می   

کند؟ و این در کدام دنیا زندگی می: از خودش پرسید. کرد او را پریشان کرد

 که کند، بلزندگی نمی به ذهنش خطور کرد که شاید اصوالًعحیب و غریب فکر 

او کار دیگری نکرده جز : یا بهتر گفته شود ،مرده است تقریباً  شود گفتمی

جور  و به این ،جسم که به آن اعتقاد نداردرستاخیز ، به فکر کندکه به مرگ  این

و خواب و خیال  بوده و ها جان بدر بردن از معرکه زندگی او فقط  .هاحماقت

به زحمت خودش را به ایستگاه بعدی تراموا . ه شدهو درماند هخستکرد احساس 

درطول راه . کردعبور می "وجپا یرو دواتر"شد که از  سوار را رسانید و تراموایی

در طول راه . گذاشتمی کرد که پشت سرش را مشاهده میا از پنجره، لیسابون

که  "پارکا دا روسیو"های زیبایش و سپس از با ساختمان "لیبرداد آونیدا دا "از

از  "وسپادو یرو رات"در  .گذشت بود، به همان سبک انگلیسی هنوز برجای مانده

در . رفتسرباال می "کاستل " شد و سوار متروی دیگری شد که تامترو پیاده 

به زحمت . بردسر می پیاده شد، چون درهمان نزدیکی به "کاستل "هایبلندی

شد طی اش منتهی میخانه ، که سرباالیی بود و بهرا "روآ دو سوداده"خیابان 

ساختمان رودی ودر  زنگ خانه سرایدار را زد، چون مایل نبود دنبال کلیدِ. کرد

خانم سرایدار . خدمت او نیز بود در را باز کردخانم سرایدار که پیش .بگردد

شکر کرد و تپرایرا از او . ام شام شما کتلت سرخ کرده  برای ا،گفت، دکتر پرایر
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کلید را از زیر حصیر جلوی در آپارتمان که همیشه در . ها باال رفتآهسته از پله

ی روی قفسه ، روبهراهرو در. اشت و وارد آپارتمان شدبرد کردمیپنهان جا  آن

و ر سال هزا او این عکس را در. ها که عکس همسرش آویخته بود ایستادکتاب

 پشت عکس همسرش در. نهصد و بیست و هفت در سفری به مادرید گرفته بود

 .بخشی که کمی دیر کردم پرایرا گفت، می. شددیده می باشکوه "اسکوریال "

عادت کرده بود با عکس همسرش سخن ها پیش  مدتاز گوید، پرایرا می  

از او  گذاشت وداده بود با او در میان میدر طول روز انجام  که چه را او آن. بگوید

دانم در کدام دنیا پرایرا به عکس گفت، نمی. کنداش  کرد راهنماییخواهش می

ی کل این است که من به چیزمش. پدر آنتونیو هم این را گفت. کنمی میگزند

رسد که گویی تمام دنیا مرده چنین به نظرم می. کنممرگ فکر نمیبه جز 

و بعد پرایرا به فرزندی فکر . مردن استدر حال جان کندن و که  است، یا این

توانست از این ، اما نمیداشته باشدفرزندی خواست میالبته او . نداشتند کرد که

 سر ماند و مدتی در آسایشگاه مسلولین بهمی تمام شب بیدارزن نحیف بیمار که 

چون اگر پسر بالغی داشت . خوردشود و افسوس می دار بچهبخواهد برده بود، 

شد با مجبور نمی آنگاه . وگو کنند میز بنشیند و باهم گفت می توانست با او سر

بود پیش در سفری که درست به خاطر ندارد گرفته  هااین عکس که مدت

عکس  جور از اینهمیشه او . که هست همین است: و گفت .صحبت کند

غذاخوری  سر میز. سپس به آشپزخانه رفت. کردمی همسرش خداحافظی

سرد شده  کتلت. تابه را که در آن کتلت بود برداشت نشست و سرپوش ماهی

جور که  او همیشه کتلت را همان. ی گرم کردن آن را نداشتاما حوصله ،بود

. با عجله خورد و به حمام رفت .سرد: خوردمی نم سرایدار آورده بودخا

رنگی دور یقه بست،  ای پوشید، کراوات سیاهش را شست، پیراهن تازها زیربغل

بیست و نه در مادرید خریده  و نهصد و عطر اسپانیایی که در سال هزاراندکی 

پارکا "تا به بیرون رفت ای پوشید و از خانه ژاکت تازه .زد اشو صورت سر به بود
  . دبو شدهنه شب  چون در این میان ساعتبرود،  "یادا آلگر
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با  جا  همه. امشب شهر در دست پلیس استرسید به نظر می گویدپرایرا می    

در زیر  .سوار تاکسی شد ،"وسترایرو دو پا"به مقصد . شدرو می ها روبه آن

شاید از . شدندمسلح به مسلسل دیده می پلیسِ های پر ازکامیون، ها رواق

رو نقاط  و از این ،هاتظاهرات مردم می ترسیدند، یا از جمع شدن مردم در میدان

پیاده برود، چون دکتر خواست می پرایرا .استراتژیک شهر را زیر نظرگرفته بودند

از  ت نداشتأاما جر ،احتیاج داردروی  پیادهبود به  گفتهبه او متخصص قلب 

 ، سوار تراموایی شد که به سویرو از این. کند عبور انگیز وحشت جلوی سربازان

 "ارپارکا دا فوگای"آخرخط،  در کرد وحرکت می "روآ دوس فانکایرو"خیابان 
بار  این. شد رو بهجا پیاده شد و با پلیس رو  گوید، در اینمی پرایرا. قرار داشت

در حین . شد اش هدلهرباعث  کند که ن عبورهای خیاباسایبان کنار مجبور بود از

ها، پیوسته مراقب خرابکاران بچه: به سربازان گفت عبور، شنید که افسری

 . نگهداریدباز را تان یها است همیشه چشم باشید، بهتر

بود، اما او دستور داده افسر به او پرایرا به اطراف خود نگاه کرد، گویی      

آونیدا دا  "خیابان. ندارد هاچشمنیازی به باز نگهداشتن کرد احساس می
فروشی باز بود و سر میزها چند نفری نشسته  ی بستنیدکه. آرام بود "لیبرداد

رو به راه افتاد و در این  پیاده در وسط. بردندبودند و از هوای خنک لذت می

گیتار بود و ارتباط این  موسیقی لطیف و احساساتی. موقع صدای موسیقی شنید
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 "پارکا دا آلگریا"فکر کرد موسیقی از . آور بود موسیقی با پلیس برایش شگفت

شد آوای تر می کنزدیجا  به آنچنین بود، چون هرچه  نیزمی آید و در واقع 

 . شدموسیقی بلندتر می

 شهرتمام گوید، وضعیت میدان چنان بود که به نظر نمی رسید در پرایرا می    

برعکس، . شدپلیس دیده نمی جا  در آن است، چون حکومت نظامی برقرار

های رنگین ذمیدان را با کاغ. بود شبگردی دید که مست روی نیمکت خوابیده

ای به پنجره دیگر  های زرد و سبز از پنجرهآذین کرده و چند ردیف المپ

 و زنبیرون کافه چیده شده بود و چند مرد  چند میز در. آویخته بودند

با  شبعد، پالکارد بزرگی دید که بین دو درخت آویزان بود و روی. رقصیدند می

و زیر آن با  ،"نسیسکو فرانکوافر"به افتخار  :خط بسیار درشت نوشته شده بود

  گوید، در این موقعپرایرا می. الی در اسپانیاغبه افتخار سربازان پرت: خطی ریزتر

لزومی نداشت پلیس بنا براین است و  "ساالزار"فهمید که جشن طرفداران 

و اند  ها پیراهن سبزرنگ پوشیدهو تازه دریافت آدم. جا را زیر نظر بگیرد آن

. زده ایستاد و دراین لحظه به چیزهای مختلف فکر کرد وحشت. دارندگردن  شال

ن گاریچی فکر کرد آبه . ستها کرد شاید مونتایرو روسی یکی از همین فکر

کرد اگر آنتونیوی کشیش  فکر. شته شدندغها به خونش آکه خربزه "تژوآلن"در

ها فکر کرد و روی نیمکتی این یبه همه. ه خواهد گفتچجا ببیند  او را در این

رفت، یا بهتر گفته شود  خوابیده بود نشست و به فکر فرو مأمور کشیش شبکه 

یقی خوشش ها از موسی اینرغم همه موسیقی گوش داد، چون علیآوای به 

 "جا دو مرد مسن، یکی با ویولون و دیگری با گیتار، ملودی نآدر .آمده بود

که او دانشجو دورانی  .اش بودنواختند که یادگار دوران جوانیرا می "مبرائیکو

او نیز درآن موقع در . کرددرخشان فکر میبود و به آینده چون ماجرایی 

وار  ندام و چابک بود و دخترانی دیوانها باریک زد،های دانشحویان ویلن می جشن

پریده که شعر  اما او عاشق دختری شد نحیف و رنگ. خاطرخواه او شده بودند

اش فکر کرد، اما و بعد به چیزهای دیگری از زندگی .سردرد داشتو  نوشتمی

فقط به خودش ها  ی آنهمهچون . ها سخن بگوید پرایرا مایل نیست از آن



 03 

نخواست بیش از این، از آن شب و از آن جشن، که برخالف  شد و مربوط می

میزی جوانی  از سر چندی بعد ،گوید می پرایرا. اش آمده بود چیزی بگویدمیل

ی کهنسال جا برخاست و بین دو نوازنده پراهنی سپید ازپاندام با  قدبلند و باریک

کرد که  تصور حس کرد قلبش تیر کشید، شایدپرایرا داند چرا  کسی نمی. ایستاد

 "کوئیمبرا "اش در دانشجوییدوران به یاد شاید  .این جوان بازتابی از خود اوست

ی این جوان، قیافهنه . ، چون چیزی دراین جوان به خود او شباهت داشتافتاد

روی موهایش جوانی که . بودموهایش شبیه او ت و ای حرککه شیوه بل

  O sole mioتالیایی،یا خواندن یک ترانهاش افتاده بود، شروع کرد به  پیشانی

ای بود سرشار از نیرو و زندگی، زیبا و  همید اما ترانهفکه او معنای واژگان را نمی

که  درحالی. را فهمید و نه بیش "من ای آفتاب "هایاو فقط  واژه. درخشان

وزیدن گرفت و هوای شبانگاه خنک   خواند، دوباره نسیم مالیمیمیز جوان آوا

آن  که مایل نیست از ،تا کنون اش زندگی: نمودمی چیز به نظرش زیبا همه و شد

دید و میی رنگارنگ ها چراغ بر فراز او که یلیسابون، آسمان د،گویب سخن

به . چیز بگوید اشتیاق به چهمایل نیست  پرایرا  اما. کردمی احساس  اشتیاقی که

. تلفن کردهخواند که آواز می که امروز بعدازظهر به این جوان یادش بودهرحال، 

 جا برخاست، چون احساس خواندن را به پایان برد، پرایرا از که جوان آواز همین

به سوی میز کوچک رفت و به  ،اش بیش از خودداری و احتیاط بودنجکاویک

که  همین وسیمونتایرو ر. باشید شما باید آقای مونتایرو روسی: مرد جوان گفت

ون شد و آبجو گجا بلند شود، لیوان آبجویی که روی میز بود واژ خواست از

اما  ،خواهمپته گفت، معذرت می تتهبا پرایرا . شلوار سفید زیبایش را خیس کرد

زنم، شما حدس می. آیداغلب پیش می ،من بودخود توجهی  گفت بی مرد جوان

بفرمایید بنشینید و   کنم خواهش می. دهستی لیسبوآ  یدکتر پرایرا از روزنامه

 .دستش را به سوی او دراز کرد

فکرکرد که . شده بود هگوید، موقعی که سر میز نشست شرمندپرایرا می   

  در این جشن را جا جای او نیست و مضحک و مسخره بود آدم ناشناسی این

ناسیونالیستی مالقات کند و آنتونیوی کشیش این کارش را نخواهد پسندید و 
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گفت و از او بخشایش ماند و با عکس همسرش سخن می در خانه می بهتر بود

از  مستقیماًکه ت داد أبه او جر به فکرش رسیده بودچه  اما  آن. کردطلب می

فکر کند به چیز دیگری  که دون اینب. باز شود گوو جوان سئوال کند تا باب گفت

آیا شما عضو جوانان  ،جا جشن جوانان ساالزار استاین: از مونتایرو روسی پرسید

اش افتاده بود عقب زد  را که روی پیشانیش لکُساالزار هستید؟ مونتایرو روسی فُ

اما . به فلسفه و ادبیات عالقمندم  من فقط. من دکتر فلسفه هستم: و پاسخ داد

گفته به او گوید می پرایرا. دارد لیسبوآ  گذرد چه ربطی بها میجاین در چه آن

وارد  ای آزاد و مستقل هستیم و مایل نیستیم هچون ما روزنام ،بسیار زیاد بود

 . سیاست شویم

در  هادراین میان دو مرد کهنسال مشغول نواختن شدند و سرود فاالنژیست   

مجبور که  دست زدهبه بازی قماری لحظه فهمید پرایرا در این . فضا پخش شد

و  آیدی ادامه این بازی بر میفهمید ازعهدهکه  آور این شگفت و. ادامه دهداست 

بود و مرد جوانی  لیسبوآ  ن او دکتر پرایرا از روزنامهاست، چوبر اوضاع مسلط 

 به او بنا براین. او چشم دوخته بوددهان باز به  ارویش نشسته بود ب که روبه

مونتایرو . به نظرم جالب رسید، ی مرگ را خواندمدر باره ی شما من مقاله: گفت

در این باره . ام نوشتهی مرگ در بارهی دکترایم را نامه روسی پاسخ داد، من پایان

کنم پیش شما اعتراف می. تراوشات ذهن من نیست باید بگویم که تمام مقاله

بخشی از فویرباخ است و  .امکه روزنامه منتشر کرده رونویسی کرده مطلبی را آن

. من متوجه آن نشده حتی پروفسور .بخشی از یک اسپیریتوآلیست فرانسوی

پرایرا . رود چندان باسواد نیستندیمان مگور که ج آن  پروفسورها ،دانیدمی

خود مشغول ی که تمام شب او را به باالخره سئوال دو دل شد ومدتی گوید  می

سبز پوشیده بود  یخدمت که پیراهن به پیش ،پیش از آن. داشته بود مطرح کرد

الکلی نوشابه مونتایرو روسی، من بخشید می  پرایرا گفت. ای سفارش دادنوشابه

حین نوشیدن لیموناد چنان آهسته  درپرایرا . نوشممی لیموناد فقط. نوشم نمی

اما شما  :پرسید از او دهدبه سخنانش گوش  دیگری کسممکن است که گویی 
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مرگ برای شما موضوع جالبی آیا مرا خواهید بخشید، مایلم از شما سئوال کنم، 

 . است 

. گوید، مونتایرو روسی چنان به شدت خندید که او را شرمنده کردپرایرا می   

به من . این چه حرفی است ،دکتر پرایرا ،مونتایرو روسی با صدای بلند گفت

گوش کنید دکتر : و بعد آهسته به سخن گفتن ادامه داد. مندمزندگی عالق

الی بود و در غرد که پرتدو سال پیش مادرم مُ. دل پُری دارم  پرایرا، من از مرگ

ی مغزی مبتال "آنوریسما"به . طور ناگهانی مرد او به. کردآموزشگاه تدریس می

در . ترکدشریانی در مغز میمعنایش این است که . شد، اصطالح بغرنجی است

او ایتالیایی بود و به عنوان مهندس . ردپارسال پدرم مُ. ناگهانیبه طور یک کالم، 

 ،برای من به ارث گذاشتاو  که چیزی. کردمی کشتی در بندرگاه لیسابون کار

کند، اما او را از من مادر بزرگی دارم که در ایتالیا زندگی می. امخرج کرده

به  .کنم ای هم ندارم به ایتالیا سفرام و عالقه دیگر ندیدهتا کنون دوازده سالگی 

مرا دکتر پرایرا، . دل پُری از مرگ دارم من. جاستاین وضعیت آنجا بدتر از نظرم

پرایرا  اما این چه سئوالی است؟. بخشید که در برابر شما صادق هستممی

ای  سئوال ساده: هایش را پاک کرد و گفتشید و با دست لبنو اد نای لیمو جرعه

مهمی درج کرد  یدر روزنامه مرتب یادبودنامه در باره نویسنده چون باید ،است

آماده  قبالً یادبودنامه، باید .شود در فرصت کوتاهی نوشتو یادبودنامه را نمی

ی در باره امهیادبودن کسی هستم که بتواند قبالً جستجوی شده باشد و من در

بمیرد،  "موریاک"فردا  ،تصورش را بکنید. ما بنویسد نویسندگان بزرگ عصر

 اعتنا باشم؟  توانم به این ماجرا بیچگونه من می

موقعی که آمده بود،  از. گوید، مونتایرو روسی یک آبجو سفارش دادپرایرا می   

ش رسید میان به نظراین  آبجو نوشیده بود و در لیوان کم سه این جوان دست

ی سمونتایرو رو. اش گرم شده کم شنگول و کله و یا دست است کمی مستکه او 

دکتر پرایرا، من : گفت افتاده بود با دست عقب زد و را که روی پیشانیموهایش 

شناسم و اگر مایل باشید در به چند زبان تسلط دارم و نویسندگان معاصر را می

خواهم هم ناپلی  یمزد مرا بپردازید چند ترانه نویسم و اگرمرگ می یباره
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خواهم  "گارسیا لورکا "یای در باره یادبودنامه  فردا برای شما پس خواند و تا

آوانگارد اسپانیایی  بود که  او. چیست "گارسیا لورکا "یشما در باره نظر. نوشت

بنیان نهاد و  الی راغمدرن پرت خودمان که ادبیات ی"پسوآ"را بنیان نهاد، مانند 

به شعر غنایی، به موسیقی و نقاشی . جانبه او هنرمندی است همه ،افزون براین

  .نیز پرداخته است

چندان مناسب نیست، اما اگر به  "گارسیا لورکا "گوید، به او گفتپرایرا می   

به او شود آزمایش کرد و می  ه شود،اش نوشت در باره طور مناسب و با احتیاط

با چون . های دیگر پرداختکه به جنبه آن، بیاشاره کردوان هنرمند فقط به عن

مونتایرو روسی . ی دردسر شودمایه تواندتوجه به وضعیت موجود می

بخشید  میدکتر پرایرا،  گوش کنید: گفت چنین طور طبیعی به او االمکان به حتی

نویسم می "لورکاارسیا گ" ای در بارهکنم، من یادبودنامهاگر از شما خواهشی می

ای پرداخت به من بدهید؟ باید شلوار تازه به شرطی که مبلغی به عنوان پیش

به دیدن ن خواهم با  دوست دخترم که اآلمی این شلوار کثیف شده و فردا. بخرم

او همکالسی من . در دانشگاه باهم آشنا شدیمما . آید به سینما برویممن می

 . واهم او را به سینما ببرمخمی. آیدمی خوشم است و از او
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بسیار . سرداشت کاله نخی برآمد، یک گوید، دختری که چندی بعد پرایرا می   

بندهای . هایی سبزرنگ و بازوانی کشیدهزیبا بود، با پوست سفید و چشم

های شانه، بود گره زده ،کردندطوری که باهم تالقی می ،از پشتپیراهنش را 

مونتایرو روسی گفت، این . رسیدبه نظر می اش برجسته خوش ترکیب ظریفِ

. معرفی کنم لیسبوآاز روزنامه  را مارتا، اجازه دارم دکتر پرایرا. ستاخانم مارتا 

طور که  همان .ژورنالیست هستماز این به بعد  .ایشان امشب مرا استخدام کردند

 رو به مونتایرو کرد و بعد. بسیار خوشحالم: دختر گفت .کردم بینی کاری پیدامی

ام، چرا  جا آمده اما حال که این. امگردهمایی آمدهچنین دانم چرا به نمی: گفت و

 انگیز و شب بسیارعالی؟  این موسیقی هوس  ن، باوبا من نمی رقصی احمق ج

آهسته  د وگوید که تنها سر میز ماند و لیموناد دیگری سفارش داپرایرا می  

کرد که چهره به چهره نگاه می هاجرعه جرعه نوشید و در این میان به جوان

اش تا  ندگیزگوید، در این لحظه بار دیگر به پرایرا می. رقصیدندچسبانیده و می

چیزی در این باره خواهد اما نمی ،که نداشته به فرزندی ،به امروز اندیشید

خواهد از  میز نشستند و مارتا، که گویی میسر  رقص، هر دو جوان پس از. بگوید

اما خبر مردی را که  ،را خریدم لیسبواامروز : چیز دیگری سخن بگوید، گفت

فقط از یک قایق . منتشر نکرده ،کشت اشروی گاری "وتژلنآ "پلیس در

پرایرا که احساس گناه غیرقابل . آمریکایی گزارش داده که خبر جالبی نیست
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اداره ی ادبی را ناشر به مرخصی رفته، من صفحه: پاسخ داد ،توجیهی کرده بود

خواهد شد ی ادبی یک صفحهصاحب  لیسبوآ  ی آیندهدانید هفتهمی. کنممی

الهش را از سر برداشت و روی کگوید، مارتا پرایرا می. من مسئول آن هستم که

گرایید می که به سرخی یرنگ ای کاله، انبوه مواج موی قهوه از زیر. گذاشت میز

شاید بیست و شش یا . رسیدبه نظر می تر از رفیقش چند سال جوان. بیرون زد

 :پاسخ داد کنید؟ مارتامی کاره و شما چ: از او پرسید .بیست و هفت ساله بود

 پیش از ظهرها کار. نویسم های یک شرکت واردات و صادرات را میمن نامه

توانم مونتایرو گاهی می کنم و گاهمیخوانم و گردش کنم و بعد از ظهرها می می

گوید، به نظرش عحیب آمد که او این جوان را پرایرا می. روسی را مالقات کنم

دانشگاهی  یکالسهم د، گویی فقطیناماش مونتایرو روسی، با اسم خانوادگی

فکرکردم : گفت که موضوع صحبت را عوض کرد و اما چیزی نگفت، بل. هستند

 !دریغ: گفت مارتا پاسخ داد و شما؟ پرایرا. ساالزار هستیدشما عضو جوانان 

شود،  می چه که به سیاست مربوط و آن وانی من مدتی است سپری شدهج

به . آیدها خوشم نمیمن از متعصب. درحاشیه بگویم، چندان به آن عالقه ندارم

دین ها و معتقمارتا پاسخ داد، باید بین متعصب. هاستنظرم دنیا پر از متعصب

ها باید ل که انسانآ هاین اید مثالً. آل داشت هتوان ایدچون می. تفاوت گذاشت

یا شما به آ. زنماز انقالب فرانسه ور می مندر واقع  .، برابر و برادر باشنددآزا

و پشیمان شد که  انقالب فرانسه معتقدید؟ پرایرا پاسخ داد از نظر تئوری آری

در واقع او اما  ،"پراتیک"ر از نظ: بگوید خواستگفته، چون دلش می "تئوری"

مرد با ویلون و گیتار به  در این موقع دو پیر. بود، گفت کرده فکررا که چه  آن

دکتر پرایرا، بسیار مایلم این والس را با : ا گفتتنواختن والس پرداختند و مار

 یصحنه گوید، از جا برخاست و بازوی او را گرفت و به پرایرا می. شما برقصم

وجوش رقصید، گویی شکم او  جنب پر اًبا این آهنگ والس تقریب پرایرا. بردرقص 

های فراز چراغاز در حین رقص . آسا ناپدید شده بود معجزه همه گوشت، و این

و خود را جزء بسیار کوچکی از کرد نگاه میآسمان به ، "پارکا دا الگریا"رنگین 

جا پیرمرد چاقی با دختری جوان در ینا ،فکر کردبا خود . کردمی کیهان حس



 09 

اند و کیهان در بر فراز آسمان در گردشن رقصد و ستارگا ای از کیهان میصحنه

سپس به . کندما را نظاره می ای در ابدیتدخانهصحرکت است و شاید کسی از ر

چرا فرزندی نداشته : گوید، باز به این فکر افتادپرایرا می. میز بازگشتند متس

چون  سازد،میکه به مزاجش  وار بودامید و بار دیگر لیموناد سفارش داداست؟ 

بعدازظهر در این گرمای کشنده گرفتار سوء هاضمه شده بود و مارتا چنان گپ 

 یی پروژهمونتایرو روسی در باره: گفت ،زد که گویی بسیار سرحال استمی

. ی خوبی است، ایدهبه نظرم این پروژه. هنگاری شما با من صحبت کرد روزنامه

انه این تخوشبخ .گورشان را گم کنند کلی نویسنده وجود دارند که بهتر است

اما به نظر . آدم مشمئزکننده که خودش را دانونسیو نامیده، چند ماه پیش مرد

ی شما که  است؟ و روزنامهباعث تاسف فطرت اگر بمیرد  این پست ،شما کلودل

ی او گزارش خواهد به کاتولیسم گرایش دارد البته به طور یقین در باره ظاهراً

که جنگ و خمپاره  نو این مارینتی شیاد، این تیپ مشمئزکننده، پس از آ. داد

پرایرا . ردمُمیبه موقع  ، کاشجامگانش پیوست را ستود و به موسولینی و سیاه

آهسته صحبت  ،ترخانمگوید، شروع کرد به عرق کردن و نجواکنان گفت دخمی

ناگهان مارتا  ؟واقفید ما در چه وضعیتی هستیم شما کامالً که دانمنمی. کنید

رد جا اعصاب مرا خُ این. اینجا جای من نیست! آها: نهاد و گفت سر کالهش را بر

شما را با مونتایرو . خواهند نواختهم خواهید دید که مارش نظامی . کندمی

من در . باهم صحبت کنیدمورد چیزهایی در  ستید بایالب .ذارمگروسی تنها می

خیر و  شب به ، به هوای تازه احتیاج دارم ،روم این فرصت به کنار رودخانه می

 .خدا نگهدار

لیموناد خود را تا آخرین  .حس کرد تررا کمی راحت شگوید، خودپرایرا می   

چون  .جرعه نوشید و خواست لیموناد دیگری سفارش دهد، اما خودداری کرد

بنا براین . خواهد سرمیز بمانددانست که مونتایرو روسی چه مدت مینمی

دهیم؟ مونتایروروسی بی دیگری سفارش نظرشما چیست، نوشابه: پرسید

است در باره ادبیات صحبت یل ما تمام شب وقت دارد و ؛موافقت کرد و گفت

منظورش از این فرصت این بود که . به ندرت چنین فرصتی یافتهتاکنون  ،کند
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شناخت که کرده، چون فقط اشخاصی را میدرباره فلسفه صحبت می معموالً

عمویش که  ای از جملهپرایرا این لحظه  در. با فلسفه سروکار داشتند منحصراً

و همواره به او گوشزد می کرد، به خاطرش  بود شاعر بود و به جایی نرسیده

اما شاید  ،فلسفه فقط با حقیقت سر و کار دارد ظاهراً: گفتباز آن رارسید و 

با خیال سر و کار دارد اما شاید حقیقت را  کند و ادبیات ظاهراًپردازی می خیال

ن دید و گفت به نظرش این تعریف خوب دو دیسپلینمونتایرو روسی خ. گویدمی

 چیست؟ ظاهراً "برنانوس" هدر بار و نظر شما: رو، پرایرا پرسید از این. است

ی نویسنده: مونتایرو روسی از این سئوال ابتدا کمی سردرگم شد و پرسید

گوش کنید، : تکان داد و مونتایرو روسی آهسته گفت یکاتولیک؟ پرایرا سر

و  کنمد به مرگ فکر نمیدان زیانطور که امروز تلفنی به شما گفتم، من چ همان

او . دانید، پدرم مهندس کشتی بودمی. پردازمنمیاصول مذهب کاتولیک هم  به

. فکر تربیت کردهاین طرز او مرا با . پیشرفت و تکنیکمعتقد به اهل عمل بود و 

ی انگلیسی تربیت کرده و نگاه گرچه ایتالیایی بود اما شاید مرا کمی به شیوه

من اگر چه ادبیات را دوست دارم، اما . به چیزها را به من آموخته یپراگماتیک

اما من به . مورد این نویسنده کم در دارم، دست با شما ی متفاوتیسلیقه شاید

 یتحریریه تأای که شما یا هیی هر نویسندهو حاضرم در بارهاحتیاج دارم کار 

گوید، دراین لحظه ایرا میپر. یادبودنامه بنویسم  ی شما مایل باشد، قبالًروزنامه

 و ناراحت شد که این جوان به او درس اخالق احساس آنی غرور به او دست داد

چنان تصمیم گرفت که او نیز هم آنگاه . ر یافتاو را متکبّ ،در یک کالم .دهدمی

 گرفتن در مورد آنچه به تصمیم: و پاسخ داد گیردبای به خود لحن متکبرانه

ی فرهنگی من خودم صفحه برای. ربطی ندارد به ناشر استمربوط  اتادبی

 که مورد کنممسئولیت دارم و من نویسندگانی را انتخاب می صالحیت و

رو مصمم هستم این کار را به شما بسپرم و دست  ی من هستند، از این عالقه

پیشنهاد  را به شما  "موریاک"و  "برنانوس"من با عالقه . بگذارم شما را باز

خود شما . دهمپسندم، اما من به شما دستور نمیمی چون آن دو را ،کردم

پرایرا . هستید انجام دهید چه را عالقمند آن ،گیریدهستید که تصمیم می
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گوید، در این لحظه پشیمان شد که تن به چنین سازشی داده و رابطه اش را  می

پرده اعتراف  و بی که نمی شناخت یدست این جوان گذاشتن با ناشر به خاطر باز

لحظاتی . به خطر انداخته است ،ی دکترایش را رونویسی کردهنامه کرده بود پایان

وضعیت  دررا داوطلبانه  شکه خودفهمید چند احساس کرد به تله افتاده و 

 سخن را باز دیگر سر اما خوشبختانه مونتایرو روسی بار. ناجوری گرفتار کرده

در باره برنانوس که معلوم بود او را به خوبی به سخن گفتن کرد و شروع کرد 

های  آدم شجاعی است، هراسی ندارد که از الیه برنانوس: و بعد گفت. شناسدمی

ترس و  "روح"یگوید که با شنیدن کلمهو پرایرا می. گویدبزیرین روحش سخن 

گویی دارویی بود که او را از یک بیماری نجات . وحشتی که داشت فرو ریخت

آیا شما به : بود و مسخره کمی ناجوربه نظرش سئوالی کرد که  بعد و. داد

این روسی پاسخ داد هرگز به آن فکر نکرده و  جسم معتقدید؟ مونتایرو رستاخیز

که دهم من به شما اطمینان میگفت  .باشدمند هعالقبه آن  موضوعی نیست که

خواهم روزنامه ر من فردا به دفت. مند باشمموضوعی نیست که به آن عالقهاین 

بنویسم، اما صادقانه  "برنانوس" یتوانم برای شما یادبودنامه در بارهمن می. آمد

خوب، من ت، فگ پرایرا. دهممی را ترجیح "گارسیا لورکا "بگویم، یادبودنامه برای

ی شصت و ، شماره"دو فونسکا روآ رودریگز"خیابان  در. هستم در دفتر تحریریه

صابی ق، چند قدم دورتر از "روآ آلکساندر هرکوالنو" مجاور خیابانشش، 

ه نخورید، او زن رو شدید یکّ ها با خانم سرایدار روبهاگر روی پله. هاهودیی

با او زیاد . ی مالقات داریدبدجنسی است و به او بگویید که با دکتر پرایرا وعده

 . خبرچین پلیس است صحبت نکنید، محتمالً

شاید چون از خانم . داند چرا این موضوع را به او گفتمیگوید، نپرایرا می   

هرحال احتیاج داشت که این را بگوید، اما به  .سرایدار و پلیس ساالزار متنفر بود

که  یرا به این جواناحتمالی همدست و شریک جرم یک به خاطر این نبود که 

ما علت گوید، به خاطر آن نبود، اپرایرا می. شناخت گوشزد کند هنوز نمی

 . نددارا نمی اشدقیق
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املت   از خواب بیدار شد، یک ساندویچ که  روز بعد حد، صبیگوپرایرا می    

. ساعت ده بود و خانم خدمتکار ساعت هشت آمده بود. پنیر روی میز دید

برای ناهار با خودش به دفتر  او که کرده بود تهیه این ساندویچ را  "دهپیدا"

پرایرا املت  آور است، برایش لذتمی دانست که چه چیز  هپیداد. تحریریه ببرد

ژاکت پوشید، اما تصمیم . ای نوشید، حمام رفت قهوه. پنیر را دوست داشت

 ،رفتن پیش از. جیب نهاد کراواتی در با وجود این،. گرفت کراوات نبندد

با جوانی آشنا شدم که نامش : و به او گفت عکس همسرش ایستادروی  روبه

 که است و تصمیم گرفتم او را به عنوان همکار استخدام کنم مونتایرو روسی

او آدم هوشیاری است، اما به   فکر کردم. ها را از پیش بنویسدبرایم یادبودنامه

سن  هماینک داشتیم شاید اگر پسری می. رؤیاهاست غرق در رسد بسیارنظر می

آن . افتداش میروی پیشانیموهایش او کمی به من شباهت دارد، . ل او بودو سا

 "کوئیمبرا "افتاد، درام می من هم روی پیشانیموهای موقع را به یاد داری که 

 امروز در دفتر. م دیدیخواه. دانم که دیگر به تو چه بگویمخوب، نمی. بود

. خواهد آورد شای با خودیادبودنامهبه من گفت که . آیدبه دیدارم می روزنامه

اما  ،ست و موهایش به رنگ مس استمارتادوست دختر زیبایی دارد که اسمش 
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 کند،کند و در باره سیاست صحبت میقید و تکلف وانمود می خودش را کمی بی

 .خوب، همین است که هست 

به زحمت تا  پیاده پایو سپس  "هرکوالنواکساندر " راموا تا خیابانتبا  پرایرا   

 ی به در ساختمان رسید عرق کرده بود،ترفت و وق "اکونسف اریگو دودر"خیابان 

دم در وردی طبق معمول با خانم سرایدار . چون آن روز هوا بسیار داغ شده بود

و او ناچار با تکان دادن سر پاسخ . روز به خیر دکتر پرایرا: رو شد که گفت روبه

برقی  هکاش را درآورد و پنژاکت .شد روزنامه وارد دفتر و ها باال رفتداد و از پله

به فکر افتاد . های ظهر بودنزدیکی .کندکار دانست چه نمی. را به کار انداخت

به یادش آمد و  "روزسال" ستون. اما هنوز زود بود ،ساندویج املت پنیر را بخورد

ناندو پسوآ اکنون سه سال است که از مرگ شاعر بزرگ فر": مشغول نوشتن شد

او از تربیت انگلیسی برخوردار شده بود، اما تصمیم گرفت به . شودسپری می

او برای ما . الی استغچون گفته بود که وطن او زبان پرت، الی بنویسدغزبان پرت

و  اند هاشعار بسیار زیبایی برجای نهاد که در مجالت مختلف منتشر شد

ال را از دیدگاه غدر آن تاریخ پرت کهسرود  "پیـــام" با عنوان ی کوتاهی حماسه

می پرایرا  ".وطن خود را دوست داشت او. کندیک شاعر بزرگ توصیف می

انگیزی  کالم نفرت .انگیزاست و دید نفرتنوشته بود خواند که چه را  آنگوید، 

فرناندو پاسوآ، سه سال ": انداخت و نوشت هباطل ورقه را توی سبد اوراق .است

او در  .کماو را به خاطر دارند، بسیار  ی کمیهاآدم .ترک کردهاست که ما را 

ای بیش  انهبیگآدم ون در همه جا چبیگانه به سربرد، شاید  یآدممانند ال غپرت

دوستان و رفقای . نشین بود کرد و یا اجارهمیدر پانسیون محقری زندگی . هنبود

 ".دارندیادش را گرامی می، همفکرش که دوستدار شعرند

ناگهان صدای . ای از آن گاز زد سپس ساندویچ املت پنیر را برداشت و تکه   

کاغذ ی ساندویچ را توی کشوی میز نهاد، دهانش را با ورقه. کوفتن در را شنید

 :گفت که بود و روسیرمونتای. بیایید تو: ریر پاک کرد و گفتحت ماشینروی 

، اما برای شما چیزی ر آمدمتخواهم که زود، معذرت میاسالم دکتر پرایر

هان به گانه آمدم ناخکه به  دیروز همین. ام که کوتاه و جمع و جور است آورده
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. بخورمروزنامه ناهار من الهام شد و افزون براین، فکر کردم شاید بتوانم در دفتر 

دفتر  که فقط نیست بلروزنامه پرایرا صبورانه پاسخ داد که این اتاق دفتر 

ا یک میز تحریر و برم به شما گفتم که فقط اتاقی است فرهنگی است و به نظ

مونتایرو روسی . ی کوچک عصر استیک روزنامه لیسبوآبرقی، چون  یک پنکه

پرایرا . گرفت و خواندآن را پرایرا . نشست و دو ورقه کاغذ تاکرده به او داد

توصیف او مرگ گارسیا لورکا را . گفت، برای انتشار مناسب نیست گوید به او می

 سال پیش شاعر بزرگ اسپانیای ما،  دو" :می شدچنین شروع که  کرده بود

 مرگ او به. گذشت فردریکو لورکا، در وضعیتی که چگونگی آن روشن نشده در

سراسر دنیا هنوز  .کشته شدون او چ ،شودمی اش نسبت داده مخالفین سیاسی

 ".صورت گیرد ایارانهجنایتک اقدامچنین امکان دارد  پرسد چطورهم از خود می

مونتایرو روسی عزیز، شما : گفت پرایرا سرش را از روی کاغد بلند کرد و 

ی من جای مناسب نوشتن رمان بسیارعالی هستید، اما روزنامه ینویس رمان

د و ندر یک روزنامه چیزهایی نوشته می شوند که مطابق با حقیقت باش. نیست

ید بگویید او تیک نویسنده مجاز نیس یدر باره. دنیا به حقیقت نزدیک باش

ساده بگویید، او  شما باید کامالً. چه وضعی و چرا چگونه مرده است و در

البته . اشعارش سخن بگویید از هایش ودرگذشت و سپس از آثارش، از رمان

باید نقدی بنویسید، تصویری از انسان  شما نوشته باید یادبودنامه باشد، اما اصوالً

مرگ گارسیا لورکا . قابل استفاده نیست اید مطلقاً چه شما نوشته آن. و آثارش

نظر  این چیزها را طور دیگری در شد اگر شمامی هچ. هم روشن نشده هنوز

 گرفتید؟ می

مونتایرو روسی ایراد گرفت که پرایرا مقاله را تا آخرش نخوانده، کمی بعد از    

پرایرا با حوصله . هنرمند سخن گفته او به عنوانآثارش، از اهمیت و شخصیت 

ی مقاله. گوید، به او گفت خطرناک استپرایرا می. به خواندن ادامه داد

کاتولیک نوشته بود که به شدت او درباره جنوب اسپانیا، اسپانیای . خطرناکی بود

 او از. به سخره گرفته آنجا را "برناردا آلباس" یخانه گارسیا لورکا در

"Barraca"نوشته  ،ها سفر کرده بود با آن که گارسیا لورکا یر سیارتائوه ت، گر
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شا ن را به فرهنگ و عطشگارسیا که  مردم اسپانیا و تحسین و بعد تمجید. بود

گوید، سرش را از روی ورقه کاغذ بلند کرد، می پرایرا. اتر فرونشانده استئبه ت

مونتایرو : گفتزد و  دستی به موهای سرش کشید، آستین پیراهنش را باال

ی شما برای انتشار مناسب روسی عزیز، اجازه دهید با شما صادق باشم، مقاله

هیچ  .توانم این را منتشر کنم من نمی. برای انتشار مناسب نیست نیست، واقعاً

ی ایتالیا که هاروزنامه احت ،تواند این را منتشر کندنمیهم روزنامه دیگری 

که شما دیوانه هستید، یا  یا این: د دارددو امکان وجو .زادگاه شماست

را  ال، نه آدم دیوانهغی روزنامه نگاری در این روزها در پرتو حرفه .کننده تحریک

 . کننده را و نه آدم تحریک تحمل می کند

 ،شد گوید، حس کرد وقتی این حرف را زد عرق از کولش سرازیرپرایرا می   

 ؟بگوید چرا تواند دقیقاًاو هم نمی. داندکسی نمی .ا شروع کرد به عرق کردنزیر

برقی کوچک کافی  چون پنکه .تردید چنین بود بی. شاید چون هوا بسیار گرم بود

کرد، چون او موقعی که صحبت می اما شاید. نبود که اتاق محقر را خنک کند

و یکی خیره شده بود  به او هی غرق در رؤیا و سرخوردا این جوان را که با قیافه

: ت را نداشت که بگویدأاو این جراما . خاطر کرد دهرجوید آزهایش را میاز ناخن

با  جای آن، هب. خدا نگهدار .خوب، این آزمایشی بود، اقدام به کاری بود که نشد

و . هم نهاده بود، مونتایرو روسی را ورانداز کرد بازوهایی که چون صلیب روی

. نویسمدوباره می تا فردا نویسم،اره میمن این متن را دوب: مونتایرو روسی گفت

در زندگی و ! کنم، نهخواهش می .نه ،گارسیا لورکا یدر باره ،نه :پرایرا گفت

. مناسب نیستند لیسبوآ  ای مانندآثارش چیزهایی هست که برای روزنامه

مونتایرو روسی عزیز، نمی دانم واقف هستید که اینک در اسپانیا جنگ داخلی 

ال در کنار ژنرال فرانسیسکو فرانکوست و گارسیا لورکا یک غت پرتاست و حکوم

گویی  مونتایرو روسی ازجا برخاست،. آدم برانداز: حرف این است. بود براندازآدم 

قدمی پیش  بعدبه در اتاق نزدیک شد و  .ترسیده بود او جا خورده و از این حرف

پرایرا چیزی نگفت، حس . اماما من فکر کردم کاری پیدا کرده: گذاشت و گفت

مونتایرو روسی، با صدایی که لحن التماس . شودمی کرد عرق از کولش سرازیر



 16 

گوید او نیز از جا می پرایرا. کنم کار حال باید چه ؛نجواکنان گفت ،داشت

برقی ایستاد و چند دقیقه ساکت ماند و گذاشت هوای  روی پنکه و روبه برخاست

ای اسخ داد، شما باید برای من یادبودنامهپیرا پرا. خنگ پیراهنش را خشک کند

دانم به قدر کافی روشن نظرم را نمی. برنانوسبنویسد یا در باره  موراکدر باره 

من انتظار داشتم که . ام مونتایرو روسی گفت، اما من تمام شب کار کرده. گفتم

 خواستممن فقط می. کنممن مبلغ زیادی درخواست نمی. مزدی پرداخت شود

در ازای کارش  ،پرایرا مایل بود که به او بگوید شب قبل. بتوانم امروز ناهار بخورم

وقفه به او  تواند بیبخرد و البته نمی پرداخت کرده تا بتواند شلوار نو مبلغی پیش

گیر  مایل بود سرسخت و سخت. پدرش نیستاو هرچه باشد،  باالخره. پول بدهد

توانم شما را ما ناهار امروز است، خوب، میاگر مشکل ش: جای آن گفتبه. باشد

هوس یک . ام و کمی اشتها دارم غذا نخوردهز من هم هنو .به ناهار دعوت کنم

 نظر شما چیست؟ . ام سل کردهتیا یک شنی ماهی سرخ شده

ترسید، چون تنها بود و از این اتاق محقر میچنین گفت؟ شاید چرا پرایرا    

و یا علت کرد فکر میچون به عکس همسرش شاید گرسنه بود،  چون واقعاًشاید 

  .داندرا نمی اشعلت گوید؟ پرایرا میداشتدیگری 
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 را "روسیو" رستوران. او را به ناهار دعوت کرد این، گوید، با وجودپرایرا می   

روشنفکر بودند و  دو هرمناسبی بود، چون   نظرش انتخابِ که به انتخاب کرد

و  بود بسیار مجلل ،های بیستدر سال. بوداهل ادب  پاتوق کافه و رستوراناین 

کالم، همه به در یک . ها چیده شده بود                                               های آوانگاردیست روی میزش روزنامه

هر دو . رفتندجا می هم چند نفری بودند که به آن رفتند و شاید هنوزجا می آن

پرایرا در . رسیدند روسیوگذشتند و به  "آونید دا لیبرداده "سرازیری  ساکت از

او . سایبان، هوا داغ بود انتخاب کرد، چون در بیرون، زیر میزی داخل رستوران

که سکوت  برای این. گوید، به اطراف نگاه کرد، اما اهل ادبیات حضور نداشتندمی

. اند، به کنار دریا و یا به دهات ، گفت، اهل ادبیات همه به مرخصی رفتهرا بشکند

مونتایرو روسی پاسخ داد، شاید در . ایمهستیم که در شهر مانده انیما تنها کس

. اد رفت و آمد کنندیمایل نیستند ز یچنین روز و روزگاردر اند، خانه مانده

فهمید که تنها هستند . پرایرا با شنیدن این جمله نوعی افسردگی احساس کرد

. گذارندبدر میان  اوشان را با و کسی نیست که بتوانند احساس تشویش و نگرانی

ای چهار مرد در رستوران دو خانم با کاله سبدی نشسته بودند و در گوشه
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مثل همیشه . ی رستوران انتخاب کردگوشه پرایرا میزی در .اخموی مشکوک

به . و شراب سفید سفارش دادهنش فرو برد ی پیرایقهدر دستمال سفره را 

 ی پیش ازنوشد، اما اکنون به نوشابهالکل نمی مونتایرو روسی گفت که معموالً

پرسید آیا شراب وی تازه سفارش داد و پرایرا از او جمونتایرو آب. غذا احتیاج دارد

ون خنک چبجو دوست دارم آمونتایرو روسی پاسخ داد من  ؟سفید دوست دارد

 ؛پرایرا نجواکنان گفت. شوداز شراب چیزی سرم نمی. است و قوی نیست

تان را تلطیف خواهید منتقد خوبی شوید، بایستی حس ذائقهمی افسوس، اگر

و : و دنیا را بشناسید و بعد افزود ها، غذاها،شرابانواع بایستی . کنید و بیاموزید

پیش شما به می بایست من  :در این لحظه مونتایرو روسی زمزمه کرد. ادبیات را

پرایرا گفت با خیال راحت به . ت آن را نداشتمأ، اما جرکردممیچیزی اعتراف 

مونتایرو  .امخواهم کرد که گویی آن را نفهمیدهوانمود من بگویید، من چنان 

شده سفارش داد و  سرخ ماهی گوید، اوپرایرا می .خواهم گفت گفت، بعد

ی و بعد پلو (آبگوشت سبزیجات با  سیر و خیار) "وشپا کاش"مونتاریو روسی 

و  ه بودپلو، در بشقابی بزرگ روی میز چیده شد. هامخلوط با انواع حلزون

بعد . همه را خورد و پلو مقدار زیادی بود. کشیدبار از آن  مونتایرو روسی سه

میل  لیموشربت یک بستنی یا : اش کنار زد و گفترا از روی پیشانیموهایش 

هار احساب کرد مخارج این ن شپیش خود و سرانگشتی پرایرا، پنهانی. دارم

حقوق ی عمدهبخش خواهد شد و به این نتیجه رسید که برابر است با  چقدر

خواست اهل ادبیات لیسابون را این رستوران که می هم در آن ؛اشیک هفته

دو خانم با کاله سبدی و چهار مرد اخموی  ها فقط اما به جای آن .مالقات کند

شروع کرد دوباره به پرایرا . گوشه رستوران نشسته بودند میزی در مشکوک سر

اد و معدنی خنک سفارش د آب، اش برداشت ریزی و دستمال سفره را از یقه عرق

چه را  حال آن: های مونتایرو روسی نگاه کرد و گفتسپس به چشم. فنجانی قهوه

پرایرا . بگویید ،غذا خوردن پیش من اعتراف کنید پیش از خواستید می که

و گوید، مونتایرو روسی، ابتدا به سقف نگاه کرد و بعد به او و دیدش را دزدید  می

. امخواهم، من کمی شرمندهمیمعذرت : مثل کودکی سرخ شد و گفتاش چهره
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، اگر دزدی وجود ندارد این دنیا چیزی که آدم باید شرمنده شود در ؛پرایرا گفت

مونتایرو روسی دهانش را با دستمال . نکرده و آبروی پدر و مادرش را نبرده باشد

را از روی موهایش خواهد چیزی را پنهان کند، سفره پاک کرد، گویی می

 ابجای بودن ایدانم حرفهمی. دانم چطور بگویم نمی: گفتپیشانی عقب زد و 

ی بار ترجیح دادم انگیزه خودم را به کار ببرم، اما فقط اینکه عقل  کندمی

مونتایرو . کند تر موضوع را بیاندقیقشت پرایرا او را وادا. دیگری مرا هدایت کند

ندای  اشتمحقیقت این است، که من گذ روسی شرمنده گفت، حقیقت این است،

خواستم نمی بایست چنین کاری کنم، شاید اصالًشاید نمی .گویدبقلبم سخن 

توانستم کنم که میسوگند یاد می. بود تر من قوی چنین کنم، اما او از

. تر از من بود گارسیا لورکا از سرعقل بنویسم، اما او قوی یای در بارهیادبودنامه

عاشق مارتا  عالوه براین، من و: و افزوددهانش را با دستمال سفره پاک کرد 

کنان  پته مونتایرو روسی، تته. داردموضوع پرایرا گفت، چه ربطی به این . هستم

این مورد نیز سخن بر سر ندای قلب  گفت، خوب، شاید ربطی ندارد، اما در

 خواست به اوپرایرا می. مشکلی است شکنید که این خودآیا فکر نمی. است

تان  عهده مشکل این است که شما نباید به مشکلی که از: دپاسخ ده چنین

پرایرا مایل بود بگوید مشکل این است که دنیا خود مشکلی . آید بپردازیدبرنمی

مایل بود  پرایرا. کنیمبرطرف  توانیم این مشکل راطور یقین ما نمی است و به

من باشید،  توانستید پسرمی بگوید مشکل این است که شما جوان هستید، شما

من برای حل مشکل شما . کنید تصور تانخود خواهم شما مرا پدرنمیمن اما 

ای باشد جا نیستم، و مشکل این است که رابطه بین ما باید شایسته و حرفه این

قلب  بر مبنای ندای، اگر بخواهید نوشتن را یاد بگیرید وگرنه ستیو شما بای

 .دچار مشکالتی خواهید شددهم که  به شما اطمینان می ،بنویسید

ش زد، با دستمال سفره تسیگاری آ. چیزی نگفت های اینهمه ازپرایرا اما    

ی اولین دگمه وود پاک کرد باش سرازیر شده عرقی را که روی پیشانی

همیشه باید از  .تر از ندای قلب نیست هیچ چیز مهم: کرد و گفت پیراهنش را باز

اما من به  .فرمان انجیل چنین چیزی نقل نشده در ده. لب پیروی کردقندای 
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. هایش را باز نگهداردچشم ها انسان بایدی اینرغم همه گویم، علیشما می

باز  ها را باید کامالًها، قلب آری، بسیار خوب، اما چشمی اینرغم همه علی

به پایان  ما دنخور هاران ها و با این حرف! ، مونتایرو روسی عزیزشتنگهدا

فرصت  به شما ی کافیبه اندازه. هار روز دیگر به من تلفن کنیدچسه ـ . رسد می

 درست و حسابی بنویسید، اما واقعاً یمل کنید تا بتوانید چیزأکه ت دهممی

 تحریریه تلفن کنید، نزدیکی در دفتر ی آینده به منشنبه .درست و حسابی

 . ظهر

پرایرا . ا از جا برخاست، دستش را به سوی او دراز کرد و خدانگهدار گفترپرای   

خواست چیزهای ها را به او گفت، در حالی که میی اینچرا همهگوید می

او را از کار برکنار  اخواست ایراد بگیرد و حتدیگری به او بگوید؟ درحالی که می

شاید . خالی بود انسان ران ازشاید چون رستو .د چراداننمیمی گوید پرایرا  .کند

شاید چون خودش را در این شهر تنها جا ندیده بود،  در آنای چون نویسنده

گوید، شاید به این پرایرا می. و دوستی احتیاج داشت کارکرد و به هماحساس 

موقعی که ندای . ها را بگوید آن یستنکه در وضعیتی گری دی یدالیلدالیل و 

 . ار است معتقدات مشخصی داشتدشو ،گویدقلب سخن می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 30 

 

 

 

 

 

 

۷ 
 

    

آمد، پاکتی دفتر املت به   شنبه که با پاکت ساندویچ گوید، روز پنچپرایرا می   

اش اکت را برداشت و در جیبپ. دبیرون زده بو لیسبوآدید که از صندوق پستی 

: به او گفت که  را شنیدخانم سرایدار صدای ، ی باالهای طبقهدم پله. گذاشت

، سفارشی استی نامهیک . ای برای شما آنجاست خیر دکتر پرایرا، نامه روز به

گفت؛ پرایرا به طور گنگ . می بایست امضا کنم من .رسان ساعت نه آورد نامه

عهده  رخانم سرایدار گفت، من مسئولیت آن را ب. ها باال رفت و از پله "ممنون"

نوشته فرستنده  نشانی پاکت روی. دردسر شومخواهم دچار گرفتم، اما نمی

شما : گفت و رو شد روبه گوید، سه پله پایین آمد و با اوپرایرا می. نشده بود

کنید برای این است که مزدی که دریافت می. هستید و نه بیش از این سرایدار

این ساختمان که  ستأجرهایکنید و این مزد را از م به عنوان سرایدار کار

که اما اشتباه شما این است . کنیدی من هم یکی از آنهاست دریافت میهروزنام

ای  اگر بار دیگر نامه. کنیدنیست فضولی می  اموری که به شما مربوطدر 

رسان  به نامه. به آن نکنیدنگاه هم برای من آمد، آن را امضا نکنید و  سفارشی

که را زن سرایدار، جارویی . به من بدهد شخصاًنامه را بگویید بار دیگر بیاید و 

هایش را به کمر زد و  و دستنهاد به کناری کرد و روب می  رُفتها را با آن پله

جور صحبت کنید، چون  توانید با من اینمی کنیدمیخیال دکتر پرایرا،  :گفت

های مقامات باال دوستان من شخصیت کهاما باید بدانید .سرایدارمزن من یک 
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. گیرندادبی کند طرف مرا می هستند که اگر کسی به من بیهستند، اشخاصی 

خدا . یدآینم دانم و درست از این خوشم گفته، این را می گوید به اوپرایرا می

 .نگهدار

که پرایرا در اتاقش را باز کرد، احساس کرد خسته و کوفته است و  همین   

ساندویج املت را  .انداخت و پشت میزش نشست برقی را به کار پنکه. عرقخیس 

روی پاکت نوشته . روی یک برگ کاغذ گذاشت و نامه را از جیبش بیرون آورد

خط زیبایی . لیسابون. ۶۶فونسسکا  ا، روآ رودریگو دلیسبوآدکتر پرایرا، : شده بود

. پرایرا نامه را کنار املت گذاشت و سیگار برگی روشن کرد. بود با مرکب آبی

سیگار چند پُک به کرده بود، اما او هوس کرد  سیگار کشیدن را ممنوع پزشک

بایست  میفکر کرد نامه را بعد باز کند، چون . سیگار را خاموش کند بعدو بزند 

ی پسوآ برای ای را که در بارهمقالهو  کندآماده ی فرهنگی روز بعد را حهفص

. طور بماند نوشته بود بازنگری کند، اما تصمیم گرفت همان "سالگرد"ستون 

 ، که ترجمه کرده بود، تا ببیند هنوز"موپاسان"مشغول شد به خواندن داستان 

. چیزی برای اصالح به نظرش نرسید .کند اصالحهست که باید   چیزی

کرد  حس. بریک گفتتبود و پرایرا به خودش بی عیب و نقص  داستانی  ترجمه

موپاسان که در بعد، تصویری را از . هاز دیدن این کار حالش کمی بهتر شد

تصویری بود  .ای پیدا کرده بود از جیب کتش در آوردی شهر در مجلهکتابخانه

ی موپاسان دراین نقاشی قیافه .نام فرانسوی نقاشی شده با مداد از یک نقاش بی

رسید، با ریشی که تر و تمیز نبود و نگاهی که به خالء دوخته شکاک به نظر می

در ضمن، داستان در . آیدبا داستان جور می ویر کامالًپرایرا فکر کرد این تص .بود

 .رو به تصویری که تراژیک باشد احتیاج داشت ی عشق و مرگ بود، از اینباره

. های بیوگرافی موپاسان را درج کند ترین داده مقاله مهموسط در می بایست 

گی دو " :را که روی میز بود بازکرد و شروع کرد به رونویسی "الروس"پرایرا، 

موروثی برادرش هروه، به بیماری پدرش و مانند  (۱۵۸۳تا  ۱۵۵۱)موپاسان 

مبتال  ،شودپریشی و سپس به مرگ زودرس منجر می که ابتدا به روان وریدها 

کارمند وزارت . ، در جنگ آلمان و فرانسه شرکت کردساگی بیست در .شد
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او در . ایش داشتنز گرطاستعداد که به  ای بود بادریاداری شد و نویسنده

های  رمان. کندها را توصیف میها و بزدلی قشری از فرانسوی هایش ضعف نوول

پس از آن به . نوشترا  Le Horlaو داستان تخیلی   Bel-Amiموفقی مانند 

جا تهیدست  در کلینیک دکتر بالنش بستری شد و در آن .پریشی مبتال شد روان

. شت و سه یا چهار بار یا بیشتر گاز زدبعد ساندویج را بردا ".درگذشت و تنها

انداخت، چون گرسته  هباطل ساندویچ را توی سبد اوراق یگوید، بقیهمی پرایرا

تحریر  ای بود که با ماشین مقاله. کرد سپس نامه را باز. نبود و هوا بسیار گرم بود

لب ق. درگذشت "فیلیپو توماسو مارینتی": نوشته شده بود و عنوانش چنین بود

آن نویسنده فهمید  ،ی دوم نگاه کندکه به صفحه آن کشید، چون بی تیر پرایرا

 فایده، او بید ای بو مقاله. آیدنمیش فهمید این مقاله به کار کیست و فوراً

ها  آنداد که احتمال می ی برنانوس یا موریاکدر باره خواستمی ای یادبودنامه

 فیلیپو توماسو مارینتیاما این مقاله، در باره . اعتقاد داشتندجسم به رستاخیز 

. بود که به جنگ اعتقاد داشت و پرایرا شروع کرد به خواندن آن نوشته شده

کسی . انداختن، اما پرایرا آن را دور نینداخت برای دور واقعاً ای بود مقاله

ه مقال. داشت، شاید برای این بود که به آن استناد کندهداند چرا آن را نگ نمی

خدای درگذشت، چون  طلبی جنگبا مرگ مارینتی آدم " :نبن شروع شده بودچ

در یک را  "یفست فوتوریستینما" ابتدا ۱۸۱۸در سال . بود خشونت و جنگاو 

ی جنگ و اعمال قهر پاریسی منتشرکرد، مانیفستی که در آن اسطوره یروزنامه

افروز در شعری  او به عنوان دشمن دمکراسی، به عنوان جنگ. را تحسین کرد

جنگ استعماری ایتالیا  "Zang Tumb Tumb"آور با عنوان  کوتاه و شگفتی

ی ایتالیا به حبشه شی او سبب شد لشگرکطبع استعمارگرانه .ستوددر آفریقا را 

جنگ تنها بهداشت : انگیزی نوشت در این میان، مانیفست نفرت. را ستایش کند
هایی تا  متکبر و سبیل یآدمی دیده می شود، با ژست او تصویردر  .جهان است

فاشیسم ایتالیا . یبناگوش پیچیده، با کلی مدال، در لباس عضویت آکادم

با مرگ او . متعددی به او داد، چون مارینتی مدافع سرسخت آن بود های مدال

ی ماشین شده پرایرا از خواندن ورقه« ...موجودی خطرناک، جنگ افروز 
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در نامه . نویس بود شد گر که دستید و مشغول خواندن ورقه کرد صرفنظر

 :چنین نوشته بود

من  زیر، من از ندای قلب پیروی کردم، اما تقصیرع دکتر پرایرای بسیار"  

دانم نمی. ترین چیزهاست عالوه براین، خود شما گفتید ندای قلب مهم. نیست

وه براین شاید مارینتی بیست عال و یا نه این یادبودنامه برای انتشار مناسب است

به هر تقدیر، از شما ممنون خواهم شد . داندنده بماند، کسی نمیزسال دیگر 

بیایم، به عللی روزنامه توانم به دفتر نمی فعالً. اگر مبلغ کمی برای من بفرستید

دارش را به لطف قکمی که م  اگر مایلید مبلغ. نمی شود نوشت جا که در این

م برای من بفرستید، درون پاکتی به نام من و به آدرس صندوق گذاروا می شما

با  .گیرممن تلفنی با شما تماس می. ی مرکزی، لیسابونخانه ، پست۲۱۳پستی 

پرایرا یادبودنامه و نامه را در   .برای شما، مونتایرو روسی آرزوها و بهترین درودها

بعد، کتش را . "هایادبودنامه" :و روی پوشه نوشتگذاشت ی آرشیو پوشه

های روی داشت کرد، ورقهدهای داستان موپاسان را یاهای صفحههپوشید، شمار

گوید، پرایرا می. به چاپخانه ببردها را آنمیز را برداشت، از اتاق بیرون رفت تا 

بود با خانم سرایدار روی  عرق کرده بود و احساس ناخوشایندی داشت و امیدوار

 .ودرو نش هها روبپله
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دراین روز، . گوید، صبح روزشنبه، درست ظهر بود که تلفن زنگ زدمی پرایرا    

سو، چون  از یک. نیاورده بود روزنامه پرایرا ساندویچ املت را با خودش به دفتر

قلب به او پزشک طور که  کند، همان خواست از یک وعده غذا صرفنظرمی

ی توانست املتی در کافهمیشد، نه میدیگر اگر گرسسوی توصیه کرده بود، از 

 . اورکیدا بخورد

پرایرا . خیر دکتر پرایرا، من مونتایرو روسی هستم روز به: صدایی در تلفن گفت   

گفت، من منتظر تلفن شما بودم، کجا هستید؟ مونتایرو روسی پاسخ داد در 

هستید؟  ید پس کجاخواهم، در شهر نیستعذر می پرایرا پرسید،. شهر نیستم

گوید، از طرز صحبت کردن او که پرایرا می. مونتایرو روسی گفت، درشهر نیستم

مونتایرو روسی انتظار احترام و  از او .محتاط و رسمی بود، کمی خشمگین شد

من پول به : قدرشناسی بیشتری داشت، اما خشم خود را فروخورد و گفت

گرفت آن را خواهم  ،مونتایرو روسی گفت متشکرم. صندوق پستی شما فرستادم

نظر دارید چه موقع به دفتر  پرایرا پرسید، دررو  از این. و چیز دیگری نگفت

مونتایرو روسی در . باهم صحبت کنیم مستقیماً است الزمبیایید، شاید روزنامه 

همین االن کارتی نوشتم و  که حقیقت را به شما بگویم، جواب گفت، برای این

برای شما فرستادم تا جایی را پیشنهاد کنید، اما در صورت امکان در دفتر 

را  گوید، تازه اکنون فهمید که اتفاقی افتاده و صدایشپرایرا می. نباشدروزنامه 
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 :بشنود، گفت را ممکن است شخص دیگری نیز صدایشکه آهسته کرد، انگار 

و پرایرا فکر کرد که صدایش . اید؟ مونتایرو روسی پاسخی نداددچار مشکلی شده

گفت، تا  یاید؟ مونتایرو روس دچار مشکلی شده :کرد پرایرا تکرار. را نشنیده

کارتی خواهم فرستاد و جایی . باره نباید تلفنی صحبت کنیم در این. حدی، آری

به شما  حضوریاما . احتیاج دارمبه شما دکتر پرایرا، . را پیشنهاد خواهم کرد

و باید گوشی . کنمخواهم، ازجای نامناسبی تلفن میعذر می خواهم گفت و حال

باهم صحبت حضوری  .داشته باشید، دکتر پرایرا  حوصله. تلفن را بگذارم

 . خواهیم کرد و خدا نگهدار

. گوید، ناراحت شدپرایرا می. د و پرایرا نیز گوشی را گذاشتکرتلفن تیکی    

ی اورکیدا ابتدا لیمونادی در کافه :تصمیم خود را گرفت کند و چه فکرکرد

سپس بعدازظهر با قطار . املت بخورد وبنوشد و بعد مدت بیشتری در کافه بماند 

. برود "بوچاکو"معدنی در  ی آبحرکت کند و به گرمابه "کوئیمبرا"سمت به 

ناپذیر بود و پرایرا  رو خواهد شد که اجتناب جا، با ناشر روزنامه روبه البته در آن

شد با بور نمیجی خوبی داشت که ماما بهانه. ای نداشت با او صحبت کند عالقه

را  اش ا بود و مرخصیج در آن "سیلویا"ش اتچون دوس. نشین شود او هم

دوست دانشگاهی او در  سیلویا. گذرانید و چندبار از او دعوت کرده بود می

آدمی . کرداکنون در دانشگاه آنجا ادبیات تدریس می کوئیمبرا بود و

بخش  دو سه روز با او به سر بردن لذت. کرده، عاقل و آرام بود و مجرد تحصیل

د نوشید، در پارک گردش خواهد کرد و معدنی خواه این، آب و افزون بر. بود

موقع   برد، خصوصاًنفس رنج می استنشاق کند، چون از تنگی بخار شاید چندبار

 .دبکشبا دهان باز نفس مجبور بود ها که  رفتن از پله باال

. "وسط هفته خواهم آمد، پرایرا" :پرایرا، کارتی روی در اتاق نصب کرد   

به . خیالش راحت شد رو نشد و روبه سرایدار ها با خانمخوشبختانه روی پله

. راه افتاد ی اورکیدا بهگذاشت و به سوی کافهقدم روشنایی درخشان نیمروزی 

کرد، جمعیتی مشاهده کرد و ها عبور میهودییصابی قروی  موقعی که از روبه

که  متوجه شد، ویترین قصابی شکسته و روی دیوار حروفی نوشته شده. ایستاد
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کرد و به قصاب  از میان جمعیت راهی باز. مالیدگ سفید روی آنها میقصاب رن

در . شناختپدرش را نیز می ،شناخت او قصاب را به خوبی می. نزدیک شد

پس از مرگ مایر، قصابی . ی کنار رودخانه اغلب با او لیمونادی می نوشید کافه

ی و قیافه برآمدهکه جوان بود، شکمی  داوید، با این. واگذار شد به پسرش داوید

داوید چه : پرسید از او که پرایرا به نزدیکی او رسید همین. داشت یبرخورد خوش

ی بینید دکتر، و در حالی که م اتفاقی افتاده؟ داوید پاسخ داد، خودتان

ل و ذما در دنیای ارا: کرد گفتبندش پاک می های آلوده به رنگ را با پیش دست

پرایرا پرسید، پلیس را صدا نکردید؟ . اوباش بودند ل وذارا. بریماوباش به سر می

و مشغول مالیدن رنگ  ! کنید دکترچه فکر می! کنیدداوید گفت، چه فکر می

روی  ی اورکیدا رفت و در آنجا روبهپرایرا به کافه. سفید روی حروف شد

: ال پرسیدئمانو. ش را بیرون آورداسفارش داد و کتی لیموناد. برقی نشست پنکه

: و از او پرسیدبازکرد ش را یاه کتر، شنیدید که چه اتفافی افتاده؟ پرایرا چشمد

 .بدتر ازاین. گویید دکتر پرایرا؟ و موقع رفتن گفتمی یها؟ چ قصابی یهودی

بعدازظهر لیسبوآ . آهسته مشغول خوردن شدسفارش داد و کوکوسبزی پرایرا    

دش را نخواهد داشت، چون شد، اما او وقت خوانحدود ساعت هفده منتشر می

بایستی به  شاید،. آهن به سوی کوئیمبرا نشسته است در آن موقع توی قطار راه

اورد، اما تردید داشت که های صبح را بییکی از روزنامهگفت مانوئال می

به آن اشاره کرد گزارش  که مانوئال فقط  ای ی واقعهالی در بارهغهای پرت روزنامه

بایست در آدم می. شدندطور دهان به دهان پخش می همین شایعات. داده باشند

ها مطلع شود، چون گوش دادن به این  ها، به خبرها گوش بدهد تا از آنکافه

یک که  ایندر جریان وقایع قرارگرفت و یا  می شد ها، تنها امکانی بود کهحرف

دنبال بود که  امعن اما بی. دیخر "دل اورو"ای درخیابان ی خارجی از دکهروزنامه

بهترین . خیر داشتندأدو سه روز ت ،، چون اگرهم می آمدندگشتروزنامه خارجی 

. بپرسد چیزی کسی خواست ازنمی اما پرایرا. این و آن پرسیدن بود راه، از

معدنی برود، از چند روز آرامش و استراحت لذت  ی آب خواست به گرمابه می

 این دنیا فکر هایپلیدی وگو کند و به گفت "ایسیلو"ببرد، با دوستش پروفسور 
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. حساب خواست و از کافه بیرون رفت صورت. لیموناد دیگری سفارش داد. نکند

خانه راه افتاد و در آنجا دو تلگرام فرستاد، یکی به مدیر هتل سمت پست به

رسیدن به ": معدنی، برای رزرو اتاق و دیگری برای دوستش سیلویا ی آبگرمابه

از . بیل بیاوریواتوم ا قطار شب، متشکرخواهم شد اگر بتوانی مرا با کوئیمبرا ب

 ".صمیم قلب، پرایرا

کارت قطار را  فکر کرد. را ببندد شگوید، بعد به خانه رفت که چمدانمیپرایرا    

 . ، چون کلی وقت داشت خریدآهن خواهد  در ایستگاه راه مستقیماً
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با  یفراز شهر منظره کوئیمبرا رسید، بر ایستگاه  بهکه  گوید، همینپرایرا می    

خت، ابه اطراف ایستگاه راه آهن نگاهی اند .شدغروب خورشید دیده می شکوه

فکر کرد، شاید تلگرام نرسیده و یا سیلویا از . شدا دیده نمییدوستش سیلو اما

ا روی یکه وارد سالن ایستگاه شد، دید که سیلو اما همین. رفته استگرمابه 

قرارگرفت و به سوی او  ثیرأسخت تحت ت. کشدار میگنیمکتی نشسته و سی

 ا او را در آغوش فشرد و چمدانش رایسیلو. مدتی بود که او را ندیده بود. رفت

 سیلوا صاحب. بیل رفتندوآهن خارج شدند و به سوی اتوم از ایستگاه راه. گرفت

، راحت و بود کورومی براق آن یبدنه از هایی قسمت که رنگی بود شورولت سیاه

 . جادار

های رشته تپه رفت از میان یکای که به سوی گرمابه میگوید، جادهپرایرا می   

ی رهجپرایرا پن. های زیادی داشتگذشت و پیج و خممی انپوشیده از درخت

هم خورده بود و هوای تازه حالش را  چون کمی حالش بهکرد،  بیل را بازوومتا

سیلویا از او پرسید حالش . در طول راه، کمی باهم صحبت کردند. بهترکرد

کنی؟ پرایرا  تنها زندگی می ،سیلویا پرسید. رایرا پاسخ داد، ای الالپ. چطور است

مناسب حالت  رایمن ب یسیلویا گفت، به عقیده. کنمجواب داد، تنها زندگی می

. کند ات را اندکی شادباید زنی پیدا کنی که با تو همدم شود و زندگی .نیست

عمرت  یبقیهنباید در  بندی، اما تو پای همسرت یفهمم که تو به خاطرهمیمن 
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. قلبیی پرایرا پاسخ داد، من پیرم، چاق و مبتال به بیمار. غرق خاطرات شوی

ات مربوط است این زندگی یه به بقیهچ پیر نیستی، آن اًقو مطلتسیلویا گفت، 

است که می توانی رژیم غذایی بگیری، به مرخصی بروی و به فکر سالمتی 

 ! ای بابا: پرایرا گفت. خودت باشی

. معدنی بسیار با شکوه و مجلل بود ی آبگوید، هتل گرمابهپرایرا می    

ش رفت و به اتاق .ویالیی در میان پارکی وسیع، سپیدرنگ بود ساختمانی

به  یرنگ پوشید و کراوات سیاه یدرنگفیکت و شلوار س. را عوض کرد لباسش

آور  ی اشتهامنتظر او بود و نوشابهسرسرا در  سیلویا. پیراهنش گره زد ییقه

سیلویا به او . را دیده است لیسبوآناشر  پرایرا از او پرسید که آیا . چشید می

یکی  خورد، ظاهراًشام می بلوندی سالبا خانم میانهمواره  ؛چشمکی زد و گفت

بنابراین  .پرایرا گفت چه بهتر. کرده همدمی پیدا ااز میهمانان هتل است، گوی

سالنی بود به . وارد رستوران شدند. وگو کنم گفت کم با او الزم نیست دست

. سبک قرن نوردهم که بر سقف آن چندین ردیف انواع گل نقاشی شده بود

او همدم وشب برتن داشت  لباسوسط سالن با خانمی که در  که ناشرناگهان 

داد غافگیر شده و اش نشان می هرهچ .را دیدپرایرا سرش را بلند کرد و  ،شده بود

ا به سوی میز یسیلواش رفت و دوستپرایرا به سمت او . اشاره کرد پیش او بیاید

نداشتم شما را در تر پرایرا، من انتظار کخیر د ناشر به او گفت، شب به. دیگری

 ی فرهنگی امروزرا تنها گذاشتید؟ پرایرا گفت، صفحهروزنامه جا ببینم،  این

 زبا داستانی ا ،کوئیمبرا نرسیده بهاید، شاید  را دیده دانم شما آننمی. منتشرشد

من فقط  ،هرحالبه . کنمکه من اداره می "روزسال"عنوان با موپاسان و ستونی 

ی فرهنگی نم و چهارشنبه در لیسابون خواهم بود تا صفحهمامی جا چند روز این

معذرت  کرد و گفت، خانم به ناشر رو. آماده کنم ی آیندهرا برای روز شنبه

اجازه دهید دکتر پرایرا، یکی ازهمکارانم را به شما معرفی کنم؟ و ، خواهم می

پرایرا  سپس .تعظیم کردبه او پرایرا  ."ماریا دو واله سانتارس"خانم : بعد افزود

مایلم  ،خواستم به شما اطالع دهم اگر مخالف نیستید، میرگفت، آقای مدی

اره نویسندگان بدر  یادبودنامه تا که به من کمک کند کارآموزی استخدام کنم
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ناشر داد زد، دکتر پرایرا، . ویسدنب که هر لحظه ممکن است بمیرند قبالً را بزرگ

خورم و می راحساس شامداشتنی و پُ دوستخانم این  ورحض من در اینجا در

شود گفت بامزه و مطبوع ایم که می کرده اکنون با او در باره چیزهایی صحبت هم

. کنیدمیبت صح ،که دم مرگ هستند هاییآدماز رسید و سر می است و شما

معذرت  :گفتبه او گوید که می پرایرا. ندان با مالحظه نیستچ صحبت شما

ی کسب و کار با شما صحبت خواستم در باره نمی ، منرمدیخواهم آقای می

هنرمند مهم خواهد مرد و  چون هر .فرهنگی باید آماده بودبخش  اما در، کنم

ای است در ظرف یک یا دو روز یادبودنامه دشوار ،اگر مرگ او ناگهانی باشد

، که "الورنس"ال از مرگ غهای پرتیک از روزنامه به خاطر دارید، هیج. نوشت

ی بعد جا، هفته همه یادبود او در. ندگزارش ندادسه سال پیش رخ داد، به موقع 

این موارد به  ی مدرنی باشیم، باید درخواهیم روزنامهاگر ما می. منتشر شد

 ،جویدآهسته میو ای را که در دهان گذاشته بود ناشر لقمه. موقع گزارش دهیم

 ی فرهنگی کامالًصفحه راین، من برایخوب، خوب، دکتر پرایرا، افزون ب :گفت

ی زیادی دارد و فقط مایلم بدانم آیا کارآموز هزینه. امدست شما را باز گذاشته

خواه  زیاده پرایرا گفت، در این مورد او ظاهراً. آیا او آدم قابل اعتمادی است

ی در دانشگاه لیسابون رسالهاو افزون براین، . توقعی است کم نیست، جوان

با دست ژست  ناشر،. ایش را در مورد مرگ نوشته و درباره مرگ خبره استدکتر

 گوش کنید دکتر پرایرا، لطفاً: ای شراب نوشید و گفتجرعه ای گرفت،آمرانه

 را بر ما ، وگرنه، شام خوردنحرفی نزنیدجا برای ما دیگر از مرگ  اکنون دراین

هرچه را درست  ،ی فرهنگی مربوط استچه به صفحه آن. کنیدمیحرام 

شما سی سال است گزارشگر . من به شما اعتماد دارم. دانید انجام دهید می

 . ر و نوش جانیهستید و حال شب به خ

ا از او پرسید یسیلو. روی دوستش نشست به سوی میزش رفت و روبها پرایر    

خدمت را صدا تکان داد و پیش یسر پرایرامیل دارد؟  سفید آیا گیالسی شرابِ

پرایرا به او گفت، شراب برای من خوب نیست و . زد و یک لیموناد سفارش داد

سیلوا ماهی فورل با بادام سفارش داد و . برحذر داشتهاز آن  لب او راقدکتر 
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ناگهان پرایر از . در سکوت مشغول خوردن شدند. یک نیمرو باپرایرا استیک 

چه  ا پرسید،یسیلو. چیزها چیستی این ا پرسید نظرش در مورد همهیسیلو

ا در پاسخ گفت، آه، سرت یسیلو. گذرد چه در اروپا می ه آنبپرایرا گفت، . زهایچ

پرایرا . ال هستیمغما در پرت. نه در اروپا،  جا هستیم را به درد نیاور، ما در این

یو خوانی و به رادها را میآری، اما تو روزنامه: گوید که ول نکرد و ادامه دادمی

ها ها متعصب این. گذرد دانی در آلمان و در ایتالیا چه میدهی، تو میگوش می

ا گفت، یسیلو. کنند سوز خواهند دنیا را با آتش و شمشیر خانمانهستند که می

پرایرا گفت، آری، درست . دورند ربسیاجا از اینها  نیاور، آن دسرت را به در

دانی در  می است و تو اما اسپانیا چندان دور نیست، یک قدم دورتر ، است

 جا حکومت قانونی بر سر درحالی که در آن، کشت وکشتار :گذرده میچاسپانیا 

نیز   ا گفت؟ اسپانیایسیلو. ها به خاطر یک ژنرال خرمقدس ی اینهمه. بود کار

ن باشد، اما در پرایرا گفت ممکن است چنی. ال هستیمغما در پرت ،دور است

. قدرت استکند، گویی قدرنمایی می پلیس قدرت. جا نیز اوضاع خوب نیست این

این دولت، . برقرار کرده کند و سانسورها را تفتیش میکشد، خانهمی مردم را

به حساب  هم افکارعمومی ،دنآیمردم به حساب نمی. دولتی است خودکامه

گوش کن : وگفت الش را روی میزگذاشتا به او نگاه کرد و چنگیسیلو. آیدنمی

پرایرا، افکارعمومی، بسیارخوب، افکارعمومی دوز و کلکی است که به فکر 

 عذر. خندندها به ریش ما میها و آمریکاییرسیده، انگلیسی "هاانگلوساکسن"

با چنین تصوری از افکارعمومی ما هرگز  .گفتن این اصطالح خواهم ازمی

ها را نداریم، ما  های آنسنت چون ما. نخواهیم داشتها را سیستم سیاسی آن

ما کشورهای  .چیست( اتحادیه وشورای کارگری)  trade unionدانیمنمی

کنیم که بیش از دیگران فریاد ما از کسی اطاعت می. جنوبی هستیم، پرایرا

 "کلتی"پرایرا در پاسخ او گفت، ما خون . دهدمی کسی که فرمان کشد، از می

با  جااین شرایط اقلیمی .کنیم جنوب زندگی می ا گفت، اما ما دریسیلو. داریم

نین چما ،  Laissez  faire, laissez passer. سیاسی ما سازگارنیست فکارا

من ادبیات تدریس  .بگویم ایم و افزون براین، گوش کن چیزی به تو ساخته شده



 43 

 های خودمان"ترابادور"های نسخه شود و اکنون رویکنم و ادبیات سرم میمی

دانم که آیا نمی. کنمکارمی( های میانیسده اشعارغنایی خوانندگان و نوازندگان)

موضوع چنین . دانشگاه به خاطر داریتحصیل در ها را از دوران  هم آن هنوز

است که جوانان به جنگ روی آوردند، و زنان درخانه ماندند و گریستند، و 

 .ها را جمع آوری کردند، البته به فرمان شاهآن یهازاری و ترابادورها ناله

امروز  احت .ایم داد و ما همواره یه رهبر احتیاج داشتهمیرهبر فرمان  ،فهمی می

. پرایرا در پاسخ به او گفت، اما من ژورنالیست هستم. هم به رهبر احتیاج داریم

را به طور ا گفت، خوب که چی؟ پرایرا گفت، من باید آزاد باشم و مردم یسیلو

 .ای با این مورد نمی بینم سیلویا گفت، من هیج رابطه. دقیق و درست مطلع کنم

پرایرا نیز، . کنیی فرهنگی را اداره مینویسی، تو صفحهتو مقاله سیاسی نمی

 به او و در پاسخگذاشت را روی میز  سپس بازوهایش و چنگالشابتدا  مانند او،

فردا مارینتی ، تصورش را بکن. گویممیخوب گوش کن من چه  تو گفت، حاال

رایرا گفت، مارینتی آدم پ. شناسی؟ سیلوا گفت، تقریباًمی ی راتمیرد، مارینب

او ابتدا جنگ را ستود، سپس کشت و کشتار را ستود، او یک . رذلی است

مارینتی آدم رذلی است و من . به سوی رم را ستودپیمایی  راه او. تروریست است

ه چتوانی هرجا می کن، در آن ا گفت، به انگلستان سفریسیلو. گویمباید این را ب

ی هکپرایرا، آخرین ت. جا کلی خواننده خواهی داشت در آن .خواهی بگوییمی

. روم بخوابم، انگلستان بسیار دور استاستیک خود را خورد و گفت، من می

میل دارم،  خواهی دسرت را بخوری؟ پرایرا گفت یک تکه کک نمی سیلوا پرسید،

و افزون براین، سفر  گفتهچنین لب پزشک قر است، اما شیرینی به حال من مضّ

 . تا فردا .خیر آهن آوردی، شب به راه  متشکرم که مرا از ایستگاه .مرا خسته کرده

احساس کرد خیلی . که چیزی بگوید آن پرایرا می گوید، از جا برخاست، بی  

 .  است شده خسته
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چون سرویس ، گویدپرایرا می. روز بعد، پرایرا ساعت شش از خواب بیدارشد    

مورد از کسی سئوال کند،  که بی ، به جای اینشدمی ت شروعفها از ساعت هاتاق

سر ساعت هفت،  پرایرا. شدگرمابه نیز ساعت هفت باز می. در پارک گردش کرد

 تقریباً. جا نبود ا بود، اما ناشر آنج ا نیز در آنیسیلو. دم در گرمابه ایستاده بود

ابتدا دو لیوان . ه نبود  و پرایرا می گوید احساس آرامش کردبکسی در گرما

و کرد احساس تهوع و اندکی گندیده داشت  مرغ معدنی نوشید که طعم تخم آب

بهترین چیزی که او دوست داشت لیوانی لیموناد خنک . شد هارودهموجبِ قُرقُر 

کرد که نباید  اما فکر. شده بود داغ که صبح بود، هوا تقریباً اینبود، چون با 

از او  .سپس به ساختمان گرمابه رفت. معدنی را با لیموناد مخلوط کند آب

ی لجن، یا گرمابه که مستخدم از او پرسید. ه بپوشدبگرما لباسدرخواست شد 

به کرد رخواست از او دمستخدم . را هردو پرایرا پاسخ داد،. استنشاق میل دارد

وشاک گرمابه را بیرون آورد و توی پپرایرا . اتاقی که وان آن پر از مایع بود برود

چندی بعد، . احساس مطبوعی کرد او لجن ولرم بود ودمای . وان نشست

پرایرا گفت که . مستخدم آمد و از او پرسید در کجا بایستی او را ماساژ بدهد

خواسته و مایل است که او را گرمابه می او را ماساژ بدهند و فقطمایل نیست 

گرمابه را  لباسآب سرد رفت،  از وان بیرون آمد و زیر دوشِ. راحت بگذارند

نصب شده  های بخار برای استنشاق پوشید و به سالن مجاور رفت که درآن فشانه
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هایش را روی سنگ مرمر تکیه هر فشانه، یک نفر نشسته و آرنجروی  روبه. بودند

جا  خالی یافت و در آن یپرایرا جای. کرداستنشاق می غد و بخار داداده بو

گوید، می پرایرا. به فکر فرو رفت عمیق کشید و هایدقیقه نفسچند . نشست

دو روز است که با . عکس همسرشبه  وافتاد مونتایرو روسی  به یاد ناگهان

نیاورده بود که عکس او را به همراه خود  عکس همسرش صحبت نکرده و از این

کن رفت، دوباره لباس پوشید، جا برخاست و به رخت پرایرا از. پشیمان شد

درسالن . گشتبرو به هتل بیرون رفت کراواتش را بست، از ساختمان گرمابه 

ی مفصلی با ول خوردن صبحانهغا را دید که مشیغذاخوری دوستش سیلو

به گرمابه که گفت  کرد و ا رفت، به او سالمیپرایرا به سوی سیلو. شیرقهوه است

کند و متشکر خواهم ، حدود ظهر قطار به سمت لیسابون حرکت میبود رفته

توانی با اگر نمی. آهن برسانی شد اگر لطف کنی و بتوانی مرا به ایستگاه راه

من . کنیبه این زودی سفر می! ا گفت، چییسیلو. هتل خواهم رفت ی تاکسی

بخشی، من امشب می: پرایرا دروغ گفت. باشم امیدوار بودم چند روزی همدم تو

آید افزون براین، خوشم نمی. ی مهمی بنویسمباید در لیسابون باشم و مقاله

سیلویا گفت، . بهتراست که سفرکنم. تحریریه را به خانم سرایدار واگذارم دفتر

 . رسانممیایستگاه تو را به  ،هرطور مایل هستی

ا از دست او یسیلو ظاهراً. ه کالمی رد و بدل نکردندپرایرا می گوید، در طول را   

پرایرا . را مناسب کند یتکه این وضعپرایرا چیزی نگفت اما . عصبانی شده بود

آهن  ربع پس از ساعت یازده به ایستگاه راه یک. که اهمیتی ندارد فکر کرد

به سوی پرایرا از اتومبیل پیاده شد و از پنجره . بود در ایستگاهرسیدند و قطار 

 .کشید و از او خداحافظی کردآهی سیلویا . دوستش دستی تکان داد

خانم، . خواند نشسته بود و کتاب می در آن ای نشست که خانمی پرایرا در کوپه 

کوپه نشست تا  پرایرا در سمت در. یک پایش چوبیو زیبا، آراسته و بلوند بود 

کتابی از توماس  خانممزاحم او که در کنار پنجره نشسته بود نشود و متوجه شد 

 طکنجکاو شد، اما ابتدا چیزی نگفت و فقپرایرا . خواندمان به زبان آلمانی می

قطار ساعت دوازده به راه افتاد و چند دقیقه بعد . خیر خانم محترم روز به: گفت
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را  های رزرو میز درخواست واگن نهارخوری یبراخدمتی سر رسید تا پیش

 اش قاروقور معده .جا رزرو کرده استقبالً   گفت کهبه او پرایرا . یادداشت کند

ت به قاگرچه سفر طوالنی نبود، اما او دیرو. چیزی بخوردبایستی  می کرد ومی

ی پیدا رسید و حال و حوصله نداشت که در این هوای داغ رستورانلیسابون می

 . د کن

. خانمی که پای چوبی داشت نیز جایی در واگن غذاخوری رزرو کرده بود   

کند، با کمی الی صحبت می غپرایرا متوجه شد که او به خوبی به زبان پرت

کنجکاوی او را بیشتر کرد و به او  همین امرگوید، پرایرا می. ی خارجی لهجه

خواهم خانم محترم، ذر میع :پرایرا گفت. قوت قلب داد که از خانم دعوت کند

ایم،  دو جایی رزرو کرده هر مایل نیستم که سمج باشم، اما چون همسفریم و 

خوریم، شاید کمی باهم صحبت بنهاد کنم سر یک میز غذا پیش به شما مایلم

در  غذا خوردن به تنهایی، خصوصاً. کنیم و شاید خود را تنها احساس نکنیم

من دکتر پرایرا هستم، دبیر . خودم را معرفی کنم اجازه بدهید. قطار لطفی ندارد

خانم با پای چوبی لبخندی زد و . لیسابون ی عصر، روزنامهلیسبوآبخش فرهنگی 

 "اینگه بورگه دلگادو"خوشحالم، من : دستش را به سوی او درازکرد و گفت

را ام  ام تا ریشه گشتهبرال غبه پرت. است الیغپرت ام البته ریشه .هستم، آلمانی

خدمت عبور کرد و زنگ را برای فراخواندن به ناهار به صدا پیش. دوباره بیابم

پرایرا . بیرون برود جا برخاست و گذاشت که خانم پیش از او پرایرا از. درآورد

ت نکرد بازویش را در اختیار خانم بگذارد، چون تصور کرد چنین ژستی أجر

اش با  دلگادو با پای مصنوعیاما خانم . ممکن است موجب نارضایتی خانم شود

ی وپهکهارخوری در نزدیکی ای نکوپه .مهارت حرکت کرد و جلوتر راه افتاد

سمت چپ واگن سر میزی ها  آن. ها بود و محبور نبودند راه درازی بروند آن

پرایرا دستمال غذاخوری را به یقه پیراهنش آویخت و احساس کرد که . نشستند

 می بخشید، اما من موقع :و گفتبخواهد  خانم عذر ازباید به خاطر این رفتارش 

هم  گوید من از بچهخانم خدمتکارم می. کنمدار می پیراهنم را لکه غذا خوردن

از . به نظر شما نرسددست و پا چلفتی  امیدوارم که مثل یک دهاتی . بدترم
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تاکستانی  شد که گهگاهال مرکزی دیده میغی طبیعت دلپذیر پرتپنجره، منظره

پرایرا . کردندمی های سیاهرنگ این سرزمین را تزیین  و یا دهقانی مانند نقطه

آید، اما فکر آید؟ خانم دلگادو گفت خوشم میال خوشتان میغپرسید، از پرت

و  من به دیدار خویشان خود در کوئیمبرا رفتم . طور بماند کنم که ایننمی

قومی که من هم جای من نیست و به  ی خود را بازیافتم، اما این کشورریشه

من منتظر دریافت ویزا از سفارت آمریکا  .شودآن هستم نیز مربوط می ئی ازجز

 است،پرایرا تصور کرد که فهمیده . امیدوارم به زودی به آمریکا سفرکنم. هستم

 اروپا، :یید کرد و گفتأت سخن او را شما یهودی هستید؟ خانم دلگادو: گفت

جا  این. مان، در حال حاضر مکان مناسبی برای قوم من نیستهمه آل پیش از

شاید . ها متوجه شدماز روزنامه. دهندنمی زیادی از خود نشان نیز مردم عالقه

 .ه کاتولیکی استچی باشد، اگر ئکنید استثنامی ای که شما برای آن کارروزنامه

ید که به او گفت، گوپرایرا می. بسیار کاتولیکی، برای کسی که کاتولیک نیست

تم، و باید اقرار کنم که به این کشور کاتولیک است، من هم کاتولیک هس

شود به آن نمی ایم که سفانه دستگاه تفتیش عقاید داشتهأمت. ی خودم شیوه

اهمیتی داشته  جسم اعتقاد ندارم، اگررستاخیز به  اما، من مثالً. افتخار کرد

ربطی به کنم گمان نمیاهمیتی دارد، اما دانم چه خانم دلگادو گفت نمی. باشد

. خواندیدتوماس مان می پرایرا گفت، متوجه شدم شما کتابی از. من داشته باشد

ت، او نیز از فخانم دلگادو گ. مندمبه او عالقبسیار ای است که من او نویسنده

چه در  شاید از آنهم  منپرایرا گفت . چه در آلمان می گذرد خوشحال نیست آن

معدنی نوشید و  ای آبخانم دلگادو جرعه. گذرد خوشحال نیستمال میغپرت

کاری؟ خانم دلگادو گفت، خوب،  پرایرا پاسخ داد، چه. پس کاری بکنید: گفت

ی گذرد بگویید، آزادی عقیدهچه را که در اروپا می شما روشنفکر هستید، آن

گوید، با کمال میل پرایرا می. خود را به کار ببرید، در یک کالم، کاری بکنید

س او قرار أخواست بگوید ناشر در ربا کمال میل می .خواست چیزی بگویدمی

در یک  .است ها را بستهاش دهانرژیم با پلیس .که طرفدار رژیم است دارد

تمام روز در او کار ببرد و  اش را به تواند به سادگی آزادی عقیدهکالم، انسان نمی
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برقی ضعیف و  برد، در کنار پنکهسر می به "وآ رودیگور"اتاق محقری، در خیابان 

 یاما پرایرا از همه. خبرچین پلیس است تحت نظر زنی سرایدار که محتمالً

 بر هر کاری که از دستممایلم خانم دلگادو، من : فقط گفت. ها چیزی نگفت این

نیست آسان اما برای آدمی مثل من، در چنین کشوری  دهم،  آید انجاممی

 من توماس مان نیستم، من فقط. آید انجام دهدمی از دستش بررا که چه  آن

گهگاه یادبودی  .کوچک عصرهستم یبخش فرهنگی یک روزنامه دبیر ناشناس

های فرانسوی قرن نوزدهم را نویسم و داستانی مشهوری مینویسنده  یدر باره

دلگادو پاسخ داد، خانم . شود کاری کردبیش از این نمی. کنم ترجمه می

پرایرا از پنجره . خواهدفقط اراده می. فهمم، اما شاید بشود خیلی کارها کرد می

رسیدند، مسیر  "ویال فرانکا"به نزدیکی . به بیرون نگاه کرد و آه عمیقی کشید

پرایرا فکر کرد این . شداز پنجره دیده می "تژو"ی رودخانهطوالنی و وار دایره

را مساعد  ی آنگرفته و آب و هوا خود آنرا در آغوش  یاال کوچک که درغپرت

ت، خانم دلگادو، فگ. شده است ین دشوارنچ اینچیز  همهحال کرده زیباست، اما 

شهری . هستیم ویال فرانکااکنون ما، در . رسیممی به نظرم به زودی به لیسابون

 هاییما نیز در این کشور کوچک مخالف. پرولتاریا با است با کارگران شریف،

اما بیش از این  ،چون توماس مان نداریمیکی شاید  .ساکت هاییداریم، مخالف

گردیم و بر مانی خودتوانیم کاری بکنیم و حال بهتر است به کوپهنمی

  برایم ،مدتی که با شما به سر بردمو آشنایی با شما  .هایمان را بیاوریم چمدان

اما این را به عنوان  دهید بازویم را به شما تقدیم کنم،اجازه می. بخش بود لذت

ما در  دانید کهنزاکت است، چون می ژستی برای کمک تلقی نکنید، فقط ژست

پرایرا از جا برخاست و بازویش را تقدیم خانم  !ال بسیار بانزاکت هستیمغپرت

با کمی زحمت از پشت میز  ازویش را گرفت وببا لبخندی خانم . دلگادو کرد

حساب را پرداخت و چند سکه پول به عنوان انعام  پرایرا صورت. کوچک برخاست

گوید با خانم دلگادو که بازویش را گرفته بود از واگن پرایرا می. گذاشت بر جای

   اس غرور و پریشانی کرد، اماحال احس غداخوری بیرون رفت و درعین

 . چرا دانست نمی
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وارد ساختمان تحریریه شد، با خانم  شنبه که روز دو گوید، همینپرایرا می   

 ای تمسخرآمیز به او داد ورا با قیافه سفارشیی نامهیک شد که  رو سرایدار روبه

باره بیاید،  دو تواندرسان دادم، اما او گفت نمی من دستور شما را به نامه: گفت

پرایرا . را به من داد سفارشیی حله برساند و نامهها را به تمام مچون باید نامه

تشکر کرد و نگاه کرد که آیا آدرس فرستنده  نامه را گرفت، با تکان دادن سر

خوشبختانه آدرس فرستنده روی پاکت نوشته نشده بود . روی پاکت نوشته شده

خط رنگ  اما او فوری جوهر آبی. ای به دست سرایدار نداده بودو بنابراین بهانه

وارد اتاق تحریریه شد و . ی او را شناختسی و خط شتابزدهومونتایرو ر

: در نامه نوشته شده بود. کرد سپس پاکت را باز. برقی را به کار انداخت پنکه

. برمسر می هعزیز، متاسفانه اکنون در وضعیت نامطبوعی ب دکتر پرایرای بسیار"

است، اما به دفتر تحریریه  یاحتیاج داشتم که با شما صحبت کنم، بسیار ضرور

ی اورکیدا منتظر شما دوشنبه شب، ساعت هشت و نیم در کافه. نخواهم آمد

به امید . بسیار مایلم با شما شام بخورم و مشکالتم را به شما بگویم. هستم

  ".رو روسی شماندیدار، مونتای

بنویسد که  "ریلکه"یادبود  رایی کوتاهی بخواست مقالهگوید، او میپرایرا می   

، شروع کرد چنین هم. گذشته بود، دوازده سال پیشبیست و شش در یدهه در

. را انتخاب کرده بود  Honorineداستان . ی داستانی از بالزاکبه ترجمه
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. منتشرکند شمارهچهار یا پنج  خواست درداستانی بود در مورد پشیمانی که می

گرفت که  ای درنظری سربستهنامه اما  این داستان را .داند چراپرایرا نمی

که او  بود یی پشیمانی تنها داستانون در بارهچ. ای دریافت خواهد کردخواننده

پیامی را به تا ای بود و پشیمانی ضرورت داشت و این تنها شیوه سراغ داشت

این الروس را برداشت،  بنا بر. برساند ،کسی که آماده است آن را بفهمد

 . برقی را خاموش کرد و به خانه رفت پنکه

پرایرا . رسید، هوا بسیار داغ شده بود "کاتدرال"موقعی که تاکسی به    

سوی به زحمت در خیابان سراشیب به . کراواتش را بازکرد و در جیب گذاشت

ای  کرد و روی پله را باز ساختمان در. رسیدجا آناش به راه افتاد و به  خانه

لب تجویز کرده پزشک قرا که  یجیبش قرصاز  ،افتاده بود نفس نفسبه . نشست

 .کمی استراحت کرد .عرقش را پاک کرد .بلعید و بدون نوشیدن آب برداشت بود

زن خدمتکار خوراک . مانش شدتهوای خنک راهرو را تنفس کرد و بعد وارد آپار

مثل کرده بود، پیش خویشاوندانش و سفر  "ستوبالا"او را آماده نکرده بود، او به 

واقع ناراحت شد، چون مایل نبود تنها  در. گشتباز می سپتامبر ماه هرسال در

ده : به سوی عکس همسرش رفت و به او گفت. بماند و کسی از او مواظبت نکند

حمام  یلباسش را کند و آماده ،به اتاق خواب رفت. ی دیگر خواهم آمدهقیقد

آب بسیار سرد خودداری کند، اما او  دوش ه او گفته بود که ازقلب بپزشک . شد

توی به حمام آب سرد احتیاج داشت و گذاشت وان حمام پر از آب سرد شود و 

 و که توی آب سرد نشسته بود، مدتی شکمش را مالش داد در حالی. نشست آن

 بعد خودش را خشک. دیگری بودات جور گذشتهزندگی پرایرا،   :با خود گفت

رفت و در برابر عکس همسرش ایستاد و به  راهروبه . اش را پوشید کرد و پیژامه

دانم چرا او را از کار برکنار بینم، نمیامشب مونتایرو روسی را می: او گفت

  ام جا که فهمیدهاو دچار مشکلی است و تا آن. م کندگورش را گُکه کنم  نمی

ه چیست؟ همسرش روی عکس از نظرت در این بار. ی مرا بگیردخواهد یقهمی

زنم و بعد گوش خواهم حال چرتی می. پرایرا گفت، خوب. دور به او لبخندی زد

 . و دراز کشید ،خواهدچه می این جوان که ببینم داد
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این بعدازظهر خواب دید، خواب بسیار خوشی بود از دوران  گوید، درپرایرا می   

برای نقل کند، چون خواب را نباید را  گوید مایل نیست آناما می. اش جوانی

کرد که خوشبخت بود و در فصل زمستان در  آشکارفقط  او .نقل کرددیگران 

، و کسی با او بود، اما "جاگاران"بود، شاید در  کوئیمبراساحل شمالی 

پیراهن  .شد از خواب بیدار سرحالهرحال، در . خواهد بگوید چه کسی نمی

سبکی برداشت، اما  کتانی کتِ. کراواتی ببندد که آنکوتاهی پوشید، بی آستین

شب گرمی بود، اما خوشبختانه نسیم . اش انداخت شانهروی  آن را نپوشید،

ی اورکیدا برود، اما به نظرش خواست پای پیاده به کافهمی. وزیدمالیمی می

 این رفت و "ترایرو دو پاچو "سرازیری با این وجود، تا. رسید که دیوانگی است

اکساندر "جا سوار تراموا شد و به خیابان  آن .رایش خوشآیند بودبروی  هپیاد
پرایرا، . جا نبود مونتایرو روسی در آن. خلوت بود کافه تقریباً. رسید "هرکولوالنو

خدمت  که پیش همین. کوچکی نشست و لیموناد سفارش داد کافه سر میزتوی 

پیشخدمت پاسخ داد، دکتر پرایرا، خبر تازه چیست، مانوئل؟ : آمد از او پرسید

ی پرایرا پاسخ داد، من به گرمابه. شما باید بدانید، شما ژورنالیست هستید

ها روزنامهدر نظر از این، صرف. امها را نخواندهمعدنی رفته بودم و روزنامه آب

آن  به این و گوش بهترین راه این است که. شود از خبری مطلع شدهرگز نمی

مانوئل پاسخ داد، عجیب . وئلنپرسم، مااز شما می جهت است که نداد، از ای

 . و رفت! است دکتر پرایرا، عجیب

ای شرمنده نزدیک شد و با چهره. این لحظه، مونتایرو روسی وارد کافه شد در   

او پیراهن   کهمشاهده کرد  گویدمی پرایرا. ظن به اطراف نگاه کرد با سوء

 پیراهن پرایرا لختی با خود فکر کرد که. سفید پوشیدهی رنگ زیبایی با یقه آبی

را از پول او خریده، اما فرصت نکرد در این باره بیشتر فکرکند، چون مونتایرو 

مونتایرو روسی سر . یکدیگر را فشردنددست  و روسی او را دید و به طرف او آمد

تایرو پرایرا گفت، خوب، چه غذایی میل دارید؟ مون. میز نشست و حرفی نزد

کوکوسبزی   تا دو. سبزی و ساالد ماهی دارندکوکو فقط جا روسی گفت، این

 پرایرا سه. امهار نخوردهاشرمی است، اما من امروز ن بی ،می بخشید. میل دارم
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تان را برایم تعریف کنید، و حال مشکل: سبزی سفارش داد و بعد گفتکوکو

را از روی موهایش روسی،  مونتایرو. تان نوشته بودید که در نامهجور  همان

ثیر أگوید، این ژست، او را به نحوی غریب تحت تپرایرا می .پیشانی عقب زد

کرد گفت، من در  آهستهکه صدایش را  مونتایرو روسی در حالی. قرارداد

 دراین موقع....  دکتر پرایرا، حقیقت این است. امای گیر کردهمخمصه

نتایرو روسی موضوع صحبت را عوض ها را آورد و موکوکوسبزی خدمت، پیش

خدمت غذا  موقعی که پیش! چه هوای داغی: گفت. وهوا سخن گفت کرد و از آب

کرد که وهوا صحبت کردند و پرایرا تعریف می ها از آبچید، آنرا روی میز می

بین هوای مطبوعی دارد،  جا واقعاً بوده و آن "بوکاچو"معدنی در  ی آبدر گرمابه

 ها را به حال خودشان گذاشت وخدمت آنبعد، پیش. سرسبز یپارکها و تپه

دانم از کجا شروع خوب، من نمی :خوب؟ مونتایرو روسی گفت. پرایرا پرسید

ای از  پرایرا تکه. است یجور ام، وضعیت این شده ایمن گرفتار مخمصه. کنم

 ربطی به مارتا دارد؟ : املت برید و گفت

کرد ممکن است مارتا فکر می ی کرد؟ چون او واقعاًچرا پرایرا چنین سئوال   

ظر نپروا و سمج به  موجب شده این جوان گرفتار مشکل شود؟ چون مارتا بی

اگر در چون . داشتچیز وضعیت دیگری می کرد، همهآرزو می او رسید؟ چونمی

 دلش توانست هرچهپروا و سمج می فرانسه یا در انگلستان بودند دختر بی

: هرحال پرسیدبه ها را بگوید، نیکه ا نبودبگوید؟ پرایرا در موقعیتی  خواست می

 مونتایرو روسی آهسته گفت، تا حدودی، اما من. شودآیا به مارتا مربوط می

و . زنداو عقاید خودش را دارد و حرف خودش را می .توانم به او ایراد بگیرمنمی

پرایرا گفت، به نظرم این . آمدهبعد؟ مونتایرو روسی پاسخ داد، و حال پسرعمویم 

  مونتایرو روسی تقریباً. ی ما پسرعمویی داریمهمه. نباید مشکل مهمی باشد

دی است که راو در بریگا .گفت، بله، اما پسرعمویم از اسپانیا آمده کنان چپ چپ

های داوطلبتا ال آمده غبه پرت. جنگندخواهان می دوش به دوش جمهوری

من . المللی بپیوندند استخدام کند هستند به بریگارد بینالی را که مایل غپرت

ی آرژانتینی دارد و به او گذرنامه. ارمی خودم نگهدتوانم او را در خانهنمی
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پرایرا . کنمپنهان او را  یددر کجا با دانمنمی. شود دید که جعلی استمی سادگی

. را حفظ کردشود، اما آرامش خود می راحساس کرد که عرق از پشتش سرازی

خورد پرسید، خوب، که چی؟ مونتایرو روسی گفت، می کوکوکه  پرایرا در حالی

. رو شما بایستی جای مناسبی برای او پیدا کنید، قانونی، یا غیر قانونی از این

. ی خودم نگهدارمتوانم او را در خانهمن نمی. مهم این است که جایی پیدا کنید

ارتا مظنون شود و احتمال دارد که مرا چون ممکن است پلیس به خاطر م

بار دیگر پرسید، خوب، که چی؟ پرایرا گفت، کسی به  پرایرا. اند گرفتهزیرنظر

ماند تا با جنبش مقاومت تماس جا می او چند روز در این. شودشما مظنون نمی

تر پرایرا، شما باید به من کمک کنید، باید کد. گرددبگیرد و بعد به اسپانیا بر می

 . برای او جایی تهیه کنید

به او  و خدمت اشاره کرد و لیموناد سفارش داد را خورد، به پیش کوکوپرایرا    

چه که از من درخواست دانم به آننمی. می کنم شرمی شما تعجب گفت، از بی

چه جایی باید پیدا کنم؟ مونتایرو روسی گفت، یک من  .می کنید واقف هستید

باالخره، . کننداجاره، جایی که گذرنامه را به دقت نگاه نمیپانسیون، اتاقی برای 

این همه " پرایرا به. ایی را سراغ داریدج یی که داریدآشناها همه اینبین 

نمی  هایی که با او آشنا بودند، چنین کسی را ی آناز همه. فکرکرد "آشناها

. ردخوشناخت که به درد این کار نمی او آنتونیوی کشیش را می .شناخت

شد روی او درنظر گرفت، اما نمیبرد سر می بها را که در کوئیمبرا یدوستش سیلو

، که شاید خبرچین "رودریگو دا فونسکا"و خانم سرایدار در خیابان . حساب کند

، به "کاستل"، آن سوی "گارسیا" اما ناگهان پانسیون کوچکی در. پلیس بود

ها  از آنرفتند و کسی می ها مخفیانهجا عاشق خاطرش رسید که در آن

بار دوستش  شناخت، چون یکپرایرا این پانسیون را می. خواستنمی شناسنامه

تا  ،برای او در پانسیونی که دنج باشد رزرو کند ا خواهش کرده بود اتاقی یسیلو

 پرایرا. بگذراند ،ت تحمل آبروریزی نداشتأشبی را با خانمی از لیسابون که جر

اما پسرعمویتان را به دفتر . دا صبح ترتیب کار را خواهم دادمن فر: به او گفت

فردا ساعت یازده او . تحریریه نفرستید و با خود نیاورید، به خاطر خانم سرایدار
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دهم، اما به من اکنون به شما می جا را هم ی من بیاورید، آدرس آنرا به خانه

شاید را چنین گفت؟ چرا پرای. جا باشید تلفن نکنید و سعی کنید به موقع آن

معدنی  ی آبچون به گرمابهشاید چون دلش به حال مونتایرو روسی سوخت؟ 

چون در شاید یوس کرده بود؟ أا او را میگو با دوستش سیلوو رفته بود و گفت

هرحال باید به را مالقات کرده بود که به او گفته بود  دلگادو آهن خانم قطار راه

داند که فهمید دچار می این را او فقط. چرا داندیگوید، نم کاری کرد؟ پرایرا می

. نمی دانست با چه کسی اما . ای شده و باید با کسی صحبت کندمخمصه

. فکر کرد وقتی به خانه رسید با عکس همسرش صحبت خواهد کرد ،بنابراین

 .گوید، همین کار را هم کردپرایرا می
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پرایرا تازه  .را زدزنگ خانه  ، کسیگوید حدود ساعت یازدهپرایرا می   

 صبح  زود از خواب بیدار شده بود و روی میز. اش را خورده بود صحبانه

دزدکی نگاه ابتدا مونتایرو روسی با . نگی لیموناد با یخ آماده کرده بودغذاخوری تُ

زده در اتاق را بست  ندکی شگفتپرایرا ا. خیر روز به: کنان گفت پچ چوارد شد و پ

اما او مایل . مونتایرو روسی پاسخ داد، آری ؟جاست و پرسید پسرعمویش این

پرایرا گفت، . مرا جلوتر فرستاد تا خانه را بپایم. نیست به سادگی وارد خانه شود

کنید پلیس در انتظار کنید، یا تصور میربه بازی میگبپایم یعنی چه؟ موش و 

اما  .ه، این طور نیست و عذرخواهی کردنشماست؟ مونتایرو روسی گفت 

خطیری مأموریت او در وضعیت مناسبی نیست و باید . پسرعمویم مظنون است

پرایرا گفت، شما . داند به کجا برودی آرژانتیتی دارد و نمیگذرنامه. را انجام دهد

ها این حماقت. کنم او را صدا کنیدخواهش می دیروز این را به من گفتید و حال

بود و  "بیـا"مونتایرو روسی در را بازکرد و حرکتی کرد که معنایش . کافی است

 . راه است به زبان ایتالیایی گفت، اوضاع  روبه

 یموی سرش کوتاه بود با سبیلی بور و ژاکت. قد و الغر وارد شد جوانکی کوتاه   

دهید پسرعمویم  را به شما بگفت، دکتر پرایرا، اجازه  مونتایرو روسی. رنگ آبی
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بهتراست که همیشه . است "برونو لونگز"معرفی کنم، اما  در گذرنامه اسمش  

پرایرا پرسید به چه زبانی باید باهم صحبت کنیم، . بنامید "لونگز" او را

کند؟ مونتایرو روسی گفت، نه، اما الی صحبت میغپسرعموی شما به زبان پرت

ذاخوری بنشینند و غاتاق توی پرایرا درخواست کرد . فهمدزبان اسپانیایی را می

ظن به  چیزی نگفت و فقط با سوءبرونو آقای . کرد پذیراییها  از آنبا لیموناد 

بیل بیمارستان شنیده شد و آقای واز دور صدای سوت اتوم. اطراف نگاه کرد

پرایرا گفت، به او بگویید که . لرزان از جا پرید و به سوی پنجره رفتبرونو 

آقای . جا جنگ داخلی نداریمدر این. خیالش راحت باشد، ما در اسپانیا نیستیم

 کاری estoy aquiمزاحمت، اما از   Pardone:دوباره نشست و گفتبرونو 

، من لونگز گوش کنید، آقای: الی گفتغپرایرا به زبان پرت .برای جمهوری است

های مرا بفهمید، من نه به کارهای رفح کهکنم شمرده صحبت می

من دبیر بخش . طلبان عالقه دارم خواهان و نه به کارهای سلطنت جمهوری

من برای   .به من مربوط نیست ی عصرهستم و این کارهافرهنگی یک روزنامه

آید و از بیش از این کاری از من بر نمی. شما جایی خلوت تهیه خواهم کرد

خواهم نه با شما و نه با کارهای شما کنید، چون مینظر  مراجعه به من صرف

اش و به زبان ایتالیایی  رو کرد به خواهر زادهبرونو آقای . سروکاری داشته باشم

پرایرا فهمید و . اما تو او را چنین توصیف نکردی، من انتظار رفیقی داشتم: گفت

تنها کنم و خوش دارم دگی مینمن تنها ز. متکس نیس من رفیق هیج: گفت

دانم که به قدر کافی صریح حرف زدم، تنها رفیقم، خودم هستم ، نمی. باشم

مونتایرو روسی . تان چنین نامی دارید که در گذرنامهطور  همان، لوگنزآقای 

زبان گفت، حال ما محتاج کمک شما هستیم،  با لکنت ریباًقری، و تآگفت، آری، 

مونتایرو روسی . یدنتر صحبت ک پرایرا گفت، واضح. چون به پول احتیاج داریم

توانیم پرداخت خواستند، نمی پول نداریم، اگر در هتل از ما پیشما گفت، 

 . فقط قرض است. اما بعد تهیه خواهم کرد و یا مارتا تهیه خواهد کرد. بپردازیم

جا برخاست، عذرخواست و گفت باید کمی  گوید، دراین لحظه ازپرایرا می  

ها را در اتاق  پرایرا آن. دهیدبچند دقیقه به من فرصت . دراین باره فکرکنم
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برابر عکس همسرش ایستاد و به او  در. رفتسرسرا غذاخوری تنها گذاشت و به 

. که مارتاست کند، بلنیست که مرا زیاد نگران می گزنلو  گوش کن، خود: گفت

با موهای ی مونتایرو روسی است، مارتا رفیقه. به نظرم او مسئول این وقایع است

اوست که مونتایرو روسی را . کردم صحبتبا تو ی او رنگ، به نظرم در باره مسی

خواهد میهم من اطمینان دارم که چنین است و او خودش . دچار مشکل کرده

کنی فکر نمی. دهمب هشدار باید به او. دچار مشکل شود، چون عاشق مارتاست

کرد که  د زد و پرایرا تصورچنین است؟ همسرش روی عکس از دور به او لبخن

این  امارتا ب: به اتاق غذاخوری بازگشت و از مونتایرو روسی پرسید. فهمیده است

ای که کمی نایرو روسی به لکنت افتاد و با چهرهنموضوع چه ارتباطی دارد؟ مو

 ؟این پرایرا گفت، فقط به خاطر. چون کلی امکانات دارد سرخ شده بود گفت،

وب گوش کنید، به گمانم شما به خاطر دختری زیبا خودتان زیز، خعمونتایروی 

کنید، اما گوش کنید، من نه پدر شما هستم و نه مایلم در می ار مشکلچرا د

را تحقیرآمیز  گیرم، چون ممکن است شما آنب مبرابر شما لحن پدرانه به خود

و گفت، مونتایر. مواظب باشید: من مایلم فقط یک چیز به شما بگویم. تلقی کنید

اما قرض چه می شود؟ دراین باره راه حلی خواهیم . من مواظب هستم ،آری

دهم؟ مونتابرو روسی گفت، دکتر برا من باید این قرض را به شما چیافت، اما 

ای  من مقالهـ اش در آورد و به اونشان دادای کاغذ از جیب و ورقه ـ پرایرا

اجازه دادم به  ممن به خود. خواهم نوشتی آینده دو مقاله دیگر ام و هفته نوشته

به ندای قلب و من . سیو نوشتمنی دانومناسبت سالروز کسی بنویسم و درباره

و من به شما . دطور که شما به من توصیه کردی نیز ندای عقل گوش کردم، همان

رسد، همانطور که شما ی کاتولیک میبه دو نویسنده دهم بعد نوبت قول می

 . مایل هستید

پاسخ داد، گوش و گوید، او بار دیگر احساس کرد کمی عصبانی شده پرایرا می   

ی دکترای نامه شما پایان. کنید، من اصراری نداشتم که نویسنده کاتولیک باشد

توانستید کمی بیشتر به نویسندگانی رو می اید، از این خود را در باره مرگ نوشته

. در یک کالم، به روح عالقمند بودند. اند بیندیشید که به این مسئله عالقه داشته
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، مانند ها"ویتالیست"از اما به جای آن، یادبودنامه برای کسی می آورید 

پیش پا افتاده  اش را با چیزهای ، اما زندگیاستدانونسیو، که شاید شاعر خوبی 

پسندند، یا های سطحی نمی مرا آدم یروزنامه .گفتم واضح دانم نمی. به هدر داد

پرایرا . فهمم مونتایرو روسی گفت، بسارعالی، می. نمی پسندم کم خودم تدس

، پانسیون کوچکی پیدا گارسیامن در . رویم به پانسیونگفت، خوب، حاال می

خواهم داد، اما  ،پرداخت را اگر بخواهند من پیش. ام که چندان ناجور نیست کرده

  این مبلغ .زیزعروی یمونتاکنم، می در ازای آن دو یادبودنامه از شما دریافت

 ادبودنامهیمونتایرو روسی گفت، دکتر پرایرا، . ی شماستنیمی از حقوق ماهیانه

ی پیش لیسابوآ را خریدم و دیدم  ون هفتهچی دانونسیو را نوشتم، در باره

است، اما نام نویسنده در آن نوشته نشده  "سالروز" ای دارد که عنوانش مقاله

دارید که به شما  جاما اگر به کسی احتیا. اید را نوشته  آن به گمانم شما. بود

کلی نویسنده وجود دارند که من . رم انجام دهمضکمک کند، با کمال میل حا

بدون ذکر نام نویسنده است خطری  ها بنویسم، و چون ی آنتوانم در بارهمی

مگر شما  وید، به او گفت، چرا،گ پرایرا می. ندارد که شما را دچار مشکل کنم

بینید چند مشکل طورکه می همان مشکالتی دارید؟ مونتایرو روسی گفت، خوب،

 Roxyتوانم نام مستعاری انتخاب کنم، خواهید، میاما اگر نام دیگری می. دارم

طور است؟ پرایرا گفت، به نظرم نام مناسبی است و تنگ لیموناد را از روی  چه

ژاکتش را پوشید و گفت، خوب، راه میز برداشت و توی یخچال گذاشت و بعد 

 . بیفتیم

روی خانه، سربازی روی نیمکتی  از خانه بیرون رفتند، درمیدان کوچک روبه    

پرایرا اذعان کرد که نتوانست پای پیاده خیابان . خوابیده بود به دراز دراز

رحمانه  گوید، خورشید بیپرایرا می. کند و منتظر تاکسی شدندسرباالیی را طی

گذشت و پرایرا با یک تاکسی می. سوزاند و از مختصر نسیم هم خبری نبود می

در برابر صلیب . در طول راه باهم صحبت نکردند. ی دست آن را نگهداشتاشاره

پرایرا . عبادتگاه کوچکی قد کشیده بود پیاده شدند ازرف بزرگ سنگی که بر

رد که بیرون بماند و پیش از واردشدن به پانسیون، به مونتایرو روسی توصیه ک
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 خوانپشت پیشکه سرایدار . برد و به سرایدار معرفی کرد شخودهمراه را برونو 

پرایرا گفت، . هایش ضخیم بودندپیرمردی بود با عینکی که شیشه ،زدچرت می

اوست، اما او مایل  و این گذرنامه برونو لونگزایشان دوستی است آرژانتینی، آقای 

پیرمرد عینکش را . جا دلداگی است د، علت آمدن او به ایناست که ناشناس بمان

میهمانان را ورق زد و گفت، امروز صبح کسی تلفن ثبت ی برداشت و کتابچه

سرایدار . یید کرد که من بودمأاتاقی رزرو کند، شما هستید؟ پرایرا ت که کرد

اسب دانم که برای آقا منفره داریم، بدون دوش، اما نمین گفت، یک اتاق دو

، شما شودچه می پرداخت پیرمرد گفت، پیش. مناسب پرایرا گفت، کامالً ؟است

اش را برداشت و دو یبیجپرایرا کیف . دانید وضع چگونه استبه خوبی می

حال، خدا . کنم پرداخت می من برای سه روز پیش. اسکناس بیرون کشید

. او دست ندهد ااد که بخداحافظی کرد، اما ترجیح دبرونو رایرا از آقای پ. نگهدار

خصوصی بود و به او گفت اقامت خوشی العاده  فوقبه نظرش دست دادن، ژست 

 . داشته باشید

روی مونتایرو روسی که منتظر او بود ایستاد و  و روبهبیرون رفت پرایرا از هتل    

من امروز . بزنید به او گفت،  شما می توانید فردا صبح زود به تحریریه سر

مونتایرو . اش صحبت کنیمارهبخوانم، نکاتی هست که باید درشما را میی  مقاله

است  چی؟ پرایرا گفت، فکر کردم بهتر پرایرا پرسید، در واقع... گفت، در واقع 

پرایرا گفت، . ی شمامالقات کنیم، شاید درخانهخلوتی یکدیگر را در جای 

ما یکدیگر را  ساعت . بار کافی است همان یک. ی منموافقم، اما نه در خانه

نظر شما چیست؟ مونتایرو روسی گفت، . ی اورکیدا خواهیم دیدسیزده در کافه

پریرا دست او را فشرد و گفت تا . موافقم، سر ساعت سیزده، در کافه اورکیدا

. رود، خیابان سرازیری بود و روزی خوببتصمیم گرفت پیاده به خانه  او. دیدار

 که بود، اما احساس کرد که در وضعیتی نیستنسیم آتالنتیک وزیدن گرفته 

کرد و بسیار مایل بود با کسی اراحتی میناحساس . قدر چنین روزی را بداند

. رفته بود بیماریبه دیدار صحبت کند، شاید با کشیش آنتونیو، اما کشیش 
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اکتش ژوید، گپرایرا می. زندباین فکر کرد می تواند با عکس همسرش گپ بربنا

 . اش به راه افتاد  آورد و آهسته به سمت خانه را بیرون
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بالزاک و بازنگری  Honorineی گوید، شب را با پایان بردن ترجمهپرایرا می   

روان  کشید، اما ترجمه به نظرش تقریباً ی بالزاک از او کار میترجمه. آن گذراند

دوش آب سرد  سه ساعت خوابید، از ساعت شش تا نه، بعد بلند شد و. بود

خانم سرایدار که روی . قهوه نوشید و به سوی تحریریه راه افتادفنجانی گرفت، 

 پرایرا، زیر. با تکان دادن سرش سالمی داد بود و فقط ها بود، گویی قهرکردهپله

ی تلفن شماره شت میز نشست وگفت و به اتاق کارش رفت، پ خیر هلب روز ب

 کوستاجا پرایراست، و دکتر گفت، الو، این به او پرایرا. ، را گرفتکوستادکترش، 

توانم نفس هستم، نمی من دچار تنگی گفتپرسید، حالتان چه طور است؟ پرایرا 

قلب  شدید کنم دچار طپشموقعی که گردش کوتاهی می .ها باال برومپله از

در روز ای یک گفت، دکتر پرایرا، گوش کنید، من هفته کوستادکتر . شوممی

 چرا. دارمپذیرایی بیماران  تاالسوتراپی چند ساعت وقت برایکلینیک 

جا  ؟ پرایرا پرسید، مرا به آنندجا بفرست خواهید شما را چند روز به آن نمی

درمان و وضعیت بفرستند، چرا؟ دکتر کوستا گفت، چون این کلینیک 

عالوه براین، بیماران مبتال به روماتیسم و  .ای بسیارخوب پزشکی دارده مراقبت

های جلبک و ماساژ دارد، با گرمابه .کنند قلب را با داروهای گیاهی معالجه می

ای که در فرانسه های برجستهجا پزشکدر آن. الغر شدن یی برایهاتمرین

احت و مراقبت احتیاج پرایرا، شما کمی به استر. کنند اند کار میتحصیل کرده
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توانم  من می. بسیار مناسب است دقیقاً برای حال شما دارید و این کلینیک

همین فردا اتاقی برای شما رزرو کنم، اتاقی کوچک رو به دریا، زندگی سالم، 

چند . آیمشما می بار به دیدار کیکم  من دست. تراپیی جلبک و تاالسوگرمابه

انه گجدا یساختمان در ها اما آن بستری هستند، جا بیمار مبتال به سل در آن

ربطی به  به او گفت، ،گویدپرایرا می. برند و خطر سرایت وجود نداردسر می به

ام با در زندگی من  .ترسم جا هستند نمی ، از چند مسلول که در آنسل ندارد

اما مشکل  .به من سرایت نکرده استاین مرض ام و سر برده بیماری مسلول به

شنبه به من واگذار شده  فرهنگی روز یاین نیست، مشکل این است که صفحه

وش گگفت، پرایرا  کوستادکتر . ه را به حال خود بگذارمیتوانم تحریرو من نمی

ده دوازده کیلومتر دورتر از  است، "کاسکه"کنید، کلینیک بین لیسابون و 

سابون بفرستید، یید به لبخواه جا بنویسید ودر آن تان را اگر مقاله. جاست این

ی وانگهی صفحه. تواند مقاله را صبح به لیسابون برساندمستخدمی هست که می

ی طوالنی آماده کنید مقاله شود و اگرای یک بار منتشر میهرحال هفتهبه شما 

پرایرا . تر از فرهنگ است مهم افزون براین، سالمتی. برای دو هفته کافی است

و سرانجام، . دوهفته زیاد است، برای من یک هفته کافی است گفت، موافقم، اما

گوید، به یک هفته اقامت در پرایرا می. دکتر کوستا گفت، بهتر ازهیچ است

اختیار داد که اتاقی برای کوستا کلینیک برای درمان راضی شد و به دکتر 

شرط د، باید به ناشر اطالع ده روزهای بعد رزرو کند، اما اصرار داشت که  قبالً

. ی تلفن چاپخانه را گرفتگوشی را برداشت و شماره. کردایجاب می چنین ادب

ی ی صفحهپرایرا گفت داستانی از بالزاک دارد که باید در دو یا سه شماره

ی چاپچی پرسید، مقاله. فرهنگی منتشر شوند و برای چند هفته کافی است

 بعد یهفته. الزم نیست اولین هفته شود؟ پرایرا گفت، درچه می "روزسال"

مقاله را . جا نیستم ون بعدازظهر آنچمقاله را از تحریریه بیاورید، لزومی ندارد 

ها خواهم ی اورکیدا در مجاورت قصابی یهودیدر پاکتی دربسته در کافه

ی تلفن مرکز تلفن را گرفت و خواهش کرد او را به تلفن سپس شماره. ذاشتگ

ناشر لیسبوآ را  تلفن، از خانم پشتِ. وصل کنداکو بوسمعدنی در  ی آبهبگرما
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مزاحم ناشر شوم، او در پارک حمام  دانم که اجازه دارمخانم گفت، نمی. خواست

ت، با خیال راحت مزاحم او شوید و به او بگویید فپرایرا گ. گیردآفتاب می

لو، ا: ناشر پای تلفن آمد و گفت. خواهد با او صحبت کندفرهنگی می یتحریریه

من داستانی از بالزاک ترجمه و بازنگری  ،پرایرا گفت، آقای مدیر. من ناشر هستم

من به شما تلفن . برای دو یا سه شماره کافی است کهطوالنی  یام، داستان کرده

قلبم چندان . بروم "پارده"در  تراپیکنم، چون در نظر دارم به کلینیک تاالسومی

ناشر پرسید، و . تجویز کرده استرا آسایشگاه پزشکم اقامت در و  داردتعریفی ن

طورکه گفتم، برای دو یا سه هفته تدارک  روزنامه؟ پرایرا پاسخ داد، همان

ی هرحال شماره به .ام، افزون براین، کلینیک از لیسابون چندان دور نیست دیده

شر نا. به تحریریه خواهم آمد ر اتفاقی افتاد فوراًگدهم، ارا به شما می تلفن آن

جانشین شما شود؟ پرایرا گفت، طور موقت  بهتواند نمی پرسید، و کارآموز؟ آیا او

دانم که قابل استفاده نمی او چند یادبودنامه برای من نوشته، اما. مناسب نیست

گفت، موافقم،  ناشر. ی مهمی بمیرد خودم خواهم نوشتاگر نویسنده. است یا نه

به آسایشگاه بروید، باالخره روزنامه معاون  دکتر پرایرا، با خیال راحت یک هفته

پرایرا از او . مشکلی خواهد رسید به هراو و اگر چیزی پیش آمد  دارد ناشر

. خداحافظی کرد و گفت، سالمش را به خانمی که با او آشنا شده بود برساند

موقع آن بود که به کافه اورکیدا برود، اما . گوشی را گذاشت و به ساعت نگاه کرد

را که شب قبل  "نونسیوآد" یخواست یادبودنامه در بارهش از رفتن میپی

درست پنج ماه : این یادبودنامه نوشته شده بود در. ، بخواندفرصت نکرده بود

در . اعت هشت شب، گابریله دآنونسیو درگذشتس، ۱۸۳۵پیش، در اول مارس 

موقع آن ما  اینک به نظر ی فرهنگی نداشت، اماصفحه آن موقع روزنامه

 اش نام واقعیاو ـ درحاشیه بگوییم  آیا .گوییمباو سخن ی فرارسیده در باره

در باره شعرهای او سخن دشوار است که البته  ؟بود شاعری بزرگاستـ  "پایاگتا"

شاید بهتر است از . چون آثارش هنوز برای ما همعصرانش تازه استگفت، 

اش درهم  انهبا خصوصیات شاعرکه  گوییمبسخن  خصوصیات او به عنوان انسان

عاشق تجمل، شیکی و . مقام هنر بود بیش ازهمه، او کشیش عالی. آمیخته است
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باری و وبند ی بیهددلدا دکادنت بزرگی بود، متنفر از اخالق و. ریخت و پاش

 یآل هی ایداما از جنبه ،مرد را ی ابراز فیلسوف آلمانی، نیچه، اسطوره او. اروتیک

ی صلح بین اقوام جریان جنگ اول جهانی دشمن سوگندخورده در .تفسیرکرد

کننده روی آورد، مانند پرواز با هواپیما بر فراز  به اقدامات جنگی و تحریک. بود

. شهر فروریختاین ها را بر فراز های ایتالیاییکه اعالمیه ۱۸۱۵وین به سال 

م به وسیله را سازماندهی کرد که سرانجا "پیونه"جنگ، اشغال شهر  پس از

الیی ینشینی کرد و در و عقب "گاردونه"به . نجا رانده شدندآسربازان ایتالیایی از 

 شور و اشتیاق سطحی و هبندوبار و مبتذل زندگی کرد که نشان ساکن شد، بی

. الس زد ها فاشیست با فاشیسم و اقدامات جنگی. ماجراجویی اروتیک او بود

پرایرا  .ودبنادرست ن  داد که شاید کامالً "یچشیپور" فرناندو پسوآ، به او لقب

را  "یادبودنامه"ی پوشه. آیدکار نمی به آید، مطلقاًکار نمی این مقاله به: فکرکرد

توانست آن را می .داند چرا چنین کردنمی. برداشت و اوراق را الی آن گذاشت

این از ن خالص شدبرای . نگهداشت را بیندازد، اما آن هباطل  توی سبد کاغذهای

 . و به کافه اورکیدا برودبیرون رفته اراحتی، تصمیم گرفت از تحریریه ن

ای در گوشه. سرخ دید موی را ، مارتایشدافه وارد ککه  گوید، همینپرایرا می   

با همان لباس شب . برقی، پشت به در کافه نشسته بود روی پنکه سر میزی روبه

بندهای لباسش صلیب وار  و بودوشیده پ "پارکا دو آلگریا"جشن که در 

 کامالً های مارتا بسیار زیبا، گرد وگوید، فکرکرد، شانهپرایرا می. برپشتش

تکلف  مارتا بسیار بی. روی او ایستاد روبه به سوی او رفت و. اندترکیب خوش

. نمی توانست بیاید ام، اوایرو روسی آمدهتای مونجگفت، دکتر پرایرا، من به 

مارتا . غذا میل دارد ی پیش ازمیز نشست و از مارتا پرسید، آیا نوشابه پرایرا سر

پرایرا . خواهد شراب سرخ مخصوص بنوشدپاسخ داد، با کمال میل می

 اگر چه  .صوص سفارش دادخو دو گیالس شراب سرخ مزد خدمت را صدا  پیش

مانی هرحال، چند روز بعد به آسایشگاه در بهاما  ،بایست الکل بنوشداو نمی

خدمت رفت، پرایرا که پیش همین. یم خواهد گرفتژخواهد رفت و یک هفته ر

خوب، به گمانم اوضاع برای همه ناجور است، او به  پرسید، خوب؟ مارتا گفت،
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است که چند روزی در لیسابون  ماند، بهتردر آنجا می سفرکرده و فعالً "آلنتژو"

مارتا به او نگاه کرد و لبخندی زد  پرایرا با احتیاط پرسید، و پسرعمویش؟. نباشد

کمک عمویش دانم که شما به مونتایرو روسی و پسرو گفت، دکتر پرایرا، می

پرایرا . ما باشیدبا  هستید، شما باید شایان تحسین شما واقعاً. زیادی کردید

، گوش کنید، من گفتدر آورد و به او  اش راکت گوید، کمی عصبانی شد و  می

 وانگهی،. دهم آقای خودم باشممن ترجیح می. هاو نه با آن نه با شما هستم

من ژورنالیست هستم . م هم بدانمهخوادانم شماها چه کسانی هستید و نمینمی

ام و بالزاک ترجمه کرده اکنون داستانی از  من هم .و کارم فرهنگی است

مارتا . ازمپردنمی من به وقایع روز. گیرمب خواهم درجریان داستان شما قرار نمی

پردازیم، ای شراب سرخ نوشید و گفت، دکتر پرایرا، ما به وقایع روز نمیجرعه

ش ا پرایرا نیز از گیالس. بریمدرک کنید که ما در بطن تاریخ به سر می لطفاً

 .جدی است ای واژهتاریخ  ای شراب سرخ نوشید و گفت، گوش کنید، جرعه

 تاریخ حیوانی نیست که بشود .ام دهرا خوان "هگل"و  "ویکو"وانی، ج هم در من

پرایرا گفت، . اید نخوانده مارتا به او پاسخ داد، اما مارکس را شاید. رام کرد را آن

من از شاگردان هگل سیر . ای هم به او ندارم ام و عالقه نخوانده نه، مارکس را

ش وکنم گمی تکرار باز اکنون به شما گفتم و چه هم ، به آنفاًطوآنگهی، ل. امشده

مارتا . کنم و به فرهنگ، این است دنیای منمی دهید، من فقط به خودم فکر

تکروی آنارشیست؟ پرایرا گفت، مایلم بدانم منظور شما چیست؟ مارتا  :پرسید

دانید،  گفت، آخ، دکتر پرایرا، به من نگویید که معنای تکروی آنارشیست را نمی

 سر برروز و روزگار ارشیست دراین نام تکروهای آن. هاستاین ر ازپاسپانیا 

ها افتاده و رفتارشان نیز دلیرانه است، اگرچه، کمی انظباط برایشان مفید  زبان

پرایرا گفت، گوش کنید مارتا، من به این کافه . من این است کم نظر دست .است

به شما گفتم، به  طور که قبالً همان .سیاست صحبت کنیم یام که در بارهنیامده

من با . چیز به فرهنگ اشتغال دارم ای ندارم، چون پیش ازهرعالقه سیاست

. است "نتژوآل"گویید که در مونتایرو روسی قرار مالقات داشتم  و حال شما می

خدمت سفرکرده؟ مارتا به اطراف نگاه کرد، انگار دنبال پیشجا  به آنچرا 
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مانوئل را  پرایرا. پرسید، چیزی بخوریم؟ من ساعت سه قراری دارم و گردد می

خوب، : کرد سبزی سفارش دادند و بعد، پرایرا سئوالش را تکرارکوکوصدا زد، دو 

سفرکرده؟ مارتا پاسخ داد، او به همراه پسرعمویش  تژومونتایرو روسی به آلنچرا 

خواهند  می تژوآلن ازای  عده.رفت ه بودکه در آخرین لحظه فرمانی دریافت کرد

دمکراسی دارد با کلی آنارشیست تکرو،  ینهسنت دیر تژوآلندر اسپانیا بجنگند، 

مونتایرو روسی . دنو کارهای زیادی دارند که باید انجام ده ،مثل شما دکتر پرایرا

 جا افراد را استخدام مجبور بود پسرعمویش را همراهی کند، چون در آن

قیت پرایرا گفت، خوب، به او اطالع دهید که در استخدام برایش موف. کنند می

. ها مشغول خوردن شدند سبزی را آورد و آنکوکوخدمت پیش .کنممی آرزو

گوش : برداشت و گفتکوکو ای  اش بست و تکه پرایرا دستمال سفره را به یقه

سالمتی . روم که در نزدیکی کاسکه استمی یکنید مارتا، من فردا به کلینیک

در باره دانونسیو قابل  اش من اشکال دارد، به مونتایرو روسی بگویید که مقاله

جا به  ی تلفن کلینیکی را که یک هفته در آندر هرحال شماره. استفاده نیست

بهترین موقع تلفن کردن به من مواقع غذا خوردن .  دهمبرم به شما میسر می

مارتا صدایش را آهسته کرد و . و حال بگویید مونتایرو روسی کجاست. است

نشانی توانم ی دوستان، اما نمیخواهد بود، درخانه "پورتالگره"امشب در : گفت

موقتی است و او هر شب در جایی نشانی وانگهی، این . را به شما بدهماو 

نابراین، در چنین وضعیتی با بور برود،  آن ور و به این وتژالناو باید در . خوابد می

ی ن شمارهای. پرایرا گفت، موافقم و کارتی به او داد. شما تماس خواهد گرفت

خواهم، من  مارتا گفت، دکتر پرایرا من باید بروم، عذر می. تلفن کلینیک است

به او روز  وبلند شد جا  پرایرا از. سوی شهر بروم دارم و باید تا آن تقرار مالقا

حال  پرایرا او را در. نهاد اش را بر سر مارتا به راه افتاد و کاله نخی. گفتخیر  به

 خورشید پس نور اش در سایه مجذوب اندام زیبایش شد کهرفتن مشاهده کرد و 

پرایرا . داند چرااما نمی. خوشحال شد احساس راحتی کرد و تقریباً .خرامیدمی

. برای خدمت آمد و پرسید که آیا دسر میل دارد فوراًو او  به مانوئل اشاره کرد 
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لختی فکر کرد و گفت لیموناد  .ون هوا بسیار داغ بودچتشنه شده بود، او  اما

 .خلیموناد خنک سفارش داد، با چند تکه ی  ،گوید پرایرا می. خواهدمی
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قهوه نوشید، مشغول چیدن چمدان . گوید، صبح روز بعد بیدارشدپرایرا می     

 "آلفونس دوده"اثر  (های دوشنبه داستان) Contes du lundiکوچکش شد، 

مؤلفی  "دوده"فکر کرد شاید چند روز بیشتر در کلینیک بماند و . را در آن نهاد

 . هایش برای لیسبوآ بسیار مناسب بودبود که داستان

گفت، دیروز  عکس همسرش ایستاد و به اوروی  روبه ، رفتسرسرا به پرایرا      

ها با مشکالت نظرم این جوانبه  .منامزد مونتایرو روسی را دید مارتا ـ بعدازظهر

اما به من مربوط ، اکنون مشکالتی دارند اند، بهتر بگویم، هم رو شده بهبزرگی رو

 .به من توصیه کرده دارم، دکتر کوستا جگاه احتیاشمن به یک هفته آسای. نیست

بالزاک را    Honorineمیرد و من وآنگهی در لیسابون آدم از گرمای هوا می

سوار قطار  آهن ایستگاه راه، در کنم مسافرت میامروز صبح  .امترجمه کرده

عکس همسرش را برداشت و . برمدهی تو را با خودم میبشوم، اگر اجازه  می

. اش نمایان بودنان گذاشت که چهرهچ مدان گذاشت، اما قاب عکس راچدر

فکر کرد عکس  ،بودتنفس شده چون همسرش در تمام عمر دست به گریبان 

 سرازیری را درالتروی کا روبه سپس تا میدان کوچک. راحتی نفس بکشد بهباید 

تاکسی سر رسید و دستور داد او را به . جا منتظر تاکسی شد پیاده رفت و در آن

آهن پیاده شد و تصمیم گرفت در بار  در میدان راه. آهن ببرد ایستگاه راه

می آیند و امیدوار دانست که نویسندگان به این بار می. انگلیسی چیزی بخورد
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 در. ای سر میز کوچکی نشست بار شد و در گوشه وارد. کندبود کسی را مالقات

 ناهار "برناردو مارکز"با  "آکیلیو ریبایرو"نویس  رمان مجاورت میز، واقعاً

ال غآوانگاردیستی بود که برای مجالت مدرنیست پرت  برناردو، طراح. خوردند می

نباندن سر جخیر گفت و هنرمندان با  روز به ها آنپرایرا به . کشید می تصویر

ها ها غذا بخورد و به آنها بنشیند و با آن خوش داشت سر میز آن. پاسخ دادند

 هانقد بسیار منفی در باره دانونسیو دریافت کرده و از نظر آن  روز قبل ،بگوید

پرایرا  اما دو هنرمند با حرارت مشغول صحبت بودند و. مطلع شود مورددراین 

ها فهمید که برناردو مارکز های آنحبتصفقط از . ها شود ت نکرد مزاحم آنأجر

گوید، این می پرایرا. خواهد به خارج برودنویس می کشد و رماندیگر تصویر نمی

را ترک  ای کشوراش زد، چون انتظار نداشت چنین نویسندهموضوع توی ذوق

لزون دریایی، چند جمله از لیموناد و خوردن ح ندر حین نوشید. کند

رود، می به پاریس گفت،  "روایآکیلیو ریب". ها به گوشش رسید های آن صحبت

مجالت : سری جنباند و گفت "برناردو مارکز"و . تنها جای ممکن پاریس است

ی کشیدن تصویر اند، اما حال و حوصلهمتعددی از او تصویر درخواست کرده

این کشور وحشتناک است و بهترین کار این است که با کسی همکاری  .ندارم

جا  های دریایی را خورد و لیوان لیمونادش را سرکشید و ازپرایرا حلزون. نکند

قایان، بازهم آگفت، برای شما و  روی میز دو هنرمند ایستاد برخاست و روبه

دکتر پرایرا از من . اجازه دهید، خودم را معرقی کنم. می کنم موفقیت آرزو

ال به دو هنرمند، چون شما، افتخار غی فرهنگی لیسبوآ هستم، سراسر پرتصفحه

 . ما به شما  نیازمندیم. کندمی

. آهن به راه افتاد راه ایستگاهداخت به سوی گُبعد، در آفتاب نیمروزی که می   

. کشدبه مقصد پارده گرفت و پرسید سفر چقدر طول می تبلیدر ایستگاه 

. رفتال میبقطار به سوی استرو. و او راضی شد ،کوتاه یارمند گفت، مدتک

پرایرا در سمت . تابستانی بودند تعطیالتعازم گذراندن  آدم جور همه معموالً

ن در این ساعات گوااما . کند خواست دریا را تماشاچپ واگن نشست، چون می

ی پرده. برایش مناسب بود خالی بود و پرایرا جایی انتخاب کرد که روز تقریباًاز 
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آفتاب روی صورتش نیفتد، چون سمتی که جلوی پنجره را کمی پایین کشید 

پرایرا . خواست دریا را تماشا کند می که او نشسته بود رو به سوی جنوب بود و او

 خواهد در این بارهگوید که نمیاش فکرکردن، اما می شروع کرد در باره زندگی

دریا آرام بود و ساحل پر از در آن موقع  ؛دهد بگویدترجیح می. چیزی بگوید

موقعی را به یاد آورد که به پالژهای  . تنی آمده بودندهایی بود که برای آب آدم

آب . که کازینو و کلوبی داشت رفته بود "اپیسینهو"، یا به پالژ "اوپورتو"نزدیک 

او وضعیتی داشت که   سرد بود، اما های شمالی بسیاردر این کناره دریا 

های  ای دوره که یکی از هم حالی شنا کند، در توانست پیش از ظهر می

 هایکتهر دو. بعد لباسش را پوشید. انتظارش بود لرزید و دراش میدانشگاهی

بازی  پد کلولیارتن داشتند و به راه افتادند تا در سالن ب ای بر برازنده بسیار

با این کلمات از  پکردند و رئیس کلوتحسین می ها را آن ی حاضرینهمه. کنند

رد او بهترین میز بلی ،ها دانشجویان کوتیمبرا هستنداین: کردها استقبال می آن

 .دادها میرا به آن

گذشت، پرایرا از خواب  بیدار شد، می "سانتو آمارو"قطار از موقعی که    

رنگ دیده  های  سفید و آبی خیمهها و  زار بسیار زیبایی بود و کابین ی شندماغه

کرد، چطور است که پیاده شود و به شنا  قطار ایستاد و پرایرا فکر. شدندمی

تواند پرایرا نمی. تر بوداین فکر قوی. با قطار بعدی سفرکندتوانست می. برود

مبرا ئیشاید چون به فکر موقعی افتاده بود که در کو. بگوید چرا به این فکر افتاد

مدان کوچکش از قطار پیاده چبا . کردیا شنا میسگار ژبرد و در پالمیبه سر 

که به پالژ  همین. شد عبورکردمنتهی می شد، از راهروی زیرزمینی که به پالژ 

که کفش و  در حالی. پابرهنه به رفتن ادامه داد رسید، کفش و جورابش را کند و

ته بود، نگهبان پالژ را جورابش را در یک دست و چمدانش را در دست دیگر گرف

سوخته روی تخت دراز کشیده و مراقب  ی سیاهاد، جوانی با چهرهید

خواهد لباس شنا و کابینی پرایرا به سوی او رفت و گفت، می. ان بودگشناکنند

ورانداز  ی پا نگهبان، با نگاهی خواب آلود او را از فرق سر تا پاشنه. اجاره کند

ی شما دارم، اما کلید انبار هثی جشنا به اندازهدانم لباس نمی: کرد و گفت
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و بعد، . ی یکترین کابین است، شماره دهم، بزرگها و کابین را به شما میلباس

به الستیک کمکی احتیاج : تمسخرآمیز رسید، پرسید رشای که به نظبا قیافه

. نباشیدنگران . کنم، شاید بهتر از شمادارید؟ پرایرا پاسخ داد، من خوب شنا می

 ی چیزهادر انبار از همه. ها و کابین را گرفت و به راه افتادکلید انبار لباس

های شنا، تورهای ماهیگیری با کلی ها، الستیکبویه: شددیده می اندکی

های شنا را زیر و رو کرد و دنبال لباسی از مد لباس. های شناپنبه و لباس چوب

سرانجام لباسی یافت و . مش را بپوشاندپارچه، که شک افتاده گشت، لباسی یک

پرایرا چمدان و . کمی تنگ بود، اما بهتر از آن پیدا نکرد پشمی و لباس. پوشید

کنار آب، گروهی از جوانان مشغول . لباسش را به کابین برد و به سوی پالژ رفت

توی آب آهسته با خیال راحت و . بازی بودند و پرایرا از کنارشان گذشت توپ

که آب به سطح  همین. گیرد گذاشت سردی آب به تدریج بدنش را فرارفت و 

آهسته و با  خیز شنا کردن، به سینه و شروع کردب پرید توی آشکمش رسید، 

ی نجات را محکم گرفت، وقتی پویه. ویه رسیدپمسافتی شنا کرد تا به  .وقار

یوانه فکرکرد که د. پدتنفس افتاده و قلبش به شدت می احساس کرد به نفس

پرم، آب میتوی ام و حال ناگهان ، مدت بسیار زیادی است شنا نکردهام شده

 چسبیده به پویه، رفع خستگی کرد و پشت به آب شناور. مثل یک ورزشکار

به پرایرا دوباره . رسیدمی به نظر کننده هایش آبی خیره آسمان برفراز چشم. ماند

روی نگهبان ایستاد تا از  روبه. نفس کشید و آهسته شنا کرد و بازگشت یراحت

بینید، طور که می لذت ببرد و به او گفت، همان شپیروزی خوداحساس 

ل چه ساعتی حرکت اقطار بعدی به سمت استوری. الستیک شنا الزم نبود

. کند؟ نگهبان پالژ، به ساعتش نگاه کرد و پاسخ داد، یک ربع ساعت دیگر می

پس به دنبال من بیایید، تا در این فرصت لباس عوض . پرایرا گفت، بسیار خوب

در کابین لباس عوض کرد، بیرون . ، چون وقت زیادی ندارمپول بپردازمکنم و 

ی کوچکی که در کیف جیبی داشت بها را به او پرداخت و با شانه رفت و اجاره

حین خداحافظی به او  در. اش را شانه زد و خداحافظی کرد پشت کم موهای
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توانند شنا نمی کنند باشید، به گمانمبازی می گفت، مواظب این جوانان که توپ

 . کنند و افزون براین مزاحم میهمانان هستند

پرایرا وارد راهروی زیرزمینی شد و روی صندلی سنگی که زیر سقف سکوی    

. عتش نگاه کردصدای آمدن قطار را شنید و به سا. داشت نشست ایستگاه قرار

فکر کرد که دیر شده، احتمال دارد در کلینیک برای ناهار خوردن منتظر او 

شود کرد، چه میخوب، : فکرکرد. خوردند، چون در کلینیک زودتر غذا میباشند

می گوید، اما موقعی که قطار وارد ایستگاه شد،  ؟ پرایراهمین است که هست

فکر  .درکرده و سرحال است کرد خستگیکرد و حس  احساس رضایت خاطر

کم یک هفته  دستتصمیم گرفت و  رددرمان کلی وقت دا در کلینیک برایکرد 

 . جا بماند در آن

یک تاکسی . نیم بود ساعت دو و به کلینیک رسید، تقریباً پرایرا موقعی که   

کلینیک : راننده پرسید. گرفت و از راننده خواهش کرد او را به کلینیک برساند

. کلینیک، در گردشگاه ساحلی قرار دارد. مسلولین؟ پرایرا گفت، نمی دانم درمان

توانید پای پیاده قدم بیشتر راه نیست، میچند ی تاکسی گفت، تا آنجا که راننده

ام و هوا بسیار داغ است، به شما  پرایرا گفت، گوش کنید، من خسته. بروید

 . انعامی خواهم داد

ان نخل که بر ترنگ، با پارکی بزرگ، پر از درخ کلینیک ساختمانی بود صورتی   

های ساحلی بنا شده بود و پلکانی که به خیابان و سپس به پالژ فراز صخره

خانم چاقی . شدسرسرا پرایرا به زحمت از پلکان باالرفت و وارد . شدمنتهی می

پرایرا گفت، من دکتر پرایرا . دهای سرخ و روپوشی سفید از او پذیرایی کربا لپ

. خواست تلفن کند و اتاقی برای من رزرو کندمی م دکتر کوستا،ا  هستم و پزشک

ت، آخ، دکتر پرایرا، ما برای ناهار منتظر شما بودیم، فخانم با روپوش سفید گ

اید؟ پرایرا گفت، در واقع چند حلزون در  خورده ناهار .قدر دیر آمدید چرا این

بر تن  روپوش سفیدکه خانم . کمی اشتها دارمحال . ام آهن خورده اهایستگاه ر

 "ماریا داس دورس"پس با من بیایید، رستوران تعطیل شده، اما  گفت،داشت 

به سالن  پرایرا، همراه او. تواند چیزی برای خوردن آماده کندمی آنجاست و
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سالن . ندشدمیهایش رو به دریا باز غذاخوری رفت، سالن وسیعی بود که پنجره

 اش کامالً پرایرا سر میز کوچکی نشست و خانمی که ریش زنانه. خالی بود کامالً

خانم گفت، من ماریا داس دورس هستم، آشپزم و می توانم . نمایان بود آمد

. متشکرم ماهی سرخ شده،چیزی برای شما کباب کنم، پرایرا پاسخ داد، یک 

کتش . به نوشیدن مام شروع کردتا لذت لیوان لیموناد را که سفارش داده بود ب

ماریا ماهی سرخ شده را آورد و گفت من برای . را درآورد و کراواتش را بازکرد

خانم  .پرایرا با لذت مشغول خوردن شد. سرخ کردم "گولد براسه"شما ماهی 

شود، اما اگر میل ندارید و آشپز گفت، حمام جلبک ساعت پنج شروع می

پزشک شما، دکتر . خواهید کمی بخوابید، می توانید از فردا شروع کنید می

پرایرا گفت،  .است، او ساعت شش بعدازظهر به اتاق شما خواهد آمد "کاردوسو"

 . به گمانم کمی استراحت خواهم کرد. بسیار عالی

جا  ی بیست و دو، و چمدانش را در آنشماره به اتاقش رفت، اتاق هااز پله    

هایش را شست و بدون پیژامه روی تخت  ها را پایین کشید، دندانکرکره .دید

تکان  ها راوزید و از درزهای کرکره پردهنسیم مطبوع آتالنتیک می. دراز کشید

 اش را دراو خواب خوشی دید، دوران جوانی. فوری به خواب رفت تقریباً. دادمی

ون استخر چ همکرد که وسی شنا میبود و در اقیان "پرانیا"خواب دید که در پالژ 

ای نشسته بود و با پریده در کنار این استخر دختر رنگ .رسیدشنا به نظر می

. شنا به پایان رسید و خواب دیدن ادامه یافت. ای در دست در انتظارش بود حوله

 خوابش خواب خوشی بود، اما پرایرا مایل نیست تعریف کند که چگونه واقعاً

 . رایرا می گوید، آنچه خواب دیده بود ربطی به این داستان نداردپ. ادامه یافت
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 از اینگوید پیش در اتاق را شنید، اما پرایرا می بیدنساعت هفت صدای کو   

روی دیوار را که در اثر تابش نور از الی  روشنِ خطوط سایه و بیدار شده بود

 داستان کرد و به فکر پشیمانی درتماشا مینقش بسته بود،  برآن درزهای کرکره

Honorine  گویی او نیز از چیزی باید پشیمان شود، اما افتاده بود بالزاک ،

ناگهان احساس کرد که احتیاج دارد با کشیش آنتونیو . ه چیزچدانست از نمی

میل با کمال که بگوید  وتوانست به او اعتماد کند صحبت کند، چون می

به او بگوید می بایست  شاید. دانست از چه چیز ان شود، اما نمیپشیمخواهد  می

ی برایش جالب تصور پشیمان کند و یا شاید فقطکه فقط احساس پشیمانی می

 . کیست که بداند. است

. منتظر شماست راهرو در وصدای پرستار از پشت در اتاق گفت، دکتر کاردوس   

 خواب از تخت این با وجودگوید خوش نداشت گردش کند، اما پرایرا می

و  کتانو شلوار  بر پا کردهای تنیس کرد، کفش برخاست، چمدانش را باز

: گفت گذاشت و به او عکس همسرش را روی میز. پوشید رنگ پیراهن خاکی

خواهم  ،آور شود ، اما اگر ماللتراپیجا هستم، درکلینیک تاالسواین حال در

توانم ام، بنابراین می آورده مرا با خود "آلفونس دوده"خوشبختانه کتاب . رفت

 Le نهمه، از داستاز به خاطر داری که بیش ا. چیزی برای روزنامه ترجمه کنم

petit chose آمد، این داستان را در کوئیمبرا خواندیم و هر دو او خوشمان می
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 کودک است، شاید به فکر پسری بودیم یک داستانِ. گرفتیم ثیرش قرارأتحت ت

های داستان" حال ره به .همین است که هست .نتوانستیم داشته باشیمکه 
 خوب،. بسیارعالی است لیسبوآام و به گمانم برای آورده مخود را با "دوشنبه

من است، ببینیم  کنم دکتر منتظرگمان می  خواهم، باید بروم،حال معذرت می

 . بینیمر را میگدییکبعد . استجور  چه تراپیروش تاالسو

رسید، آقایی دید با روپوش سفید که از پنچره دریا را سرسرا موقعی که به    

، به نظر می رسید هبین سی تا چهل سال .پرایرا به سوی او رفت. کردماشا میت

با لبخندی شرمنده گفت، روز  .چشمانی آبی روشن ریش بزی بلوند داشت و

من . ر پرایرا هستیدطور یقین دکت هستم و شما به وخیر، من دکتر کاردوس به

اما اگر شما  ،کننداین موقع بیماران در پالژ گردش می ام، درظر شما شدهتمن

پرایرا . کنیمیا در پارک باهم صحبت و  جا در این شته باشید، می توانیمدوست دا

 "سانتوآمارو"من امروز در پالژ بودم و در  ،یستم گردش کنمنچندان مایل گفت 

عجب، بسیارعالی، من فکر کردم با بیماری  گفت، وردوسکودکتر . ام شنا کرده

کنم شما هنوز هم میاحساس بینم، طور که می دارم، اما این سروکاراحوال  وخیم

مجذوب بیشتر  که کنمپرایرا گفت، شاید احساس می. مجذوب طبیعت هستید

 ایتانبر گفت، از چه نظر؟ پرایرا گفت، شاید بعداً وها هستم؟ دکتر کاروسخاطره

 . ، شاید فرداحاالتوضیح دهم، اما نه 

برای حال شما و چون گردش کنیم،  ؛پیشنهاد کرد ودکتر کاروس. به باع رفتند   

پارک  ژ،ها و پال نخل باغ، بین صخره هایدرختپشت در . حال من خوب است

که بسیار مایل بود  ودکتر پرایرا به دنبال دکتر کاردوس  جادر آن. زیبایی بود

پزشک گفت در این چند روز تحت مراقبت من . به راه افتاد ،نندبزگپ هم با

. کنم و با عادات شما آشنا شوم وگو است که با شما گفت یبسیار ضرور. هستید

 پرایرا با رغبت گفت، هر سئوالی که. اسرار خود را نباید از من پنهان دارید

چید و در دهان  ی گیاهیهقدکتر کاردوسو، سا. از من بکنید ،خواهید می

است؟ پرایرا پاسخ  طور هکنیم، چمی گذاشت و گفت با عادت تغذیه شما شروع

خورم، مثل نوشم، ظهر و شب ناهار و شام میداد، خیلی ساده، صبح قهوه می
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منظورم این است چه نوع  خورید؟ه میچ پرسید، معموالً ودکتر کاروس. همه

کارم واع املت، چون خانم خدمتند اخواست بگویخورید؟ پرایرا میمی غداهایی

شود می سبزیکوکوکند و در کافه اورکیدا فقط ساندویچ املت برایم درست می

گفت، خوراک من متنوع است، و  اما خجالت کشید و پاسخ دیگری داد. خورد

کنم و به روی نمی زیاده تقریباً خوراک خورد و ماهی، گوشت، سبزیجات، من در

ه موقعی به چاق شدن چ ازپرسید،  ودکتر کاردوس. خورما میای عاقالنه غذشیوه

، پس از درگذشت می شودپرایرا پاسخ داد، چند سالی . ایدکرده پیدا گرایش

 جات زیادچطور، شیرینی جاتشرینی و ؛پرسید ودکتر کاردوس. همسرم

 عالقه ندارم، لیموناد اصالً خورید؟ پرایرا پاسخ داد، هرگز، من به شیرینی می

به  .لیموی تازه موناد؟ پرایرا گفت، آبیدکتر کاردوسا پرسید، چه جور ل. نوشم می

آورد و به نظرم به هضم غذا کمک می آن بسیار عالقه دارم، چون آدم را سرحال

لیموناد لیوان تر کاردوسا پرسید، چند کد. دارم مشکل یبوستکند، چون من می

، حال در مثالً. ی به روز داردمل کرد و گفت، بستگأدر روز؟ پرایرا مدتی ت

و به . دکتر پرایرا این جنون است ؛داد کشید ودکتر کاردوس. تابستان، ده لیوان

خورید؟ پرایرا گفت، لیوان لیموناد را با شکر پر من بگویید قند و شکر نیز می

دکتر کاردوسا گیاهی را که در . ی دیگر شکرو نیمه دکنم، نصف لیوان لیمونامی

ای گرفت و گفت، از امروز ژست آمرانه هایش با دست داشت تف کرد ودهان 

اما اگر مایل باشید با گاز مانع  .معدنی، بدون گاز به جای آن، آب. لیموناد ممنوع

گفت،  ودکتر کاردوس. مجبور شد بنشیند وپرایرا نشست و دکتر کاردوس .ندارد

. یک سئوال خصوصی بکنم خواهم از شمامیحال  تر پرایرا، اماکد خواهممیر ذع

های درختان نگاهی پرایرا به سرشاخه ندگی سکس شما چه گونه است؟ز

گفت، با زنان  وچیست؟ دکتر کاردوسسئوال  اینانداخت و گفت، منظور شما از 

پرایرا گفت، گوش کنید  ؟یددار طبیعیزندگی سکسی یک . شویدمی همخوابه

و به کاری اشتغال دارم که  دیگر جوان نیستم .هستم ، من بیوهودکتر کاردوس

 ای که در پی زنان باشم و نه من نه وقت دارم و نه عالقه. گیردی مرا میژانر تمام

گاهگاهی یک ماجرا، یک زن  گفت، مثالً ودکتر کاردوس .هرجایی در پی دختر
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 نایو سیگاری بیرون کشید و پرسید اجازه دارم  ،هم نه آن. پرایرا گفت ؟شنگول

اراحتی نبه او اجازه داد و گفت برای اشخاص مبتال به  و؟ دکتر کاردوسمرا بکش

اعتراف پرایرا  ....نظر کنید توانید از آن صرفنمی واقعاً رگقلب خوب نیست، اما ا

دکتر . آور است های شما خجالتسئوال زیراکشم، من سیگار میکه کرد 

 ها ترشحاتی دارید؟ پرایراشب .دیگر آور جالتخگفت، بازهم یک سئوال  وکاردوس

دکتر کاردوسا گفت، منظورم این است که . فهممنمی گفت، من سئوال شما را

های آیا خواب .شود بینید که به ریزش منی منجرهای اروتیک میها خواب شب

؟ پرایرا گفت، گوش کنید دکتر می بینیدهایی خوابجور ه چ بینید،می اروتیک

ترین ، خصوصیبینیممیهایی که ما خوابآموخت ، پدرم به من وکاردوس

پاسخ داد، اما شما برای  ودکتر کاردوس. نیمکسی فاش کنزد و نباید چیزهاست 

باهم رابطه  جسم و روان شما .اید و من پزشک شما هستم جا آمدهمعالجه به این

 "وابلب خغاپاسخ داد  پرایرا. بینیدهایی میخوابجور  و من باید بدانم چه دارند

است،  مکانیپرسید، زنی است؟ پرایرا گفت،  ودکتر کاردوس. بینمرا می "گارانیا

کردم می ، جوان که بودم و در کوئیمبرا تحصیل"اپورتو "پالژی است در نزدیکی

 پالژ بسیارعالی بود با استخر یک ، که"اسگینهو"رفتم، و نیز جا می به آن

رفتم، چون می یاردلبه بازی ب ،کردم میشنا  جا اعلب ازینو، در آنکمعدنی و  آب

به  ،کردم جیارد بود و نامزدم که بعد با او ازدوالسالن بسیار زیبای ب یک جانآدر 

او همیشه فقط . نداشتماطالع  آن موقع هنوز در او بیمار بود، اما. آمدجا می آن

خواب  دراغلب شاید او را . بهترین دوران زندگی من بود آن زمان .سردرد داشت

گفت، خوب، برای  ودکتر کاردوس .را ببینم که خواب اوون مایلم چبینم، می

توانیم می اخوری بنشینم،ذغ امشب مایلم با شما سر یک میز. امروز کافی است

عالقمندم و دیدم که روزنامه  من به ادبیات بسیار. باهم صحبت کنیمجا در آن

. برای نویسندگان فرانسوی قرن نوزدهم اختصاص داده است  شما جایی

مفرط من به ادبیات، شامل  یعالقه ام،دانید، من در فرانسه تحصیل کرده می

ساعت هشت در . نویسممی ی فردا را برای شماامشب برنامه. فرانسه استادبیات 

 .غداخوری یکدیگر را خواهیم دید سالن
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پرایرا نشسته برجای . و از او خداحافظی کرد ازجا برخاست ودکتر کاردوس   

پرایرا ضمن خداحافظی . های درختانسرشاخهی ماند و شروع کرد به تماشا

، به شما قول دادم سیگار را خاموش کنم، اما وخواهم دکتر کوردسگفت، عذر می

فردا با رژیم . گفت، هرطور میل دارید ودکتر کاردوس. مایلم آن را تا ته بکشم

وید، گپرایرا می. کشید ارگپرایرا نشسته برجای ماند و سی. کنیمشروع میغذایی 

 یهایاز او سئوال کسی هرگز .دفکرکرد دکتر کوستا که دوست دیرین او بو

های جوان که در پاریس پزشک ظاهراً .نکرده بود خصوصی و محرمانهچنین 

شده بود و  و پکر گوید، سردرگمپرایرا می. دیگری هستند جور ،اند تحصیل کرده

این  چنین به نظرش رسید که .بعد از آن هم احساس شرمندگی کرد احت

 .است کلینیک، کلینیک خاصی
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 .ودبنشسته  سر میز سالن غذاخوریدر سرساعت هشت دکتر کاردوسو          

وشیده بود، با پرنگ  لباس خاکستری. سرساعت آمده بودگوید او هم پرایرا می

حدود پنجاه نفر . راف نگاه کردطکه وارد سالن شد، به ا همین. رنگ کراوات سیاه

تردید گوید بیمیپرایرا . بودند کهنسال یهایها آدم ی آنحضور داشتند، همه

بودند که سر  پیری هایبیشترشان زن و شوهر بودند،از او تر مسنها  ی آنهمه

اش  ها روحیهگوید، دیدن آنمی پرایرا. ن نشسته بودنددیک میز برای شام خور

وشحال شد که هنوز چندان خهاست و  ترین آن کرد جوان ، چون فکرتازه کردرا 

 ژستیدکتر کاردوسو خندید و خواست از جا بلند شود، اما او با . نیست پیر

سو، در طول صرف وپرایرا گفت، خوب، دکتر کورد. درخواست کرد نشسته بماند

دکتر کاردوسو گفت، با معده خالی، نوشیدن یک . شما هستم نیز در اختیار امش

دکتر . دارگازآب کرد با  پرایرا خواهش. لیوان آب برای سالمتی بسیار خوب است

احساس تهوع اندکی پرایرا آب را با . کاردوسو پذیرفت و لیوان او را پر کرد

اردوسو گفت، دکتر پرایرا، ک دکتر. خواست لیموناد بنوشددلش می چوننوشید، 

ی شما یادبودنامه. دارید لیسبوآی فرهنگی ای برای صفحهمایلم بدانم چه پروژه

ی پسوآ را بسیار پسندیدم و داستان موپاسان خیلی خوب ترجمه شده در باره

ام، اما مایل نیستم نام خودم را ترجمه کردهخودم را  پرایرا پاسخ داد، من آن. بود

پای  گفت، اما شما باید چنین کنید، خصوصاً ودکتر کوردس. بگذارمپای ترجمه 
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های بعد برای ما چیزی آماده کرده شما در شماره روزنامهآیا . های دشوارمقاله

عنوان  پرایرا گفت، در دو یا سه شماره آینده داستانی دارد از بالزاک، ؟است

 وسودکتر کورد. ایدخواندهرا  آندانم شما است، نمی   Honorineداستان 

داستان بسیار . پرایرا گفت، داستانی است در باره پشیمانی. سرش را تکان داد

 رکتد. کنمرا حدیث نفس درک می در باره پشیمانی که من آن است خوبی

در فکر فرو رفت و ای لحظهپرایرا  کوردسو افزود، طلب بخشایش بالزاک بزرگ؟

سئوال چیزی از شما که  از اینو، می خواهم دکتر کاردوس سپس گفت، عذر

اجازه دارم سئوال . ایدگفتید در فرانسه تحصیل کرده شما امروز ظهر. کنم می

من  ،ای تحصیل کرده اید؟ دکتر کاردوسو پاسخ دادچه رشته کنم در فرانسه در

ی تخصصی را نیز از پایان آن، دو دوره سام، پی پزشکی تحصیل کردهرشته

خواهم، من هیج پرایرا گفت، عذر می. شناسی تغذیه و روانام، علوم گذرانده

ه که انسان چبیش از آن دکتر کوردسو گفت، شاید. بینمنمی هاای بین اینرابطه

ی توانید رابطهمیشما دانم آیا نمی. کند باهم ارتباط دارند مایل است تصور

چه شما  ز آنبیش ااین دو  ؟تصورکنیدپیش خودتان و روان ما را  جسممتقابل 

اکنون به من گفتید داستان بالزاک  شما هم. ارتباط دارند باهم ش را بکنیدتصور

خواستم می. چنین چیزی بگویمنخواستم پرایرا گفت، نه، . حدیث نفس است

دراین داستان من خودم . امبگویم که من این داستان را حدیث نفس درک کرده

ی جنبه ، ازگفت در پشیمانی؟ پرایرادکتر کاردوسو پرسید، . امرا بازشناخته

تری  ی درستواژه "حاشیهدر ". درهم برهمچنین است، اگرچه بسیار  خاصی

 .ی زندگی، خودم را بازشناختم حاشیهدر من . است

دکتر کوردسو گفت، امشب . خدمت اشاره کرد که بیاید دکتر کاردوسو به پیش   

پز سفارش  کرده یا ماهی آب سرخمن بسیار مایلم شما ماهی . خوریمماهی می

پرایرا توجیه کرد که امروز ظهر ماهی . شماستدهید، اما بازهم هرطور میل 

اش برای من مثل آید، مزهخوشش نمی پز واقعاً کرده خورده و از ماهی آب سرخ

بسیار . این است که در بیمارستان هستم و مایل نیستم در بیمارستان باشم

به سرخ کرده  دریای زبان مایلم ماهی. برممی به سر کنم در هتل مایلم تصور
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به  را ماهیهمان عالی، من هم  سو گفت، بسیارودکتر کورد. ر بخورملشیوه مول

خورم و به صحبت ادامه می شته به کرهغبا هویج پخته، آسرخ کرده  رلشیوه مول

 شناسی ؟ پرایرا گفت، چون شما روانش چیستمعنای "حاشیهدر"پشیمانی : داد

شاید بهتر باشد با آنتونیوی . کنم با شما صحبت کنمت میأاید، جرتحصیل کرده

 موضوع را نفهمد، چون در اوکشیش در این باره صحبت کنم، اما ممکن است 

کنم که و من احساس نمی انسان باید به گناهانش اعتراف کند برابر کشیش

من مشتاق . شیمانی کنمبا این وجود، مایلم اظهار پ. امگناه خاصی مرتکب شده

به عمق  شما باید رایرا، شایدپدکتر کوردوسو گفت، دکتر . پشیمانی هستم

شما  درخدمت ،عالقه دارید با من سروکار داشته باشید اگر .له بپردازیدأمس

 ی شخصیتحاشیه درکه  آوری است خوب، احساس شگفت پرایرا گفت، .هستم

واقعیت این . رو آن را حاشیه نامیدم از این. کندپشیمانی خودنمایی می "من"

خوشحالم  ام،است که من از سویی خوشحالم که زندگی خود را چنین گذرانده

اش را در  ام که زندگیام، با زن بیماری ازدواج کردهکه در کوئیمبرا تحصیل کرده

ها به عنوان خبرنگار محلی برای که سالخوشحالم آسایشگاه مسلولین گذراند، 

ی ام که بخش فرهنگی این روزنامهام و حال پذیرفتهبزرگی کارکرده یروزنامه

حال، چنین است که گویی عالقه دارم از  اما درعین. را اداره کنم کوچک عصر

بیان روشن نمی دانم به اندازه کافی موضوع را . زندگی خود اظهار پشیمانی کنم

 . کردم

. ول خوردن شدغدکتر کاردوسو شروع کرد به خورن ماهی و پرایرا نیز مش    

شاید . سو گفت، من باید بیشتر از زندگی شما در ماه گذشته بدانمودکتر کورد

گفت،  وسوپرایرا پرسید، منظور شما چیست؟ دکتر کورد. ای رخ داده است دثهحا

فروید اعتقاد ندارم، من من چندان زیاد به . اصطالح تحلیل روانی است حادثه

 حادثه. تتردید حق با اوس بی حادثه، اما در مورد .هستم "سنکرتیست"

عتقدات ما را مورد سئوال قرار آمد مشخصی است در زندگی ما که م پیش

است واقعیت مشخصی  حادثهدر یک کالم،  .زنددهد و تعادل ما را برهم می می

شما باید . می گذارد ثیرأی روانی ما تآید و بر زندگکه در زندگی واقعی پیش می
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به او گوید پرایرا می ؟ای رخ داده است حادثهآیا در زندگی شما  که مل کنیدأت

. ام، با دو نفر، یک مرد جوان و یک زن جوان آشنا شده هاییگفت، من با آدم

پرایرا گفت، . سو گفت، به راحتی در این مورد با من صحبت کنیددودکتر کور

یادبودنامه در  نوشتن ی فرهنگی بهچنین است که من برای صفحهخوب، وضع 

ی نویسندگان مهمی که هر آن ممکن است بمیرند احتیاج داشتم و کسی باره

او اگرچه . ی مرگ نوشته استباره ی دکترایش را درنامه که با او آشنا شدم پایان

مرگ اطالع  یرهدر با هایی را رونویسی کرده، اما در ابتدا فکر کردم کهقسمت

او  .بنویسد ها را قبالًیادبودنامه که رو او را به عنوان کارآموز پذیرفتم از این. دارد

خواستم به من مزد او را از جیب خودم پرداختم، چون نمی. چندتایی نوشت

ها برای انتشار مناسب اما این یادبودنامه. صندوق مالی روزنامه تحمیل شود

ی سیاست در سر دارد و هر یادبودنامه را از جنبه فقطون این جوان چ نیستند،

معتقدم که در واقع دوست دختر اوست که کک به تنبان من  .نویسدسیاسی می

جور پرت و  در یک کالم، فاشیسم، جنگ داخلی در اسپانیا، و این. او انداخته

. کرد ها را منتشر شود آنهاست و نمی پالهایی که به شما گفتم محتوای مقاله

در واقع . که بد نیست سو گفت، اینودکتر کورد. ام تاکنون مزدش را پرداخته من

که قبول کرد گوید می پرایرا . زیدااندپول خودتان را به مخاطره می فقط شما

ام به شک و  من شروع کردهمشکلی نیست، اما موضوع این است که امر این 

دکتر کوردوسو خونسرد گفت،  ؟شودباشد چه میدو جوان حق با این  اگر: تردید

، تاریخ در این باره تصمیم خواهد گرفت، نه ادکتر پرایر. ها بوده آنگاه حق با آن

 امعن بی. بوده امعن بی ها باشد، زندگی من پرایرا گفت، آری، اما اگر حق با آن. شما

ام ادبیات بوده که من در کوئیمبرا ادبیات تحصیل کرده و همیشه معتقد بوده

ی فرهنگی این که من صفحهبوده  امعن بی. رین چیز درجهان استت مهم

نظرم را در آن بیان کنم و به  ام هام و اجازه نداشتی عصر را اداره کرده روزنامه

من . های فرانسوی قرن نوزدهم را منتشرکنمشوم داستان جای آن، محبور

تم، نه گویی من شخص دیگری هس. ها اظهار پشیمانی کنممندم از اینقعال

 .چیزی را انکار کندبایست  میپیوسته به عنوان ژورنالیست کارکرده و  کهپرایرا 
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سفارش داد، بدون  خدمت را فراخواند و دو ساالد میوه سو پیشودکتر کارد   

 از یا سئوال کنم، آ گفت، بسیار مایلم از شما وسودکتر کورد. و یخ شکر
médecins-philosophes اطالعی ندارد که کرد اقراررایرا پ؟ اطالع دارید ،

پیر "و  "تئودول ریبو"ها  ترین آن ها کیستند؟ دکتر کاردوسو گفت، مهماین
این دو، پزشک . ام ها را بررسی کردهمن در طول تحصیل متون آن. هستند "ژانه

که به نظرم  اند تئوری ارائه دادهیک آنها . شناس هستند و نیز فیلسوف و روان

، این تئوری را درخواست کردپرایرا . ها روحی مجموعهتئوری  :استبسیار جالب 

روح، همان توهم  "یکتایی"دکتر کاردوسو گفت، خوب، اعتقاد به . ف کندتعری

ی یکتایی روح جدا از من است که بسیار متنوع است و سنت لوحانه ساده

تر ژانه دکتر ریبو و دک. دهدرا حفظ کرده و کماکان ادامه میمسیحی نیز آن

متنوع های بینند، چون ما حامل روحمیها  ای از روحمجموعه شخصیت را

دکتر . دنخواه قرار دار من برتریک ی سلطهزیر  ای است وهسیتم که مجموعه

، یا (هنجار) چه که ما تحت عنوان نورم آن: کمی مکث کرد و ادامه داد کاردوسو

آن است، نه مقدمات  فقط نتیجه ،نامیمو یا نورمالیته می مانتحت عنوان وجود

ی کند و رهبری مجموعهآن را تعیین می خواه من برتریک ی سلطهو . آن

 یتردیگری، من قوی خواه برتر منیک حال اگر . گیردهای ما را به دست می روح

ن می شود و فرمان آکنار می زند و جایگزین  من برتر راآن عرض وجود کند، 

گیرد و  می ها را دراختیار خودی روح شود مجموعه یا بهتر گفته، راندمی

من برترخواه نوین، یک ی مستقیم اش تا موقعی ادامه می یابد که با حمله سلطه

می شود و من  کنار گذاشته، من برتر فرسوده شده فرسایش تدریجی اثر یا در

دکتر کوردسو در پایان سخنانش گفت،  .شودبرترخواه نوین جانشین آن می

، در من برتر هست که پس از فرسایش تدریجی نوین من برترخواهیک شاید 

 توانید کاری کنید، نمی  و شماخواهد گرفت قرار  های شمامجموعه روح سأر

  .آن کمک کنید همی توانید ب شما دست باال، 

. اک کردپل سفره دهانش را و با دستماخورد اش را  ردوسو ساالد میوهادکتر ک   

سو پاسخ داد، هیچ، وردادکتر پرایرا پرسید، خوب من باید چه بکنم؟ دکتر ک
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پس از گذشت که شاید در شما یک من برترخواه وجود دارد  .فقط منتظر بمانید

ی محلی سپری که شما به عنوان ژورنالیست، به عنوان خبرنگار روزنامه ـ هاسال

ـ به تدریج ترین چیزها در جهان است  ادبیات مهم که ایداید و معتقد بودهکرده

های شما را به  ی روحرهبری مجموعهنوین یک من برترخواه  فرسوده شده و

توانید هرحال نمی بهشما . بگذارید در سطح ظاهر شود. خواهد گرفت دست

و اگر  فقط با خودتان درگیر خواهید شد و خواهید شدنشما موفق . کنیدبکاری 

. کنید اظهار پشیمانی کنید، با خیال راحت اظهار تانخواهید از زندگی خودمی

ی کالم، دکتر پرایرا، اگر خالصه. کنیداظهار  همکشیش  مایل هستید نزدو اگر 

و زندگی شما بیهوده  است جوانحق با این دو اید که  شما به این فکر افتاده

ن پس زندگی شما به نظرتان کنید، شاید از ای فکرچنین  بوده، با خیال راحت

شما را هدایت کند و با خوراک و نوین بگذارید من برترخواه . نرسد امعن بی

 . فرو ننشانید لیموناد پر از شکر عذاب خود را

اش آویحته بود  اش را تمام کرد و دستمال سفره را که بر یقهپرایرا ساالد میوه   

. مل خواهم کردأاش ت باره برداشت و گفت، تئوری شما بسیارجالب است، در

سو گفت، قهوه سبب وردامایلم یک قهوه بنوشم، نظر شما چیست؟ دکتر ک

روزانه . خواهید بخوابیداما مربوط به خود شماست، اگر نمی ،خوابی می شود بی

خوشحال خواهم . دو بار حمام جلبک داریم ، ساعت نه صبح و پنج بعدازظهر

د، من یقین دارم حمام جلبک برای حال ر فردا صبح سرساعت حاضر شویگشد ا

 . شما مفید است

چند قدم برداشت و . خیر گفت و از جا برخاست و رفت پرایرا زیر لب شب به   

پرایرا . دی زدنبه او لبخ  سر نگاهی انداخت، دکتر کاردوسو بعد به پشت

 .هستم جاگوید، به او گفت سر ساعت نه در آن می
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 د،شکه به پالژ کلینیک منتهی مییی هاگوید، ساعت نه صبح از پلهپرایرا می   

هایی که پالژ را در بر گرفته بودند، دو استخر آبسنگ هایدر شکاف. پایین رفت

استخرها پر از . ندشدها میمانع داخل آن بی که امواج دریاشده بود وسیع حفر 

در سطح آب قشر ضخیمی تشکیل  های دراز، درخشان و فربه بود کهجلبک

آبی  به رنگ درکنار استخرها دو کابین .ور بودند آن غوطه دادند و چند نفر درمی

ب بیمارانش قدکتر کاردوسو مرا. لباس بودندتعویض جای : روشن برپا شده بود

. چگونه وارد استخر شوند و چگونه حرکت کنند که داد دستور میها  به آنبود و 

گوید، سرحال بود و ناگهان می پرایرا .گفت خیر او رفت و روز به پرایرا به سوی

که هوا سرد بود و دمای آب  یکی از این استخرها شود، با اینداخل خوشش آمد 

از دکتر کاردوسو خواهش کرد لباس حمام تهیه کند، . شاید مناسب شنا نبود

بیاورد و از او  شبا خود را ، آنطور که توجیه کرد، فراموش کرده بود ون همانچ

اش  بدهد که شکم و قسمتی از سینه به او ایمد افتاده درخواست کرد لباس از

خواهم، اما شما باید  دکترکاردوسو سری جنباند و گفت عذر می. را بپوشاند

همه، در اثر تماس با پوست بدن  ها بیش ازجلبک .احساس شرم را کنار بگذارید

مالش ها  با آنتان را  است شکم و سینه دارند و الزممطلوب و مطبوع ثیر أت

پرایرا راضی شد و وارد کابین . شما باید مایو بپوشید، یا یک زیر شلواری .دهید

سرد،  هوا واقعاً. گذاشت و بیرون رفت رنگش را کنار شلوار و پیراهن خاکی. شد

که انتظار  طور پرایرا یک پایش را توی آب فرو برد، اما همان. بخش بود اما فرح
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ها به بدن که جلبک حالی با احتیاط داخل آب شد، در. داشت مثل یخ سرد بود

ردوسو به کنار استخر آمد و ادکتر ک. تهوع کرد احساسمی پیچیدند، اندکی او 

خواهید می که بازوهایتان را حرکت دهید، مثل این :شروع کرد به دستور دادن

پرایرا، . تان را مالش دهید و سینه ها شکملبکجیک تمرین کنید و با تژیمناس

آب تا گردنش . که از نفس افتاد اجرا کرد تا این چراو دستورات او را بی چون

پرسید، شب  سودکتر کاردو. رسیده بود و شروع کرد با بازوهایش دورزدن

 "آلفونس دوده " طور خوابیدید، پرایرا پاسخ داد، خوب، اما تا مدتی کتابی از چه

کاردوسو اعتراف کرد که او را پسندید؟ دکتر نس دوده را میفولخواندم، آ

او را  "های دوشنبه داستان"پرایرا گفت، فکر کردم داستانی از . شناسد نمی
دکتر کاردوسو گفت، برایم . منتشرکنم لیسبوآرا در  ترجمه کنم و مایلم آن

 Laداستان درمورد چیست؟ پرایرا گفت، خوب، عنوان داستان این تعریف کنید 

dernière classe  (آخرین کالس درس )ای در ی آموزگار دهکدهدر باره

های فقیری که بایستی های دهقانان هستند، بچهشاگردانش بچه. لزاس استآ

 پرایرا چند .بود روند و آموزگار ناامید شدهکالس نمی کنند و سر عه کارردرمز

قدم به جلو گذاشت تا آب به دهانش لمبر نخورد و ادامه داد، آخرین روز 

 جنگ آلمان ـ فرانسه به پایان رسیده بود و آموزگار منتظر. دبستان فرارسید

 یک شاگرد هم ابیهوده است و حتانتظارش دانست می کهماند، با اینشاگردان 

ترین مرد  ها و کهنسالناما به جای شاگردها، مردان دهکده، دهقا. نخواهد آمد

بایست دهکده آمدند تا مراتب احترام خود را نسبت به آموزگار فرانسوی که می

اشغال آلزاس را ها دانستند روز بعد آلمانیمی بار سفر ببندد نشان دهند، چون

و  "Vive la France" :آنگاه، آموزگار روی تابلوی کالس نوشت. ند کردخواه

به  ،هایی که در کالس باقی مانده بودند ی آنهمه .با چشمانی پر از اشک رفت

بازویش چید و روی پرایرا دو جلبک دراز را دانه دانه از . شدند ثرأشدت مت

سو وردااین داستان چیست؟ دکتر ک یدکتر کاردوسو، نظر شما در باره: پرسید

قدر مردم ال غدر پرتز و روزگار دانم که در این روگفت، بسیار زیباست، اما نمی

برای من برترخواه  رسد، شما دکتر پرایرا، به نظر می ؟دداننرا میداستان این 
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من برترخواه نوین شما را  مبهم طور من به .ایدنوین خودتان جایی گشوده

گویید، دکتر کاردوسو، این پرایرا گفت، این چه حرفی است که می. بینم می

دکتر کاردوسو گفت، . است از قرن نوزدهم، مربوط به گذشته است داستانی

. هرحال داستانی است علیه آلمان، و درکشوری مثل کشورما تابوستبه آری، 

کردن  گونه سالم هیتلری غلبه کرده، همه با دراز چه هااید که در میتینگ دیده

 لیسبوآهرحال  گفت، خواهیم دید، در پرایرا. هاکنند، مانند نازیدست سالم می

یم؟ دکتر کاردوسو بیاو بعد پرسید، اجازه دارم بیرون . ی مستقلی استروزنامه

ی درمان را به پایان جا هستید، دورهاین حال که شما . ی دیگرده دقیقه گفت،

ال یعنی چه؟ پرایرا پاسخ غی مستقل در پرتخواهم، روزنامهمی اما عذر. برسانید

سو وردادکتر ک. یچ جریان و جنبش سیاسی متعهد نیستای که به هداد، روزنامه

ی شما، یکی از گفت، شاید چنین باشد، اما دکتر پرایرای عزیز، ناشر روزنامه

شود و می طرفداران رژیم است و در هر میتینگ و گردهمایی عمومی ظاهر

پرایرا پذیرفت و گفت، . پرتاب کند خواهد نیزهکند، گویی میبازویش را بلند می

شود ی فرهنگی مربوط میچه به صفحه آن. آدم چندان بدی نیست اما او اصوالً

ون خیالش چدکتر کاردوسو پاسخ داد، . باز گذاشته این است که دست مرا کامالً

هر روز، پیش . سانسور پیشگیری وجود داردحال  درهر .راحت است دکتر پرایرا

ی چاپ الزم ی برای اجازهها، مهر و پرچم سانسور پیشگیراز انتشار روزنامه

. انتشار نداشت، مطمئن باشید که منتشر نخواهد شد یو اگر مطلبی اجازه .است

های من در روزنامه. ای سفید استصفحه اها حتدر برخی موارد، در روزنامه

ام که آدم را بسیار ها، جای بسیار وسیع سفید دیدهال، در برخی صفحهغپرت

فهمم، من هم جاهای سفید را پرایرا گفت، می. دکنهناک میوخشمگین و اند

 یسو با لحنودکتر کارد. هنوز چنین چیزی پیش نیامده لیسبوآاما برای   ام،دیده

گفت، اما ممکن است پیش آید، بستگی دارد به من برترخواه که بر  شوخی

می دانید دکتر پرایرا، اگر  شما غلبه کند و بعد ادامه داد، هایروح یمجموعه

شما می خواهید به من برترخواه که در صدد ظهور است کمک کنید، به نظرم 

آنگاه تعارضات . به جای دیگری بروید و این کشور را ترک کنید ستیشاید بای
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. کنیدبتوانید چنین کاری در واقع شما می. خود خواهید داشتوجود کمتری در 

کنید، بت میی آزاد متینی دارید، به زبان فرانسوی خوب صحشما حرفه

کند؟ بند میمردی هستید، کودکی ندارید، چه چیز شما را به این کشور پای بیوه

سو، شما وردا، اشتیاق به گذشته و شما دکتر کامشتهذپرایرا پاسخ داد، زندگی گ

ی عالقه اید وجا تحصیل کرده روید، باالخره شما در آنچرا به فرانسه نمی

دکتر کاردوسو گفت، این موضوع منتفی . استفرانسه  متمایل بهفرهنگی شما 

 ام، امکان دارد تماس گرفته ـ ماریو سنتراپی در تمن با کلینیک تاالسمو. نیست

دهید از استخر بیرون می پرایرا گفت، اجازه. باره تصمیم بگیرم آن در این هر

شما . که ما متوجه آن شویم آن دکتر کاردوسو گفت، مدت سپری شده، بی. بروم

چه الزم بود درمان کردید، با خیال راحت بروید و لباس  نآ پانزده دقیقه بیش از

 . نظر شما چیست، اگر باهم ناهار بخوریم؟ پرایرا موافقت کرد. عوض کنید

ی توصیه هخورد و بنا ب گوید، در این روز همراه دکتر کاردوسو ناهارپرایرا می   

فرانسه که از بیات سخن گفتند و اد یهخورد و در بار پزآب او، ماهی هشت

ساعت استراحت  ربع و بعد پرایرا به اتاقش رفت و یک. کشوری است بسیارعالی

در اثر  مدت کوتاهی چرت زد و بعد، نوارهای تاریک و روشنی را که او فقط. کرد

. نظاره کرد ند، آفتاب از شکاف کرکره بر سقف اتاق نقش بسته بود تابش پرتو

و زیر دوش رفت، لباسش را پوشید، کراوات بلند شد جا  هر ازهای بعدازظنیمه

روی عکس همسرش نشست و به او گفت، من  رنگش را گره زد و روبه سیاه

تئوری  .ست و در فرانسه تحصیل کردها وردوساام، نام او ک یافته پزشک باهوشی

. روح انسان را برایم تشریح کرد، یعنی یک تئوری فلسفی که از فرانسه است

گاه، یک من برترخواه رهبری هها وجود دارد و گای از روح در ما مجموعه ظاهراً

وسو توضیح داد که من در صددم درادکتر ک. گیرداین مجموعه را به دست می

 و این من برترخواه. اندازدمی من برترخواهم را عوض کنم، مثل ماری که پوست

اما . ا چه اندازه درست استدانم تنمی. زندگی مرا دگرگون خواهد کرد نوین ،

 . خوب، خواهیم دید. امحقیقت را بگویم، من چندان متقاعد نشده
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  La dernièr Classeیپشت میز نشست و شروع کرد به ترجمهپرایرا    

او الروس را از لیسابون به همراه آورده بود که . از دوده (آخرین کالس درس)

داستان او  صفحه را ترجمه کرد، چون ایناما فقط یک . ید بودفبرایش بسیار م

گوید، در پرایرا می .خواست فرصت داشته باشدمی، مشغول کرده بودبه خود را 

سر برد، هر روز بعد ازظهر  ای که در کلینیک تاالسوتراپی بههفته طول یک

 .بود دوده یمشغول ترجمه

ستراحت اان و تمام مدت را با رژیم غذایی، درم .ی بسیار خوبی بودهفته  

، بیش از همه یو جالب وگوی پرشور گذراند و حضور دکتر کاردوسو که با او گفت

روز . برق گذشتبه سرعت ای بود که  هفته .ت داشت، مغتنم بودی ادبیادر باره

چاپ به بالزاک در آن   Honorineشنبه، لیسبوآ منتشر شد و بخش نخست 

ایش و معن ناشر به او تلفن نکرد. گفتدوسو به او تبریک ارو دکتر کرسیده بود 

از مونتایرو روسی هم خبری نشنید، . راه است روزنامه روبه یتبود که وضعاین 

گوید، پرایرا می. ها فکر نکرده بود دراین اواخر، پرایرا به آن. چنین از مارتا هم

اش   موقعی که کلینیک را ترک کرد، احساس کرد سرحال و وضع بدنی و روحی

 .است نش چهار کیلو کمتر شدهزو و .راه استرو به 
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. اقی نیفتادهفپرایرا می گوید، به لیسابون بازگشت، اواخر ماه اوت بود، گویی ات   

یافت که در آن  "وبالرستا"زن خدمتکارش برنگشته بود، یک کارت پستی از 

خواهرم باید برای جراحی گردم، چون اواسط سپتامبر برمی"نوشته شده بود 

     ".واریس پایش به بیمارستان برود، با بهترین درودها، پیداده

خوشبختانه هوا دگرگون شده بود و  .شدش اآپارتمانساکن  دیگر پرایرا بار  

نسیم تندی از سوی آتالنتیک وزیدن گرفت که  بود و غروب. چندان داغ نبود

ای به دفتر تحریریه بازگشت و خبر تازه. وردآکرد کتش را درآدم را وادار می

پخت و صمیمانه به او سالم کرد، اما در پلکان خانم سرایدار کباب نمی. نبود

. های رسیده بسیار کم بودندنامه  .آمدی کباب میساختمان هنوز بوی زننده

ای دید از نامه  بعد. حساب برق را دید و به مرکز اصلی روزنامه فرستاد صورت

. تقدیم کرده بود لیسبوآ  که داستان کودکان نوشته بود و به اینجاه سالهخانم پ

 از لیدقبه ت آن را ال نداشت و خانمغبود که ربطی به پرت داستان جن و پری

به او نوشت و گوشزد  ایمحترمانه یپرایرا نامه. ایرلندی نوشته بود هاینوول

الی را غخوانندگان پرت لیسبوآون چ الی الهام بگیرد،غکرد که از آداب و رسوم پرت

آمد به   ای از اسپانیااواخر ماه نامه. ها رادهد، نه انگلوساکسونیمخاطب قرار می
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ایرو تسنیور مون: آدرس مونتایرو روسی که پشت پاکت چنین نوشته شده بود

، لیسابون،  ۶۶ی دکتر پرایرا، خیابان رودریگو دا فونسکا، به وسیله/ روسی

فراموش  او مونتایرو روسی را تقریباً. کند خواست پاکت را بازمی  پرایرا. الغپرت

شد که این جوان کم چنین فکر کرده بود و باورش نمی کرده بود و یا دست

بعد . بفرستد لیسبوآ  ی فرهنگیای برای خودش به نشانی دفتر تحریریه نامه

شته شده بود نوروی آن ی که اکند، در پوشه که باز اینپاکت را بدون 

ون دکتر چناهار خورد، اما  اظهر در کافه اورکید. گذاشت "هایادبودنامه"

ساالد ماهی  .کوکوسبزی سفارش داد و نه لیمونادنه  سو غدغن کرده بود،ورداک

شده بود  منتشر بالزاک Honorineمام متن  ت. معدنی نوشید سفارش داد و آب

وید، حتی دو تلگرام دریافت گپرایرا می .بود آمیز موفقیت و بین خوانندگان بسیار

نوشته  هااز نامه در یکی. "شاسترموت"و دیگری از  "تاویرا"کرده بود، یکی از 

العاده است، و در دیگری نوشته شده بود که پشیمانی  فوق یشده بود که داستان

نامه را به  "تشکر" یی ما مربوط است و هر دو با کلمههمهه چیزی است که ب

و  اندرا دریافت کرده پیام سربسته انیکس پرایرا فکر کرد، شاید. ن برده بودندپایا

. بار بازنگری و جمع و جور کند داستان آلفونس دوده را برای آخرینآماده شد 

ی داستان بالزاک به او تبریک ن کرد تا در بارهفیک روز صبح ناشر به او تل

پرایرا . ی تبریک دریافت کردهنامهتحریریه کلی دفنر گفت که به او  بگوید، چون

رو به خودش تبریک  و از اینبفهمد  است را نتوانسته فکر کرد ناشر پیام سربسته

بفهمد توانست آن را در واقع این داستان پیام رمزی بود و فقط کسی می. گفت

می توانست توانست پیام را بشنود و نه می ناشر نه. ی شنوا داشته باشدکه گوش

ای آماده می کنید؟  چه چیز تازه ،دکتر پرایرا ،حال :ناشر پرسید. همدبف را آن

ام، امیدوارم خوب ی داستانی از دوده را تمام کردهپرایرا پاسخ داد، ترجمه

زنی )  L’Arlésienneامیدوارم که ناشر به او پاسخ داد،. خریدار داشته باشد

فاش  خودش را از ادبیاتو با رضای خاطر شناخت بسیار اندک نباشد ( اهل آرل

دانم برای خوانندگان ما است و نمی گستاخانه این داستانچون گفت . کرد

عنوان ، های دوشنبهداستان  پرایرا فقط گفت نه، داستانی است از. باشدمناسب 
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شناسید، داستانی دانم که شما آن را مینمیاست، آخرین کالس درس  داستان

پرستانه است  شناسم، اما اگر داستان میهننمیناشر گفت، . پرستانه است میهن

پرستی نیازمندیم، پرایرا از  ی ما به میهنهمه دراین روز و روزگار .اشکالی ندارد

د که برمتن را به چاپخانه بخواست و می او خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت

ت، الو، صدای زنی گف. پرایرا دم در اتاق بود و کتش را پوشیده بود. تلفن زنگ زد

 قلب پرایرا تیر. هستم و مایلم شما را ببینم من مارتا .خیر، دکتر پرایرا روز به

است؟  است، حال مونتایرو روسی چطور طورچمارتا، حال شما : کشید و پرسید

امشب شما را در کجا  .برای شما نقل خواهم کرد مارتا پاسخ داد، این را بعداً

می خواست بگوید، به آپارتمانش  مل کرد وأپرایرا کمی ت. توانم مالقات کنممی

 ،در کافه اورکیدا ،جا نیاید و گفتاست به آن کرد که بهتر بیاید، اما بعد فکر

رنگ ام و به من موهایم را کوتاه کرده. موافقم مارتا گفت. ساعت هشت و نیم

حال مونتایرو روسی خوب . یکدیگر را در کافه اورکیدا خواهیم دید. بلوند است

 . فرستدمی ای برای شما ت و مقالهاس

کرد به  با خود فکر. گوید، به سوی چاپخانه به راه افتاد و ناراحت بودپرایرا می   

که احتیاج حس کرد اما  ،رسد دفتر تحریریه برود و منتظر بماند تا موقع شام فرا

از صدا کرد و  گوید، تاکسیپرایرا می. دارد به خانه برود و حمام آب سرد بگیرد

خیابان سرباالیی که به آپارتمانش منتهی درخواست کرد تا به  تاکسیران 

طول این خیابان  کردند درت نمیأها جر، تاکسیرانمعموالً. برود ،شد می

بایست به میاو دشوار بود و  جا سرباالیی رانندگی کنند، چون برگشتن از آن

وارد . خسته و کوفته است ، چون احساس کردبدهدتاکسیران وعده انعامی 

درون وان نشست و با احتیاط . شیر آب وان را بازکرد وراًفآپارتمانش شد و 

 دبع. ردوسو به او یاد داده بوداور که دکتر کط شکمش را مالش داد، همان

عکس همسرش ایستاد و به او  شد و در برابر راهرواش را پوشید و وارد  پیژامه

، موهایش را کوتاه کرده، به رنگ ، ظاهراًهبری آورددوباره برایم خ گفت، مارتا

 حآورد، اما واضای از مونتایرو روسی برایم میاو مقاله. داند چراکسی نمی. بلوند

مرا نگران  هااین جوان. است که مونتایرو روسی مشغول کارهای خودش است
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از چه قرار است  به تو خواهم گفت که اوضاع  چه باید بگویم، بعداً !کنند، آخمی

 . 

 

او فقط . ورکیدا شداگوید، ساعت هشت و سی و پنج دقیقه وارد کافه پرایرا می

کنار پنکه  با موهای کوتاه شناخت که دختر جوان بلوندی چنین مارتا را این

او را  ها، واقعاً جز این .اش را برتن داشت یهمیشگپوشاک برقی نشسته و همان 

هایی مو روی پیشانی موهای کوتاه بلوند با رشته. بود مارتا تغییر کرده. نشناخت

 یک خوابیده بود، او را به شکل و شمایل هایشگوشروی هایی که و زلف

کم  و عالوه برآن، باید دست خس خارجی، شاید فرانسوی در آورده بودجوانک تُ

ظریف و گرد به خاطر ها را  آنش که پرایرا های شانه. ده کیلو الغر شده باشد

که شبیه  ندهن به نظرش می رسیدپدو کتف استخوانی به شکل  داشت، حال 

؟ شدهچه  خیر، روی او نشست و گفت شب به پرایرا روبه. ددنبال پرنده بو دو

دهم، در وضعیت  ام شکل و شمایلم را تغییر مارتا پاسخ داد، من تصمیم گرفته

 . شومبالزم است و برای من الزم بود شخص دیگری  این کار خاصی

او در  خود .چیزی بپرسدداند که چرا پرایرا به این فکر افتاد از او کسی نمی    

اندازه بلوند،  شاید چون دختر بی. موقعیتی نیست که بگوید چرا سئوال کرد

می  ون برایش زحمت داشت آن دختری را کهشاید چاندازه غیرطبیعی بود و  بی

کرد، زیرچشمی به اطراف نگاه می پیوستهشاید چون دختر  و شناخت بازشناسد،

: هرحال پرایرا از او پرسید به  .یدترسمی انگار منتظر کسی است و یا از چیزی

هنوز هم اسم شما همان مارتاست؟ مارتا  پاسخ داد، برای شما البته مارتا هستم، 

ام نقاشی و ی فرانسوی دارم، اسم من لیزه دولونی است و حرفهاما من گذرنامه

 . آبرنگ نقاشی کنم، اما در واقع توریست هستم با تا ام ال آمدهغبه پرت

دهد و یک لیوان بگوید، بسیار مشتاق بود کوکوسبزی سفارش پرایرا می  

مارتا . از مارتا پرسید نظرتان چیست، اگر دو کوکوسبزی بخوریم. لیموناد بنوشد

گیالس شراب خواهد یک دلم می ،اما پیش از آن .پاسخ داد، با کمال میل

و دو گیالس شراب مخصوص طور  همین پرایرا گفت من هم. مخصوص بنوشم
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مخمصه دچار شما . آمد بدی دارم پرایرا گفت، احساس پیش. سفارش داد

بگوییم آری، اما  :مارتا پاسخ داد. کنید، مارتا به راحتی اقرار پس  ،اید شده

خودم چنین  صوالًکنم، اپسندم، من احساس خوشی میای است که می مخمصه

هایش را باال انداخت و گفت، اگر شما  پرایرا شانه. امزندگی را انتخاب کرده

به زنم، مونتایرو روسی هم به مخمصه افتاده، چرا خوشحال هستید و حدس می

توانم فقط در  ؟ مارتا گفت، من میافتادهکه چه اتفاقی برای او  هخبری ندادمن 

من فقط در باره خودم پاسخ . ی مونتایرو روسیرهابی خودم بگویم، نه در باره

در اکنون  او تا کنون به شما خبری نداده، چون مشکالتی داشته،. دهممی

اما شاید او بیش از من دچار مشکل  .و در سفراستآلنتژلیسابون نیست، در 

و ای برای شما فرستاده مقالهرو  این به هرحال او به پول احتیاج دارد و از. است

به من بدهید، به او  اتوانید پول راگرمایل هستید می. ت یادبودنامه استگف

 . خواهم رساند

اش، خواه یادبودنامه  در این مقالهپخواست با کمال میل بگوید، گور پرایرا می   

دانم نمی. پردازممن پیوسته از جیب خودم به او پول می .باشد و خواه سالروز

کند و  من به او پیشنهاد کردم به عنوان ژورنالیست کار. کنمچرا او را بیرون نمی

اش را در اما پرایرا چیزی نگفت و کیف جیبی .به او قول پیشرفت شغلی دادم

از سوی من به او برسانید و حال مقاله را به  و گفت اس برداشتنآورد و دو اسک

فت، گوش پرایرا گ. ای از کیفش بیرون آورد و به او دادمارتا ورقه. من بدهید

توانید روی خاصی می اردکنید مارتا، من باید در ضمن به شما بگویم که در مو

 .ل شما سروکاری داشته باشمئکه من مایل نیستم با مسا من حساب کنید، با این

وسی را و رریای ندارم و اگر مونتا دانید من به سیاست عالقهطورکه می همان

خبری بدهد، شاید بتوانم به روش خودم  دیدید، به او بگویید که از حالش به من

ی ما کمک بزرگی مارتا گفت، دکتر پرایرا، شما برای همه. به او کمک کنم

شان را خوردند و مارتا گفت  شام .نشدنی است شما فراموشخدمت هستید، 

مانند او پرایرا از او خداحافظی کرد و . دبمانجا  در اینتواند بیش از این نمی

مایل بود در . سفارش داد لیموناد سر میز ماند، پرایرا. جا پرواز کرد از آن کبوتری
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اما . دکتر کاردوسو صحبت کند ها با آنتونیوی کشیش یا بای اینمورد همه

تردید در این موقع خوابیده بود و دکتر کاردوسو در پرایده  آنتونیوی کشیش بی

حساب را  ا صورتتد خدمت را صدا کرلیموناد را نوشید و پیش. بردمی سر به

خدمت پرسید، چه خبرها؟ پیشخدمت گفت، چیزهای و بعد از پیش. بپردازد

ازوی او گذاشت و پرسید، چه بپرایرا دستش را روی   !عجیب، چیزهای عجیب

. گذرددانید در اسپانیا چه مینمیمگر خدمت گفت، پیش. چیزهای عجیبی

مهم  ینویسنده یک راًخدمت گفت، ظاهپیش. دانمت، نه، نمیفپرایرا گ

رژیم سرکوبگر فرانکو را به باد انتقاد گرفته و در واتیکان رسوایی  ،فرانسوی

ن به اسم این نویسنده چیست؟ مانوئل پاسخ داد، اآل؛ پرایرا پرسید. برپاشده

شناسید، اسم او برنان، می شما ای است که حتماًآید، نویسندهخاطرم نمی

داد زد، برنانوس؟ مانوئل پاسخ داد،  است، پرایرا ا چیزی شبیه آنیبرنانده و 

بزرگ کاتولیک  ی، او نویسندهگفت پرایرا با افتخار. اسمش همین است دقیقاً

به این . ناپذیری دارد دانستم که او موضع خواهد گرفت، او اخالق تزلزلاست، می

 ی یک کشیشهای روزانهیاداشت"  فکر افتاد که شاید بتواند چند بخش از
 .منتشر کندلیسبوآ  را که هنوز ترجمه نشده بود در او "دهکده

. ه او دادبای گوید، از مانوئل خداحافظی کرد و انعام سخاوتمندانهپرایرا می   

مشتاق بود که با آنتونیوی کشیش صحبت کند، اما آنتونیوی کشیش در این 

کلیسای  شد تا دراو هر روز صبح ساعت شش بیدار می. موقع در خواب بود

 .مرسدس مراسم عبادی را برگزار کند

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 96 

 

 

 

 

 

۱۸ 
 

 

 گوید، روز بعد زود از خواب بیدار شد و به دیدار آنتونیوی کشیشپرایرا می      

لباس مخصوص اجرای مراسم که  در حالیکلیسا  اتاق کنارکشیش را در  .رفت

جا هوا خنک بود و  آندر . غافلگیر کردعبادی در کلیسا را از تن بیرون می آورد 

 . آویخته بودقدیسین بر دیوار تصاویر 

پدر آنتونیو زیرلب  .پرایرا ،خیر پدر آنتونیو، من هستم پرایرا گفت، روز به      

یک  که نیست، کجا بودی؟ پرایرا توجیه کرد یتگفت، تو مدتی است که پیدا

 کار در آنجا چه! ردهاپدر آنتونیو داد زد، در پ. هرده به سر برداهفته در پ

کردی؟ پرایرا گفت، من در کلینیک تاالسوتراپی بودم تا حمام جلبک بگیرم  می

آنتونیوی کشیش از او درخواست کرد کمک . و با داروهای طبیعی معالجه شوم

پرایرا ! ای ی افتادهیبه چه فکرها: و به او گفتتا شال مراسم عبادی را بگیرد کند 

ام و با پزشکی آشنا شدم که تئوری  ن کم کردهزکیلو و اضافه کرد که من چهار

جا  رو به این و از این :کشیش پرسید. توضیح دادرا برایم ی روح جالبی در باره

چیزهای  یخواستم در بارهای؟ پرایرا اقرار کرد که از جهاتی آری، اما می آمده

پرایرا . خوب، پس صحبت کن آنتونیوی کشیش گفت،. دیگری هم صحبت کنم

تئوری دو فیلسوف فرانسوی است که  این خوب،. ع کرد به سخن گفتنشرو

لکه بیک روح نداریم،  ها مدعی هستند که ما فقط آن .شناس هم هستند روان

من برترخواه هستند و گاهگاه، یک ی ها داریم که زیر سلطهای از روحمجموعه

اما  .شویممی ایلن( هنجاری) ورمینکه به  کند، تا اینمی این من برترخواه تغییر
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آنتونیوی کشیش گفت، خوب گوش . متغییر است نورم ثابت نیست، نورماین 

 ای هستم، اما ظاهراًهستم، آدم ساده "کاسرانسیف"ی پیرو فرقه کن پرایرا، من

به ما  آن را ناپذیر و خداوند روح آدمی یکتاست و تقسیم. شویتو داری مرتد می

دو  آن جور که پرایرا پاسخ داد، آری، اما اگر ما روح را آن .اعطا کرده است

 .بگذاریم ارتداد نیست "شخصیت"ی اند به جای کلمه گفته فیلسوف فرانسوی

داریم، ما چندین شخصیت نیک شخصیت  ام که ما فقط من چنین معتقد شده

آنتونیوی کشیش پاسخ داد، من . هستندداریم که زیر سلطه یک من برترخواه 

شخصیت انسان وابسته به . دهممی ین تئوری را انحرافی و خطرناک تشخیضا

. دهدنان تو بوی ارتداد میخس. است ناپذیر سیمقروح آدمی است و روح یکتا و ت

آدم دیگری  اکنون کنماحساس می نسبت به چند ماه پیش، پرایرا اقرار کرد که

پدر . نکرده بودم فکرها  کنم که هرگز به آنمن به چیزهایی فکر می .هستم

پرایرا گفت، من با دو جوان  .باید به چیزی برخورد کرده باشی  آنتونیو گفت،

. جوان و شاید همین آشنایی مرا تعییر داده است یرتام، پسر و دخ آشنا شده

گذارند، این می ثیرأها بر ما تآید، انسانپدر آنتونیو گفت، چنین چیزی پیش می

ثیر أمن ت توانستند بر می ها چگونه دانم آنرا گفت، نمیپرای. آیدامر پیش می

ها  بایست بر آنمن می عدر واق. ها دو جوان خیالبافند، بدون آینده این. بگذارند

کنم، یعنی مدام مخارج زندگی مرد جوان را  ها کمک می من به آن .ثیر بگذارمأت

یک  ام، اما او حتمن او را به عنوان کارآموز پذیرفت. پردازممیم از جیب خود

پدر آنتونیو گوش کنید، آیا برای من . ته استشمنتشرکرد ننوبشود مقاله که 

آیا گناه جسمانی مرتکب  ؟ آنتونیو پرسید،اعتراف کنمشما ه نزد بهتر نیست ک

شناسم، همین است که با می ای؟ پرایرا پاسخ داد، تنها جسمی که منشده

پرایرا، وقت مرا بیهوده  کن پس گوشپدر آنتونیو گفت، . کنم حمل می مخود

قوای  کنم و زمن باید افکارم را متمرک تلف نکن که به اعتراف تو گوش بدهم،

در باره . خودم را جمع و جورکنم، چون به زودی باید به عیادت بیماری بروم

کنیم، اما نه در باهم صحبت می کلیموضوعات مختلف و در مورد کار تو به طور

 .که به عنوان دوست بلصندلی اعتراف، 
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پدر آنتونیو، روی نیمکتی در اتاق کشیش نشست و پرایرا در کنار او جای   

گرفت، پرایرا گفت، گوش کنید، پدر آنتونیو، من به خداوند اعتقاد دارم، کوشش 

عبادی مراسم شنبه به  کب نشوم و اگر گاهی روزهای یکتکنم گناهی مرمی

کاتولیک مؤمنی  کنمگمان می. ط تنبلی استفق ،اعتقادی نیستآیم از بینمی

ورنالیست ژ که ن، با اینای ام و عالوه بر شده اما حال کمی سردرگم. هستیم

ی شدیدی بین مناقشه به نظرم ،اطالع ندارم ،گذردجهان میدر چه  هستم، از آن

است، به درگرفته  نویسندگان کاتولیک فرانسه در مورد جنگ داخلی اسپانیا

. مرا کمی مطلع کنید من بسیار مایلم که شما .ام من سردرگُم شدههمین علت 

باید  جور و من مایلم بدانم چه. دانید چه خبر استمی پدر آنتونیو، ،چون شما

تو در کدام پرایرا، پدر آنتونیو داد زد، . رفتار کنم که مرتکب گناه ارتداد نشوم

هفته در  من یک د و گفت،پرایرا کوشید خودش را تبرئه کن! بریدنیا به سر می

خارجی  یام، و افزون براین، در این فصل تابستان هیچ روزنامه ده به سربردهراپ

تنها . چیز زیادی مطلع شداز  الی نمی شودغهای پرتام و از روزنامهنخریده

شوم  فقط خبرهایی است که در کافه اورکیدا ای که مطلع میخبرهای تازه

 . شنوم می

روی او قد کشید و با  ا برخاست و روبهجگوید، ناگهان پدر آنتونیو از پرایرا می   

گوش کن پرایرا، اوضاع وخیم  ؛به او گفت ،لحنی که به نظرش تهدیدآمیز آمد

است و هرکس باید تصمیم خودش را بگیرد، من مستخدم کلیسا هستم و باید 

یری، اگرهم توانی آزادانه تصمیم بگاما تو می. تبعیت کنمسلسله مراتب از 

چیز را برای من  کنان گفت، بنابراین، همه آنگاه، پرایرا التماس. کاتولیک هستی

من در . ون من با کمال میل تصمیم خودم را خواهم گرفتچتوضیح دهید، 

و گذاشت اش پدر آنتونیو فین کرد، بازوهایش را روی سینه. جریان وقایع نیستم

کرد که چیزی  اطالع داری؟ پرایرا اقرارهای باسک ل کشیشئاز مسا: از او پرسید

بعد از . های باسک شروع شدکشیشاز چیز  پدر آنتونیو گفت، همه. داندنمی

های باسک های آلمان، کشیشهای نازیافکن بمب یبه وسیله "گرنیکا"بمباران 

خواهان جمعی جانب جمهوری دسته هستند، های اسپانیاترین مسیحی که مؤمن
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بهار : ته و ادامه دادفگر ثیر قرارأنتونیو باز فین کرد، گویی تحت تآر پد. را گرفتند

فرانسه، فرانسوا موریاک و ژاک  ی کاتولیک مشهور ازسال گذشته، دو نویسنده

پرایرا داد زد، . ها منتشر کردنددفاع از باسک یماریتانی، مانیفستی در باره

او آدم با . رای او آماده کنیمای ب من به شما گفتم که باید یادبودنامه! موریاک

پدر آنتونو . را برای من بنویسد استعدادی است، اما مونتایرو روسی نخواست آن

اما او  ،پرسید، مونتایرو روسی کسیت؟ او کارآموزی است که من پذیرفتم

کاتولیک بنویسد که منش  ینویسندهاین ی در باره نخواست برای من یادبودنامه

خواهی برای او یادبودنامه پدر آنتونیو پرسید و چرا می. اردای دسیاسی شایسته

اکنون به او  بگذار او زندگی کند، درست هم! موریاک بیچاره .نوشته شود

. خواهی بگذاری او بمیرد؟ پرایرا گفت، موضوع این نیستچرا می. نیازمندیم

ندد، آیا اما فرض کنیم، او ناگهان از جهان رخت برب. امیدوارم او صد ساله شود

را به موقع بجا  به او ای وجود دارد که مراتب احترام ال روزنامهغدر پرت کم دست

خواهم، شما می اما پدر آنتونیو، عذر. خواهد بودلیسبوآ   این، کار روزنامه. آورد

پدر آنتونیو گفت، خوب، مشکل موقعی شدت گرفت که . به صحبت ادامه دهید

خواهان  هزاران مؤمن اسپاینایی را جمهوری واتیکان مداخله کرد و اعالم کرد

ها را از کلیسا  اند و باید آن"های سرخمسیحی"های باسک کاتولیک. اند کشته

و  .ها پیوست، کلودل مشهور آنگاه کلودل به آن. اخراج کرد و واتیکان چنین کرد

را  Aux Maryrs Espagnolsی ری که چکامهگی کاتولیک دینویسنده

ی مبتذل تبلیغاتی شد نوشتهیک ترین پیشگفتار  رذل ،ت شعرسرود و به صور

کلودل؟ پدر  پرایرا گفت. کرد پاریس منتشر مور ناسیونالیست درأکه یک م

او چه نامی خواهی  رو، تو با آنتونبو، بار دیگر فین کرد و گفت، درست هم

تار فاو ر .دانم چه بگویم، او نیز کاتولیک استن نمیآلگذاشت؟ پرایرا پاسخ داد، ا

ن پدر آنتونیو داد زد، تو اآل. را گرفته شتصمیم خود .دیگری در پیش گرفته

زاده است، درست  یک حرام کلودلاین  .یعنی چه مچه بگویفهمی که نمی 

سفم که این حرف را باید در مکان مقدسی بگویم، چون همین أهمین است و مت

پدر  رایرا پرسید و بعد؟ پ. را با کمال میل در مالء عام هم به تو خواهم گفت
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آنتونیو ادامه داد، بعد مقامات ارشد روحانیون اسپانیا، به سرکردگی کاردینال 

ای به سراسر جهان ی سرگشادهکوما، اسقف اعظم تولدو، تصمیم گرفتند نامه

های ی اسقفگویی همه! های سراسر جهانپرایرا، به اسقفمی فهمی  ،بفرستند

او هستند و اعالم کردند، هزاران مسیحی داوطلبانه هایی مثل جهان فاشیست

پرایرا گفت، خوب، اما شهدای . اند تا از مبانی دین دفاع کننددست به سالح برده

ای شود؟ پدر آنتونیو لحظهاند چه می که کشته شده هاییاسپانیایی، مؤمن

وری هرحال علیه جمهبه ها شهید باشند، اما شاید این: بعد گفت ساکت ماند و

 .اندمردم آن را انتخاب کرده .انونی بودقاند و جمهوری باالخره  تحریک شده

؟ برنانوس پرایرا پرسید، و. گردنه است او دزد سر. و با کودتا به قدرت رسیدکفران

. ی است کاتولیکا همه قضایا چگونه برخورد کرد، او نیز نویسنده برنانوس با این

شناسد، از سال سی و می ت که اسپانیا را واقعاًپدر آنتونیو گفت، او تنها کسی اس

مرتکب شدند طرفداران فرانکو  ی کهعام سر برده و قتل پنج تا کنون در اسپانیا به

 تواند او را تحمل کند، چون او شاهد حقیقیواتیکان نمی. را نوشته است

ی کنم در صفحهدانید پدر آنتونیو، من فکر میمی پرایرا گفت،. ستماجرا

را  "دهکده ی کشیشهای روزانه یادداشت"از  یا دو مقاله ، یکلیسبوآنگی فره

نظرشما دراین باره چیست؟ پدر آنتونیو پاسخ داد، بسیار عالی، اما . منتشر کنم

در این کشور محبوب  برنانوس. شود دانم که اجازه خواهند داد منتشر نمی

نظر مساعدی ابراز نکرده، گردان سربازان  "ویریاتو"ی گردان او در باره. نیست

خواهم پرایرا، من بابد به و حال عذر می. جنگندمی الی که در اسپانیاغپرت

از او  جا بلند شد و پرایرا از. من هستند بیمارستان بروم، بیمارانم منتظر

خواهم که شما به خاطر من می خداحافظی کرد و گفت، پدر آنتونیو، معذرت

پیش شما  و طلب آمرزش ی دیگر برای اعترافلف کردید، دفعهوقت زیادی ت

چند گناه مرتکب شو، آنگاه بیا تا من . خواهم آمد، پدر آنتونیو گفت، الزم نیست

 .را بیهوده تلف نکنم موقت خود

روآ دا ایمپرسا "از خیابان سر باالیی  .پرایرا اتاق کشیش را ترک کرد    

در  یرسید، روی نیمکت "مامدو سان"که به کلیسای  همینو  عبورکرد "النناسیو
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و اش صلیبی کشید  با دست روی سینه روی کلیسا روبه. میدان کوچک نشست

بسیار مایل بود . بعد پاهایش را دراز کرد و شروع کرد از هوای خنک لذت بردن

. اما خودداری کرد .ای بود لیمونادی بنوشد و درست در همان نزدیکی کافه

هایش را درآورد و پاهایش را خنک  کفش. زیر سایه استراحت کند ترجیح داد

یاد به باز  های آهسته به سوی دفتر تحریریه به راه افتاد وبعد با قدم. کرد

اش افتاد، دوران  دوران کودکییاد  پرایرا می گوید که به. خاطراتش افتاد

. بردمی در و مادربزرگش به سرپدر پوووآ دو وارنسین که پیش  اش کودکی

اما . کرد دوران خوشی بودکم فکر می و یا دست بود اشخوش کودکی دوران

اش صحبت کند، چون به این  یگوید، مایل نیست از دوران کودکمی پرایرا

رسید و او این داستان و به این آخرین روز ماه اوت که فصل تابستان به پایان می

 .، ربطی نداردبودشده سردرگم و پریشان  چنین

روز : شد که صمیمانه سالم کرد و گفت رو ها با خانم سرایدار روبهروی پله   

پرایرا مات و مبهوت . خیر دکتر پرایرا، امروز نه پستی داشتید و نه تلفنی به

در دفتر تحریریه بودید؟ سلسته با شما جا یعنی چه، آیا  پرسید، تلفن به این

ن اداره تلفن همراه با یک کمیسار گفت، امروز کارمندا پیروزمندانه  ایقیافه

ها گفتند اگر کسی در  آن. آمدند و تلفن شما را به تلفن سرایدار وصل کردند

ها گفتند که من  آن. دفتر تحریریه نباشد، باید کسی به تلفن شما جواب بدهد

ها آدم بسیار خواست بگوید، شما برای اینپرایرا می. آدم قابل اعتمادی هستم

تلفن کنم؟  دو اگر من بای: فقط پرسید. هستید، اما چیزی نگفت قابل اعتمادی

 مرکز ه جواب داد، شما باید از طریق مرکز تلفن تماس بگیرید و حاال منتسلس

من . باید از من خواهش کنید که تلفن شما را وصل کنم شما . شما هستم تلفن

م و برای چهار نفر کنون تمام روز کار میچدکتر پرایرا،   خواستماین کار را نمی

ها که از نظر از بچه باید غذا بپزم، من باید شکم چهار نفر را سیرکنم و صرف

موقعی که . دارم یرتوقع و ایرادبگیرچیز راضی هستند، شوهر خیلی پُ همه

پرایرا . رتوقعه است و پُنآید، خیلی گرسمی ی پلیس به خانهساعت دو از اداره

ن در پلکان ساختمان همیشه بوی کباب شود، چومتوجه میانسان ، گفت
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 وشی تلفن را برداشت وگوارد دفتر تحریریه شد، . پیچیده، و چیز دیگری نگفت

شب پیش به او داده  ای از جیب بیرون آورد که مارتا هقور. گذاشتروی میز 

رنگ و در باالی آن نوشته شده بود،  آبی ینویس با مرکب ای بود دست مقاله. بود

، شش سال پیش، در مسکو ۱۸۳۱در سال " :مقاله چنین بودمتن . "سالروز"

را  شی طپانچه خوداو با گلوله. شاعر بزرگ والدیمیر مایاکوفسکی درگذشت

جوانی وارد اوان که در  پس از این. مور کنترل پست بودأمیک او فرزند . کشت

غ مبلّ. زار زندانی و شکنجه شدتزب بولشویکی شد، سه بار به وسیله پلیس ح

با  های روس بود که از نظر سیاسیبزرگ انقالب روسیه و از فوتوریست

با قطار راه آهن به سراسر کشور سفر کرد و . های ایتالیا تفاوت دارندفوتوریست

او هنرمند، نقاش و . ی او شدندمردم شیفته. اش را خوانددر دهات اشعار انقالبی

توان در اند، اما می لی ترجمه نشدهاغپرت آثارش به زبان. اتر بودئشاعر و اهل ت

آیزن  ،او دوست سینماگر. ها را خرید ی فرانسوی آنخیابان روآ دو کورو ترجمه

آثار زیادی برجای  ا برای ممایاکوفسکی . اشتاین بود و با او چند فیلم ساخت 

ترین  گبزر ،جاما در این. اتر استئگذاشت که شامل نثر، شعر، و قطعات ت

که هوا چندان داغ  با این ".داریمدشمن سرسخت تزارها را گرامی میدمکرات و 

او خوش داشت این . حس کرد روی گردنش را ی نازک عرقهینبود، پرایرا ال

اما به جای آن، . بیندازد، چون بسیار احمقانه بود هباطل مقاله را توی سبد اوراق

آن  تویرد و مقاله را نوشته شده بود باز ک "یادبودنامه"ای را که رویش  وشهپ

گوید، سپس ژاکتش را پوشید، چون موقع آن بود که به خانه پرایرا می. گذاشت

 . برود
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اثر آلفونس  "آخرین کالس درس " یترجمه لیسبوآدراین روز شنبه، در      

گوید، فکر کرد و پرایرا می ،داده بود سروصدا اجازه سانسور بی. دوده منتشر شد

هم  بار این .سو نبودوردانوشت و حق با دکتر ک "Vive la France"توان می

رو ننوشته بود  گوید، از اینمی. ه نام خودش را ننوشته بودنوشتاین زیر  پرایرا در

ی داستان را به اسم خودش ترجمه مدیر صفحه فرهنگی شایسته نبود که

ی فرهنگی را صفحه فهماند کهی خوانندگان میآنگاه به همه. کند منتشر

او را ناراحت همین موضوع ، گویدپرایرا می. کنداداره میخودش به تنهایی 

داستان را با رضای خاطر خواند،  پرایرا .غرور بودسخن بر سر  ، چونکرد می

ه را ترک کند، چون یو او آماده شد دفتر تحریر بود ساعت ده صبح روز شنبه

 بخشِنخستین  ی به ترجمهشروع ، و بعد صبح زود از خواب بیدار شده بود

در این لحظه تلفن . می رفت و کارش به خوبی پیش دکرده بوی برنانوس نوشته

تلفن  ،از موقعی که تلفن او به تلفن خانم سرایدار وصل شده بود معموالً .زنگ زد

  اما امروز صبح. را وصل کند آن، چون نفرت داشت که سرایدار کردمی عطرا ق

را  هتسلسگوشی را برداشت و صدای . اش را قطع کندش کرده بود تلفنفرامو
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خواهد با می شنید، الو، الو، دکتر پرایرا، تلفنی برای شماست، کلینیک تالسوراپی

ه گفت، تسلس .حرف او را تصحیح کرد، تاالسوتراپی شما صحبت کند، پرایرا

جا نیستید؟ پرایرا  که بگویم شما این تلفن را وصل کنم یا این چیزی، هچ هم

موقعی که تلفن وصل شد، پرایرا صدای تیک اتصال را . گفت، به من بدهید

شنید و صدایی گفت، هالو، من دکتر کوردسو هستم، و مایلم با دکتر پرایرا 

ردوسو، خوشحالم که اخیر دکتر ک روز به. پرایرا گفت، خودم هستم. صحبت کنم

طور، حالتان چطور  هم همین گفت، مندکتر کاردوسو . شنومصدای شما را می

. کنمکنید؟ پرایرا گفت، تالش میدکتر پرایرا، دستورات غذایی مرا اجرا می است

. گوش کنید دکتر پرایرا، من در حال سوار شدن قطاری به سوی لیسابون هستم

خواهم در با کمال میل می. عالی است واقعاً. دیروز داستان دوده را خواندم

یگر را مالقات دهار یکانظر شما چیست که برای ن. شما صحبت کنمبا اش  باره

 دا روآ آلکساندر"شناسید، در خیابان می کنیم؟ پرایرا پرسید، کافه اورکیدا را

شناسم، ساعت می سو گفتورداک دکتر. هاست، مجاور قصابی یهودی"هرکوالندآ

دکتر . ب استچند، دکتر پرایرا؟ پرایرا گفت، ساعت یک، اگر برای شما مناس

پرایرا مطمئن بود که . سو گفت، بسیارعالی، ساعت یک، خدا نگهدارورداک

پرایرا  .اما برایش چندان اهمیتی نداشتها را گوش داده، تمام صحبتسلسته 

بار  به ترجمه فصل اول رمان برنانوس ادامه داد و این. بترسد نگفت که چرا باید

ربع به یک کارکرد، سپس ژاکتش را  یکساعتِ تا . بیرون کشید پریز تلفن را

 .پوشید و کراواتی در جیب گذاشت و از اتاق بیرون رفت

به پرایرا . جا نبود سو آنوردای اورکیدا شد، دکتر کموقعی که وارد کافه  

به عنوان . میز نشست برقی بچیند و سر ور داد میزی کنار پنکهتدسخدمت  پیش

موقعی که . بود، اما بدون شکرغذا لیموناد سفارش داد چون تشنه  پیش

مانوئل، خبرهای تازه چیست؟ : آورد، پرایرا از او پرسید را خدمت لیموناد پیش

ادل برقرارشده، عت ، در اسپانیا ظاهراًضیقن و خدمت پاسخ داد، اخبار ضدپیش

. خواهان مرکز رااند، اما جمهوری ها شمال را تسخیر کردهناسیونالیست

مرکز در  .انددر ساراکوسا دلیرانه جنگیده المللی ظاهراً پانزدهمین گارد بین
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کنند، ها که از فرانکو پشتیبانی میخواهان است و ایتالیاییدست جمهوری

کدام پشتیبانِ مانوئل، شما : پرایرا لبخندی زد و پرسید. آور است رفتارشان شرم

ن هر طرف، چو و گاهی آن طرف پاسخ داد، گاهی این خدمت؟ پیشهستیدطرف 

 علیه "ویریاتو"سپاه اما داستان جوانان ما که در . دو طرف قوی هستند

، ما هم یک جمهوری اصوالً. نیست آیندجنگند برایم خوشخواهان میجمهوری

بینم که علیه یک دلیلی نمی .هستیم و در قرن نوزدهم شاه را بیرون راندیم

در . درست است کامالً و گفت؛یید کرد أپرایرا نظر او را ت. گیمنجمهوری بج

ید فپرایرا او را همیشه در پوشاکی س. همین موقع دکتر کاردوسو وارد کافه شد

دکتر . تر رسیدکه او را با لباس معمولی دید، به نظرش جوان دیده بود، اما همین

به نظر  کرده عرقکمی  ،تن داشت برروشن  یراه و ژاکت راه یکاردوسو پیراهن

دست یکدیگر را . لبخندی پاسخ داد  دی زد و پرایرا بابه او لبخن و رسیدمی

عالی  تر کاردوسو گفت، بسیارکد. روی او نشست بهروو  فشردند و دکتر کاردوس

من هرگز تصور . خوبی است بسیار واقعاً بود، دکتر پرایرا، بسیارعالی، داستانِ

ریک ام که به شما تب من آمده .کردم که دوده چنین قدرتی داشته باشدنمی

من  اید، خودتان مشخص نکردهبگویم، فقط حیف که شما  ترجمه را به نام 

پرایرا . دیدمبسیار مایل بودم نام شما را در داخل گیومه زیر این داستان می

از  ؛صبورانه به او توضیح داد که از سر فروتنی چنین کرده است، بهتر گفته شود

آن  این صفحه را که او مسئولنباید متوجه شوند که  چون خوانندگان. سرغرور

وانمود کند که روزنامه چند   چنین هخواستمی. کندمیاداره به تنهایی  است،

 لیسبوآطر  ااو به خ ؛ی کالمخالصه. ی حسابی استروزنامهیک همکار دارد و 

 . این کار را کرده است

با این  خواست کوکوسبزی بخورد، امادو ساالد ماهی سفارش دادند، پرایرا می    

دکتر کاردسو . دهدبسفارش آن را ت نکرد در حضور دکتر کاردوسو أوجود جر

پرایرا از او پرسید،  .شاید یک من برترخواه نوین شما در راه استزیر لب گفت، 

 Vive" اید در چه موردی؟ دکتر کاردوسو گفت، در این مورد که شما توانسته

la France  " پرایرا . کردید دیگری واگذارشخص به آن را را بنویسید، اگر چه
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خوشنودی و رضای خاطر اوست و بعد ضمن موجب یید کرد که این امر أت

که پانزدهمین بریگاد  دانیدمی: از وقایع اطالع دارد، گفت کندکه وانمود  این

دلیرانه  "اسساراگو"در  رسدمی ر مرکز اسپانیا غلبه کرده و به نظردالمللی  بین

کاردوسو گفت، دکتر پرایرا، زیاد دچار توهم نشوید، موسولینی  دکتر. اندجنگیده

خواهان جمهوری. کنند ها از او پشتیبانی می چند ناو زیردریایی فرستاده و آلمانی

 و ها هستند ها در کنار آنپرایرا به او پاسخ داد، اما شوروی. موفق نخواهند شد

اند تا از  بریگاد انترناسیونال، از همه مردم جهان وارد اسپانیا شده

 دکتر کاردوسو گفت، من چندان دچار توهم. خواهان پشتیبانی کنند جمهوری

خواستم به شما بگویم که با کلینیک سانتا ـ ماریو به توافق من می. شوم نمی

ست بگوید، دکتر خوامی پرایرا. دیگر سفر خواهم کرد دو هفته. ایمرسیده

دکتر : نگذارید، اما به جای آن گفت مرا تنها   کنممی کاردوسو خواهش

این کشور به شخصی  ،کاردوسو، ما را تنها نگذارید، مردم ما را تنها نگذارید

به  سفانه حقیقت این است کهأدکتر کاردوسو گفت، مت. مانند شما احتیاج دارد

به نظرم برای  .ه این کشور احتیاج ندارمکم من ب یاجی ندارند، و یا دستتاح من

پرایرا گفت، . ای رخ دهدکه فاجعه اینمن بهتر است که به فرانسه بروم، پیش از 

، ای هستمدانم، من در انتظار فاجعهو گفت، نمیوسای؟ دکتر کاردچه فاجعه

شاید . خواهم شما را بترسانماما دکتر پرایرا، من نمی .همگانی ایفاجعه

 .دارد شما در حال شکوفایی است و به آرامش نیاز نوین برترخواه ن، منِاکنو هم

ها  آن  خواهم کرد، اما گوش کنید، حال دو جوانی که شما با هرحال من سفر به

چطور است؟ پرایرا گفت، یکی از هستند اید و همکاران روزنامه تان  آشنا شده

ای که بتوانم منتشر کنم مقالهاما او برای من . ی من استها همکار روزنامه آن

ای در باره مایاکوفسکی فرستاده که در  تصورش را بکنید، او دیروز مقاله. ننوشته

هایی که نمی دانم چرا بازهم برای مقاله. آن از انقالبیون بولشویک تحسین کرده

ای شاید چون دچار مخمصه. پردازمبرای انتشار مناسب نیستند به او پول می

من تنها کسی  .نم که چنین است و دختر هم دچار مخمصه شدهمطمئ .شده

من چنین تشخیص دکتر کاردوسو گفت . کنندهستم که  به من مراجعه می
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چه که در واقع مایل  کنید، اما نه بیش از آنها کمک می که شما به آن دهممی

. خواهید کرد ، شاید کار بیشتریهورکنداگر من برترخواه نوین شما ظ. هستید

پرایرا گفت، . گویمخواهم که من چنین واضح به شما میدکتر پرایرا، معذرت می

، من این جوان را هم که شده به من گوش بدهیدبار  یک طفقدکتر کاردوسو، 

ها را بنویسد، اما او مقاالت روزیادبودنامه و سال از پیشپذیرفتم که برای من 

در چه کشوری به سر  داند که مانمی گویی مضحک و انقالبی می فرستد،

به روزنامه که ام اخت کردهدمن همیشه از جیب خودم به او پول پر. بریم می

 .من از او محافظت کردم. تحمیل نشود و بهتر بود که ناشر در جریان قرار نگیرد

در  من پسر عمویش را مخفی کردم، چون به نظرم آدم بدبختی بود که حال

  ونتژآل فرستم و او دراکنون نیر برای او پول می .جنگدبریگاد انترناسیونال می
سو به سادگی گفت، شما ورداچه کار دیگری باید بکنم؟ دکترک. گرددول می

بروم، به جایی که او پنهان  وتژآلنپرایرا داد زد، به . او برویددیدن توانید به می

ا من در کج. کندهگاهش را مرتب عوض میااست و پن در سفر شده و دایماً

برد؟ دکتر در کجا به سر می دانمنمی توانم او را پیدا کنم، درحالی که اصالً می

من مطمئن هستم که  دوست . داندتردید می کاردوسو گفت، دوست دخترش بی

شاید . به شما اعتماد ندارد گوید، چون کامالًداند اما به شما نمیدخترش می

یک شما . از خود نشان دهید دیدشک و تر ترکم .بتوانید اعتمادش را جلب کنید

و این من برتر با من برترخواه نوین شما مبارزه  .من برتر قوی دارید، دکتر پرایرا

، شما شویدمی تان جریان دارد که در روحاین مبارزه  شما خودتان مانع. کندمی

اش بسپارید، مانند  باید من برتر خود را کنار بگذارید و آن را به دست سرنوشت

ماند؟ می پرایرا پرسید، آنگاه چه چیز از من باقی. به دور اندازید ای آشغالتکه

های ام، با خاطرهمن همین هستم که هستم، با خاطراتم، با زندگی گذشته

ام، به عنوان خبرنگار  زندگی که گذراندهآن های همسرم، با  مبرا و با خاطرهیکوئ

من چه چیزی باقی  نابراین ازب. امکرده بزرگی کار ی که برای روزنامه محلی

هوم فرویدی فکه یک مشما باید سوگواری را خواهد ماند؟ دکتر کاردوسو گفت، 

از جا و  خواهم، من سنکرتیست هستم، و از همه می عذر. ، به پایان ببریداست
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الزم است که  شما سوگواری را به پایان  این اما .امآموختهکس چیزهایی  همه

شما باید از زندگی گذشته خداحافظی کنید، شما باید در حال زندگی . ببرید

دکتر  اش فکر کند فقط به گذشته زندگیدر تواند مثل شما نسان نمیاکنید، 

ام؟ دکتر کاردوسو چه که من از سر گذرانده خاطراتم و آن ؛پرایرا پرسید. پرایرا

در گذشته زندگی  هم کامالً خاطرات هستند و شما هنوز ها فقط پاسخ داد، آن

 به سر گار سی سال است در کوئیمبرانا برید،گذشته به سر میشما در  .کنیدمی

یا  خاطره "فتیشیسم"ادامه دهید، گرفتار نوعی طور  اگر همین. بریدمی

 .کنیدمیهم با عکس همسرتان صحبت  شاید هنوز .خواهید شدپرستی  خاطره

: پرایرا دهانش را با دستمال سفره پاک کرد و صدایش را آهسته کرد و گفت

ردوسو لبخندی زد و ادکتر ک. کنمهمین کار را میمن  دکتر کاردوسو، واقعاً

این : کردم تان در کلینیک دیدم و فکرگفت، من عکس همسر شما را در اتاق

نتوانسته  ، او هنوزکندبا عکس همسرش صحبت میاش مخیلهانسان در 

پرایرا  .فکر کردممن دقیقاً چنین دکتر پرایرا،  .اش را به پایان ببرد سوگواری

کنم و صحبت می، بلکه با صدای بلند با او امدر مخیله نه تنها در واقع من گفت؛

دکتر . دهدبه من پاسخ می او ، انگار عکسگذارمچیز را با او درمیان می  همه

. کندی است که من برتر شما به شما دیکته میتوهمات ها کاردوسو گفت، این

اما من پاسخ داد را پرای. این چیزها صحبت کنید یشما باید با شخصی در باره

دوستی دارم که . من تتها هستم. ندارم که بتوانم با او صحبت کنم را کسی

 وکاشبومعدنی در  ی آب هبمن او را در گرما .شگاه کوئیمبراستنپروفسور در دا

این پروفسور . گشتم، چون نتوانستم او را تحمل کنمبرمالقات کردم و روز بعد 

و بعد . شودی قایل نمیئو استثنا است دانشگاه، با وضعیت سیاسی کنونی موافق

با  ،های عمومی حضور داردییآهست که در تمام گردهم هم امناشر روزنامه

با او صحبت  که بتوانم غیر قابل تصور است .درازکردن بازویش مثل یک نیزه

او خبرچین پلیس است و حال . خانم سرایدار دفتر تحریریه سلسته، و بعد. کنم

دکتر . چی من هم شده و بعد مونتایرو روسی است، اما او متواری استتلفن

اید؟  است که با او آشنا شده کسی ایرو روسی همانتکاردوسو پرسید، این مون
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نمی  نویسد و منمی جوانی که برای من مقاله. تپرایرا گفت، او کارآموز من اس

طور  ، هماننیددکتر کاردوسو گفت، بنابراین او را جستجو ک. کنمش توانم منتشر

شما به مصاحبت و معاشرت  .که به شما گفتم، او جوان است، او آینده است

 شما ینویسد که روزنامهمی ایکسی نیازمندید که جوان است، اگرچه مقاله

ه طبا آینده راب. ان را با گذشته قطع کنیدتی خودرابطه .کند تواند منتشرشنمی

کنون  چه حرف قشنگی، تا !برقرار کردن پرایرا گفت، رابطه با آینده. برقرارکنید

و بعد  :پرایرا لیموناد سفارش داد، بدون شکر و ادامه داد. است به فکرم نرسیده

در آینده نیز . کنما شما صحبت میشما هستید، دکتر کاردوسو، با کمال میل ب

شما مرا . کنیدبا کمال میل با شما صحبت خواهم کرد، اما شما ما را ترک می

جز عکس  ندارم را و من کسی. گذاریدجا تنها میشما مرا این. کنیدترک می

ای را که مانوئل دکتر کاردوسو قهوه. فهمیدمی ها را همه این شما . همسرم

توانم با  سنت ـ ماریو به دیدارم بیایید می د و گفت، اگر شما بهآورده بود نوشی

 .کسی نگفته که این کشور برای شما ساخته شده است. شما صحبت کنم

کوشش کنید، من  .کندخاطرات زیادی را در شما زنده میجا  این گذشته از آن، 

جایی آب بریزید و برای من برترخواه نوین خودتان  خود را توی فاضل برتر

  شما شاید در شرایط و موقعیت دیگری یکدیگر را مالقات کنیم، و آنگاه. بازکنید

  .انسان دیگری خواهید بود

ناهار را بپردازد و پرایرا می گوید، با کمال میل  پولاصرار کرد  وردوسادکتر ک   

که شب پیش به مارتا دو اسکناس داده بود،  دعوت او را پذیرفت، چون پس از آن

. خداحافظی کرد بلند شد ودکتر کوردسو از جا . خالی بود اش تقریباًجیبیکیف 

در کشور  امیدوارم در فرانسه یا. دکتر کاردوسو گفت، دکتر پرایرا، به امید دیدار

کنم به من خواهش می. ر را مالقات کنیمدر این دنیای پهناور یکدیگ ،دیگری

 . چیره شود ، باید متولد شود، بایددیایبگذارید ب. تان جایی بدهیدبرترخواه نوین

با اندوهی شدید شدنش را  حافظی کرد و دور ، از او خدابلند شد جا پرایرا از   

ای فکر کرد که در کلینیک به هفته. نظاره کرد، گویی وداع نهایی است

 به هایش با دکتر کاردوسو وبه صحبت .گذرانده بود پارده ی درپتاالسوترا
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دکتر کاردوسو از در کافه بیرون رفت و درخیابان ناپدید موقعی که . اشتنهایی

فکر کرد موقعی که انسان تنهاست، آن  .تنهایی شد، احساس تنهایی کرد، واقعاً

لحظه فرار می رسد که من برترخواه را که مایل است بر مسند فرمانروایی 

برعکس، . نکردرغم این افکار، احساس تسلی خاطر  اما علی .بنشیند، بررسی کند

به چه  اشتیاق شدید اما پرایرا نتوانست بگوید. اشتیاق شدیدی احساس کرد

 . و به زندگی آیندهگذشته شدیدی بود به زندگی  اشتیاقگوید، پرایرا می. چیز
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خواب داشت . کرد را از خواب بیدار زنگ تلفن او گوید، صبح روز بعدپرایرا می   

دید، خوابی که به نظرش تمام طول شب ادامه داشت، خوابی طوالنی و می

 . ندارد  داستان چون ربطی به این ،خوش که او مایل نیست برمال کند

صدای خانم فیلیپا، منشی ناشر را شناخت، فیلیپا با صدایی مالیم  پرایرا، فوراً   

پرایرا از جا  .کنمر وصل میرا به آقای ناششما  .خیر دکتر پرایرا گفت، روز به

، هستمخیر دکتر پرایرا، مدیر  ناشر گفت، روز به. پرید و کنار تختخواب نشست

ناشر پاسخ داد،  ؟خیر آقای مدیر، مرخصی خوبی داشتید پرایرا پاسخ داد، روز به

اما  اگر . بسیار عالی است یجای و،شبوکای مرخصی بسیار خوبی بود، گرمابه

. را به شما گفتم موضوع باهم صحبت کردیم و این  مکناشتباه نکنم، فکر می

 ، موقعی که داستان بالزاک منتشرشد، با یکدیگر صحبتالبتهپرایرا گفت، آری، 

 هنوز حواسم سرام و خواهم من همین االن از خواب بیدار شدهذر میع. کردیم

آید گاهی پیش می حدی خشن بود گفت، گاه حنی که تاناشر با ل .جایش نیست

پرایرا . به نظرم برای شما هم پیش آمده و باشدجایش ن حواس آدم سرکه 

آید، چون فشار چنین است، اغلب پیش از ظهرها برای من پیش می گفت، واقعاً

نوسان  ،ناشر توصیه کرد با کمی نمک زیر زبان گذاشتن. استنوسان  در خونم

خون  کنم که در باره فشاراما من به شما تلفن نمی. شودن متعادل میفشار خو
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واقعیت این است که شما در دفتر مرکزی . باهم صحبت کنیم، دکتر پرایرا

جاست، شما خودتان را در آن اتاق کوچک  شوید، مشکل ایندیده نمی روزنامه

که د یآیهرگز پیش من نمی اید و حبس کرده "رودریگز دا فونسکا"در خیابان 

دهید و های خودتان را برای من توضیح نمیشما پروژه. دبا من صحبت کنی

خواهم آقای مدیر، پرایرا گفت، عذر می. کنیدکارگردانی می چیز را شخصاً همه

ی فرهنگی شما گفتید من به تنهایی مسئول صفحه .شما دست مرا باز گذاشتید

ناشر . انجام دهم خودم همه چیز را به کارگردانی دمن بای ؛در یک کالم. هستم

کنید که گهگاهی باید ادامه داد، به کارگردانی خودتان خوب است، اما فکر نمی

در واقع من تنها . است به من با من صحبت کنید؟ پرایرا گفت، البته کمکی

گفتید  شما . دهمبی فرهنگی را انجام  کارهای صفحهباید به تنهایی هستم، 

شما، شما  ناشر پرسید، و کارآموز. و کار داشته باشید خواهید با فرهنگ سرینم

های او اید؟ پرایرا گفت، آری، اما مقاله به من گفتید که کارآموزی را پذیرفته

ی جالبی نمرده و او جوان است و از من پخته نیستند، افزون براین، نویسنده

از او ا رفته و یک ماه است که کنار دریبه او  .درخواست کرد به مرخصی برود

تواند با کارآموزی که نمی. راین او را اخراج کنیدبخبری ندارم، ناشر گفت، بنا

کنید؟ پرایرا به او گفت، شانسی به میکار مقاله بنویسد و به مرخصی رفته چه 

-د گامبای. بی تجربه استنی هنوز جوا .او باید این حرفه را یاد بگیرد .او بدهیم

گو را قطع کرد و و دراین لحظه، صدای مالیم فیلیپا گفت. اولیه را بیاموزدهای 

 ی حکومت،ادارهخواهم آقای مدیر، تلفنی است برای شما از سوی گفت، عذر می

ی دیگر بیست دقیقه ناشر گفت، خوب، دکتر پرایرا، تقریباً. به نظرم فوری است

و کمی نمک زیر  یدار شویدب ، کامالًفرصتدر این . به شما تلفن خواهم کرد

ناشر گفت، . پرایرا گفت، اگر مایلید من به شما تلفن خواهم کرد. بگذاریدزبانتان 

که کارم تمام شد به شما تلفن خواهم  من باید فرصت داشته باشم، همین ،نه

 . کرد، خدا نگهدار

 کِه شیرینی خشای دم کرد و چند تکّ حمام کرد، قهوه پرایرا برخاست و فوراً   

به عکس همسرش . آپارتمانش رفت راهرویبعد لباس پوشید و به . نمکدار خورد
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. چرخد، اما هنوز گاز نگرفتهطعمه می گفت، ناشر به من تلفن کرد، به نظرم دور

یست؟ چنظر تو . خواهد گرفت خواهد، اما او باالخره گازدانم از من چه مینمی

همین ت، خوب، گف  رایرا فقطهمسرش روی عکس از دور به او لبخندی زد و پ

به  کم دست .خواهدناشر از من چه می که گوش خواهیم داد .است که هست

 . کنمهای فرانسوی قرن نوزدهم را ترجمه میمن داستان. روزنامه مربوط نیست

به  "ریلکه"ای در باره ، مقالهکرد سر میز اتاق نشیمن نشست و با خود فکر   

ی ریلکه حالش را نداشت در باره اما اصالً مناسبت سالگرد مرگش آماده کند،

پوش و فخرفروش که در محافل اعیان و اشراف  ی این آدم شیکدر باره. بنویسد

شروع کرد چند جمله از رمان . پرایرا فکر کرد، به جهنم. کردرفت و آمد می

تر از آن بود که فکرش  تدا بغرنجکم، در اب ، دستترجمه. برنانوس را ترجمه کند

داستان پی  هنوز به کنهکرد و را کرده بود، و تازه داشت فصل اول را ترجمه می

مالیم گفت، بار  یخانم فیلیپا با صدای. این لحظه تلفن زنگ زد که در نبرده بود

یرا چند پرا. کنم، شما را به آقای مدیر وصل میخیر، دکتر پرایرا دیگر روز به

شمرده  ش،با سکوت بین کلمات ،صبرکرد، صدای ناشر لحنی جدی داشت ثانیه

کردیم؟ پرایرا گفت آقای چیز صحبت می دکتـــر پــرایـــرا، در باره چه: گفت

 را زندانی مام خود می کردیم که من در دفتر تحریریه مدیر، در این مورد صحبت

فرهنگ  یو در باره کنممی جا کار اما این اتاقی است که من در آن .امکرده

بایست انجام  کار دیگری می دانستم که برای روزنامه چهنمی. دهمگزارش می

ها بخش سال یدیگر یروزنامهمن برای . شناسمها را نمیژورنالیست. دهمب

شما . واگذاریدخواستید به من این کار را نمی شما ام، اما محلی را اداره کرده

های با ژورنالیست من را به من محول کنید وبخش فرهنگی فقط خواستید می

 دل خود را خالی کردید؟ دقِّپرسید، دکتر پرایرا،  ناشر. سیاسی تماسی ندارم

. دلم را خالی کنم خواستم دقِّ خواهم آقای مدیر، من نمیپرایرا گفت، عذر می

مدیر گفت، خوب، اما اینک . دهمبمن فقط خواستم دالیل خودم را توضیح 

کنید که با ای بکنم، چرا این ضرورت را درک نمیساده از شما سئوال خواهم می

کار شما نیست،  اید فرهنگ ناشر صحبت کنید؟ پرایرا پاسخ داد، چون شما گفته
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دانم گوش شما سنگین ناشر گفت، گوش کنید دکتر پرایرا، نمی. آقای مدیر

اهگاهی این گالزم بود  که واقعیت این است .خواهید بشنویداست و یا نمی

. کردید با من صحبت کنیداز من خواهش می و دادیدمی تانزحمت را به خود

صحبت دیدار و کنم باهم ، از شما خواهش میفهمیدمی زحمت اما چون شما به

ناشر گفت، . در خدمت شما پرایرا گفت، من در خدمت شما هستم، کامالً. کنیم

و روز خوش، نگهدار ال خدا خوب، بعدازظهر ساعت پنح، پیش من بیایید و ح

 . دکتر پرایرا

های عرق زیر بغلش پرایرا متوجه شد که کمی عرق کرده، پیراهنش را که لکه   

برود و تا ساعت پنج روزنامه به دفتر  فکر کردش شد در آورد و با خوددیده می

کاری ندارد روزنامه اما بعد با خود گفت در دفتر . ماندبمنتظر همانجا بعدازظهر 

پس بهتر است . را ببیند و پریز تلفن را بیرون بکشد هتسلسو مجبور بود در آنجا 

نشست و شروع کرد به غذاخوری پشت میز  دوباره در اتاق. خانه بماند در

معلوم نیست اگر  .بوددشواری ج و رنبه طور یقین رمان بغ. ی برنانوسترجمه

با وجود همه . خواهند کرد ه فکرفصل اول را بخوانند چلیسبوآ خوانندگان 

هار با خود فکر اموقع ن. ها، به ترجمه ادامه داد و چند سطر را ترجمه کرد این

گوید، فکر می پرایرا. خواربارش خالی بودانبار کرد چیزی برای خودش بپزد، اما 

کرد در ساعاتی که باقی مانده در کافه اورکیدا چیزی بخورد و بعد به دفتر 

ید و کراوات سیاه را گره زد و از آپارتمان بیرون لباس روشنی پوش. درونامه برو

جا پیاده شد و به مقصد  رفت و در آن "نرارو دو پاچا "سویبا تراموا به . رفت

کافه اورکیدا وارد موقعی که . دیگری شد یسوار تراموا "آلکساندر هرکوالنو"

مانوئل صمیمانه . کردجمع می خدمت داشت میزها راپیش شد، ساعت سه بود و

یقین . دکتر پرایرا، همیشه برای شما چیزی برای خوردن داریم تو گفت، بیایید

پرایرا پاسخ داد، . سخت است ها بسیارزندگی ژورنالیست. ایدنخورده هارادارم ن

، مثل خبرندچیز بی از همهه هایی کبرای ژورنالیست  زندگی مخصوصاً .آخ، آری

 ای تازه چیست؟ مانوئل گفت در ساحل بارسلون، ظاهراًهبرخ .مردم این کشور

اند و یک کشتی مسافربری فرانسوی را تا های انگلیسی را بمباران کردهکشتی
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هاست، های ایتالیاییایییکار زیر دراین واقع  به. اند تعقیب کرده "داردانل"

پرایرا لیموناد . شان استتخصص های آنهاست کهها در زیردریاییالیاییتقدرت ای

برقی  برقی نشست، اما پنکه کنار پنکه. کوکوسبزی بدون شکر سفارش داد با

 فصل  ونچایم، برقی را خاموش کرده مانوئل گفت، پنکه. خاموش شده بود

 نشیندم، شب نشنیدید؟ پرایرا گفت، اصالًدیتابستان گذشت، غرش رعد و برق را 

برقی را برای او راه  مانوئل پنکه .امشده عمیق بودم، اما اکنون داغ یدر خواب  من

کی مرا خوشحال  .کمی شراب چطوراست، دکتر پرایرا. انداخت و لیموناد آورد

با کمی شراب از شما پذیرایی کنم؟ پرایرا پاسخ داد، شراب برای قلبم تا کنید می

های عنوان. ای برایش آوردصبح را داری؟ مانوئل روزنامه یروزنامه. دارد ضرر

وزیر  ."کاراولوس"هایی از شن در پالژ  مجسمه: ها چنین بودنددرشت روزنامه
روزنامه را  از صفحه عکس بزرگی نیم. کندنمایشگاه را افتتاح می  غات ملیتبلی

ها، کشتی: شدندمی جوان دیده یپرکرده بود که در آن کارهای هنرمند

 یدر صفحه. روزنامه را ورق زدی داخل پرایرا صفحه. هاها  و نهنگزیردریایی

و زیرعنوان  "الی در اسپانیاغپرتسپاه مقاومت دلیرانه " :داخلی نوشته شده بود

های ایتالیایی از راه دور، در سربازان ما به پشتیبانی زیردریایی": آن چنین بود

. نداشت مقاله را بخواند ای پرایرا عالقه ".نبرد دیگری نیز به پیروزی نایل شدند

ن شکر وکوکوسبزی را خورد، لیموناد دیگری بد. زنامه را روی صندلی گذاشترو

، کتش را که کنده بود پوشید و به سوی مقر اصلی بلند شدبعد از جا . نوشید

 پرایرا. ربع به پنج بود جا رسید، ساعت یک موقعی که به آن. به راه افتادلیسبوآ 

اطمینان داشت که . ش دادعرق سفارگیالس ای شد و یک کافه گوید، واردمی

. ، همین است و همینچه می شود کرد: دعرق برای قلبش ضرر دارد، اما فکر کر

رفت و به خانم  نجا بود باالآدر لیسبوآ های ساختمان قدیمی که مقر بعد از پله

پرایرا گفت، . دهمخانم فیلیپا گفت، آمدن شما را اطالع می. گفت فیلیپا سالم

این  کنم، ساعت پنچ است و آقای مدیر مرا دراین کار را میخودم ، الزم نیست

داخل "؛ به در اتاق کوبید و صدای ناشر را شنید که گفت. ار کردهضساعت اح

واضح بود که در  .ای شده بود، به شدت قهوه ایقهوه اش ناشر چهره. "!شوید
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ا به من چیز ر پرایرا گفت، در خدمت شما هستم، همه. گرفتهه حمام آفتاب بگرما

ماه است که بیش از یک  !هم کم است، پرایرا چیز ناشر گفت، همه. بگویید

معدنی یکدیگر را دیدیم و من  ی آبپرایرا گفت، در گرمابه. ایم یکدیکر را ندیده

مدیر میان حرف او دوید و گفت، مرخصی، . احساس کردم که شما راضی هستید

پرایرا روی . کنیمنمی مرخصی است و به جای خود، ما از مرخصی صحبت

مدیر مدادی به دست گرفت و روی میز . میز تحریر نشستبرابر  صندلی در

پرایرا به ناشر گفت،  .خطاب کنم توشما را  گفت، دکتر پرایرا، مایلم و چرخاند

ناشر گفت، گوش کن پرایرا، ما یکدیگر را مدت کوتاهی . هر طور میل دارید

دانم تو اما من می. سیس شدهأاین روزنامه ت  می شناسیم، از موقعی که که است

تو  .ایکرده تو سی سال به عنوان خبرنگار محلی کار. ژورنالیست خوبی هستی

پرایرا گفت، تا . فهمیمی شناسی و من مطمئنم که تو منظورم راندگی را میز

 به فکرت رسیده بود از تو انتظار که اخیراًرا  چه حال، آنناشر گفت، . حد امکانم

در محافلی که . ؟ ناشر گفت، تمجید از فرانسهرا پرایرا پرسید، چه چیز. نداشتم

زده پرسید، کدام  پرایرا شگفت. اهمیت دارند موجب دلخوری شدیدی شده

تمجید از فرانسه؟ ناشر داد زد، پرایرا، تو داستانی از آلفونس دوده منتشر 

 "Vive la France" یی جنگ با آلمان است و با جملهای که در باره کرده

اما . ناشر گفت. پرایرا پاسخ داد، این داستانی است از قرن نوزدهم. گیردمی پایان

دانی که آلمان متحد ی جنگ با آلمان است و تو خوب میداستان در باره

کم  پرایرا پاسخ داد، حکومت ما با آلمان پیمان اتحاد منعقد نکرده، دست. ماست

 فکر  کن پرایرا، سعی کن در این باره کمی گفت، گوشناشر . طور رسمی بهنه 

ما هم . سمپاتی شدیدی. سمپانی داریم ها به آن نیست، اما ما پیمان هم اگر. کنی

هم در سیاست خارجی با آلمان نظرات یکسانی داریم و  سیاست داخلی و در

خود دفاع پرایرا از . کنیمهای اسپانیایی پشتیبانی میمانند آلمان از ناسیونالیست

 ناشر. بی سرو صدا اجازه داده کرد و گفت، اما سانسور ایرادی نگرفت، سانسور

رئیس اداره سانسور گرچه آدم باهوشی . اند خنگهای سانسورچی گفت، این آدم

ال را غهای پرتتواند به تنهایی تمام روزنامهاست و دوست من است، اما نمی
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 گیرند تا کلماتِتی هستند که مزد میهای بدبخ، پلیسمأمورندسایرین  .بخواند

معنای توانستند ها نمی آن. براندازی، مانند سوسیالیسم یا کمونیسم را بخوانند

هستیم که باید مواظب و  بفهمند، ما "  Vive la France" با را داستان دوده

ی تاریخی و فرهنگی داریم و باید خودمان ها تجربهما ژورنالیست. محتاط باشیم

 گوید که به او گفت، این منم که تحت مراقبتپرایرا می. مراقب خودمان باشیم

دهی، منظورت از این بناشر گفت، پرایرا، تو باید این را برایم توضیح . هستم

حرف چیست؟ پرایرا گفت، منظورم از این حرف این است که کسی در آنجا 

مرکز تلفن امه روزنمنظورم این است که در دفتر . هست که مراقب من است

تلفن به وسیله خانم  .کنمنمی را دریافت متلفن خود دارم و من مستقیماً

ها این امری روزنامهناشرگفت، در همه دفاتر . شودمی سرایدار به من متصل

وقتی تو در دفتر نباشی کسی هست که تلفن را بردارد و به جای تو . عادی است

سرایدار خبرچین پلیس است، من یقین  پرایرا گفت، آری، اما خانم. جواب بدهد

 یدنخواب کند، مواظبگفت، آخ، پرایرا، پلیس از ما محافظت می ناشر. دارم

 پرایرا گفت، آقای مدیر، من از کسی سپاسگزار. باید سپاسگزار باشی ،ماست

انسان باید از . ای بودن خودم سپاسگزارم و از همسرم حرفه از طمن فق. نیستم

ناشر تصدیق کرد و گفت، اما من از تو . سگزار باشدش سپادخاطرات خو

ی فرهنگی را منتشر کنی، باید آن را به من حهفکه ص خواهم پیش از این می

ی پرایرا گفت، اما من به شما گفتم که داستانی است در باره. دهیبنشان 

پرستی  پرستی و شما به من اطمینان دادید که در این موقع به میهن میهن

پرستی  گفت، میهن. ناشر سیگاری روشن کرد و سرش را خاراند. داریماحتیاج 

تو  !الیغپرستی پرت شوی پرایرا، میهنمینمی دانم متوجه حرف من  !الیغپرت

. آیدشان نمیشها از ما خوفرانسوی. کنیهای فرانسوی را منتشر می داستان فقط

ان ما به یک اما گوش کن پرایرا، خوانندگ .دانم متوجه حرف من شدینمی

ها نویسنده هستند که ال دهغالی احتیاج دارند، در پرتغصفحه فرهنگی خوب پرت

 دفعه دیگر داستانی از. ها را انتخاب کرد، از قرن نوزدهم نیز آن شود یکی ازمی

کامیلو "ال اطالع کافی داشت یا از غاو از پرت. انتخاب کن "شدراا دو کسا "
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رشوری پُ و شزندگی خورشوری سروده و های پُ یده، که قص"کاستلو برانکو

ای ، روزنامهلیسبوآ. سر برده  کلی معشوقه داشته و در زندان به او .سپری کرده

طور که  ات را بازیابی، همان ها باشد، تو باید ریشهنیست که دوست خارجی

ناشر . شناسمپرایرا گفت، من او را نمی. گویدمی، "ررا پوتاسوب"منتقد ادبی، 

ای که رقیب ماست ادعا در نشریه .ناسیونالیست استو او منتقد  که توضیح داد

پرایرا گفت، من . بازیابند خود را زادگاه الی باید سرزمینغپرت ند نویسندگانکمی

چون کوه در سرزمینم استوار  من هم. ام نکرده کسرزمین خودم را هرگز تر

باید بگیری که تصمیمی  س، پیش از اینو گفت از این پ ناشر پذیرفت. امایستاده

 پرایرا گفت، کامالً ؟گویمدانم که فهمیدی چه مینمی. با من مشورت کنی

ناشر گفت، خوب، به نظرم   سرانجام. فهمیدم و باالترین دگمه کتش را بست

 .برقرار باشد تفاهم خوبی  ه بین مامن بسیار مایلم ک .وگوی ما پایان گرفت گفت

 . لبته و خداحافظی کردپرایرا گفت، ا

های درختان شاخهسروزید، به طوری که موقعی که خارج شد، باد تندی می   

بعد ایستاد تا ببیند تاکسی از جلوی او  .پرایرا پیاده به راه افتاد. شدندخم می

خواست برای شام به کافه اورکیدا برود، اما  فکر گوید، میپرایرا می. کندعبور می

جا قهوه با شیر بنوشد، اما تاکسی  نآرود و در ببهتر است به خانه . کرددیگری 

 .پیدا نشد و او می بایست حدود نیم ساعت منتظر بماند
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شد و صبحانه خورد  دیر از خواب بیدار. گوید، روز بعد در خانه ماندپرایرا می   

در . شدمنتشر نمیلیسبوآ رجمه برنانوس را کنار گذاشت، چون به هرحال در تو 

پیدا  را و آن گشت "کامیلو کاستلو برانکو"به دنبال مجموعه آثار  اشکتابخانه

ی اول آن صفحه در همان. و شروع کرد به خواندن نمود نوولی از او انتخاب. کرد

های فرانسوی را نداشت، داستانی بود نوول نزطو سادگی نوول، . آور یافت مالل را

پرایرا از  .بار، و آبستن مصائب ل حسرتئتیره و تار و ماخولیایی، با کلی مسا

به را  آنمایل بود با عکس همسرش صحبت کند، اما . خواندنش به ستوه آمد

به خواب  فوراً .کشید خورد و دراز ،املتی پخت بدون سبزیجات. خیر انداختأت

بعد برخاست و روی صندلی نشست تا از پنجره . خوشی دید هایرفت و خواب

های جلوی سربازخانه را مشاهده  آپارتمانش نخل یاز پنجره. به بیرون نگاه کند

دانست که صدای پرایرا نمی. شدمی کرد و گاهگاه صدای شیپور شنیدهمی

این صدای  شیپورها برای چیست، چون به سربازی نرفته بود و به نظرش

درختان نخل خیره شد های شاخهبه  .بودند و بیهوده امعنبی یهایپیامشیپورها 

گوید، پرایرا می. اش افتادبه یاد دوران کودکی. که با وزش باد در حرکت بودند
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  اما پرایرا. اش سپری کردبیشتر اوقات بعدازظهر را با خاطرات دوران کودکی

 . بگوید، چون به این داستان مربوط نیستدر این باره چیزی مایل نیست 

آلود  حدود ساعت چهار بعدازظهر صدای زنگ در شنیده شد، پرایرا که خواب   

فکر . زندتعجب کرد که کسی زنگ می. بود، بیدارشد، اما از جایش تکان نخورد

چه  شاید خواهرش را زودتر از آن .هتبرگش "ستوبالا"است که از  پیدادهکرد 

ر تبار دیگر به صدا درآمد، زنگ دوم تندزنگ . اندشد جراحی کردهیبینی م پیش

ای را که با آن در ساختمان باز پرایرا از جا برخاست و دگمه. تر بود و طوالنی

ساختمان بسیار آهسته  روی پلکان ایستاد، شنید که درِپرایرا . فشار داد ،شدمی

با به آخرین پله رسید،  و  آمدها باال های شتابزده از پله باز شد و کسی با قدم

را ببیند و بشناسد، چون پلکان تاریک بود و کسی نتوانست وجود این پرایرا 

 .صدایی گفت، هالو دکتر پرایرا و پرایرا او را شناخت. دیدندچشمانش خوب نمی

پرایرا گذاشت وارد آپارتمان توانم داخل شوم؟ او مونتایرو روسی بود، منم، می

ایستاد، کیف کوچکی در  راهرو مونتایرو روسی در. را بست اتاق در و فوراً شود

خواهم می مونتایرو روسی گفت، عذر. کوتاهی برتن دست داشت و پیراهن آستین

کسی در خانه هست؟ . چیز را برای شما تعریف خواهم کرد دکتر پرایرا، همه

پایین ی جرین طبقهأگفت، خانم سرایدار به استوبال رفته و مستپرایرا 

ش گرفته بود، اکه نفسمونتایرو . اند رفته "اوپرتو"ها به  آن. اند کشی کرده اسباب

 عرق کرده بود و لکنتِ جا دیده؟ می کنید کسی مرا در این زیر لب گفت، فکر

کنید و تا به حال کجا میکار  جا چهکنم، اینپرایرا گفت، فکر نمی. زبان داشت 

دکتر پرایرا، اکنون احتیاج دارم زیر دوش بروم و بودید؟ مونتایرو روسی گفت، 

پرایرا او را به حمام برد و پیراهن . امپیراهن تمیزی بپوشم، من از پا افتاده

پرایرا گفت این پیراهن برای شما . را شرنگ خود تمیزی به او داد، پیراهن خاکی

وسی زیر گوید، موقعی که موننایرو ر پرایرا می. گشاد است اما چه می شود کرد

خواست می ،روی عکس همسرش ایستاد رفت و روبه راهرودوش بود، به 

 بگوید، مونتایرو روسی به خانه آمده و بیش از مثالً. چیزهایی برایش تعریف کند

. این، اما چیزی نگفت و صحبت با او را به بعد موکول کرد و به اتاق نشیمن رفت
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پا  ت، ممنون دکتر پرایرا، من ازمونتایرو روسی با پیراهن گشاد وارد شد و گف

شاید . ام از پا افتاده چیز را به شما بگویم، اما من واقعاً ام، بسیار مایلم همهافتاده

ای روی تخت پهن  ی پنبهاپرایرا او را به اتاق خواب برد، مالفه. باید کمی بخوابم

نکشید، با کفش دراز . هایتان را بکنیدبکشید و کفش دراز ت؛گف کرد و به او

شما را بیدار خواهم  نگران نباشید، من بعداً. تواند استراحت کندون بدن نمیچ

ساعت هشت شده بود و . به اتاق نشیمن رفت و در اتاق خواب را بست. کرد

پرایرا به آشپزخانه رفت، چهار تخم مرغ . هنوز هم مونتایرو روسی خوابیده بود

-می. نو و مایوران به آن افزودشکست و قاشقی خردل دیژون و یک خرده اورگا

 مونتایروکرد شاید  فکر شبا خود. خواست یک کوکوسبزی خوبی آماده کند

 .روی میز پهن کرد یسفیدی در اتاق نشیمن سفره. تهدید به مرگ شده روسی

هدیه داده بود، روی به او ا موقع عروسی ی، که سیلورا کاالداسساختِ  دو بشقابِ

 شمعدانی و رفت مونتایرو روسی را از خواب بیدار میز گذاشت با دو شمع در

. سف بود که بایستی او را بیدار کندأبسیار آهسته وارد اتاق خواب شد، مت. کند

پرایرا . بودآویزان شده جوان، رو به پشت خوابیده و یک بازویش کنار تختخواب 

پرایرا او را  آنگاه. او را به اسمش صدا کرد، اما مونتایرو روسی از خواب بیدار نشد

ر بازهم بخوابید گتکان داد و گفت، مونتایرو روسی موقع شام خوردن است، ا

ا بخورید، مونتایرو روسی ذاست بیایید و کمی غ امشب نمی توانید بخوابید ، بهتر

پرایرا گفت، نگران نباشید، من . که گویی از مرگ ترسیده ای با قیافه از جا پرید،

باهم به اتاق نشیمن رفتند و . هستیدجا در امن و امان  دکتر پرایرا هستم، در این

موقعی که مشغول پختن املت بود، یک . پرایرا دو شمع روی میز را روشن کرد

که در انبار خواربار باقی را  اسپاگتی مخلوط با گوشت و رب گوجه فرنگی قوطی

سی، حال ایرو روتمانده بود روی میز گذاشت و از درون آشپرخانه به او گفت، مون

شما گذشته؟ مونتایرو روسی پاسخ داد، متشکرم از  ها بر بگویید چه

مارتا . چنین متشکرم از پولی که برایم فرستادید هم .نواری، دکتر پرایرا میهمان

اش  به من رساند، پرایرا غذا را روی میز گذاشت و دستمال سفره را به یقه

؟ مونتایرو روسی با شما گذشتهها بر  مونتایرو روسی، چهخوب، : و پرسید آویخت
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پرایرا . ای است که چیزی نخوردهشتاب مشغول غذاخوردن شد، گویی هفته

 ا بخورید، بعد پنیرذ، با خیال راحت غمی شوید        گفت، یواش، وگرنه خفه 

: مونتایرو روسی لقمه را قورت داد و گفت. هم هست و برایم تعریف کنید

تهیه کردم؟  او پرسید، در پانسیونی که من برایپرایرا . پسرعمویم دستگیر شد

را ها داوطلبدستگیر شد، موقعی که  وتژالنمونتایرو روسی پاسخ داد، نه، او در 

پرایرا گفت و حاال؟ مونتایرو . آسا موفق به فرار شدم من معجزه. کردمی استخدام

سر کنم در سرامی ، فکرهستم و متواری یروسی گفت، دکتر پرایرا من فرار

 "بایررو"دیشب اتوبوسی سوار شدم که با آن تا  .کنندال مرا تعقیب میغپرت

ام، چون جا پیاده آمده ، و تا این"کایس دو سورده " آمدم، بعد با  کشتی تا بندر

مونتایرو جا هستید؟  که شما اینخبر دارد پرایرا پرسید، کسی . پول نداشتم

اما من بسیار مایلم با او . خبر است بی مارتا هم ا، حتخبر نداردگفت، نه کسی 

شما که مرا  .کم به او بگویم که من در جای مطمئنی هستم صحبت کنم، دست

توانید اینجا بمانید تا  کنید، دکتر پرایرا؟ پرایرا پاسخ داد، شما مییرون نمیب

او . رددگمی برسفر از پیداده کم تا سپتامبر که  موقعی که مایل هستید، دست

اما سرایداران . خدمتکار من است و آدمی است قابل اعتمادو اختمان سرایدار س

مونتایرو روسی . کنند و حضور شما مخفی نخواهد ماندبا دیگران صحبت می

است اکنون با  گفت، خوب، تا پانزدهم سپتامبر جایی خواهم یافت، شاید الزم

ارتا را فراموش م پرایرا گفت، گوش کنید مونتایرو روسی، فعالً .مارتا صحبت کنم

تا موقعی که پیش من هستید خیالتان راحت  .با کسی صحبت نکنید .کنید

مونتایرو روسی گفت، دکتر پرایرا، حاال  .باشد و کوشش کنید رفع خستگی کنید

ها هستید؟ پرایرا روزها و سالنامهبودیاد نوشتن کنید، هنوز هم مشغولکار می چه

اید برای انتشار مناسب  شما برای من نوشته هایی کهمقالهاما . گفت، در مواردی

ها  دانم چرا آنام، نمی ای در دفتر تحریریه گذاشتهها را در پوشه من آن. نیستند

مونتایرو روسی گفت، موقع آن است که پیش شما اعتراف کنم . را دور نینداختم

ن م ها بیشترش کارمقاله. گویممیآن را خواهم که حاال و از شما معذرت می

پرایرا پرسید، یعنی چه؟ مونتایرو روسی گفت، خوب، دکترپرایرا، حقیقت . نیست
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 ها تا حدودی مارتا به من کمک کرده و برخی این است که در نوشتن مقاله

، گفتپرایرا به او . مال من است فکرها اصل ، امارا خودش نوشته است مطالب

روسی گفت، آخ دکتر پرایرا، مونتایرو . دانمرا زیاد درست نمی شما من این کار

های دانید دکتر پرایرا، ناسیونالیستاما می. دانم تا چه اندازه نادرست استنمی

و من  "زنده باد مرگ": کشندها داد می آن ؟کشنداسپانیا چه چیز داد می

به . من زندگی را دوست دارم، دکتر پرایرا .توانم در باره مرگ چیزی بنویسم نمی

در  عیتی نیستم یادبودنامه بنویسم و از مرگ بگویم، من واقعاًتنهایی در موق

 است، گفته گوید که به اومی پرایرا. سخن بگویم مرگ نیستم که ازوضعیتی 

 . ام هم از آن سیر شده می فهمم، مندر اصل حرف شما را 

ها نور لطیفی می پراکندند، پرایرا  دراین میان، شب فرا رسیده بود و شمع   

، دهمانجام میدانم چرا این کارها را برای شما نتایرو روسی، نمیمو ؛گفت

پرایرا گفت، به . مونتایرو روسی پاسخ داد، شاید چون شما آدم شریفی هستید

های شریف است که داوطلبانه تن به مخاطرات این سادگی نیست، دنیا پر از آدم

. دانماین را نمی اقعاً، وچرا دانمایرو روسی گفت، بنابراین، نمیتمون. دهندنمی

از  بارها تا چند روز پیش. دانمپرایرا گفت، مشکل این است که خودم هم نمی

او یک . خاتمه بدهمبه سئوال کردن ام، اما به نظرم بهتر بود  خودم سئوال کرده

شیشه مربای گیالس روی میز گذاشت و مونتایرو روسی تمام آن را خورد، پرایرا 

ترسید موفقیت رژیم میچون خورد،  آن را اندکی عصاره فقط یک دانه گیالس و

 . آب شود اش نقش برغذایی

چه کار کردید؟ مونتایرو  وتژآلن تعریف کنید تاکنون در ،پرایرا گفت، خوب   

و در جاهای مطمئنی زیر پا گذاشتیم روسی پاسخ داد، ما سرتاسر منطقه را 

پرایرا حرف . و خروش استکردیم، جاهایی که بیش از همه در جوش توقف می

می خواهم، به نظرم پسرعموی شما آدم مناسبی  او را قطع کرد و گفت، عذر

یم کمی ئاگر نگو ام ، اما به نظرم بار دیده برای این کار نیست، من او را فقط یک

الی غبه زبان پرت اعالوه براین، حت .دست و پاست کمی بی حداقلاحمق است، 

اش چاپگری است  روسی گفت، درست است، اما حرفهمونتایرو . کندصحبت نمی
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تواند به خوبی او کس نمی هیچ. و می تواند اسناد و مدارک را درست کند

ی خودش را بهتر بایست گذرنامهپرایرا گفت، بنابراین می. گذرنامه جعل کند

جعلی  هم می شد دید ی آرژانتینی داشت که از دوراو گذرنامه. کردجعل می

او در  .خودش درست نکرده بودگذرنامه را ایرو روسی گفت، چون آن مونت. است

ایرو روسی تمون. پرایرا گفت، خوب، ادامه دهید. اسپانیا آن گذرنامه را گرفته بود

. شد چاپخانه مطمئنی یافتیم و پسرعمویم مشغول به کار "هپورتالگر"گفت، در 

تعداد زیادی . کردقشنگ درست  یکردیم، پسرعمویم تعدادی گذرنامه شاهکار

ها را  را پخش کردیم و تعدای پیش من باقی مانده، چون نتوانستیم به موقع آن

مونتایرو روسی کیفش را که روی صندلی گذاشته بود برداشت و . پخش کنیم

دست در آن برد و یک بسته بیرون آورد و گفت، فقط همین بسته باقی مانده و 

پرایرا گفت، . یست گذرنامه در آن بودب گذاشت که تقریباً بسته را روی میز

می  ور ور و آن ها در کیف این ، شما دیوانه هستید، با اینزیزمونتایرو روسی ع

 . این مدارک بگیرند کارتان تمام است اگر شما را با. نبات است روید، گویی آب

 ابتدا. کنمها را درجایی پنهان میاین: ها را برداشت و گفتپرایرا، گذرنامه   

جا جای  خواست آنها را توی کشوی میز بگذارد، اما به نظرش رسید که آنمی

جاسازی  عکس همسرشپشت درست  رفت و بسته را راهروبه . مطمئنی نیست

جا، جای مطمئنی است و  خواهم، اما اینمی کرد و به عکس همسرش گفت، عذر

به اتاق بعد . تدر این آپارتمان اس ترین جا مطمئن ،زندنمی جا سر کسی به این

 .برویم به رختخواب  یدیر وقت است، شاید بایست: گشت و گفترنشیمن ب

داند که نمی. مونتایرو روسی گفت، من باید با مارتا صحبت کنم، او نگران است

پرایرا گفت، . اندکرده کند که مرا هم دستگیرشاید فکر می. چه بر من گذشته

مارتا تلفن خواهم کرد، اما از تلفن گوش کنید مونتایرو روسی، من فردا به 

ی شماره. جا بمانید و به رختخواب برویداست که شما امشب این عمومی، بهتر

مونتایرو گفت، من دو شماره . تلفن را برای من روی این ورقه یادداشت کنید

ی دیگر جواب نویسم، اگر یک شماره جواب نداد، حتما  شمارهبرای شما می

، لیزه دلونی را بخواهید، او اکنون چنین ا که معرفی کردید، خود رخواهد داد
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می دانم، من او را دراین روزها مالقات کردم، دختر الغر  پرایرا گفت،. نامی دارد

 جور زندگی برایش خوب این. شود او را دوباره شناختشده، و به زحمت می

 .خیر اندازد و حال شب بهنیست، سالمتی اش را به خطر می

این درگیر پرسید، چرا خودش را  شها را خاموش کرد و از خودشمع پرایرا

چرا به مارتا تلفن کند و  .اش پذیرفتهچرا مونتایرو روسی را در خانه .ماجرا کرده

شاید  ؟دنبه او ندار  چیزهایی دخالت کند که ربطی درچرا  .پیغام رمز بگذارد

را  دو استخوان کتف اوفقط هایش  که آدم از شانهبود ون مارتا چنان الغر شده چ

؟ شاید چون مونتایرو روسی نددیرسدو بال کبوتر به نظر می که ماننددید می

 کلینیک شاید چون او به. پدر و مادر نداشت که بتوانند به او پناهگاهی بدهند

توضیح داده  های روحش را در باره مجموعها رفته بود و دکتر کاردوسو تئوری

که به وضعیتی نبود هم در اکنون و  ست چرا گوید که نمی دانبود؟ پرایرا می

امروز بهتر بود به رختخواب برود، چون فردا می . دهدباین سئواالت پاسخ 

اما پیش  .و سامان دهد زود از خواب بیدار شود و کار روزانه را سر صبحخواست 

س همسرش رفت تا نگاهی به عک راهروای به  که به رختخواب برود، لحظه از این

که فقط دستش را دوستانه تکان  او با عکس همسرش صحبت نکرد، بل. بیندازد

 . داد
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. اوت، ساعت هشت ازخواب بیدار شد ین روز ماهآخر گوید، صبحپرایرا می    

درختان نخل های شاخهشدید  یکه بارانبود و شنیده  هشبانگاه چندبار بیدار شد

که چه خواب یادش نیست  دادند، امابه شدت تکان میروی سربازخانه را  روبه

 دراین میان اگرچه خواب دیده. بود چندبار بیدارشده و باز دوباره خوابیده .دیده

ی اتاق همونتایرو روسی روی کاناپ. به خاطر ندارد را ها ، اما چیزی از آنبود

قدش  .ای پوشیده بود که در واقع رواندازش بودنشیمن خوابیده بود، پیژامه

و پرایرا با  شده بود خودش را جمع کرده بود، گویی سردشاما  ،اندازه بود انهم

. آهسته از اتاق بیرون رفت که سر و صدا نکند. احتیاط پتویی روی او انداخت

چهار قوطی . رفت خیابان نبش سرفروشگاه دم کرد و به  شای برای خود قهوه

مرغ، گوجه فرنگی، خربزه، نان، هشت ماهی دودی که  خمتساردین، یک شانه 

ژامبون دودی  ایتکه بعد. خرید ،گرم کرد ها را ست آنبایمی فقط برای خوردن 

صاحب . را هم خرید آن ،فلفل قرمز پیچیده شده و بر قالبی آویزان بودبه دید که 

پرایرا گفت،  .کنید رانبار خواربارتان را پُاید ، دکتر پرایرا تصمیم گرفتهدکان گفت

توبال سابه گردد، او پیش خواهرش برمی ارم اواسط سپتامبرکآری، زن خدمت

توانم هر روز من نمی. رفته و من باید ببینم در این مدت چطور به خودم برسم

نه به کسی احتیاج دارید، دکاندار گفت، اگر برای خدمت در خا. خرید کنم صبح

زندگی  "گراچا " جا دراو کمی دورتر از این .توانم زنی را به شما معرفی کنممی
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شوهرش او را ترک کرده، زن قابل اعتمادی  .و کودک خردسالی داردکند می

دانم پرایرا پاسخ داد، متشکرم آقای فرانسیسکو، اما کارخوبی نیست، نمی. است

زنان خدمتکار حسودند و ممکن است احساس کند . چه فکر خواهد کرد پیداده

بهتر است که منتظر حال شاید در فصل زمستان، اما . امکه به او اعتنا نکرده

 . برگردد پیدادهبمانم تا 

چه را خریده بود در یخچال گذاشت، مونتایرو  پرایرا به خانه بازگشت، آن   

امبون و ماهی ژتخم مرغ و ": شتی برای او نوشتدادپرایرا یا. روسی خوابیده بود

توانید گرم کنید، اما با می دودی برای گرم کردن در یخچال است، در قابلمه

نگران نباشید، من بعدازظهر  .پاشد، نوش جانکمی روغن وگرنه ازهم می

 ".، پرایرابعد  تا. گردم، با مارتا صحبت خواهم کردمی دیروقت بر

را  هتسلسجا که رسید،  به آن. رفتروزنامه  از خانه خارج شد و به دفتر پرایرا  

، لستهخیر س پرایرا گفت، روز به. دید که در اتاقش مشغول ورق زدن تقویم است

پرایرا خیالش راحت . پاسخ داد، نه تلفنی و نه پستی هتسلسخبر تازه چیست؟ 

تلفن را  پریز رفت ونامه روزبه دفتر . بهتر بود که کسی از او چیزی نپرسد. شد

 آماده تا برای چاپخانهرا برداشت  "کامیلو کاستلو برانکو"بعد داستان . کشید

روزنامه زنگ زد، صدای مالیم دوشیزه مرکزی حدود ساعت ده به دفتر . کند

. پرایرا گفت، من دکتر پرایرا هستم، مایلم با مدیر صحبت کنم. فیلیپا پاسخ داد

پرایرا گفت، من دکتر پرایرا  .رد و صدای ناشر گفت، هالوفیلیپا تلفن را وصل ک

گفت، کار خوبی کردید، دیروز  ناشر. خواستم با شما صحبت کنمهستم، می

دیروز حالم  :پرایرا دروغ گفت. نبودیدروزنامه دنبال شما گشتم، اما در دفتر 

م فهمناشر گفت، می. خوب نبود و در خانه ماندم، چون با قلبم مشکل داشتم

چه چیزی در  ی فرهنگی آیندهحهفدکتر پرایرا، اما من بسیار مایلم بدانم برای ص

 پرایرا گفت، من داستانی از کامیلو کاستلو برانکو را منتشر می. ایدنظر گرفته

الی غآقای مدیر، به نظرم یک مؤلف پرت. طور که شما توصیه کردید کنم، همان

 به. یست؟ ناشر گفت، بسیار عالیقرن نوزدهم بسیار مناسب است، نظر شما چ

پرایرا پاسخ داد، من . را نیز ادامه دهید روزمانعی هم ندارد که ستون سالم نظر
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ناشر گفت، ریلکه، این اسم را . ی ریلکه بنویسمتصمیم گرفته بودم در باره

اما  ،ام، پرایرا توضیح داد، راینر ماریا ریلکه، در چکسلوکی متولد شده نشنیده

. مؤلف اتریشی است که به زبان آلمانی نوشته و در سال بیست و شش درگذشت

دارد لیسبوآ طور که قبال هم به شما گفتم،  ناشر گفت، گوش کنید پرایرا، همان

مرگ یک شاعر  روزچرا در باره سال. شودبه سرعت یک روزنامه خارجی می

 شمواکرا پاسخ داد، بزرگ ما؟ پرای "شمواک"ی نویسید، در بارهوطنی نمی
ناشر گفت، آری، اما او . چهار قرن پیش درهزارو پانصد و هشت درگذشته، تقریباً

دانید میآیا عالوه براین، . له روز استأشاعر بزرگ ملی ماست که هنوز هم مس

، داردتراز اولی  فکراو  ؟تبلیعات ملی چه کردهی اداره، رئیس "آنتونیو فررو " که

سالروز مرگ شاعر در . اختصاص داده را به روز نژاد شکامو روزجشن سال

توانید به می کنیم و شماال را برگزار میغسرای بزرگ ما، جشن نژاد پرت حماسه

پرایرا پاسخ داد اما سالروز مرگ . مناسبت برگزاری این جشن، چیزی بنویسید

در  شکاموجشن گرفتن سالروز مرگ  .دهم ژوئن است، آقای مدیر شکامو

ی آخرماه اوت چه معنایی دارد؟ ناشر توضیح داد، باالخره، در دهم ژوئن صفحه

می  ،عالوه براین. را توضیح دهید توانید در مقاله آنمی فرهنگی داریم و شما

مان را همیشه جشن بگیریم، و به روز نژاد ، بزرگترین شاعر ملیشمواک یمتوان

 ، عذرپاسخ دادشرمنده پرایرا . شوند هم اشاره کنیم تا خوانندگان ما متوجه آن

و نسب ما می خواهم آقای مدیر، گوش کنید، مایلم چیزی به شما بگویم، اصل 

ما . هاعرب سپس وآمدند  "هاکلت"ها و رومیبعد بود،  "سیتانیرلو "یقبیله

. خواهم پرایرامی ناشر پاسخ داد، عذر. ها چه نژادی را باید جشن بگیریم الیغپرت

دست  الی هستیم، ما دنیا را کشف کردیم، وغفهمم، ما پرتایراد شما را نمیمن 

موقعی که ما در قرن . ترین سفرهای دریایی در سرتاسر جهان زدیمبه بزرگ

شن جما این چنین هستیم و این را باید . الی بودیمغشانزدهم چنین کردیم پرت

بار  نمی دانم چرا آخرین پرایرا،: سپس ناشر کمی سکوت کرد و ادامه داد. بگیریم

کنم، پرایرا پاسخ داد، هر هم باز تو خطاب می بار ، اینتو خطاب کردمشما را 

. ناشر گفت، باید چنین باشد. کنیمطور میل دارید، شاید چون تلفنی صحبت می
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اش هم ی فرهنگیدر صفحه لیسبوآخواهم  مین به هرحال گوش کن پرایرا، م

اگر تو میل نداری به روز نژاد اشاره کنی، . لی باشداغای بسیار پرتروزنامه

 .چیزی استخودش هرچه باشد . اشاره کن شکاموکم به  دست

کرد،  فکر شبا خود. پرایرا از ناشر خدا حافظی کرد و گوشی تلفن را گذاشت   

هوش و  که آدم با بدتر این وحشتناک، از همه آنتنیو فرروی، این آنتونیو فررو

هم  پسوآ فرناندوبا  او که کندوقتی آدم پیش خودش تصور می، است زرنگی

پرایرا . هم چنین دوستانی داشته پسوافکر کرد، خوب، این   .....دوست بوده

. بنویسد و تا ساعت یک نشست شمووککوشید چیزی به مناسبت سالگرد مرگ 

به  شکوموفکر کرد، . انداخت هباطل بعد هرچه را نوشته بود توی سبد اوراق

پرایرا با خود . به درک ها را سروده الیغپرت ی که قهرمانیبزرگ  جهنم، این شاعر

یدا کبه کافه اور تا دفتر بیرون رفت ؟ کتش را پوشید و ازچیست گفت، قهرمانی

مانوئل با شتاب برای خدمت سر . وارد کافه شد و سر میز همیشگی نشست. برود

خورد و به سمت آهسته ساالد را بسیار . رسید و پرایرا ساالد ماهی سفارش داد

های تلفن را که مونتایرو روسی نوشته بود به دست یادداشت شماره. تلفن رفت

. کسی گوشی را برنداشتاما  زد،ای که گرفت مدتی زنگ اولین شماره. گرفت

 پرایرا بار دیگر همان شماره را گرفت، بازهم مدتی زنگ زد و کسی گوشی را

 ،پرایرا گفت، الو. دیگر را گرفت، صدای زنی شنیده شد بنابراین، شماره. برنداشت

 را یین اسمچننانه گفت، زصدای . با دوشیزه دلونی صحبت کنممی خواهم 

. گردممن دنبال دوشیزه دلونی می ،خیر روز به :کرد پرایرا تکرار. شناسمنمی

شما کیستید ؟ پرایرا گفت، گوش کنید خانم محترم، من خبر . صدای زنانه گفت

ای در صدای زنانه گفت، لیزه. مهمی برای لیزه دلونی دارم، گوشی را به او بدهید

را به کنید، چه کسی این شماره شما اشتباه می  کنمتصور می. نیست جا این

پرایرا پاسخ داد، مهم نیست که چه کسی این شماره را به من داده،   شما داده؟

صدای زنانه . کم گوشی را به مارتا بدهید توانم با لیزه صحبت کنم دستاگر نمی

پرایرا به فکرش . با تعجب گفت، مارتا، کدام مارتا، کلی مارتا در این دنیا هست

مارتا دختر الغری : می داند و به سادگی گفترسید که نام خانوادگی مارتا را ن
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من دوست او هستم و . نامداست با موهای بولوند که خودش را لیزه دلونی می

 ،جا نه مارتا و نه لیزه داریم این صدای زنانه گفت، در. خبر مهمی برای او دارم

گوشی را بعد . تلفن تیلیکی کرد و پرایرا گوشی در دست ایستاد. خیر روز به

مانوئل با شتاب برای خدمت آمد و پرسید، چه چیز . گذاشت و سر میز نشست

خبرهای جالبی آیا پرسید مانوئل و از  ،میل دارید بیاورم؟ یک لیموناد با شکر

 BBC به شوم، دوستی دارم کهامشب از اخبار مطلع میمانوئل گفت  هست؟

 . واهم گفتو اگر مایل باشید فردا همه خبرها را به شما خدهد گوش می

و به بیرون رفت از کافه . حساب را پرداخت پرایرا لیمونادش را نوشید و صورت   

ه را در اتاقکش دید که باز تقویم را ورق تشلس. به راه افتادروزنامه سمت دفتر 

فت، زنی تلفن کرد، اما ه گتپرایرا از او پرسید، خبرهای تازه؟ سلیس. می زد

گفت،  تهسلس پرایرا پرسید، نامش را گفت؟. کندخواست بگوید چرا تلفن می نمی

پرایرا ایراد گرفت، چرا نام او را یاداشت نکردید؟ . نام خارجی بود، اما یادم نیست

های نامن موقع شنیدنمی دانید . نویسمالی را بد میغه گفت، من پرتتسلس

 پرایرا احساس کرد که قلبش. کنم، نام بغرنجی بودخارجی چه حالی پیدا می

برای  گفت، پیغامیه تسلس .تیرکشید و پرسید، این شخص به شما چه گفت

 که این من جواب دادم . شما دارد و به دنبال آقای روسی است، جه نام غریبی

روزنامه تلفن مرکز ست و به ا لیسبوآروزنامه جا دفتر  جا روسی نداریم و این

ا خبر بدهم، اما شما خواستم به شممی .جا هستید چون فکر کردم شما آن. کردم

جا نبودید و پیغامی برای شما گذاشتم که یک زن خارجی، حاال یادم آمد،  آن

پرایرا پرسید، به روزنامه گفتید که او به . چیزی شبیه لیزه، به دنبال شماست

ای درهم گفت، نه دکتر پرایرا، این راهم  با قیافه هتسلس. دنبال روسی است

اگر او . گفتم، زنی به نام لیزه به دنبال شماست فقط. نگفتم، دیدم زیادی است

پرایرا به ساعتش نگاه کرد، چهار . پیدا خواهد کرد دنبال کسی باشد باالخره

ه خداحافظی کرد تاز سلس. کرد نظر صرفروزنامه از رفتن به دفتر . بعدازظهر بود

، من به خانه می روم، چون حالم خوب نیست، هتسلس و به او گفت، گوش کنید
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شاید فردا نتوانم . ی من تلفن کنداگر کسی به من تلفن کرد بگویید که به خانه

 . پست را برای من دریافت کنیدبیایم، روزنامه به دفتر 

مدتی طوالنی روی . رسید، ساعت هفت شده بود "رئیرو دوچا" موقعی که به   

در حرکت  رودخانهی آن سوی کنارهدر هایی را که نیمکتی نشست و کشتی

. ت ببردذخواست از آن لبعدازظهر زیبایی بود و پرایرا می. تماشا کردبودند 

روی نیمکتی که  از روبه. کشیدرا آهسته فرو  شسیگاری روشن کرد و دود

با که  کنارش نشستدوشی  به خانه .مشاهده کردشد رودخانه را نشسته بود می

 . ختهای قدیمی کوئیمبرا را می نوا ساز دهنی ترانه

ایرو روسی را ندید و به تگوید، موقعی که وارد آپارتمان شد، مونپرایرا می   

مونتایرو . کرداما مونتایرو روسی در حمام بود و شتشو می. شدت نارحت شد

دیگر پیش  یهقمن مشغول اصالح هستم، چند دقی روسی داد زد، دکتر پرایرا

  های ساخت کالداس را بشقاب. پرایرا کتش را کند و میز را چید. شما هستم

بعد به . با دو شمع که پیش از ظهر خریده بود روی میز چید،مثل دیشب 

چرا  معلوم نیست .آشپزخانه رفت و به فکر افتاد غذایی باید برای شام آماده کند

چیزی سرش  ی ایتالیاییزآشپ از که به این فکر افتاد غذای ایتالیایی بپزد، با این

ی تکه. گوید، تصمیم گرفت یک خوراک ایتالیایی اختراع کندیپرایرا م. شدنمی

روی آن شکست و پنیر  مرغ  را خرد کرد، بعد دو تخم ژامبون برید و آن یضخیم

دیگ آب . قاطی کرد  روی آن ریخت و کامالً اورگانو و مایورانرنده شده و کمی 

ها  که مدت که آب به جوش آمد، اسپاگتی را همین. را روی اجاق برقی گذاشت

مونتایرو روسی وارد شد، تر و . ختریجوش  در انبار خواربار مانده بود توی آب

. برتن داشت یروپوشمانند پرایرا که  رنگِ تازه مثل گل سرخ، با پیراهن خاکی

ایتالیایی است،  دانم واقعاًنمی. رایرا گفت، تصمیم گرفتم خوراک ایتالیایی بپزمپ

مونتایرو روسی با صدای بلند . اما پاستاست شاید یک خوراک تخیلی است،

 هاپرایرا، شمع. امگفت، بسیارعالی، مدت مدیدی است که چنین غذایی نخورده

پرایرا گفت، من کوشیدم به مارتا . روشن کرد و اسپاگتی را روی میز گذاشت را

ی دوم خانمی بود که شماره اول کسی جواب نداد و  یتلفن کنم، اما شماره
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خواهم با مارتا صحبت کنم، گفتم می امن حت. زدخبری بی به  عمداً خودش را

آمدم، زن سرایدار گفت که کسی مرا روزنامه موقعی که به دفتر . فایده بود بی اما

شاید . مارتا بوده، اما او شما را خواسته بود خواسته، محتمالًپای تلفن 

 من با شما  کهمطلع شود هرحال ممکن است کسی به . احتیاطی کرده بی

مونتایرو . ی پیش خواهد آمدتکنم که برای ما مشکالگمان می. درتماس هستم

ه کنم؟ پرایرا پاسخ داد، اگر پناهگاه مطمئنی دارید چروسی پرسید، حال باید 

ی پرایرا شیشه. مانیممی جا بمانید و ما منتظر جا بروید، وگرنه همین باید به آن

. دانه گیالس بدون عصاره خوردیک و فقط  روی میز گذاشت را مربای گیالس

در این موقع کسی به شدت در . تا ته خورد تقریباً  مونتایرو روسی شیشه را

 شپرایرا از خود. جا بکند اتاق را از خواهد در آپارتمان را کوبید، گویی می

چند لحظه ساکت . طور امکان دارد کسی از در ساختمان وارد شود پرسید، چه

پرایرا پرسید، کیستید و . اره کسی با شدت بیشتری به در کوبیددوب. نشستند

ما  گرنهصدایی گفت، پلیس، در را باز کن، و. و از جا برخاست خواهید؟می چه

مونتایرو روسی به سرعت به سمت اتاق خواب رفت، او فقط . کنیماز میبدر را 

دکتر پرایرا، اسناد و مدارک را  .اسناد و مدارک را: داشت که بگویدفرصت قدر  نآ

رفت تا  راهروپرایرا او را آرام کرد و گفت، در جای امنی است و به . پنهان کنید

گذشت، می روی عکس همسرش موقعی که از روبه پرایرا می گوید،. کند در را باز

  .جرم انداخت و بعد در را باز کرد دور شریک به نگاهی به لبخند
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. کردندگوید، سه نفر بودند با لباس شخصی که طپانچه حمل می پرایرا می   

ی کوتوله .رنگ ایالغری وارد شد با سبیل و ریش بزی قهوهی تولهابتدا آدم کو

مخفی، خانه را باید تفتیش  سپلی :تگفده است، ای که گویی فرمانبا قیافه ،الغر

ا مقاومت کرد و گفت، کارتپرایر. کنیم، ما در تعقیب شخصی هستیم

الغر رو کرد به دو همدستش که دو تیپ ی کوتوله. دهیدبتان را نشان  شناسایی

ها، شنیدید، هی، جوان: گفت ،کلفت بودند و لباس سیاه پوشیده بودند آدم گردن

اش را به سوی دهان پرایرا نشانه رفت گویید؟ یکی از آن دو، طپانچهه میچشما 

گفت، با  الغری کوتولهخیکی؟  شناسایی کافی است،ن کارتای: و زیرلب گفت

ی است، برای روزنامه او ژورنالیست بانزاکتی. کرد ور نباید رفتارج دکتر پرایرا این

من  ها گرایش دارد ولی کاتولیکبه نویسد که شاید کمی بسیار معتبری می

گوش کنید : دادو بعد ادامه . دارددرست  سمت و سوییاما آن نیستم،  مخالفِ

اتالف ایم و  نیامده جازدن به این ما برای چانه. ما را تلف نکنید دکتر پرایرا، وقتِ

و کاری ندارید، شما آدم  ها سردانیم که شما با اینما می. نیستشایسته ما وقت 

شما به . دارید و کار اید که با چه کسانی سر نزاکتی هستید، شما فقط نفهمیده با

خواهم شما را دچار مشکل کنم، بگذارید من نمی. ایداعتماد کردهمشکوکی آدم 
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 کنمرا اداره می لیسبوآی فرهنگی  پرایرا گفت، من صفحه. خودمان را بکنیم کار

آیا . خواهم به ناشر روزنامه تلفن کنممن می .صحبت کنم خواهم با کسینمی و

با لحنی الغر  ی کوتولهکه شما در آپارتمان من هستید؟ آدم خبر دارد او 

پلیسی  یکنید موقعی که ما کارآخ، دکتر پرایرا، گمان می ؛پاسخ دادچاپلوسانه 

این چه حرفی است که . دهیم ابتدا باید با ناشر شما صحبت کنیمانجام می

اید، شما سماجت تکرار کرد، اما شما از طرف پلیس نیامده زنید؟ پرایرا با می

اید، شما اجازه ندارید به زور وارد آپارتمان من دهشناسایی خود را نشان نداکارت

: گفت با پوزخند کلفت و الغر دوباره رو کرد به دو گردنی کوتولهآدم . بشوید

مردی . او را متقاعد کنیم که ها، چه باید بکنیمخانه لجوج است، جوانصاحب

او زد و اش را به سوی دهان پرایرا نشانه گرفته بود سیلی محکمی به که طپانچه

کنی، تو اجازه  الغر گفت، فونسکا، چکار میی کوتوله. رفتگیج سرشپرایرا 

. جور رفتارکنی، وگرنه او را بیش از اندازه خواهی ترساند نداری با دکتر پرایرا این

به فرهنگ عالقه دارد، یک روشنفکر است، . رغم چاقی، آدم چابکی است او علی

آدم التی . کندمیخراب متقاعد شود وگرنه شلوارش را درست دکتر پرایرا باید 

دوباره  که سرش گویدبود، سیلی دیگری به او زد و پرایرا می که نامش فونسکا

تو بیش از اندازه دست  دی گفت، فونسکا،نالغر با پوزخ یتولهآدم کو. رفتگیج 

عد رو کرد ب. کنیشوی، باید مواظب تو باشم وگرنه کار ما را خراب میبه یقه می

طور که به شما گفتم، ما مخالف شما نیستیم، ما  دکتر پرایرا، همان: به پرایرا

ایم به جوانی که در آپارتمان شماست درسی بدهیم، چون او فقط آمده

ها را از یاد برده و باید دوباره این ارزش او شناسد،را نمی دوستی های وطن ارزش

جا کسی  این: ا دست مالید و زیر لب غریداش را ب پرایرا چانه. به آن پی ببرد

رایرا، پگوش کنید دکتر  ؛الغر به اطراف نگاهی کرد و گفت یکوتوله. نیست

 چند چیزکنید، ما باید از جوانی که میهمان شماست نجهت کار ما را دشوار  بی

دوباره به  که کنیممی کنیم و کوششکمی بازجویی میاز او . کنیمبسئوال 

ما به همین . خواهیمبیش از این چیزی نمی. پی ببرددوستی  نهای میهارزش

پرایرا باز اصرار کرد، پس بگذارید به پلیس تلفن کنم تا . ایم جا آمدهاین منظور
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. جا بازجویی شود، نه در این آپارتمانبیاید و او را به ادره پلیس ببرد و در آن

شما کمترین تفاهمی  !آخ دکتر پرایرا گفت،آمیز  لحنی تمسخرالغر با  یکوتوله

خانم سرایدار  .برای بازجویی مناسب است آپارتمان شما کامالً. دهید نشان نمی

شب آرامی  و مکان کرده نقل "اوپورتو" ی شما بههمسایه .نیست جا شما در این

بعد اشاره . پلیس است یاداره تر ازخلوت. ل استآ هاست و این ساختمان اید

و او پرایرا را به اتاق غذاخوری  ه می شدنامید کلفتی که فونسکا کرد به گردن

 میزروی فقط . کسی را ندیدنداما ها به اطراف نگاه کردند،  آن. هل داد

گفت، دکتر پرایرا، شما مجلس شام  الغر یکوتوله. باقی مانده بود ییمختصرغذا

پرایرا پاسخی  !چه رمانتیک ،اید کرده خلفات برپاخودمانی، با شمع و م بسیار

بیوه گفت، دکتر پرایرا، شما مردی  الغر با لحنی تمسخرآمیز یکوتوله. نداد

شما  چیز از همه مندانید طور که می همان. ای نداریدهستید و با زنان رابطه

دوباره  را اشپرایرا چانه. دارید عالقهپسران جوان شما به شاید .  اطالع دارم

 گذرد رذیالنهجا میاین در چه آنر هستید و ه ذلیشما آدم ر: مالید و گفت

و موقعی . دانیدالغر ادامه داد، مرد مرد است و شما هم این را می یکوتوله. است

گ آشنا شود، موضوع قابل نقش یکون وبولوند  یموهای با ،که مردی با جوانی زیبا

باید آپارتمان را زیرورو کنیم، یا : م گفتبعد با لحنی تند و مصم. فهم است

 جاست، در اتاق کار یا در این گفت، او توانیم به توافق برسیم؟ پرایراکه می این

فونسکا، خشن  ؛کلفت فرمان داد و گفت ردنگالغر به دو  ی کوتوله.اتاق خواب

از  تاخواهم مشکلی پیش نیاید، کافی است به او درسی بدهیم  نباش، من می

لیما، دست و پایت را جمع کن،  ،و تو. شویمبخواهیم مطلع می که چه آن

زیر پیراهنت مخفی کن، چماق بر آن را ی، اآورده تدانم تو چماقی با خود می

 بزن، درد بیشتری دارد و اثری باقی اش ها و سینهفقط به شانه سر زدن ممنوع، 

اتاق کار شدند و وارد ها  آن!  کلفت گفتند، اطاعت، فرمانده دو گردن. گذارد نمی

خوب دکتر پرایرا، در مدتی  ر گفت،الغ یکوتوله.در اتاق را پشت سر خود بستند

 پرایرا گفت، من. کمی باهم گپ بزنبم ،که دستیاران من مشغول کار هستند

الغر با لحنی تمسخرآمیز گفت،  یخواهم به اداره پلیس تلفن کنم، کوتولهمی
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ها هستم، چون  کم جانشین آن دست و یا پلیس من هستم دکتر پرایرا

ما در طول روز از ما  های دانید پلیسمی. دبنخوامی هاما شب های پلیس

، از دست اند د، چون خسته و کوفته شدهنخوابمی هااما شب د،ننکمحافظت می

 هایی مثل میهمان شما که اهمیت وگردند، از دست آدمکارانی که ول میتجنای

. را به چنین وضعیتی گرفتار کرده دشرا فراموش کرده و خو پرستی معنای وطن

شما چرا خودتان را به این وضعیت ناجور گرفتار اما دکتر پرایرا، به من بگویید 

؟ پرایرا پاسخ داد، من به هیچ وجه خودم را گرفتار این وضعیت ناجور ایدکرده

 یکوتوله .امکرده استخدام لیسبوآ یهمکارآموزی برای روزنا من فقط. امنکرده

ی او به دست در باره اطالعاتیپیش از هرچیز بایست شما می البته، :گفت الغر

 کردید تامی بایست با پلیس یا با ناشر روزنامه مشورتشما می. آوردیدمی

از ای دهید دانهاجازه می. وضعیت به اصطالح کارآموزتان را به شما اطالع دهند

 ارم؟ مربای گیالس برد

از جا خواست از روی صندلی برخیزد، اما گوید، در این لحظه میپرایرا می   

جا  اما چند لحطه بعد از. طپیدمی شگردنهای رگ، قلبش تا تکان نخورد

خواهم ببینم در اتاق خوابم چه من فریاد کسی را شنیدم، می: برخاست و گفت

نشانه گرفت و گفت، من اگر به  اش را به سوی اوالغر طپانچه یکوتوله. گذردمی

ی میهنی خود من وظیفه هایمورأم ،دکتر پرایرا. کنمجای شما باشم کاری نمی

شما آدم حساسی . ببینید راآیند نیست که آندهند، برای شما خوشمی را انجام

دیدن . دارید یشما روشنفکرید، عالوه براین، بیماری قلب .هستید دکتر پرایرا

تکرار کرد،  با سماجترا پرای. برای سالمتی شما خوب نیستخاصی  هایصحنه

گفت،  تمسخرآمیز با لحنی الغر یکوتوله. خواهم با ناشر صحبت کنممن می

مردی دانید، ناشر شما می. ناشر اینک خوابیده، شاید در آغوش خانم زیبایی

که نیست  دار است و مثل شما او آدمی خایه. درست و حسابی است، دکتر پرایرا

پرایرا، به سوی او خم شد و سیلی محکمی به . دنبال کون جوانک بلوندی بیفتد

. دهان پرایرا خونین شد. صورت او زد نیز با طپانچه بهالغر  یکوتوله. او زد

فته بودند گبه من  .کردیدمی این کار را  گفت، شما نمی بایستی الغر کوتوله
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تقصیر من نیست که . زی حدی داردچی ترام بگذارم، اما هرحکه باید به شما ا

من . ایددعوت کرده را به خانه خود براندازیشما احمقی هستید که آدم 

 چنینخواهم حتا میبا کمال میل  ،ی شما را با گلوله پرکنمتوانستم پوزه می

اند باید به شما  چون به من گفته، کنمرو این کار را نمی از این  من فقط. کنم

استفاده نکنید، چون  استفاده نکنید، دکتر پرایرا، سوء اما سوء. احترام بگذارم

  .ی صبرم لبریز شودممکن است کاسه

و به سوی اتاق کارش رفت، ای شنید گوید، دراین لحظه فریاد خفهپرایرا می   

تر ی او قویضربه. هل دادبه عقب  او را وجلوی او را گرفت الغر  یاما کوتوله

گفت، دکتر پرایرا، مرا مجبور  الغر یکوتوله. و پرایرا بازگشتازهیکل پرایرا بود 

من بسیار مشتاق بودم به دهان شما، یا شاید . نکنید که طپانچه را به کار ببرم

، کنمشلیک کنم، اما این کار را نمی ،ی ضعف شماستبه قلب شما که نقطه

پرستی بدهیم، برای  ایم درس میهن ما آمده. خواهیمجا کشته نمی چون در این

، کمی کنیدنویسندگان فرانسوی را منتشر میآثار  شما هم که در روزنامه فقط 

: گوید دوباره روی صندلی نشست و گفتپرایرا می. پرستی بد نیست میهن

شجاعت چنین مواقعی نویسندگان فرانسوی تنها نویسندگانی هستند که در 

ه هستند، ه گُدگان فرانسوی یک تکّنویسالغر گفت، بگویید، ن یکوتوله. اند داشته

پرایرا گفت، شما آدم . ها شاشید ها را باید کنار دیوار گذاشت و روی آن نای

 من مثل شما نیستم که از. پرست پاسخ داد، اما میهنکوتوله . هستیدوقیحی 

  .دیکنجستجو می جرم نویسندگان فرانسوی شریکمیانِ 

به نظر  شتابزده .کردند را باز اتاق کلفت در دراین لحظه دو گردن     

 گفتند که جوانک نمی خواست حرف بزند، درسی. هکوفت خسته و ،رسیدند می

 یکوتوله. بزنیم به چاکبهتر است  ،نثارش کردیمکتک سختی و  دادیم به او

شد گفت، نمی که فونسکا نامیده می یکلفت فت ریدمان کردید؟ گردنگ الغر

. هجوم بردنددر آپارتمان  و با همراهانش به سوی ،است برویم بهتر ،دانم

تان خانه در ،جاگفت، گوش کنید دکتر پرایرا، شما ما را در این الغر ی کوتوله

گمان کنید دیداری . دوستتان را فراموش کنیدنکنید،  زرنگی. ایدهرگز ندیده
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را بست و  پرایرا در. شما بیاییم سراغبه  توانیمچون بار دیگر می ،بود محترمانه

ه اتاق بگوید، با شتاب پرایرا می. شنیداز پلکان ها را  صدای پایین رفتن آن

ی پرایرا به صورتش ضربه. خواب رفت و دید که مونتایرو روسی روی فرش افتاده

اما . تمام شد چیز مالیمی زد و گفت، مونتایرو روسی سرتان را بلند کنید، همه

ای خیس پرایرا به حمام رفت، حوله .نبودبودن  رو روسی نشانی از زندهیمونتادر 

، آنها رفتند، تمام شدکرد و با آن صورتش را پاک کرد و تکرارکرد، همه چیز 

. خون آلود است و موهای سرش پر از تازه متوجه شد که حوله خون. بیدار شوید

ن پرایرا دوباره او را تکا. مونتایرو روسی  با چشمانی باز به سقف خیره شده بود

پرایرا نبض او را گرفت، اما در رگ مونتایرو روسی . اما مونتایرو تکان نخورد. داد

. پرایرا چشمان باز او را بست و با حوله صورتش را پوشاند. خون جریان نداشت

نباید مچاله  ،طور که شایسته مردگان است سپس، پاهایش را دراز کرد، همان

 .یار سریعبسپرایرا فکر کرد باید عجله کند، . باشد
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د ی، فکر کرد شااین وجود گوید، به فکر عجیب و غریبی افتاد، با پرایرا می   

کاتدرال روی  روبه .بیرون رفت کتش را پوشید و از خانه. کند را عملی بشود آن

 دارزنده بدر کافه، جمعی ش. تهای شب باز بود و تلفن داشای تا نیمهکافه

پشت  بود که در آلود جوانی خواب ،خدمتپیش. نشسته و سرگرم قماربازی بودند

ی شماره ،ن رفتفپرایرا لیموناد سفارش داد و به سمت تل. زدپیشخوان چرت می

چی صدای خانم تلفن. ی را گرفت و دکتر کاردوسو را خواستپکلینیک تاالسوترا

پرایرا گفت، من دکتر پرایرا به اتاقش رفته، شما کیستید؟  گفت، دکتر کوردسا

کمی صبر کنید، باید  :چی گفتخانم تلفن. با او صحبت کنم هستم و باید حتماً

پرایرا . دکتر کوردوسو آمدموقعی که تا ماند  منتظر رایراپ. پایین برومطبقه به 

مهمی را به شما بگویم، اما موضوع خواهم  ردوسو، میاخیر دکتر ک گفت، شب به

دکتر کاردوسو گفت، دکتر پرایرا چه شده، حالتان خوب نیست؟ . شوداکنون نمی

موضوع این است که در  .خوب نیست، اما مهم نیست پرایرا پاسخ داد، حالم واقعاً

، تحت کنترل است یا نهدانم تلفن  نمی. همن چیز وحشتناکی اتفاق افتاد یخانه

کاردوسو، من به دکتر . توانم چیزی به شما بگویماکنون نمی. اما مهم نیست

توانم به طور می بگویید که چه ؛دکتر کاردوسو گفت. کمک شما احتیاج دارم

وا  چنین  شما باید. کنممی پرایرا گفت، فردا ظهر به شما تلفن. شما کمک کنم
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شما باید بگویید که به . هستید سانسور ینمود کنید که یکی از مقامات اداره

ردوسو ادکتر ک. است این کل قضایا. است ه شدهدداچاپ من اجازه  یمقاله

کافه   داخل یک سو، من ازورداپرایرا گفت، گوش کنید دکتر ک. هممفنمی گفت،

ی من چیز خانه در. دهمبتوانم به شما توضیح کنم و نمیبا شما صحبت می

اما شما در . توانید تصورش را بکنیدوحشتناکی اتفاق افتاده که شما نمی

 یدرا خواهی جزئیات ههمجا  در آن. از آن مطلع خواهید شدوآ لیسب ی روزنامه

 یکه به مقالهبگویید شما باید . اما شما باید لطف بزرگی به من بکنید. خواند

ال ترسی از غشما باید بگویید که پلیس پرت. فهمیدید ،داده شدهچاپ من اجازه 

دکتر کاردوسو گفت، فهمیدم، فردا ظهر . رسوایی ندارد و دستش پاک است

 . منتظر تلفن شما هستم

حوله را از روی مونتایرو به اطاق خواب رفت و . به آپارتمانش بازگشت پرایرا    

به اتاق کارش رفت و پشت میز  ،کشید او ای رویروسی برداشت، مالفه

 "کشته شدژورنالیست " :آغاز کرد را با چنین عنوانیای  نوشته. تحریرش نشست

ش انام او فرانسیسکو مونتایرو روسی و اصل و نسب" :بعد شروع کرد به نوشتن

نویسندگان بزرگ عصرما،  یدر باره و همکار این روزنامه بود. ایتالیایی است

او هنوز  مقاالت. ه استنوشت سیو، گارسیا لورکااننومانند مایاکوفسکی، مارینتی، د

او جوان شادابی بود که زندگی را . شوند اند، شاید روزی منتشرمنتشر نشده

 ای کهوظیفه ،مرگ بنویسد او درخواست شده بود در بارهاما از . دوست داشت

ی دیشب، موقعی که با دبیر صفحه .مرگ به سراغ او آمدشب ناگهان دی. پذیرفت

خورد، سه مرد مسلح  شام می ،این مقاله ی، دکتر پرایرا، نویسندهلیسبوآ فرهنگی

شناسایی که  به خانه هجوم آوردند و خود را پلیس مخفی نامیدند، اما کارت

پلیس ها  ، آناین مقاله به نظر نویسنده. نشان ندادند ،یید کندأادعایشان را ت

و امیدوار بود که این کشور به ا .تن داشتند واقعی نبودند، چون لباس شخصی بر

کسی  ها جنایتکارانی بودند که به دستوراین. نخواهد شد روشی متوسل چنین

بررسی ی ننگین را مقامات این واقعه که مورد نیست بی. کاری انجام دادندچنین 

الغر، با کوتوله و کرد،این سه نفر را شخصی فرماندهی می. دنکنپیگیری و 
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دو نفر  این .کردندخطاب می "فرمانده"دو نفر دیگر او را سبیل و ریش بزی که 

یکی ، دنها قالبی نباشاگر این نام .شدندشان به نام نامیده میاز سوی فرمانده

، که رنگ تنومند و قوی با پوستی تیره آدم دو. فونسکا بود و دیگری لیما

الغر ی کوتولهموقعی که آدم . رسیدبه نظر نمی شان چندان باهوش قیافه

با طپانچه تهدید کرد، فونسکا و لیما، مونتایرو روسی را به این مقاله را  نویسنده

بعد این مقاله ضربات و  نویسنده. اتاق خواب کشانیدند تا از او بازجویی کنند

پس از آن . اندکردهتمام دو نفر گفتند که کارشان را  سپس. صدای خفگی شنید

این ی نویسندهد و این مقاله بیرون رفتن نویسندهپارتمان آسه نفر با عجله از هر 

این واقعه را مخفی نگه ندارد به سراع او  اگر که مقاله را به مرگ تهدید کردند

متوجه مرگ این جوان، و  این مقاله به اتاق خواب رفتی نویسنده. مدآخواهند 

با طپانچه بر  ی وارده او را خونین کتک زده بودند و ضربه. شد ،مونتایرو روسی

در دومین طبقه، در اکنون جسد او . بود داغان کردهاش را جمجمه ،سر او

مونتایرو . این مقاله استی نویسندهپارتمان آ، در ۲۲ی خیابان داسوداده، شماره

زیبا و دوست داشتنی بود  یعاشق دختر. روسی یتیم بود و خویشاوندی نداشت

دارد و عاشق  رنگ او موهای مسیکه  ایندانیم، چه می آن. دانیمنمی که نامش را

با خواند، تسلیت عمیق خود را را این دختر این مقاله اگر . و هنر است فرهنگ

مقامات مسئول درخواست  ما از .کنیممی ابراز ،ترین درودها بر او صیمیانه

 باها و شاید  که بدون اطالع آن ایهای باز به اقدامات وحشیانهکنیم با چشم می

 با اندکی پرایرا ".بنگرند ،شوندال مرتکب میغدراین زمان در پرت ،توافق کسی

پرایرا امضا  او فقط . پرایرا: سمت راست مقاله نام خودش را نوشت در فاصله

ا ر ویشناختند، فقط نام خانوادگی هایی که او را می آن یکرد، چون همه

 . نوشتهای متمادی زیر گزارشات محلی میسال شناختند، نامی که می

روی سربازخانه در روشنایی  های روبهپنجره اتاق نگاه کرد و دید نخل پرایرا از   

پرایرا روی صندلی نشست و به . صدای شیپور را شنید و درخشندسحرگاه می

هراسناک به . گوید، موقعی که بیدار شد دیر وقت بودرایرا میپ. خواب رفت

و صورتش را ریشش را تراشید و سر. فکر کرد باید عجله کند . ساعت نگاه کرد
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، تاکسی پیدا شد یک درالتروی کا روبه. بیرون رفت با آب سرد شست و از خانه

 ایسلسته در اتاقش بود و با قیافه. رفتروزنامه و به سوی دفتر  سوار شد

ه پاسخ تای برای من هست؟ سلس تازه پرایرا پرسید، چیز. صمیمی به او سالم داد

که به تقویم  در حالی. انده من مرخصی دادهداد، نه، دکتر پرایرا، فقط یک هفته ب

شما باید یک هفته از من . گردممی آینده بر یکرد گفت، روز شنبهنگاه می

هایی مثل ضعفاست، خالصه، آدمپشت و پناه این روزها کشور . کنید صرفنظر

پرایرا زیر لب گفت، سعی خواهم . دولت هستند طرفدار جهت نیست که  من بی

شد و روزنامه وارد دفتر . باال رفت هاجای خالی شما نشوم و از پلهکرد متوجه 

در آن را  ،نوشته شده بود از آرشیو برداشت "یادبودنامه"ای را که روی آن پوشه

روی کافه اورکیدا ایستاد و فکر  روبه. و از دفتر بیرون رفت دستی گذاشت کیف

در کافه، . و چیزی بنوشدبنشیند جا  آن دقیقه درچند کرد هنوز کمی وقت دارد 

که پرایرا سر میز نشست از او پرسید،  همین .مانوئل آماده پذیرایی بود

مانوئل . خواهممخصوص می سِگشراب : پاسخ دادا دکترپرایرا، لیموناد؟ پرایر

به هرحال، خوشحالم . در این موقع روز هم ، آناین تازگی دارد دکتر پرایرا ؛گفت

ای شراب و یک گیالس روی میز گذاشت نوئل شیشهما. شده که حال شما بهتر

جا ایندر ی شراب را برای شما و گفت، گوش کنید دکتر پرایرا، من این شیشه

برای شما  خواهید فوراًگذارم، گیالس دیگری نیز بنوشید و اگر سیگار میمی

مانوئل، شما  ؛پرایرا گفت. بیاورید برگ سیگار پرایرا گفت، یک. خواهم آورد

، خبرهای تازه چیست؟ او دهدگوش می BBCرادیوی به دوستی دارید که 

خورند و بعد صدایش را میتوسری خواهان  رسد جمهوریمی گفت، به نظر

و در باره ! پرایرا گفت، آها .اندل هم چیزی گفتهغاو گفت، در باره پرتآهسته کرد 

وری به سر تکه ما در یک دیکتایند گوخدمت گفت، میگویند؟ پیش ما چه می

رت در این باره ، نظپرایرا گفت، مانوئل. دهدمی ها را شکنجهبریم و پلیس آدممی

 چه در این باره  دکتر پرایرا، شما و گفت، خاراندچیست؟ مانوئل سرش را 

من  ؛پرایرا گفت. گویید، شما ژورنالیست هستید و از این چیزها خبر دارید می

حساب را  سیگار را روشن کرد و صورتپرایرا . هاستانگلیسیگویم حق با  می
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. به چاپخانه برود کهبعد به سمت تاکسی رفت . پرداخت و از کافه بیرون رفت

روبه ( مسئول چاپخانه) با فاکتوراز نفس افتاده، جا رسید،  موقعی که به آن

رود، گفت، دکتر پرایرا، یک ساعت دیگر روزنامه زیر چاپ می  فاکتور. روشد

کردید، داستان بسیار  کارخوبی کردید که داستان کامیلو کاستلو برانکو را منتشر

ام، اما هنوز هم بسیار را در کودکی در دبستان خوانده آن من. زیبایی است

ای من مقاله. پرایرا گفت، باید ستونی از این صفحه را خالی گذاشت. زیباست

ادبودنامه است و پرایرا ورقه را به او یک ی. صفحه درج شود دارم که باید در زیر

این موضوع  ،و گفت، دکتر پرایرا اندخارفاکتور آن را خواند و سرش را . نشان داد

 اداره اید، بدون یادداشت خرین لحظه برایم آوردهآحساسی است، شما این را در 

پرایرا گفت، گوش کنید . کنم که این چیز بسیار حساسی استتصور می. سانسور

از موقعی که من در . شناسیممی دیگر را سی سال است کهکی پدرو، ما یآقا

نوشتم تا به حال برای شما محلی را می ی لیسابون گزارشاتمعتبرترین روزنامه

اید، اما در این میان  چنین کاری نکرده ،ام؟ فاکتور گفت، نهکلی ایجاد کردهمش

کلی دستورات اداری حاال . تغییر کرده، وضعیت مثل گذشته نیست اوضاع 

پرایرا گفت، گوش کنید، پدرو، من اجازه . ن احترام بگذارمآبه  و من باید هست

به روزنامه از دفتر  ،ساعت پیش نیم .ام را از مقامات سانسور به طور شفاهی گرفته

فاکتور . او موافقت کرده  ،ام صحبت کرده "ماژور لورنکو"ام و با  جا تلفن کرده آن

با آرامش پرایرا نفس عمیقی کشید و . ر است به ناشر تلفن کردپاسخ داد، بهت

فاکتور شماره تلفن را گرفت و . خوب، موافقم آقای پدرو، شما تلفن کنید: گفت

که فاکتور با دوشیزه فیلیپا صحبت دانست او می. پرایرا با طپش فلب گوش داد

گفت  .صحبت کردممنشی  با هار رفته، مناآقای پدرو گفت، ناشر به ن. کندمی

آن توانیم تا ساعت سه روزنامه آماده شده و ما نمیتا اما . گرددمی بر سه ساعت

پرایرا به پدرو . کار کنم دانم باید چهنمی. توانیمنمی واقعاً. ساعت منتظر بمانیم

به اداره سانسور تلفن کنیم، شاید بتوانیم با  است مستقیماً بهترکه پیشنهاد کرد 

از این  او گویی !فاکتور با تعجب گفت، ماژور لورنکو. و صحبت کنیمماژور لورنک

ام با او؟ پرایرا با آرامش ساختگی گفت، امروز صبح مقاله مستقیماً. دیترسنام می
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قای آ .کنممن هر روز با او صحبت می. موافق است را برای او خواندم و او کامالً

ی کلینیک برداشت و شمارهپرایرا گوشی تلفن را . پدرو، این کار من است

 ،الو. گفت پرایرا. صدای دکتر کاردوسو را شنید .تاالسوتراپی در پارده را گرفت

من در چاپخانه هستم تا . هستم لیسبوآ ی ماژور، من دکتر پرایرا از روزنامه

اما چاپچی خودداری . برای شما خواندم درج کنیم  امروز صبح  ای را که مقاله

گوشی را به او . سعی کنید او را متقاعد کنید. ندارداداره را  هرکند، چون مُمی

آقای . ورانداز کرد او را پرایرا گوشی را به فاکتور داد و موقع صحبت. دهممی

بعد گوشی را . قای ماژور، موافقم آقای ماژورآالبته  :پدرو سرش را جنباند و گفت

گفت، خوب، چه گفت؟ فاکتور گفت، به او پرایرا . گذاشت و به پرایرا نگاه کرد

علیه جنایتکارانی  باید. ترسدها نمیجور رسوایی ال از اینغگفت پلیس پرتماژور 

او عالوه . ی شما  باید امروز منتشر شودمقاله .الم جرم کردعگردند اکه ول می

 بنویسد، چون ای در باره روحبه دکتر پرایرا بگویید، باید مقاله: براین به من گفت

پرایرا گفت، باید . دکتر پرایرا، ن احتیاج داریم، او این را گفته آما ب یهمه

 . او صحبت خواهم کرد  به هرحال  فردا با شوخی کرده باشد، اما 

 ،احساس کرد خسته و کوفته شده. مقاله را به آقای پدرو داد و رفتپرایرا    

ان ساندویچی بخورد، ی گوشه خیابدر کافه تصمیم گرفت. کردر میرقُشکمش قُ

بعد سوار تاکسی شد که او را به کاتدرال . اما به جای آن لیموناد سفارش داد

. ترسید کسی در انتظارش باشدوارد آپارتمان شد، چون می با احتیاط . برساند

به اتاق خواب . بود جا حاکم آن فقط سکوت سنگینی ،در آپارتمان کسی نبود اما

بعد  .جسد مونتایرو روسی را پوشانیده بود انداخترفت و نگاهی به مالفه که 

 ین جای داد و پوشهآرا در الزم چمدان کوچکی برداشت و چیزهای بسیار 

و شروع کرد  ها رفتی کتابقفسه به سمت. ها گذاشت ها را روی آنیادبودنامه

جور اش  قیافهبا  ای یافت کهگذرنامه .های مونتایرو روسی را ورق زدنگذرنامه

 گذرنامهدر . ی قشنگ فرانسوی که خوب ساخته شده بودگذرنامهیک . آمدمی

و سن و بود کرده  پُف هایشغده اشک چشم شد کهدیده می آدم چاقی عکس

عکس . پرایرا این نام را زیبا یافت. بود "فراسوا بودن "نامش . شبیه او بودسالش 
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به عکس . گذاشت گذرنامه درون چمدان ه همراههمسرش را برداشت و ب

قاب . می برم، بهتر است که تو همراه من بیاییم همسرش گفت، تو را با خود

 نگاهی بعد. نفس بکشدراحت بتواند  تا توی چمدان گذاشت به پشتعکس را 

 . انداخت به اطراف و ساعت

شد و او به زودی منتشر می لیسبوآ  گوید، بهتر بود عجله کند، پرایرا می   

 . بایست وقت تلف کند نمی

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antonio Tabucchi 

 

 

 

Erklärt Pereira 

 Eine Zeugenaussage 

 

 

 
translated in persian  

M. Robubi 
 

 

 

Forough Publication 




